
  Sirküler No: 2018-58 

                                                                                        18.07.2018 
 

Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

 

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde Değişiklik  

32 sayılı Karar’ın uygulanmasına ilişkin TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (Genelge) Haziran 

sonunda yapılan değişiklik ile yurtdışında yerleşik ana ortakların ve kamu kurumlarının iştiraklerine 

döviz kredisi kullandırmalarına ilişkin istisnalar getirilmiştir. Başlıca değişiklikler aşağıda 

özetlenmekte olup, güncel Genelge’ye TCMB internet sitesinden1 ulaşılabilir. 

Yurtdışından döviz kredisi kullanımı:  

Mevcut düzenleme uyarınca, Türkiye’de yerleşik kişiler, kredi verenin banka veya finansal kurum 

olup olmadığına bakılmaksızın grup şirketleri dahil yurtdışında yerleşik kişilerden, ancak 32 sayılı 

Karar’ın 17’nci maddesindeki koşullar sağlandığında döviz kredisi temin edebilirler.  

Genelge’nin 21’inci maddesinde yapılan değişiklikle getirilen istisna ile, dışarıda yerleşik yabancı 

sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketlerinin, 

dışarıda yerleşik yabancı sermayeli grup şirketlerinden kullanacakları döviz kredileri için döviz geliri 

olması şartı aranmayacaktır.  

Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, krediyi verecek dışarıda yerleşik şirketin, 

- Krediyi kullanacak Türkiye’de yerleşik şirketin doğrudan yüzde yüzüne sahip olduğunun, ya da, 
- Türkiye’de yerleşik şirketin dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip olan dışarıda yerleşik yabancı 

sermayeli bir şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yüz iştiraki olduğunun,  
kredinin kullanılmasına aracılık edecek bankaya tevsik edilmesi gerekmektedir.  

Yurtiçinden döviz kredisi kullanımı: 

Mevcut düzenleme uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler, yurtiçinde yerleşik banka ve finansal 

kurumlardan ancak 32 sayılı Karar’ın 17/A maddesindeki koşullar sağlandığında döviz kredisi 

kullanabilmektedir. Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurtiçinde yerleşik diğer şirketlerden döviz kredisi 

kullanması ise mümkün olmayıp, bu konu Genelge’nin 38’inci maddesinde2 açıkça belirtilmiştir.  

Genelge’ye eklenen 54’üncü maddeyle getirilen istisna ile uluslararası anlaşmalarda yer alan 

yükümlülükler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından iştiraklerine bankalar aracılığıyla 

döviz kredisi kullandırılmasına imkan tanınmıştır. 

Gayrinakdi Krediler: 

Genelge’nin 50’nci maddesi değiştirilerek getirilen istisna ile, yurtiçindeki bankalarca yurtiçinde 

yerleşik kişilere ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli gayri nakdi kredi verilmesine imkan 

tanınmıştır. 

 

                                                             
1 http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banka+Hakkinda/Mevzuat/Kambiyo/  
2 Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve finansal kuruluşlardan 
döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar 
veya finansal kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Hazine 
Müsteşarlığına bildirir. 
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