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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.08.2018 

         Sayı  : 2018/63 
 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                              

 

 Yurtiçi ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin gelişmeleri özetle 

bilgilerinize sunuyoruz. 

 

 -Yurtiçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine İlişkin Sınırlamalardaki Son 

Durum 

 

 -Yapılan Son Düzenlemeler Sonrası Döviz Geliri Şartı Aranmayacak Kredilerin 

Kapsamı, 

 

 -Holding Şirketlerin Durumu, 
 

1. Yurtiçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine İlişkin Sınırlamalardaki Son 

Durum 

 

          25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler ile 

yurt içi ve yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılarak 

bu kapsama giren kredilerin kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmişti.  

           Söz konusu düzenlemeler ile özetle yurt dışından ve içinden döviz kredisi 

kullanımı, 02.05.2018 tarihinden itibaren, döviz geliri bulunması şartına bağlanmış, 

ancak bu genel kurala aşağıda belirtilen krediler için istisna getirilmişti; 

         -Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye'de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,  

        -Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik 

kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri, 

         -Bakanlar Kurulu Kararı (24.12.2007 tarih ve 2007⁄13033 sayılı) ile yürürlüğe konulan 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 

eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer 

alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve 

teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri,  

        -Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi 

kazanan Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan 

savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 

kredileri,  

 

        -Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle 

görevli olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri,  
 

        -İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet 

ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, 
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son üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel 

döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri,  
 

       -Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları 

döviz kredileri.  

 

2. Yapılan Son Düzenlemeler Sonrası Döviz Geliri Şartı Aranmayacak Kredilerin 

Kapsamı 
 

        Yukarıda belirtilen düzenlemeler kapsamında Bakanlık yetkisini kullanarak döviz 

geliri olması şartının aranmayacağı kredilere ilişkin yeni belirlemeler yapmıştır.  

 

         Buna göre TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz geliri olma şartı 

aranmayan krediler” başlıklı 21/15 inci maddesinde yapılan değişiklikler ile aşağıdaki 

kapsama giren döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin kullanımı için döviz geliri 

elde etme şartı aranmayacaktır.  

 

       -5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, alım garantisi kapsamında yenilenebilir enerji 

kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Türkiye’de yerleşik tüzel 

kişilerin kullanacakları döviz kredileri,  

 

        -Yeni bir şirket payı alımı amacıyla kurulan ve bu amacı gerçekleştirmek haricinde 

herhangi bir faaliyeti olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.  

 

        -Dışarıda yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin sermayesinin tamamına sahip 

olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketlerinin dışarıda yerleşik yabancı sermayeli grup 

şirketlerinden kullanacakları döviz kredileri.  

 

        -4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamındaki ihaleler ile 

bedeli döviz olarak belirlenen kamu ihalelerini kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri.  

 

        Döviz Geliri Şartı Aranmayacak Kredilere İlişkin Şartlar 

 

        Yukarıda belirtilen kredilerin döviz geliri şartı aranmaksızın kullanılabilmesine ilişkin 

olarak Genelge’nin 21/16’ncı maddesinde aşağıdaki belirlemeler yer almaktadır.  

 2.1.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Krediler  

 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 

Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 

verilen "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi"nin (YEK Belgesi) veya bu kapsamda verilen 

üretim lisansının, 21.06.2018 tarihi öncesinde bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya 

hak kazanan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi ve Elektrik Piyasasında Lisanssız 

Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan lisanssız üretim 

tesisleri için ise “Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması”nın 

(Bağlantı Anlaşması) aracı bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir.  
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        Aracı banka tarafından, söz konusu YEK Belgesi’nin veya üretim lisansının Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun internet sayfasından kontrol edilmesi; Bağlantı 

Anlaşması’nın ise ilgili şebeke işletmecisinden teyit edilmesi gerekmektedir.  

        Lisanslı elektrik üretim tesisleri için lisanslarına derç edilmiş olan yıllık elektrik enerjisi 

üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamına 

konu fiyat ile çarpımının alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının 

yüzde seksenini geçemez.  

        Ayrıca 21.06.2018 tarihi öncesinde bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak 

kazanan lisanssız elektrik üretim tesisleri için 21.11.2013 tarihli ve 4709-2 sayılı Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nun Kararı ile belirlenen “önlisans ve üretim lisanslarına 

derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami 

üretim miktarı” esas alınarak belirlenen üretim miktarlarının YEK Destekleme 

Mekanizması kapsamına konu fiyat ile çarpımının alım garantisi için kalan süreye göre 

hesaplanmış toplamının yüzde seksenini geçemez.  

 2.2.Yeni Bir Şirket Payı Alımı Amacıyla Kurulan ve Bu Amacı Gerçekleştirmek 

Haricinde Herhangi Bir Faaliyeti Olmayan Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kullanacakları 

Döviz Kredileri  

 Bu kapsamdaki döviz kredisi kullanımlarında, söz konusu pay alımına ilişkin 

sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asıllarının aracı bankaya 

ibraz edilmesi gerekli olup aracılık edilecek kredi tutarı alımı öngörülen şirket paylarına 

ilişkin toplam tutarı geçemez.  

 2.3.Dışarıda Yerleşik Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sermayesinin Tamamına 

Sahip Olduğu Türkiye’de Yerleşik Grup Şirketlerinin Dışarıda Yerleşik Yabancı 

Sermayeli Grup Şirketlerinden Kullanacakları Döviz Kredileri.  

 Bu kapsamdaki döviz kredisi kullanımlarında; 

 

 a)Krediyi kullandıracak olan dışarıda yerleşik şirketin Türkiye’de yerleşik grup 

şirketi üzerinde doğrudan yüzde yüz sahipliğinin olması halinde, Türkiye’de yerleşik grup 

şirketince, kredi sözleşmesinin ve geri ödeme planının aracı bankaya ibrazının yanı sıra, 

sermayesinin tamamının krediyi kullandıracak olan dışarıda yerleşik yabancı sermayeli 

şirket sahipliğinde olduğunun,  

 

 b)Krediyi kullandıracak olan dışarıda yerleşik şirketin; 

 Türkiye’de yerleşik grup şirketi üzerinde dolaylı olarak yüzde yüz sahipliği olan 

dışarıda yerleşik yabancı sermayeli bir şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde yüz 

iştiraki olması halinde,  

 Türkiye’de yerleşik grup şirketince, kredi sözleşmesinin ve geri ödeme planının 

aracı bankaya ibrazının yanı sıra, krediyi kullandıracak dışarıda yerleşik şirket ile krediyi 

kullanacak Türkiye’de yerleşik grup şirketinin sermayelerinin doğrudan ya da dolaylı 

olarak tamamına dışarıda yerleşik aynı yabancı sermayeli şirketin sahip olduğunun 

ticaret sicil gazeteleri veya ilgili resmi makamlardan alınacak yazılarla aracı bankaya 

tevsik edilmesi gerekmektedir.  
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 2.4.Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Kapsamındaki İhaleler İle Bedeli 

Döviz Olarak Belirlenen Kamu İhalelerini Kazanan Türkiye’de Yerleşik Kişilerin 

Kullanacakları Döviz Kredileri  

 Bu kapsamdaki döviz kredisi kullanımlarında, söz konusu ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asıllarının ve Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı veya ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir onay yazısının aracı 

bankaya ibraz edilmesi gerekli olup, aracılık edilecek kredi tutarı ihale tutarını 

geçemez.  

3. Holding Şirketlerin Durumu 

       Genelge’nin Geçici 1’inci maddesindeki düzenleme ile kullanım tarihinde kredi 

bakiyesi 15 milyon ABD Doları veya üzerinde olan şirketler için ilgili kurumlarca 

yapılacak düzenleme yürürlüğe girene kadar,  

 Başlıca amacı başka işletmelere katılmak olan anonim şirket statüsündeki 

holding şirketleri ve söz konusu holding şirketi bünyesindeki şirketlerin kendi tüzel 

kişilikleri adına kullanacakları krediler için aşağıdaki hükümlerin uygulanacağı 

belirtilmektedir. 

  “a)Holding şirketi veya bünyesindeki şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz 

gelirleri hesaplanırken, tüm şirketlerin kredi bakiyeleri ve döviz gelirleri toplamı dikkate 

alınır.  

 b)Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal 

tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından her bir şirket için hazırlanan ve 

onaylanan Döviz Gelirleri Beyan Formları (Ek: 2) ile birlikte bu formlarda işlenen 

tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine 

dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri içeren raporların bankalara ve finansal 

kuruluşlara ibrazı ile belgelenir. 

 

 c)Holding şirketi veya bünyesindeki şirketler tarafından döviz kredisi kullanılırken 

holding bünyesinde faaliyet gösterildiğine ilişkin tevsik edici belgeler, holding ve 

bünyesindeki tüm şirketleri belirten şirketin yazılı beyanı ile birlikte kredi kullandıran/kredi 

kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlara ibraz edilir.  

 ç)Şirketin yazılı beyanında belirttiği ve tevsik edici belgeleri ibraz ettiği holding 

ve bünyesindeki tüm şirketlerin kredi bakiyelerinin kredi kullandıran/kredi kullanımına 

aracılık eden banka ve finansal kuruluşlarca Risk Merkezindeki kayıtlardan kontrol 

edilerek toplamı alınır.  

 d)Kredi bakiyeleri toplamının 15 milyon ABD doları veya üzerinde olması 

durumunda bu Genelgenin 21 inci ve 40/1-b maddeleri kapsamında döviz kredisi 

kullandırılabilir veya döviz kredisine aracılık edilebilir.  

 e)Kredi bakiyeleri toplamının 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda 

bu Genelgenin 20 inci ve 39 uncu maddeleri kapsamında döviz kredisi kullandırılabilir 

veya döviz kredisine aracılık edilebilir.  
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 f)Kullandırılan/aracılık edilen döviz kredisi sadece krediyi kullanan şirketin kredi 

bakiyesine dahil edilerek kredi kullandıran/kredi kullanımına aracılık eden banka ve 

finansal kuruluşlarca Risk Merkezine bildirimde bulunulur.”  

 

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


