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Grup İçi Borçlanmalarda Döviz 
Cinsinden Para Transferine 
İmkan Verildi

Özet 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının (‘‘Bakanlık’’) 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (‘‘Genelge’’) yapılan değişiklikle belli şartların sağlanması

koşuluyla aynı grup içindeki şirketler arasında borçlanma işlemlerinde ilgili tutarların döviz

cinsinden transferine imkan tanınmıştır.

Genelge’nin yurt içinden kredi alınmasına ilişkin genel esasları düzenleyen 38. maddesinde, 

Türkiye’de yerleşik kişilerin ancak bankalar ve finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin 

edebilecekleri, bu nedenle bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırmasının mümkün 

bulunmadığı düzenlenmekte; bankalar veya finansal kuruluşlara, köprü kredi ve benzeri 

uygulamalarla bu şekilde hareket edildiğini tespit etmeleri halinde ilgili şirketleri Bakanlığa 

bildirme yükümlülüğü getirilmektedir.  

Genelge’de yapılan bu son değişiklik öncesinde, söz konusu sınırlama açısından grup içi 

borçlanmalar açısından bir istisna getirilmediği için, grup şirketlerinin de birbirlerine döviz 

cinsinden kredi kullandıramayacağı anlaşılmakta idi.   

Bilhassa bir şirketler topluluğu (grup) içerisinde Genelgedeki koşulları sağlayarak döviz kredi 

kullanabilen ve kredi alma kabiliyetinin daha güçlü olması nedeniyle daha uygun şartlarda 

borçlanabilen bir grup şirketinin temin ettiği döviz borcu diğer grup şirketine aktarması, diğer 

şirketin daha düşük maliyetler ile borçlanabilmesi imkanını getirmekte olduğundan, genelge 

uygulamada eleştiri konusu olmaktaydı. 

20.11.2018 tarihinde getirilen değişiklik ile kredi işleminin aynı holding bünyesinde veya grup 

içinde gerçekleştirilen borçlanmalarda, (a) borçlandırmanın ve takibinin Türk Lirası cinsinden 

yapılması kaydıyla ve (b) borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden karşılığının 

firmanın yazılı beyanına istinaden, yurt içindeki ilgili hesaplara döviz transfer edilmesi mümkün 

kılınmıştır. 

Bu kapsamda, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında, Türkiye’de yerleşik bir firmanın gerek 

ilişkili olmayan (aynı holding bünyesinde veya grup içinde olmayan) başka bir firmaya gerekse 

aynı grup içindeki bir firmaya döviz kredisi kullandırması halâ mümkün değildir.  
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Bahse konu bu yeni düzenleme aynı holding bünyesinde veya grup içindeki şirketler arasındaki 

borçlanmalara ilişkin para transferlerinin döviz cinsinden gerçekleştirilmesi hususunda pratikte 

yaşanan döviz transferi sorununu çözmekte, ancak söz konusu grup içi borçlanmanın Türk Lirası 

cinsinden yapılması zorunluluğunu kaldırmamaktadır.      
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