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Mayıs ve Haziran Ayları İçinde Sermaye 
Hareketleri Genelgesi’nde Yapılan 
Değişikliklerin Özeti 
 

Geçtiğimiz Mayıs ve Haziran ayları içinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 16.05.2018, 

31.05.2018 ve 29.06.2018 tarihli yazıları ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin (“Genelge”) bazı 

maddelerinde (5, 6, 15, 16, 21, 31, 40, 50, ve Geçici 1’inci maddeleri) bazı değişiklikler yapılmış 

ve Genelge’ye bazı maddeler (53, 54) eklenmiştir. Bu bültenimizde söz konusu değişiklikler 

arasında öne çıktığını düşündüklerimizi özetledik:  

 Yabancı sermayeli şirketlerin grup şirketlerinden döviz kredisi kullanmaları - Dışarıda 

yerleşik yabancı sermayeli şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin 

tamamına sahip olduğu Türkiye’de yerleşik grup şirketlerinin, dışarıda yerleşik yabancı 

sermayeli grup şirketlerinden döviz kredisi kullanmaları halinde, döviz geliri olma şartının 

aranmayacağı kabul edilmiştir. Düzenleme uyarınca, Türkiye’de yerleşik grup şirketince 

kredi sözleşmesinin ve geri ödeme planının aracı bankaya ibrazının yanı sıra ilgili 

sermayedarlık ilişkisini gösteren ticaret sicil gazeteleri veya ilgili makamlardan alınacak 

yazıların da aracı bankaya tevsik edilmesi gerekmektedir. 
 

 Holding şirketleri ile bünyesindeki şirketlerin kullanacakları krediler - Geçici 1’inci 

maddede yapılan değişiklik ile holding bünyesindeki şirketlerin doğrudan kendi tüzel 

kişilikleri adına kredi kullanabilecekleri ve bu durumda da döviz geliri ve kredi bakiyesi 

hesaplanırken tüm şirketlerin kredi bakiyesi ve döviz geliri toplamının dikkate alınacağı 

daha net ifade edilmiştir.    
 

 Dövize endeksli gayri nakdi krediler - Bankaların Türkiye’de yerleşik kişilere ticari ve 

mesleki amaçla dövize endeksli gayri nakdi kredi kullandırmalarına açık bir şekilde imkân 

tanınmıştır. Bununla birlikte, Genelge’nin 50/3. maddesinde yer alan ve bankaların 

Türkiye’de yerleşik kişilere dövize endeksli akreditif açma yasağını barındıran düzenleme 

korunmuştur. 
 

 Adi ortaklıkların kullanacakları döviz krediler - Genelge’nin yürürlüğüne ilişkin 53. 

madde yerine, ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıkların kullanacakları döviz 

kredilerine ilişkin hüküm getirilmiş, yürürlük maddesi olarak 55. maddede düzenlenmiştir.  

 

Adi ortaklıklara ilişkin söz konusu hüküm uyarınca: 

 Ortaklarının tamamı tüzel kişi olan adi ortaklıklar Türkiye’de yerleşik tüzel kişi olarak 

değerlendirilecek ve bu adi ortaklıklara verilen döviz kredileri, sorumlulukları oranında 

ortaklara kullandırılmış sayılacaktır.  

 Adi ortaklıklar tarafından kullanılan döviz kredilerinde, adi ortaklık bünyesindeki tüm 

şirketlerin payları oranında döviz gelirleri toplamı dikkate alınacaktır. 
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 Döviz gelirlerinin beyanına ilişkin ibraz edilecek raporlar burada da adi ortaklık 

bünyesindeki tüm şirketler için ayrıca hazırlanacaktır.  

 Döviz kredisi kullanılırken ortaklık sözleşmesinin noter onaylı bir örneğinin kredi 

kullandıran veya kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlara ibraz 

edilecektir.  

 Adi ortaklıklar tarafından kullanılan döviz kredilerinde kredi kullandıran/kredi 

kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlarca Risk Merkezi’ndeki kayıtlar 

kontrol edilerek, adi ortaklık bünyesindeki tüm şirketlerin payları oranında kredi 

bakiyeleri toplamı dikkate alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan kredi bakiyesinin 15 

milyon ABD doları veya üzerinde olması durumunda Genelge kapsamında döviz geliri 

şartı aranmaksızın; 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda ise Genelge 

kapsamında döviz gelirlerine dayalı olarak döviz kredisi kullandırılabilecek veya 

kullanılmasına aracılık edilebilecektir. 

 Kredi kullandıran veya kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlarca 

adi ortaklığın kullandığı döviz kredisi tutarı payları oranında ortakların kredi 

bakiyesine dahil edilecek ve Risk Merkezi’ne bildirimde bulunulacaktır.  

 

 Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İştiraklerine Döviz Kredisi Kullandırılması - 

Genelge’ye, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İştiraklerine Döviz Kredisi 

Kullandırılması” başlıklı 54. madde ilave edilmiştir. Düzenleme ile uluslararası 

anlaşmalarda yer alan yükümlülükler kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

iştiraklerine bankalar aracılığıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün kılınmıştır.  

 

 Yenilenebilir enerji yatırımlarında döviz kredileri - 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 yalnızca tüzel kişilerin yurt içinde veya yurt dışında 

kullanacağı döviz kredilerinde döviz geliri olması şartının aranmayacağı kararlaştırılmıştır.  
 

Güncel Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.hazine.gov.tr/File/Index?id=7a4a724e-95f5-4528-b3cf-c153f45f1c4d 
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