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              İZMİR      
                      12.02.2018 
Sayı  : YMM.03.2018-13 
Konu: Yurt içi ve yurtdışından yapılacak döviz kredilerine sınırlamalar getirilmiştir. 
 
 
 

 Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
25.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11185 sayılı BKK ile Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da değişiklik yapılmıştır.  
 

Karar ile döviz geliri ve kredi bakiyesi tanımları yapılmıştır. 
 
Yapılan değişiklik ile yurt dışından temin edilen krediler (madde 17) ve yurt içinden temin 

edilen krediler (madde 17/A) iki ayrı madde de yeniden düzenlenmiştir. 
 
Yurtdışından Temin edilen krediler: 

 
1. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk Lirası kredi temin etmeleri serbest olacaktır. 

Bankadan kullanılması şarttır. 
2. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler genel prensip yurt dışından döviz kredisi 

temin edemeyecektir. Ancak Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 17. 
maddesinde yazıldığı üzere bazı durumlarda döviz geliri olma şartı aranmamaktadır. 
 
-Bankaların, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketlerinin kullanacakları döviz 
kredilerinde,  
-kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de 
yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde,  
-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce 
kullanılacak döviz kredilerinde,  
-KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan 
makine ve cihazların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinde,  
-kamu özel işbirliği modeli kapsamında kullanılacak döviz kredilerinde, 
-muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla muhtemel döviz gelirlerini aşmayacak 
tutarda kullanılan döviz kredilerinde döviz geliri şartı aranılmayacaktır. 
 

3. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz kredilerine de 
sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 
milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi 
bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. 

4. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt dışından döviz kredisi kullanamayacaktır. 
5. Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından dövize endeksli kredi kullanamayacaktır. 

 
Yurt İçinden Temin Edilen Krediler: 
 

1. Türkiye’de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmaları 
serbesttir. 
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2. Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bazı istisnalar dışında yurt içinden döviz kredisi 
temin edemeyecektir. (Yurtiçinden kullanılacak kredilerde de yurtdışı kredilerdeki gibi benzer 
istisnalar vardır.) 

3. Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz kredilerine de 
sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 
milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi 
bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır.  Ancak döviz geliri 
olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları bazı kredilerde bu sınırlama 
uygulanmayacaktır. 

4. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaktır. 
5. Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden dövize endeksli kredi kullanamayacaktır. 
 

Bu değişiklikler 2.5.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, geçici madde ile 02.05.2018 tarihinde 
açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler 
tarafından yurt içinden veya yurt dışından temin edilmiş olan döviz kredileri, (Kararda kapsam dışı 
tutulanlar hariç) hiçbir şekilde döviz ve dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecektir. 

 
Ayrıca karara paralel Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

(Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/46) yayımlanmıştır. 

        Saygılarımızla. 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 
 
 
 
 
 
 


