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Ek. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karşılaştırma Cetveli 
 
 

Mevcut Madde Taslak Madde 

Tanımlar 
Madde 2 – 
 

Tanımlar 
MADDE 2 – 
y) Döviz geliriGeliri: İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirlerigelirler ile Dövize 
Endeksli Gelirleri, 
yy) Dövize Dayalı Varlık: Yürürlükteki sözleşmeler, piyasa teamülleri 
ve/veya düzenlemeler uyarınca değeri dövize bağlı olarak belirlenen tüm 
varlıkları, 
yyy) Dövize Endeksli Gelir: Dövize Dayalı Varlık veya hizmetlerin satışından 
elde edilen geliri, 
yyyy) Muhtemel Döviz Gelirleri: Mevcut durumda yürürlükte bulunan 
sözleşmeler kapsamında gelecekte elde edilmesi beklenen döviz gelirleri, 
z) Kredi  bakiyesiBakiyesi: Yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz [ve 
dövize endeksli]1 kredi borçlarının geri ödemesi yapılmamış anapara tutarı 
ve ayrılan faiz gideri karşılıkları toplamını, 
 

Krediler 

 

Madde 17 - (Değişik: 91/1935 - 12.6.1991 / m.12)  

 

 

a) (Değişik: 2001/2890 - 26.7.2001 / m.1) Türkiye'de yerleşik 

kişilerin yurt dışından kredi temin etmeleri, bu kredileri 

bankalar aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir. Ancak 

prefinansman kredilerinin vadesi Bakanlık tarafından belirlenir. 

 

Yurt Dışından Temin Edilen Krediler 

MADDE 17 – (1) Türkiye'de yerleşik kişiler yurt dışında yerleşik 

kişilerden bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde kredi temin 

edebilirler. Temin edilen söz konusu kredilerin bankalar 

aracılığıyla kullanılması zorunludur. Prefinansman kredilerinin 

vadesi Bakanlık tarafından belirlenir. 

 

(2) Döviz geliriGeliri ve/veya Dövize Dayalı Varlığı olmayan 

Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi [veya dövize 

endeksli kredi] temin edemezler. Ancak, aşağıda sayılan hallerde 

                                                           
1 Taslağın tümünde, köşeli parantez içerisinde “ve dövize endeksli krediler” ifadesi geçen yerler için yurt içi ve yurt dışında tüzel kişiler tarafından döviz kredisinin yanı sıra 

aynı kısıtlamalara tabi olarak dövize endeksli kredi kullanımına ilişkin görüş verilmesi beklenmektedir.  

Açıklamalı [1]: Karar için öngörülen değişikliklerden uygun 
bulunanların, tebliğdeki ilgili kısımlara da aktarılması yerinde 
olacaktır. 

Açıklamalı [2]: Döviz geliri tanımı kapsamı genişletilerek 
sadece ihracat gelirlerinin değil, döviz mevduatı gibi dövize 
dayalı varlıkların ya da fiyatlaması aslen döviz cinsinden 
gerçekleşen işlemlerin değerlendirmeye alınması 
hedeflenmiştir. Bu gibi varlıklara/gelirlere/nakit akışlarına 
sahip işletmelerin de, kur riskinin yönetimine aşina olması 
beklenmektedir.  
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döviz geliriDöviz Geliri ve/veya Dövize Dayalı Varlığı olması şartı 

aranmaz;  

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik 

finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman 

şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli 

krediler], 

b) Kredi bakiyesi b)  Son üç yıldaki konsolide tablolara göre 

ortalama Kredi Bakiyesi ile dövize dayalı ticari borçları, döviz 

cinsinden ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının geri ödemesi 

yapılmamış ana para tutarı ve ayrılan faiz gideri karşılıkları 

toplamı 15 milyon ABD Dolarının üzerinde olan Türkiye’de 

yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri [ve dövize endeksli 

krediler], 

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen 

Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri 

[ve dövize endeksli krediler] ile yatırım mallarının finansmanı için 

kullanılacak döviz kredileri [ve dövize endeksli krediler],  

ç) Uluslararası ilana çıkılan veya kamu kurum veya kuruluşları 

tarafından gerçekleştirilen 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 [ve dövize endeksli krediler],  

 

 

d) Bankaların Türkiye’dekiYurtiçi veya yurtdışında yerleşik  

bankaların  şubelerinde  teminat olarak bulundurulan döviz 

Açıklamalı [3]: Genel olarak kredi bakiyesine dayalı bir 
tanım yapılması yeterli görülmemektedir: 

-Şirketlerin kur riski yönetimi tecrübesi sadece döviz 
kredisi olanlarda vardır demek çok doğru değil, örn. 
satıcılar ile döviz cinsinden işlem yapanlar, Eurobond ihraç 
edenler, vb. hiç döviz cinsinden kredi kullanmamış olsa 
bile bu riskin yönetiminde tecrübeli olmaları beklenir 
-Yapılan tanım sadece belli bir anda belli büyüklükte sahip 
olunan kredi tutarını içermektedir, bu kredi kapatıldığı 
anda artık bu düzenlemedeki kısıtlara tabi hale gelecek 
diye anlaşılıyor, bu şekilde olursa sürekli 15 mn $ kredi 
pozisyonu taşınması hedef hale gelir.  
-Ana şirketler bağlı ortaklıklarının kur risklerini de 
yönettiklerinden konsolide veriler esas alınmalıdır. 

Açıklamalı [4]: ÖİB, Varlık Fonu gibi kamu ihalelerine 
katılacak işletmelerin finansman imkanlarının 
sınırlandırılmaması amacıyla öngörülmüştür. 
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Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile 

sair yerel yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 

kurumlarının, sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait 

kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli 

ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye 

ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da 

bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet 

tutarını geçmemek üzere Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli krediler], 

e) Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri 

yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları 

döviz kredileri ve dövize endeksli krediler, 

f) İhracat bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirleriniMuhtemel 

Döviz Gelirlerini tevsik etmek2 kaydıyla, son üç yıldır döviz 

geliriDöviz Geliri olmayan Türkiye’de yerleşik 

ihracatçılarınşirketlerin tevsik ettikleri muhtemel döviz 

gelirleriMuhtemel Döviz Gelirleri toplamını aşmayacak şekilde 

kullanacakları döviz kredileri ve dövize endeksli krediler, 

 

gg) Kredinin alınmasını takip eden asgari 2 (iki) senelik anapara 

ve faiz ödemelerinin türev araçlarla kur riskinden korunduğu 

döviz kredileri [ve dövize endeksli krediler]. 

 

h) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik 

kişilerin kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli 

krediler]. 

 

 

 

(3) Döviz geliriGeliri ve/veya Dövize Dayalı Varlığı olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz 

kredileri ve dövize endeksli kredilerde, 

 

                                                           
2 Muhtemel döviz gelirlerinin tevsik edilmesinin ne şekilde yapılabileceğine ilişkin görüş beklenmektedir. Bu fıkranın uygulanabilir olmadığının düşünülmesi halinde detaylı 

açıklama yapılması gerekmektedir. 

Açıklamalı [5]: Kredinin alınması aşamasında belirli bir 
kısmının kur riskinden korunmak için gerekli pozisyonun 
alındığı işlemlerin kapsam dışına alınabilmesi için 
öngörülmüştür.  
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kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu 

niteliğindeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine 

garantisi altında), yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri 

ve benzeri finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi 

öngörülen projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen 

kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri 

dışındaki bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin 

anlaşmaların kredi borçlusu tarafından anlaşma tarihinden itibaren 

30 gün içinde Dış Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen 

Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

T.C. Hükümeti adına Hazine tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı 

ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel 

kuruluşlar, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet 

gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi 

veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ve firmalarla yapılan 

anlaşmalara göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli kuruluşlara 

tahsis edilen, genel ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara 

ise devir ve ikraz anlaşmaları aracılığıyla kullandırılan dış finansman 

imkanları ile yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan kullanımların 

takibine ilişkin esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir. 

İkinci ve üçüncü paragrafta belirtilen kamu kurum ve kuruluşları 

dışındaki Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir 

yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerle, Türkiye'de yerleşik kişilerin 

yurt dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli kredilerin takibi ile ilgili 

usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. 

a) Krediyi kullananın toplam kredi  bakiyesininson üç yıldaki 

konsolide tablolarına göre ortalama Kredi Bakiyesi ile dövize 

dayalı ticari borçları, döviz cinsinden ihraç edilen sermaye 

piyasası araçlarının geri ödemesi yapılmamış ana para tutarı ve 

ayrılan faiz gideri karşılıkları toplamının  15 milyon ABD 

Dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi 

tutarı ile mevcut kredi  bakiyesi bakiyesinin  türev ürünlerle döviz 

kuru riskine karşı korunmayan kısmının toplamı son üç yılın döviz 

gelirleri ile mevcut Dövize Dayalı Varlık toplamını aşamaz. 

b) Aracılık yapan bankalar kredilerin bu fıkranın (a) bendine 

uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. 

(4) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin buBu maddenin 

ikinci fıkrası kapsamında kullanacaklarıkullanılacak döviz 

kredileri ve dövize endeksli kredilerde bu maddenin üçüncü 

fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(5) [13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

çerçevesinde tanımlanan gerçek kişi tacirler hariç olmak üzere]3 

Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından döviz cinsinden 

kredi kullanılamaz. 

(6) Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketlerinin yurt dışından bankacılık teamülleriilgili 

düzenlemeler çerçevesinde kredi temin etmeleri serbesttir. 

 

                                                           
3  Gerçek kişilerin yurt dışından  döviz kredisi kullanımının tümden yasaklanması ya da gerçek kişi tacirlere bu imkanın sağlanması seçenekleri değerlendirilmelidir. 

Açıklamalı [6]: Genel olarak kredi bakiyesine dayalı bir 
tanım yapılması yeterli görülmemektedir: 

-Şirketlerin kur riski yönetimi tecrübesi sadece döviz 
kredisi olanlarda vardır demek çok doğru değil, örn. 
satıcılar ile döviz cinsinden işlem yapanlar, Eurobond ihraç 
edenler, vb. hiç döviz cinsinden kredi kullanmamış olsa 
bile bu riskin yönetiminde tecrübeli olmaları beklenir 
-Yapılan tanım sadece belli bir anda belli büyüklükte sahip 
olunan kredi tutarını içermektedir, bu kredi kapatıldığı 
anda artık bu düzenlemedeki kısıtlara tabi hale gelecek 
diye anlaşılıyor, bu şekilde olursa sürekli 15 mn $ kredi 
pozisyonu taşınması hedef hale gelir.  
-Ana şirketler bağlı ortaklıklarının kur risklerini de 
yönettiklerinden konsolide veriler esas alınmalıdır. 

Açıklamalı [7]: Türev ürünlerle koruması yapılan krediler 
için kur riski söz konusu olmayacağından toplamda dikkate 
alınmamalıdır. 
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Söz konusu kredilere ait ana para geri ödemeleri ile faiz ve diğer 

ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır. 

 

b) (16.06.2009 tarih ve 27260 sayılı RG’de yayımlanan 

2009/15082 sayılı Karar ile değişik)Türkiye'de yerleşik kişiler 

aşağıda belirtilen şekillerde döviz kredisi açabilirler. 

i) İthalat ve ihracat rejimlerine göre açılacak emtia kredileri, 
Bankaların; 
 ii) İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 
faaliyetlerin finansmanı için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz 
kredileri, 
            iii) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen 
Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz kredileri ile yatırım 
mallarının finansmanı için açacakları döviz kredileri, 
 iv) Yurt dışında iş yapan Türk müteşebbislerine, uluslararası 
yurtiçi ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca 
onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik 
kişilere açacakları döviz kredileri, 
 v) Türkiye'de yerleşik kişilere kullandıracakları ortalama vadesi 
bir yıldan uzun olan, 5 milyon ABD Doları ve üzerindeki döviz kredileri, 
 vi) Teminat olarak alacakları Türkiye’deki şubelerinde 
bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına 
(OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da 
bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını 
geçmemek üzere Türkiye’de yerleşik kişilere ticari ve mesleki amaçlı 
kullandıracakları döviz kredileri, 
 
            vii) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik 
kişilere açacakları döviz kredileri. 
 

(7) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile 

sair yerel yönetim kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 

kurumlarının, sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait 

kuruluşların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli 

kamu kuruluşları ile idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu niteliğindeki 

kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine garantisi 

altında), yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri 

finansman modelleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen 

projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen kuruluşların 

yurt dışından sağladığı ithalatta vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir 

yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin anlaşmaların kredi 

borçlusu tarafından anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Dış 

Finansman Numarası (DFN) alınmasını teminen Bakanlığa 

gönderilmesi zorunludur. 

(8) T.C. Hükümeti adına Hazine tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı 

ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel 

kuruluşlar, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet 

gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi 

veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ve firmalarla yapılan anlaşmalara 

göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli kuruluşlara tahsis edilen, genel 

ve katma bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara ise devir ve ikraz 

anlaşmaları aracılığıyla kullandırılan dış finansman imkanları ile 

yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan kullanımların takibine ilişkin 

esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir. 

(9) Yedinci ve sekizinci belirtilen kamu kurum ve kuruluşları 

dışındaki Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir 

yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerle, Türkiye'de yerleşik kişilerin 

yurt dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli kredilerin takibi ile ilgili 
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c) (Değişik: 2008/13186 – 08.02.2008 / m.6) Bankalar ile Bakanlıkça 
belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve 
Türk Lirası kredi açılması serbesttir.  
 
d) (Değişik: 2008/13186 – 08.02.2008 / m.6) Kredilerle ilgili uygulama 
usulleri Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca 
tesbit edilir.  
e) (16.06.2009 tarih ve 27260 sayılı RG’de yayımlanan 2009/15082 sayılı 
Karar ile eklendi)Bankalar, Türkiye’de yerleşik kişilere ticari veya mesleki 
amaçla dövize endeksli kredi kullandırabilirler. 
 
f) (16.06.2009 tarih ve 27260 sayılı RG’de yayımlanan 2009/15082 sayılı 
Karar ile eklendi) Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce, bu maddenin (b) 
ve (e) fıkraları ve  Bakanlıkça belirlenecek haller dışında, yurt içinden ve 
yurtdışından döviz veya dövize endeksli kredi kullanılamaz. 
 
g) (Ek: 2012/3947 – 13.12.2012 / m.1) Ticari veya mesleki amaç taşıyan 
finansal kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize endeksli 
olarak belirlenebilir. 

usuller Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez 

Bankasınca belirlenir. 

(10) Yurt dışından temin edilen kredilere ait ana para geri ödemeleri 

ile faiz ve diğer ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla yapılır. 

 
 

 Yurt İçinden Temin Edilen Krediler 
 
MADDE 17/A–  (1) Türkiye'de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine 
göre emtia kredisi açmaları serbesttir. 
 
(2) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri ve finansman şirketleri Türkiye'de yerleşik kişilere bu maddede 
yer alan esaslar çerçevesinde döviz kredisi [ve dövize endeksli kredi] 
kullandırabilirler.  
 
(3) Döviz geliriGeliri ve/veya Dövize Dayalı Varlığı  olmayan Türkiye’de 
yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi [veya dövize endeksli kredi] temin 
edemezler. Ancak, aşağıda sayılan hallerde döviz geliri ve/veya Dövize 
Dayalı Varlığı olması şartı aranmaz;  
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a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal 
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin 
kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli krediler] 
 
b) Kredibakiyesib) Son üç yıldaki konsolide ortalama Kredi Bakiyesi ile 
dövize dayalı ticari borçları ve döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçlarının geri ödemesi yapılmamış ana para 
tutarı ve ayrılan faiz gideri karşılıkları toplamı 15 milyon ABD Dolarının 
üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri [ve 
dövize endeksli krediler], 
 
c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış kredi almaları öngörülen 
Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri [ve dövize 
endeksli krediler] ile yatırım mallarının finansmanı için kullanılacak döviz 
kredileri [ve dövize endeksli krediler], 
 
ç) Uluslararası ilana çıkılan veya kamu kurum veya kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilen yurtiçi 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 [ve dövize 
endeksli krediler], 
 
d) Bankaların Türkiye’deki şubelerinde teminat olarak bulundurulan döviz 
ve/veya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin 
merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle 
ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere 
Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri [ve dövize 
endeksli krediler], 

e) Kamu Özel İşbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek 

projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri ve dövize endeksli krediler, 

Açıklamalı [8]: Halihazırdaki açık döviz cinsinden kredi 
bakiyesinin yanısıra döviz cinsinden diğer borçların da 
değerlendirmeye alınabilmesi için değişiklik öngörülmüştür. 

Açıklamalı [9]: Kamu ihalelerine katılacak işletmelerin 
finansman imkanlarının sınırlandırılmaması amacıyla 
öngörülmüştür. 
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f) İhracat bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirleriniMuhtemel 

Döviz Gelirlerini tevsik etmek4 kaydıyla, son üç yıldır döviz 

geliriDöviz Geliri olmayan Türkiye’de yerleşik 

ihracatçılarınşirketlerin tevsik ettikleri muhtemel döviz 

gelirleriMuhtemel Döviz Gelirleri toplamını aşmayacak şekilde 

kullanacakları döviz kredileri ve dövize endeksli krediler, 
 
 
gg) Kredinin alınmasını takip eden asgari 2 senelik anapara ve faiz 
ödemelerinin türev araçlarla kur riskinden korunduğu döviz kredileri [ve 
dövize endeksli krediler]. 
 
h) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin 
kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli krediler]. 
 
(4) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, finansal kiralama şirketleri, 
faktoring şirketleri ve finansman şirketleri dışında döviz geliriDöviz Geliri 
ve/veya Dövize Dayalı Varlığı olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden 
kullanacakları döviz kredileri [ve dövize endeksli kredilerde], 
 
a) Krediyi kullananın toplam kredi risk bakiyesinin 15son üç yıldaki 
konsolide tablolarına göre ortalama Kredi Bakiyesi ile dövize dayalı ticari 
borçları, döviz cinsinden ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının geri 
ödemesi yapılmamış ana para tutarı ve ayrılan faiz gideri karşılıkları 
toplamının 15 milyon ABD Dolarının altında olması durumunda, 
kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi  bakiyesidöviz cinsinden 
Kredi Bakiyesinin türev ürünlerle döviz kuru riskine karşı korunmayan 
kısmının toplamı son üç yılın döviz gelirleri ile mevcut Dövize Dayalı Varlık 
toplamını aşamaz. 
 

                                                           
4 Muhtemel döviz gelirlerinin tevsik edilmesinin ne şekilde yapılabileceğine ilişkin görüş beklenmektedir. Bu fıkranın uygulanabilir olmadığının düşünülmesi halinde detaylı 

açıklama yapılması gerekmektedir. 

Açıklamalı [10]: Kredinin alınması aşamasında belirli bir 
kısmının kur riskinden korunmak için gerekli pozisyonun 
alındığı işlemlerin kapsam dışına alınabilinmesi için 
öngörülmüştür. 
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b) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri ve finansman şirketleri kredilerin bu fıkranın (a) bendine 
uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. 
 
c) Kredi risk bakiyesinin son üç yıllık döviz gelirleri toplamını aştığının 
sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalar, finansal 
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinden 
kullanılan krediler geri çağırılır. 

 (5) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin buBu 

maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kullanacaklarıkullanılacak 

döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde bu maddenin 

dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 
 
 
(6) [6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tanımlanan gerçek kişi 
tacirler hariç olmak üzere]5 Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden 
döviz [veya dövize endeksli] kredi kullanılamaz. 
 
[(7) Türkiye’de yerleşik kişilere dövize endeksli kredi kullandırılamaz. ]6 
 
(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri ve finansman şirketleri birbirlerine, bankacılık teamülleriilgili 
düzenlemeler çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona 
katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi [ve dövize endeksli 
kredi] açabilirler. 
 
(9) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring 
şirketleri, finansman şirketleri ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler 
tarafından yurt dışında yerleşik kişilere döviz ve Türk Lirası kredi açılması 
serbesttir.  

                                                           
5 Gerçek kişilerin yurt içinden  döviz kredisi kullanımının tümden yasaklanması ya da gerçek kişi tacirlere bu imkanın sağlanması seçenekleri değerlendirilmelidir. 
6 Dövize endeksli kredi kullanımının tamamıyla yasaklanması durumunda ayrı bir fıkra olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

Açıklamalı [11]: Geri çağırma ağır bir müeyyide olup, 
Şirketi likidite riskine sokabileceğinden önemli risk 
oluşturabilecekti 
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(10) Yurt içinden temin edilen döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerle 
ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda 
Merkez Bankasınca tespit edilir. 
 

 

 GEÇİCİ MADDE 5-   (…….-……)… tarih ve … sayılı Karar'ın 

yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ve toplam kredi  bakiyesi 

15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler 

tarafından kullanılan döviz kredileri ile [dövize endeksli krediler] 

bu Karar’ın 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17/A maddesinin 

dördüncü fıkrasında sayılan şartları sağlayanlar hariç olmak 

üzere hiçbir şekilde yenilenmez. 

 

 [GEÇİCİ MADDE 6- (…….-……)… tarih ve … sayılı Karar’ın 

yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan dövize endeksli krediler bu 

17 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 17/A maddesinin dördüncü 

fıkrasında sayılan şartları sağlayanlar hariç olmak üzere hiçbir 

şekilde yenilenmez. ]7 

 

 
 

                                                           
7 Dövize endeksli kredi kullanımının tamamıyla yasaklanması durumunda ayrı bir geçici madde olarak dikkate alınması gerekmektedir. 


