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Yasal Mevzuat   : Yurt Dışından Alınan Döviz Kredisi Bedellerinin Krediyi Kullananın 

Türkiye'deki Aracı Banka Hesabına Gönderilebileceği 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.01.2021 tarih ve 49024 sayılı yazısı 

ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı” başlıklı 23 üncü 

maddesinde değişiklik yapılmıştır. 
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Bilindiği üzere, Sermaye Harektleri Genelgesi’nde, Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz 
kredisinin Türkiye’deki kredi kullanımına aracılık eden bankaya doğrudan gönderilmesi gerektiği belirlenmiş; 
ancak hangi hesaba gönderilebileceği hususunda bir açıklamaya yer verilmemişti. 
 
Yapılan değişiklikle, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan döviz kredisi bedellerinin, krediyi kullanan 
kişi haricindeki kişilerin Türkiye'deki bankalar nezdindeki hesaplarına gönderilmesinin mümkün olmadığı 
açıklanmıştır. 
 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

 
Yurt dışından alınan kredinin yurt içine aktarımı 
 
MADDE 23 – (1) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt 
dışından sağlanan döviz kredisinin kreditör tarafından 
borçlu firma adına kredi açıklaması ile Türkiye’deki 
kredi kullanımına aracılık eden bankaya doğrudan 
gönderilmesi esastır. 
 
(2) Yurt dışından kullanılan kredinin, kreditör banka 
nezdinde kredi borçlusu adına açılan bir hesaba 
ödenmesi, ardından bu hesaptan Türkiye’deki aracı 
bankaya gönderilmesi durumunda;  
kreditörden alınacak, kredinin kredi borçlusu adına 
açılan bir hesaba aktarıldığına ilişkin yazının aracı 
bankaya ibrazı kaydıyla, Türkiye’deki bankalar 
aracılığı ile kullanılan kredi olarak değerlendirilmesi 
mümkündür. 
 
(3) Yurt dışından sağlanan krediye aracılık eden 
Türkiye’de yerleşik banka, kredi kuruluşunun 
mahiyeti hakkında tereddüde düşmesi durumunda, 
kredi kullanıcısının kredi aldığı kuruluşun ilgili ülke 
mevzuatına göre kredi vermeye yetkili kuruluş 
olduğunu tevsik etmesini ister.  
Kredi kullanıcısı, kredi veren kuruluşun ilgili ülke resmi 
makamlarından aldığı kredi kullandırmaya yetkili 
olduğunu gösteren belgeyi, ilgili ülkede bulunan 
Türkiye diplomatik temsilciliğine ya da ekonomi 
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müşavirliğine onaylatır ve ilgili bankaya ibraz eder. olduğunu tevsik etmesini ister. Kredi kullanıcısı, kredi 
veren kuruluşun ilgili ülke resmi makamlarından aldığı 
kredi kullandırmaya yetkili olduğunu gösteren 
belgeyi, ilgili ülkede bulunan Türkiye diplomatik 
temsilciliğine ya da ekonomi müşavirliğine onaylatır 
ve ilgili bankaya ibraz eder 

 
 
Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
Sermaye Harektleri Genelgesi 
 

                                                                                     Av.Özge Bitiş 
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