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Tarih & Sayı: 12/08/2021_187 
 
Yasal Mevzuat   : 30.07.2021 Tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 459585 Sayılı Sermaye 
Hareketleri Genelgesi’ne İlişkin Yazısı 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 459585 Sayılı 30.07.2021 Tarihli Yazısı İle 
Sermaye Hareketleri Genelgesi’ne İlişkin Öngörülen Değişiklikler Yürürlüğe Girmiştir. 
 
30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesinin “Döviz 
geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21 ve 40’ıncı maddesinde değişiklik düzenlemeleri öngörülmüştür. 
 
Konuya ilişkin olarak, muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz 
gelirinin; kredi kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda ise belge süresi içerisinde elde edildiğinin 
aracı bankaya belgelenmesi gerektiği yönünde düzenlemeler mevcuttur. İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden 
itibaren en geç 1 ay içerisinde banka veya finansal kuruluşa ibraz edilmektedir. Bu krediler bankalarca, ihracat 
taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilmekte ve 
muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulmaktadır. 
 
 Söz konusu Hazine ve Maliye Bakanlığının 30.07.2021 tarih ve 459585 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri 
Genelgesinin “Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler” başlıklı 21 ve 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik 
kapsamında; 
 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'in (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 
2018-32/48) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve sirkülerin devamında yer verilen (*) mücbir sebep 
hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince muhtemel döviz geliri elde edemeyen firmalara 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek süre verilecektir. Mücbir sebep hallerinin tevsiki konusunda 2018-32/48 
Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler geçerli olacaktır. 
   
Buna ek olarak, 2018-32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin 
dışında kalan öngörülemeyen haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi halinde ek süre 
veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma taleplerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından incelenip sonuçlandırılabilmesi mümkündür. 
 
İlgili düzenlemeleri hatırlatmak gerekirse: 
 
"Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler 
 
MADDE 21 
... 
(12) Muhtemel döviz gelirine dayalı döviz kredilerinde en az kredi tutarı kadar muhtemel döviz gelirinin; kredi 
kullanım tarihinden itibaren 24 ay, belgeli kullanımlarda ise belge süresi içerisinde elde edildiğinin aracı bankaya 
belgelenmesi gerekir. İlgili belgeler bu sürelerin bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde banka veya finansal 
kuruluşa ibraz edilir.37 Bu krediler bankalarca, ihracat taahhütlü kredilere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen 
taahhüt kapatma esaslarına uygun olarak takip edilir ve muhtemel döviz gelirini elde edemeyen firmalar 
hakkında Bakanlığa bildirimde bulunulur. Ancak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 
Tebliğ'in (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
mücbir sebep hallerinin varlığı halinde, mücbir sebebin devamı müddetince muhtemel döviz geliri elde edemeyen 
firmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ek süre verilir. Mücbir sebep hallerinin tevsiki konusunda 2018-
32/48 Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan hükümler geçerlidir. 2018-32/48 
Sayılı Tebliğ’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülemeyen 



 

 

 
BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 

 
Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL 

T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr  - info@boraden.com.tr 
 
 

Sa
yf

a2
 

haller veya haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla tevsik edilmesi durumunda ek süre veya döviz geliri elde etme 
yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip 
sonuçlandırılır." 
 
(*)“Mücbir sebep ve haklı durum halleri 
 
 MADDE 9 – (1) Mücbir sebep kabul edilebilecek haller; 
 
a) İthalatçı veya ihracatçı firmanın infisahı, iflası, konkordato ilan etmesi veya faaliyetlerini daimi olarak tatil 
etmesi, firma hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmesi, şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü, 
 
b) Grev, lokavt ve avarya hali, 
 
c) İhracatçı veya ithalatçı memleket resmi makamlarının karar ve işlemleri ya da muhabir bankaların muameleleri 
dolayısıyla hesapların kapatılmasının imkânsız hale gelmesi, 
 
ç) Tabii afet, harp ve abluka hali, 
 
d) Malların kaybı, hasara uğraması veya imha edilmesi, 
 
e) İhtilaf nedeniyle dava açılması veya tahkime başvurulması, 
 
Mücbir sebep hallerinin tevsiki; 
 
(a) ve (e) halinin yetkili mercilerden, (b) ve (ç) halinin, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından 
veya mahalli odaca tasdik edilmiş olmak kaydıyla alıcı veya ithalatçı firmadan (harp ve abluka hali hariç), (c) 
halinin resmi makamlarımızdan, ithalatçının bulunduğu memleketin resmi makamlarından veya muhabir 
bankalardan, (d) halinin ise sigorta şirketlerinden, uluslararası gözetim şirketlerinden veya ilgili ülke resmi 
makamlarından alınmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır. 
 
(2) Mücbir sebep halleri ile ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya Lahey 
Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdik Mecburiyetinin 
Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması gerekir. 
 
(3) Mücbir sebep halleri dışında kalan, ancak bedel getirme süreleri içerisinde ihracat bedelinin yurda 
getirilmesine engel olan ve resmi kayıtlarla tevsik edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi 
Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilir.” 
 
İlgili genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

Sermaye Hareketleri Genelgesi 
 
 
 
 
 
 
 

*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


