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SİRKÜLER (2021’92) 

 

Konu: Sermaye Hareketleri Genelgesinin Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayan Krediler Başlıklı Madde 

21/12’de Yapılan Değişiklik. 

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sitesinde yer alan Sermaye Hareketleri Genelgesinin Döviz Geliri 

Olma Şartı Aranmayan Krediler başlıklı 21/12’inci maddesinde; Hazine ve Maliye Bakanlığının 

30.07.2021 tarihli 459585 sayılı yazısı ile değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Karara ilişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesindeki 

mücbir sebep hallerinin dışında kalan öngörülmeyen haller ve haklı durum hallerinin resmi kayıtlarla 

tevsiki halinde ek süre veya döviz geliri elde etme yükümlülüğünden tamamen muaf tutulma talepleri 

Hazine ve Maliye Bakanlığının incelemesi sonucunda verilecek karara göre işlem yapılacağı,  bu 

değişikliğe binaen Sermaye Hareketleri Genelgesinin 21/12’inci maddenin yeni şekli aşağıdadır.  

 

“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. 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 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.’’ 

 

Sermaye Hareketleri Genelgesine TCMB aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/d58bd2eb-b966-4765-a0cc-

626c507449d8/Sermaye+Hareketleri+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP

ACE-d58bd2eb-b966-4765-a0cc-626c507449d8-nIaZkgE  

 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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