İktisat Tarihi

YABANCI PARA KREDİLERİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI

İHSAN BİLİCİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

ÖNSÖZ
Yabancı Para Krediler, TL krediler gibi bir finansman aracıdır.Krediler ve Finansman
modelleri konusunda çok sayıda yayın bulmak mükündür. Ancak Yabancı Para Kredilerin
esaslarını tek bir yayın içinde toplayan bir çalışmaya rastlamak kolay değildir. Değişik
mevzuat ve dökumanların ve yayınların incelenerek tek bir başlık altında toplanması yoğun
bir emek istemektedir.
Çeşitli düzenlemeler ve yayınlara dağılmış olan uygulama örnekleri harmanlanarak bu
kitapta toplanmıştır. Yabancı Para Kredilerin iki ana başlıkta ele alınmasında fayda
görülmüştür. Nakdi Yabancı Para Krediler ve Gayri Nakdi Yabancı Para Krediler. Yabancı
Para Krediler bu yayında çoğunlukla Döviz Kredileri olarak ifade edilmiştir.
Nakdi kredilerin döviz olarak kullanılması, ancak döviz açığı olan ve parası konvertbl
olmayan ülkelerde karşılaşılan bir uygulamadır. Nakdi döviz kredilerinin uygulamasında,
uluslararası bir standarda rastlamıyoruz. Nakdi döviz kredileri, sendikayon kredileri ve Ülke
Kredileri hariç, yerel mevzuatla belirlenmiş kurallar çerçevesinde uygulama alanı
bulmaktadır. Türkiye’de nakdi döviz kredilerinin temelleri 1980 yılında gerçekleştirilen Türk
Parası Kıymetini Koruma hakkındaki düzenlemelere dayanmaktadır.
Buna karşın gayri nakdi döviz kredilerinde ulusalaarası standartlar vardır. Örneğin
garanti mektupları ile ilgili Milletlerarası Ticaret Odasının URDG/758 (ICC unıform rules for
demand guaratees-URDG/758), akreditiflerle ilgili UPS 600 numaralı yeknesak kurallarını
görüyoruz. Bu kurallar tüm dünyada genel kabul görmüş ve garyi nakdi döviz kredilerine
uygulama birliği getirmiştir. Tüm Dünya’da gayrinakdi kredilerle ilgili bu esasların
uygulamasına rastlamak mümkündür.
Bu kitaptaki konular incelenirken lokal ve uluslararası kurallardan istifade edilmiştir.
Bu kitabın, gerek nakdi döviz kredileri gerekse gayri nakdi döviz kredileri konusunda faydalı
olmasını umuyorum

İhsan Bilici İstanbul, 2015
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KISALTMALAR

BDDK

: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
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: Kurumlar Vergisi
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: Kurumlar Vergisi Kanunu
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RM
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: Yatırım Teşvik Belgesi
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YAZAR NOTU

Değerli öğrenciler,
Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın konusu olan döviz
kredileri uygulaması çok yaygın olmayan bir finansman modelidir. Bu tür krediler bankaların
kurumsal hizmet veren şubelerinin uzmanlık alanlarıdır. Gerek nakdi gerekse gayri nakdi
döviz kredisi kullanan müşterilerde belli bir bilanço hacmini aşmış firmalardır. Bu firmaların
finans yöneticileri de konuya vakıf uzmanlardır. Siz öğrencilerimize döviz kredileri konusu,
soyut ve anlaşılması zor gelebilir. Bu nedenle olabildiğince basitleştirilmiştir. Konuların
pekişmesi için farklı formatta örnekler veriliştir. Her bölümün sonunda bölüm soruları vardır.
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli yeter sayıda
soru bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade
öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.
Kitapta iki ana başlık vadır. I. Bölüm Nakdi Döviz Kredileri II. Bölüm ise Gayri
Nakdi Döviz Kredileri ile ilgili konuları içermektedir.
İhsan Bilici

XIV

1.Ders: Genel olarak Yabancı Para Krediler

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Döviz krediklerinin tanımı, hukuki dayanağı, Türk Parası Kıymetini Koruma
hakkında 32 sayılı kararın kredilere ilişkin hükümleri firmaların neden döviz kredisine ihtiyaç
duydukları ele alınacaktır. Firmaların ihtiyaç duydukları döviz krdilerini nereden temin
edebilecekleri ve döviz kredisi kullandıran Türkiye’de yerleşik bankaların döviz kredileri için
gerekli kaynağı nereden, nasıl temin edebildikleri anlatılacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Döviz kredisi ne demektitr?

2)

Firmalar niçin döviz kredisi kullanırlar?

3)

Döviz kredisnin kaynağı nedir?

4)

Kur riski nedir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Genel olarak
kredileri

Kazanım
döviz Döviz kredisinin
geldiği kavranır

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
ne anlama Ders notları ve dökümanlar

4

Anahtar Kavramlar

•

Döviz Kredisi

•

Yurt dışında yerleşik kişi

•

İhracat kredi kurumları

•

Yurt dışı kaynaklar

•

Kur riski

•

Döviz geliri

5

Giriş
Bu bölümde Döviz kredisnin tanımı yapılmıştır. Dövzi kredisinin yasal dayanağı olan
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karar ve bu kararın döviz kredisne ilişkin
hükümleri ele alınmıştır. Bu yayında 32 sayılı Karar’da 25.12.2018 tarihinde yapılan son
güncellemeler de dikkate alınmıştır.
Her ülkede sanayinin ve ticaretin finansmanını sağlayan kredi kuruluşları
bulunmaktadır. Bu kuruluşların kredi vermeleri bazı kural ve sınırlamalara tabidir.
Türkiye’deki kredi kurluşlarının kendi milli paramızla kredi vermeleri gerekmektedir. Ancak
bazı düzenlemelerle yabancı para üzerinden de kredi vermelerine imkan sağlanmıştır.
Yabancı para kredileri iki ana başlığı vardır.
-Nakdi Döviz Kredileri
-Gayrinakdi Döviz kredileri
Firmalar mevzuatın verdiği izinler çerçevesinde yurt içinden veya yurt dışından nakdi ya
da gayri nakdi döviz kredisi kullanabilirler.
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BÖLÜM I
NAKDİ YABANCI PARA KREDİLER
1. GENEL OLARAK YABANCI PARA KREDİLER
1.1.

Genel Olarak Kredi Uygulaması

Bir ülkede yatırım ve üretim yapılabilmesi için kaynağa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan
kaynak öz varlıklardan karşılanabileceği gibi kredi kurumlarından da sağlanabilir. Esas olan
her ülkede kendi para birimi üzerinden kredi kullanılmasıdır. Bütün ülkelerde kredi
kullandırılması ve kredi kullandıracak kurum ve kuruluşların faaliyetleri bir kısım kurallara
bağlanmıştır. Ülkemizde ki mevzuata göre faaliyet gösteren ve kredi verebilecek finansal
kuruluşlar; Bankalar, Finansal Kiralama Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansman
Şirletleridir. Bu kurumların kredi vermeleri ve kredi sınırları ilgili kanun ve mevzuatla
belirlemniştir.
Finansal Kuruluşlar tarafından kullandırılacak kredilerin ulusal para birimi TL üzerinden
olması doğaldır. Ancak finansal kuruluşların, yabancı para birimi üzerinden kredi talebi ile sık
sık karşılaştıkları gerçeği gözardı edilemez. Bu talebin oluşmasının temel sebebi; yurt içi
tasarrufların yetersizliği sebebi ile yabancı kaynaklara ihtiyaç duyulmasıdır.
• İtlalat ihracat rakamlarının ithalat lehine sonuçlanmasından dolayı oluşan dış ticaret
açığının finansmanı,
• Büyük kamu ihalelerinin döviz üzerinde yapılması,
• Türk Lirası kredilerin faizleri ile yabancı para kredilerin faizleri arasındaki fark
döviz kredisi talebini artıran nedenlerden en önemlileridir.

1.2. Kur Riski
Özellikle yabancı para kredilerin faiz oranlarının TL kredilere göre düşük olması ve yurt
dışından uzun vadeli finansman temin edilebilmesi döviz borçlanmayı cazip hale
getirmektedir. Bu cazibe döviz geliri olmayan firmaları da döviz borçlanmaya
sürüklemektedir. Döviz kurlarının düştüğü dönemlerde döviz borçlanan firmaların kur farkı
gelirleri nedeniyle karlılıkları artmaktadır. Tersi durumda, kur artışlarının olduğu dönemlerde
ise kur farkı gderleri nedeniyle zararları artmakta buna ilaveten ödeme güçlüğü içine
düşmektedirler.
Aşağıdaki örnekte bir firmanın USD 1.000.000 döviz kredisi kullandığı varsayılmıştır. Döviz
kurlarını sabit kalması veya artması durumundaki kur farkı ve faiz giderlerinin kar zarar
hesaplarına yansıması gösterilmektedir. Aynı kredinin TL olarak kullanılması durumunda ki
sonuçlarıda 3. ihtimal olarak gösterilmiştir.
Özet olarak:
Kurların sabit kalması durumunda ödenecek toplam tutar : 4.200.000 TL
Kurların artması durumunda ödenecek toplam tutar
: 5.250.000 TL
TL kredi kullanılması durumunda ödenecek toplam tutar : 4.800.000 TL’dır.
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1. (Vade 1 yıl)
Tarih
Faiz
02.01.2018
5%
02.01.2019

Kur
4
4

USD
1.000.000

TL Karşılığı
4.000.000
- 4.000.000

Fiaz/yıllık TL Karşıliği Toplam TL
50.000
200.000
- 200.000
4.200.000

2. (Vade 1 yıl)
Tarih
Faiz
02.01.2018
5%
02.01.2019

Kur
4
5

USD
1.000.000

TL Karşılığı
4.000.000
- 5.000.000

Fiaz/yıllık TL Karşıliği Toplam
50.000
200.000
- 250.000
5.250.000

Kur

TL
4.000.000

TL Karşılığı
4.000.000
- 4.000.000

Fiaz/yıllık TL Karşıliği Toplam
800.000
800.000
- 800.000
4.800.000

3. (Vade 1 yıl)
Tarih
Faiz
02.01.2018
20%
02.01.2019

Yabancı Para Kredileri Döviz Kredisi olarak da isimlendirmek mümkündür. Bu nedenle bu
yayında çoğunlukla Döviz Kredisi ifadesini kullanacağız.
Yabancı Para Kredileri iki ana başlıkda incelenecektir..
1- Nakdi Yabancı Para Kredileri
2- Gayri nakdi Yabancı Para Kredileri
Nakdi Yabancı Para Krediler,
Yurt dışından temin edilen Yabancı para kredileri ve
Yurt içindeki bankalardan kullanılan yabancı para krediler başlığı altında incelenecektir.
Gayri nakdi yabancı para krediler ise,
Akreditifler, Kabul/Aval Kredileri ve döviz üzerinden düzenlenen Teminat Mektupları/
garantiler alt başlıklarından oluşacaktır.

1.3. Tanım ve Hukuki Dayanak
Nakdi Döviz Kredileri: Dış ticaretin, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri gibi İhracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı veya işletme ihtiyacı için yurt
dışından veya yurt içindeki banklardan temin edilen ve döviz olarak kullanılan, geri ödemesi
de döviz üzerinden yapılan kredilerdir.
Gayri Nakdi Döviz Kredileri: Dış tıcarette, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde veya uluslar
arası kamu ihalelerinde kullanılan, bir işin yapılmasını veya bir ödemenin yapılmasını garanti
eden, döviz üzerinden düzenlenmiş metinlerdir.
Döviz kredilerinin yurt dışından temin edilmesi veya yurt içi bankaların kullandırımı esasları
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile uygulamaya konmuştur.
Döviz kredisi ihtiyacı olan özel sektör firmaları, herhangi bir merciden izin almaya gerek
olmaksızın Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar şartları çerçevesinde ,
yurt içindeki bankalardan veya yurt dışından döviz kredisi kullanabilirler. Döviz kredisi
kullanımına ilişkin en keskin sınırlama gerçek kişilerin borçlanmasına yöneliktir.
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25 Ocak 2018 tarihinde yaımlananTürk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında;1
Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından döviz kredisi kullanılamaz2
Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden döviz kredisi kullanılamaz3
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın Döviz kredilerine ilişkin 17 ve
17/A Maddesi metni aşağıdadır.4
“Yurt dışından temin edilen krediler
MADDE 17- (1) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi temin etmeleri
serbesttir. Temin edilen kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılması zorunludur.
(2) Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışında yerleşik kişilerden bu maddede yer alan esaslar
çerçevesinde döviz kredisi temin edebilir. Temin edilen kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılması
zorunludur. Prefinansman kredilerinin vadesi Bakanlık tarafından belirlenir.
(3) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi temin edemez. Ancak,
aşağıda sayılan hallerde döviz geliri olması şartı aranmaz:
a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri.
b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik
kişilerce kullanılacak döviz kredileri.
c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından
kullanılacak döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine
İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında
yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç)
finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.
ç) Uluslararası ilana çıkılan 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.
d) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan
Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
e) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere
ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç mali yılda döviz
geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını
aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
f) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz
kredileri.
1

25 Ocak 2018 tarih 30312 sayılı Resmi Gazete
32 Sayılı TPKK hakkındaki Karar Md 17/6
3
32 Sayılı TPKK hakkındaki Karar Md 17-A/6
4
25 Ocak 2018 tarih 30312 sayılı Resmi Gazete
2
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(4) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz kredilerinde;
a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması
durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın
döviz gelirleri toplamını aşamaz.
b) Aracılık yapan bankalar, kredilerin, (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
c) Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt
dışındaki şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından
kullandırılan kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit
edilmesi durumunda kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası
krediye dönüştürülür.
(5) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller kapsamında
kullanacakları döviz kredilerinde dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
(6) Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından döviz kredisi kullanılamaz.
(7) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından dövize endeksli kredi kullanılamaz.
(8) Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin
ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde yurt dışından kredi
temin etmeleri serbesttir.
(9) 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.
(10) Türkiye Cumhuriyeti 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.
(11) Dokuzuncu ve onuncu fıkrada belirtilen kamu kurum ve kuruluşları dışındaki Türkiye’de
yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kedilerle, Türkiye’de
yerleşik kişilerin yurt dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli kedilerin takibi ile ilgili usuller
Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca belirlenir.
(12) Yurt dışından temin edilen kredilere ait anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin
transferleri bankalar aracılığıyla yapılır.”
“Yurt içinden temin edilen kediler
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MADDE 17/A- (1) Türkiye’de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kedisi
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
kullandırabilirler.
(3) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi temin edemezler.
Ancak, aşağıda sayılan hallerde döviz geliri olması şartı aranmaz:
a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri.
b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik
kişilerce kullanılacak döviz kredileri.
c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından
kullanılacak döviz www.alomaliye.comkredileri ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer
Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük
tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça,
aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri.
ç) Uluslararası ilana çıkılan 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.
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.
e) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan
Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri.
f) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere
ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç mali yılda döviz
geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını
aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri.
g) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki
(I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve
cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) alımına ilişkin döviz
üzerinden gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri.
ğ) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz
kredileri.
(4) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz kredilerinde;
a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması
durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın
döviz gelirleri toplamını aşamaz.
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b) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman
şirketleri kullandırdıkları kredilerin (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi
durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden,
faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı
geri çağırılır veya Türk lirası krediye dönüştürülür,
(5) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller kapsamında
kullanacakları döviz kredilerinde dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
(6) Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden döviz kredisi kullanılamaz.
(7) Türkiye’de yerleşik kişilere dövize endeksli kredi kullandırılamaz.
(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman
şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi
teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı
bulunmaksızın döviz kredisi 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 kredisi açılması serbesttir.
(10) Türkiye’de yerleşik Finansal kiralama şirketlerinin bu maddede yer alan hükümlere aykırı
olmamak şartıyla Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik kişilerle yapacakları
Finansal kiralama işlemlerine ilişkin bedeller döviz üzerinden belirlenebilir. Döviz üzerinden
belirlenen Finansal kiralama işlemlerine ilişkin tutarlar kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir.
(11) Yurt içinden temin edilen döviz kredileri ile ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça belirlenen
esaslar doğrultusunda Merkez Bankasınca tespit edilir.”

1.4. Türkiye’de yerleşik kişi
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da sıkça karışaşılan Türkiye’de
yerleşik kiş ve dışarıda yerleşik kişi tanımını yapmakda fayda vardır.
Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri,
Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder5
Kambiyo mevzuatı açısından;
“6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca serbest bölgeler
kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edildiklerinden,
serbest bölgede yerleşik firmalar bu Genelge kapsamında yurt dışında yerleşik kişi olarak kabul
edilir.”6

5
6

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar Md.2/b.c
TCMB 02 Mayıs 2018 tarihli Sermaye Harekatlaei genelgesi md.18
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Türkiye’deki yabancı elçiliklerde çalışan yabancı uyruklu kişiler dışarda yerleşik kişi sayılır.
Yurt dışında yaşamasına rağmen Türk işçileri Türkiye’de yerleşik sayılır.7

1.5. Döviz Kredisi İhtiyacı
Bilindiği üzere bankaların temel fonksiyonu; tasarrufları ekonomiye kazandırmaktır.
Bankalarda biriken tasarruflar sermaye birkimi sağlamakta, sanayinin ve ticaretin
finansmanında bankalar aracılığı ile kullandırılmaktdır. Bankaların fonksiyonu elbette
bununla sınırlı değildir. Ancak en temel amaç budur.
Bu çerçeveden bakıldığında, şu gerçek ortaya çıkmaktadır. Bankaların sanayiyi, ticareti ve
hizmetler sektörünü finanse edebilmesi için kaynağa ihtiyacı vardır. Bankaların faaliyetlerini
yürütebilmesi için asgari sermaye zorunluluğu bulunmasına karşın, sermaye hiçbir zaman
yeterli bir kaynak olamayacaktır. Bu nedenle tasarruflar ve tasarrufların banka sisteminde
toplanması önem kazanmaktadır. Bu bakımdan ülkenin tasarruf eğilimi ve tasarrufların banka
sistemine kanalize edilmesi çok önemlidir.
Türkiye’de yurt içi tasarruflar çok gerilemiştir ve 1980’den bu yana görülen en düşük orandır.
Yurt içi tasarrufların düşüklüğü en az iki bakımdan önemlidir. İlk olarak, yurt içi tasarruflar
yatırımları, dolayısıyla büyümeyi finanse ederler. Ülkeler arası karşılaştırmalı veriler,
özellikle gelişmekte olan ülkeler için olmak üzere, tasarruflar, yatırım ve büyüme arasında
olumlu bir ilişki ortaya koymaktadır. İkinci olarak, yurt içi tasarrufların düzeyinin düşük
olması Türk yatırımlarının dış finansmana olan bağımlılığını arttırmıştır ve böylelikle cari
açığın artmasına yol açarak büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmıştır. Dış tasarruflara
olan bu bağımlılık, Türkiye’yi ekonomik büyüme üzerinde olumsuz bir etki yaratacak
sermaye geri çıkışı riskine maruz bırakmıştır”8
Dünya Bankası istatistiklerine göre, dünya ülkeleri tasarruf oranı ortalamaları 2010 yılında
%19,9 iken Türkiye’de %13,7’dir. Türkiye’de aynı oran 2011 yılında %14,1’e yükselmistir.
Son çeyrekte mevduatın göreceli olarak tekrar yüksek oranlarda artması, tasarruf oranının
tekrar artabileceğini göstermektedir.9
Türkiye’nin tasarruf oranı az gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok düşük bir düzeyde
değildir. Ancak yüksek gelir grubu ülkerle karşılaştırıldığında çok düşük kalmaltadır.Dünya
Bankası Raporuna göre, yüksek gelir grubu ülkelerde tasarruf oranı % 30’u
geçmektedir.Yüksek büyüme oranına sahip ülkelerde de tasarruf oranı yüksektir.
Sanayininin ticaretin ve hizmetler sektörünün finansmanı için ülkenin tasarrufları yeterli
olmadığı zaman yurt dışı kaynaklara zorunlu bir yöneliş olmaktadır. Tasarruf oranı yüksek
ülkelerden, tasarrufu düşük ülkelere bir kaynak transferi gerçekleşmektedir. Başka bir ülkenin
tasarruflarını yurt içine almanın bir yolu yabancı para kredilerdir.

7
8
9

TCMB 02 Ocak 2002 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi III 2.1.7
( www.worldbank.org-2013)
www.bddk.org.tr Bankacılık sektörü genel görünüm 2012.
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Demekki Yabancı para kredi ihtiyacı yaratan unsurlardan birisi yurt içi kaynakların
yetersizliğidir. Yurt içinde yeterli kaynak bulamayan bankalar yurt dışından temin ettikleri
kaynakları yurt içinde yabancı para kredi olarak kullandırmaktadırlar. Bankalar dışında ki
şirketlerde yurt dışından aynı sebeplerle yabancı para kredi kullanabilmektedir. Gerek
bankaların gerekse şirketlerin yurt dışından veya yurt içinden yabancı para kredi kullanmaları
bir kısım esaslara göre gerçekleşmektedir. Bu konu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı bir şekilde
ele alınacaktır.
Bankaların kredi kaynaklarını, sermaye, toplanan mevduat ve diğer borçlanma kalemleri
oluşturmaktadır. Türk bankacılık sektürünün kaynak yapısını toplam pasifleri inceleyerek
görebiliriz.

1.6. Döviz Kredisinin Kaynağı
Bankalarımızdaki Yabancı para kaynakların önemli bir bölümü Döviz mevduatlardan
kaynaklanmaktadır. Döviz Mevduat, Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) adıyla işlem
görmektedir. Bu hesaplar yurt içinde ve yurt dışında yereleşik gerçek ve tüzel kişiler
tarafından konvertbl dövizler üzerinden açılmış vadeli veya vadesiz mevduat hesaplarıdır.
Yabancı para mevduat son yıllarda toplam mevduatın %30’una yakın seyretmektedir.. Bu
hesaplar, bankaların kullandırdıkları nakdi döviz kredilerinin ana kaynağıdır.
Türk parasının dönem dönem yüksek oranlı develuasyonla değer kaybına uğramış olması
nedeniyle DTH ları önemini yıllardır muhafaza etmektedir. DTH larının başlangıcı çok eski
yıllara dayanmaktadır. Döviz üzerinden mevduat kabulü işçi dövizlerinin yurt içine
çekilebilmesi amacıyla (DÇM) Dövize Çevrilebilir Mevduat hesaplarının açılması ile
başlamış ve 24 0cak 1980 yılında alınan kararlardan sonra Döviz üzerinden mevduat tutmanın
önü açılış ve o günden bugüne tasarruf sahiplarinin vazgeçilmez enstrumanı olmuştur
Bankaların yabancı para kaynakları DTH larından ibaret değildir. Yurt dışındaki bankalardan
ve finansal kurumlardan alınan krediler de bankalarımızın bilançosunda önemli bir yer
tutmaktadır.
Bankacılık sektörü, bilançosunda önemli boyutlara ulaşan yabancı para kaynakları,
müştrilerine yine yabancı para üzerinden kredi olarak vermektedir. Sanayide, ticarette ve
hizmetler sektöründe bankalarımız tarafından kullandırılan yabancı para krediler bu
kaynaklardan beslenmektedir.
Sanayi, Ticaret ve hizmetler kesimi sadece Yurt içi bankalardan Yabancı Para kredi
kullanmakla kalmamış, bazı firmalarımız yurt dışından direkt kredi kullanmışlardır.

1.7. Döviz Kredisi Kullanmanın Ön koşulu
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden veya yurt dışından döviz kredileri temin edebilmesi
için döviz gelirlerinin olması şarttır. Bu şartın istisnaları vardır. İlerleyen bölümlerde tek tek
ele alınacaktır. Döviz kredisi kullanma koşulu olrak belirnen “döviz geliri” aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır.
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Döviz geliri: İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir.10
İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerin neler olduğu ve bu faaliyet ve gelirleri Ekonomi Bakanlığınca yayımlanmış
İhracat 2017/4 sayılı tebliğ’de açıklanmıştır.11
İhracat: Bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılması veyahut Bakanlıkça ihracat
olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleridir.12
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve harç
istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimlerdir,13
Döviz Kazandırıcı Faaliyetler: Uluslararası taşımacılık, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,
Döviz karşılığı yapılan yurt dışı, yurt içi turizm faaliyetleridir.14
Nakdi Döviz Kredisine esas alınacak Döviz geliri: İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir.
Döviz gelirlerinin tespiti: Nakdi Döviz kredisine esas teşkil edilecek döviz gelirleri son üç yılda
sağlanan gerilerdir. Son üç yıl heasbında tamamlanmış mali yıl dikkate alınır. Örneğin 2019 yılı Eylül
ayında kredi kullacak bir firmanın 2016, 2017 ve 2018 yılındaki döviz gelirleri toplamı esas alınır.
2019 yılının Eylül ayına kadar olan döviz geliri dikkate alınmaz. 2020 yılnda yapılacak çalışlarda da
son üç yıl yani 2017, 2018, 2019 yılı gelirlerini toplamı dikkate alınacaktır. Döviz geliri tutarları Mali
Müşavir onayı 15 ile tevsik edilerek bankalar tarafından ortak sisteme işlenir.

Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Döviz krediklerinin tanımı, hukuki dayanağı, firmaların neden döviz
kredisine ihtiyaç duydukları alınatıldı. Firmaların ihtiyaç duydukları döviz krdilerini nereden
temin edebilecekleri ve döviz kredisi kullandıran Türkiye’de yerleşik bankaların döviz
kredileri için gerekli kaynağı nereden temin edebidikleri açıklandı. Döviz geliri olmayan
firmaların döviz borçlanmada karşılaştıkları kur riski örnekle ele alındı.
Ayrıca döviz kredisi kullanmanın ön koşulları işlendi.

10

Türk Parası Kıymetini Koruma BKK 2018/11185 (25 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete)
18 Mayıs 2017 tarih, 30070 sayılı Resmi Gazete (R.G)
12
2017/4sayılı ihracat Tebliği Md.3/f
13
2017/4sayılı ihracat Tebliği Md.3/g
14
2017/4sayılı ihracat Tebliği Md.6/3
15
25.01.208 tarihli RG 2018/32-6 nolu tebliğ
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Bölüm Soruları

1)
A)
B)
C)
D)
E)

Nakdi döviz kredileri kimlerden temin edilebilir ?
Sadece yurt dışında yerleşik bankalardan.
Sadece Türkiye’de yerleşik bankalardan.
Sadece Serbest bölgelerdeki şubelerden
Sadece yurt dışındaki kredi sigorta kurumlarından.
Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik kişi ve kurumlardan.

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Yabacı para krediler hangi mevzuatla düzenlemiştir?
Borçlar Kanunu
İş Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Katma Değer vergisi Kanunu
32 sayılı Türk Parası Kıyetini koruma hakkında karar

3) Özel sektör firmalarının Yurt dışından Döviz Kredisi kullanılması hangi kurumun
iznine tabidir?
A) Hazine Müsteşarlığı’nın
B) T.C. Merkez Bankası’nın
C) Kalkınma Bakanlığı’nın
D) Gümrük Müşteşarlığı’nın
E) İzin gerekmez.
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Nakdi Yabancı Para Krediler nereden temin edilir?
TCMB’dan
Diğer ülkelerin Merkez Bankalarından
Sadece yurt içi bankalardan
Sadece yurt içindeki gerçek kişilerden
Yurt içinden veya yurt dışından

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde faaliyet gösteren kredi kuruluşu değildir?
Bankalar
Finansal Kiralama şirketleri
Faktoring Şirketleri
Finansman Şirketleri
Sigorta Şirketleri

6) Aşağıdakilerden hangisi Döviz kredisi ihtiyacının sebebi değildir?
A) Ülkedeki tasarruf oranının düşük olması
B) İthalatın yüksek olması
C) İhracatın düşük olması
D) Kamu ihalelerinin döviz üzerinden yapılması
E) Bankalarda Döviz tevdiat hesabı açılamamsı
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7) Döviz geliri olmayan bir firma bankadan nakdi döviz kredisi kullanmıştır. Kredi
ile ilgili detaylar aşağıdadır.
Tutar : 2.000.000 Dolar
Kullanım Kuru : 4.-TL
Kapama Kuru : 4,5 TL
TL Kredi Faiz Oranı : %15
Döviz Kredisi Faiz Oranı : %5
Vade : 1 yıl
Döviz kredisini kullanan firmanın kur farkı gideri kaç TL olur?
A) 0 B)1.000.000 C) 500.000 D)750.000 E) 1.000
8) Yukarıda zikredilen firma Döviz kredisi yerine TL kredi kullansa idi, kaç TL daha
az faiz + kur farkı öderdi?
A) 0
B) 250.000 C) 25.000
D) 1.200.000 E) 450.000
9) Aşağıdakilerden hangisi Döviz kredilerinın kullandırımına esas döviz geliridir?
A) Döviz büfelerinden alınan efektif
B) Bankalardan alınan efektif
C) Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden sağlanan dövizler
D) Dövzi Tevdiat hesabındaki dövizler
E) Yurt içi döviz havaleleri
10) Döviz kredisi kullanımında son kaç yılın döviz gelirleri toplamı dikkate alınır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

11) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışından kullanılmış kredidir?
A) Yurt dışında yerleşik bankalardan kullanılan krediler
B) Türk Serbest Bölge şubelerinden kullanılan krediler
C) Yurt içinde yerleşik ticari bankalardan kullanılan krediler
D) Yurt içinde yerleşik kalkınma bankalardan kullanılan krediler
E) Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerden kullanılan krediler
12) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışından kullanılmış kredi değildir?
A) Türk Serbest Bölge şubelerinden kullanılan krediler
B) Yurt dışından yerleşik ticari bankalardan kullanılan döviz kredileri
C) Yurt dışından yerleşik kalkınma bankalardan kullanılan döviz kredileri
D) Yurt dışından yerleşik gerçek kişilerden kullanılan döviz kredileri
E) Yurt dışından yerleşik Türk bankalarıın off shore şubelerden kullanılan döviz
kredileri
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2.Ders: 15 Milyon USD ve Üzerinde Nakdi Döviz Kredisi Riski
Olan Firmalaraın Yurt Dışınden Döviz Kredisi
Kullanmaları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta yüksek miktarda Döviz Kredisi borcu olan firmaların yurt dışından döviz
kredisi sağlamaları konusu çalışılacaktır. Bu kredileri kimlerin kullanabileceği incelenecektir.
Yurt dışı kaynaklı kredilere bankaların aracılık etmesi, firmaları doğrudan veya
bankalar aracılığı ile kredi kaynaklarına ulaşmaları, spot veya rotaif kullanım, sözleşme
koşulları, kredinin döviz veya TL kullanılması, vergi uygulamaları ve geri ödenmesi ele
alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

5)

Bankalar aracılığı ile kredi kullanmak ne demektir?

6)

Firmalar niçin yurt dışından kredisi kullanırlar?

7)

Yurt dışı kaynaklar nelerdir?

8)

Kredi döviz olarak kullanılabilir mi?

9)

Hangi para birimi ile geri ödenir?

10)

15 Milyon USD risk limiti nedir, nasıl takip edilir?

11)

TBB Risk Merkezinin (RM) fonksiyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yurt dışı kaynaklı kredisinin
Genel olarak yurt dışı mahiyeti
Ders notları ve dökümanlar
kaynaklı Krdiler
Kredi kullanım biçimi prosedürü Ders notları
Kredinin rotatif veya
spot kullanılması
Kredinin Kullanmı

TL veya döviz kullanın süreci

Ders notları

Vergi mevzuatı

Bu kredilerin tabi olacağı
vergiler

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

15 milyon USD asgari risk

•

Döviz gelire istisnası

•

Aracı banka

•

Rotatif kredi

•

Sözleşme
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Giriş
Yurt dışından kullanılan döviz kredilerinde 15 Milyon USD Nakdi Döviz Kredisi
bulunan şirketlerin kullandıkları krediler en yüksek volumu ihtiva etmektedir. Bu tür krediler
daha önce İşletme Kredileri olarak tanımlardık. Ancak İşletme Kredilerinde hiçbir sınırlama
yoktu. 2018 yılında yapılan yeni düzenleme ile 15 Milyon UDS asgari risk koşulu getirildi.
Bu konuya geçmeden önce Yurt dışından kullanılan kredilerin genel şartları incelenecektir.
Bu kredilerin kullanılmasında neredeyse hiç bir sınırlama konulmamıştır. Tek koşul
firmanın Nakdi Döviz Kredisi riskinin asgari 15 Milyon USD olmasıdır. Ayrıca diğer yurt dışı
kaynaklı krediler ile karşılaştırdığımızda son derece esnek uygulama biçimi vardır. Bu
nedenle tercih edilmektedir. Kullanım alanına göre TL veya döviz olarak
kullandırlabilmektedir. Yurt dışı ile yaplacak sözleşmeler ve içeriği çok önemlidir. Bazı
hususların sözleşmede açıklanması şarttır.
Bu kredilerin Türkiye’de yerleşik bir banka aracılığı ile kullanılması zorunludur.
Aracılık eden bankaların yapması gereken işlemler bu bölümde anlatılmıştır.
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2. YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN NAKDİ DÖVİZ KREDİLERİ
2.1. Genel Şartlar
Yurt dışından firmaların doğrudan doğruya veya bankalar aracılığı ile kredi temin etmeleri
mümkündür. Bilanço büyüklüğü ve bilanço kalitesi uygun olan ve yurt dışındaki finansal
kurumlarla kredi ilişkişi kurabilen firmalar Türkiyedeki bankaların aracılık etmesine ihtiyaç
duymadan direkt olarak kredi alabilirler. Bu yeterliğe sahip çok sayıda Türk şirketi
bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketler ve yabancı
sermaye ortağı bulunan Türk firmaları bu imkandan yararlanabilmektedir. Diğer taraftan
ithalat, ihracat yapan firmalarımızın bazıları yurt dışında bilinirlikleri nedeniyle ilşikide
bulundukları ülkelerin bankalarından kredi alabilecek kredibiliteye ulaşmışlardır..
Bu imkanı bulunmayan firmalar ise yurt içi bankalar aracılığı ile yurt dışından kredi
alabilmektedir. Bu durumda yurt içi bankaların yurt dışındaki kreditöre garanti mektubu
vermesi gerekmektedir.
Esas itibatiyle yurt dışından kullanılan kredilerin, yurt içindeki bir banka aracılığı ile
kullanılması zorunludur. Gerek şirketlerin direkt yurt dışından kullandıkları krediler gerekse
banka garantisi ile kullandıkları krediklerin bir yurt içi bankaya getirilmesi zorunludur.
Bu uygulamanın istisnaları vardır.16
1- Yurt dışındaki işleriyle ilgili olarak yurt dışından kredi sağlayan Türkiye’de yerleşik
kişilerin bu kredileri doğrudan yurt dışında kullanmalarında,
2-İhracat kredi ve ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından
kredi sağlayanların bu krediyi doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmaya ödemeleri
durumunda,
3- İhracat kredi veya garanti kuruluşu olmamakla birlikte, nakit kredi yerine malın peşin alımı
ve vadeli finansman desteği sağlayan yurt dışındaki kalkınma bankalarından sadece mal
ithaline yönelik sağlanan kredilerin doğrudan yurt dışındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda,
4- Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından gemi satın alınması amacıyla yapılacak ithalat
kapsamında sağlanan kredilerde bu şart aranmamaktadır.
Sözkonusu durumlarda kullanılan kredi yurt dışındaki ihracatcıya direkt olarak
ödenebilmektedir.

2.1.1. Kredinin yurt dışından kullanılan kredi sayılması
Bir kredinin yurt dışından mı, yurt içinden mi kullanılan kredi olduğu sorusu ilk bakışta
anlamsız gelebilir. Kredi veren kurum veya kişinin Türkiye’de yerleşik olması veya yurt
dışında yerleşik olması sorunun cevabı için yeterli olmalıdır. Ancak bazı durumları bu kadar
16
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net tanımlarla ifade etmek mümkün olmamaktadır. Örneğin, Türkiye’de yerleşik bankaların
Serbest bölgedeki şubeleri ve yurt dışındaki şubelerinden kullanılan kredilerin durumu izaha
muhtaçtır.
32 sayılı karar ilişkin, TCMB’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi bu konudaki tereddütleri
giderecek açıklamalar içermektedir.
a. Türkiye’de yerleşik bankaların Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren şubelerinin
Türkiye’de yerleşik kişlere kullandırdıkları krediler yurt içinden kullanılan kredi
sayılmaktadır. Bu anlamda serbest bölge şubeleri yurt içinde faaliyet gösteren
şubelerden farksızdır.
b. Türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışındaki şubelerinden veya Off shore
şubelerinden (Serbest Bölgede faaliyet gösteren şubeler hariç) kullanılan krediler yurt
dışından kullanılan kredi sayılmaktadır.
c. Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından temin ettikleri sendikasyon kredilerine
Türkiye’de yerleşik bankaların iştirak etmeleri durumunda, Türkiye’de yerleşik
bankaların katılım paylarının ne şekilde işlem göreceği yine Sermaye Harketleri
Genelgesinde cevap bulmaktadır. Buna göre; Türkiye’de yerleşik bankalar açısında
yurt içine verilen döviz kredileri, kredi borçlusu açısından da yurt içinden kullanılan
döviz kredisi olarak dikkate alınacaktır.
d. Ayrıca İhracat kredi kurumları veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan
kredilerde Türkiye’deki ithalatçının veya Türkiye’deki aracı bankanın borçlu sıfatı ile
imzaladığı kredi sözleşmesine istinaden alınan ve Türkiye’deki bankanın ithalatçı
lehine garanti vererek aracılık ettiği krediler Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt
dışından sağlanan nakdi kredi olarak değerlendirilir17

2.1.2. Yurt içi veya yurt dışı kredi sayılmasının önemi
Yurt dışından sağlanan işletme kredilerinde BSMV yoktur. Kredinin yurt içinden
sağlandığına hükmedilirse faizler üzerinden BSMV kesilmesi gerekir.
Yurt içinde yerleşik bankalardan kullanılan döviz kredilerinde KKDF yoktur. Kredinin yurt
içinden kullanıldığı sanlırken (Off shore şubeler), yurt dışından kullanıldığına hükmedilirse,
faizleri BSMV’den muaf olur ama vadesine göre KKDF’na tabi tutulur.

2.1.3. İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi Garanti
Kuruluşlarından Sağlanan Krediler
Türkiye’de yerleşik kişiler doğudan veya bankalar aracılığı ile yurt dışındaki kaynaklardan
kredi temin edebilirler. Yurt dışı kaynaklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
-Yurt dışındaki bankalar,
-Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurt dışı şubeleri,
-İhracat Kredi kurumları veya İhracat kredisi Garanti kuruluşları,

17
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-ihracat kredi veya garanti kuruluşu olmamakla birlikte, nakit kredi yerine malın peşin alımı
ve vadeli finansman desteği sağlayan yurt dışındaki kalkınma bankalar,
- Faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili kurumlar,
- Faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kurumlar.
“İhracat Garanti Kurumları veya İhracat Garanti Kuruluşları” ile “ihracat kredi veya garanti
kuruluşu olmamakla birlikte vadeli mal alımını finanse eden kalkınma bankaları” ifadesinin
açıklanmasına ihtiyaç vardır.
Bütün ülkelerin kendi sanayisini ve ihracatını testeklemek üzere kurdukları İhracat Kredi
kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlar ihracatı direk finase etmekte veya finanse eden
bankalara garanti vermektedirler. Örneğin: Almanyanın ihracat kredi ve ihracat kredisi
garanti kuruluşu “Hermes”, Fransa’nın “Coface” İtalya’nın “Sace”’dir. Türkiye’de yerleşik
bir firma Almanya’dan bir ithalat yapacak ise, krediblitesi ve şarlerı uygun olması koşulu
ile, Hermes’in garantisi ile finasman sağlayabilir. Bu kurumlardan sağlanan kredler de bir
tür döviz kredisdir.
“Yurt dışındaki ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının
garantisi kapsamında sağlanan kredilerin,
Türkiye’deki ithalatçının bizzat borçlu sıfatı ile yurt dışındaki kredi kurumu ile imzaladığı
kredi sözleşmesine istinaden alınan krediye Türkiye’deki bankanın sadece ithalatçı lehine
garanti vererek aracılık etmesi halinde, bu kredinin Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt
dışından sağlanan nakdi kredi,
Bu mahiyetdeki diğer kaynak, Kalkınma bankalarıdır. Özel sektörün yatırımlarının finasmanında
özellikle bölgesel kalkınma bankaları ile karşılaşıyoruz.

“Başlıca bölgesel kalkınma bankaları Avrupa için (özellikle Doğu Avrupa) Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)); Afrika
için Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank (AfDB)); Asya için Asya
Kalkınma Bankası (Asian Development Bank (ADB)); Latin Amerika için Amerikalararası
Kalkınma Bankası (Inter-American Development Bank (IADB)); İslam Kalkınma Bankası
(Islamic Development Bank (IDB)); ve Kalkınma Danışma Komitesi (Development Advisory
Committee (DAC)) ve Teknik Yardım Komitesi (Technical Assistance Committee (TAC))
gibi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD)) yan kuruluşlarıdır.”18
Bu bankalardan, İslam Kalkınma Bankası, nakit kredi vermek yarine, mal alımını islami
kuarllara göre finanse etmektedir. İslam Kalkınma bankasından sağlanan finansman da bir
döviz kredisidir.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı’na bağlı “Commodity Credit
Corporation-Ticari Kredi Şirketi (CCC)” tarafından Türkiye’deki ithalatçılara kullandırılan
kredilerde, gerçekte garantör oldukları halde kredi sözleşmesinde Türkiye’deki bankaların
borçlu olarak yer alması ve bu bankalar tarafından Türkiye’deki ithalatçıya açılan nakdi
kredinin döviz olarak kullanılması nedeniyle, bu kredilerin de bankalar tarafından yabancı
para (döviz kredisi olarak) kredi hesaplarında izlenmesi gerekmektedir.

18
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İhracat Kredi Kurumları veya İhracat Kredisi garanti Kuruluşlarının garantisi ile sağlanan
döviz kredilerinin Türkiye’ye getirilmeden, yani aracı banka kullanmadan ihracatçıya doğudan
ödenmesi mümkündür. Bu avantaj İhracat kredi veya garanti kuruluşu olmamakla birlikte,
nakit kredi yerine malın peşin alımı ve vadeli finansman desteği sağlayan yurt dışındaki
kalkınma bankalarından sadece mal ithaline yönelik sağlanan krediler için de geçerlidir.

2.1.4. Döviz Geliri Şartı
Döviz kredilerinin kullandırılabilmesi için “döviz geliri olması zorunluluğu” genel kuralı her
iki durumda da, yani döviz kredsinin yurt dışından ya da yurt içinden sağlanması halinde de
geçerlidir.
Ancak bu genel kuralın istisnaları vardır. Bu nedenle Yurt dışından sağlanan döviz kredilerini
iki başlıkta inceleyeceğiz.
a. Döviz geliri şartı aranmayan krediler
b. Döviz geliri şartı aranan krediler
TCMB talimatları gereğince, Döviz Kredisi kullanılması bazı durumlarda istista kapsamına
alınmış ve döviz geliri olma şartı aranmamıştır. Bunlardan en önemli istisna 15 milyon Dolar
ve üstünde Nakdi Döviz Kredisi riski olan firmalara sağlanan istisnadır. Örneğin Yatırım
Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak Döviz Kredilerinde de göviz geliri koşulu aranmaz.
Bu ve benzeri istisnalar aşağıda ele alınmıştır.

2.2. Döviz Geliri Şartı Aranmayan Krediler
2.2.1. Bankalar, Finansal Kuruluşlar ve Kamu Kuruluşları
Bankaların ve Finansal Kurluşların yurt dışından döviz kredisi kullanmaları serbestdir. Bu
kurumlar için döviz geliri bulundurma şartı yoktur. Döviz Kredileri uygulamasında Banka
Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade eder19.
Finansal Kuruluşlar ise 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama. Faktoring ve finansman şirketlerini
ifade eder.
Kamu kuluşları için de döviz geliri şartı yoktur. Ancak Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt
dışından borçlanmalarının esasları başka bir mevzuatla düzenlenmiş olup bu çalışmanın
konusu değildir.
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2.2.2. Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon Dolar veya
üzerinde olanlar (İŞLETME KREDİLERİ)
Kredi kullandırım tarihinde Nakdi Döviz Kredileri borç toplamı 15 milyon ABD Doları ve
üstünde olan Türkiye’de yerleşik şirketler döviz geliri şartı aranmadan yurt dışından Döviz
Kredisi kullanabilirler.
Burada kritik olan, kullanım tarihinde ki Nakdi Döviz Kredisi riskinin nasıl tespit
edileceğidir. Bu bilgiler TBB Risk Merkezinden tespit edilir.
2018 yılı başında yapılan düzenleme öncesinde de şirketlerin yurt dışından döviz kredisi
kullanması mümkündü ve neredeyse hiçbir sınırlama yoktu. Yeni uygulmama ile döviz geliri
olmayanlar için 15 milyon USD risk olması zorunluluğu getirilmiştir. Bunu dışındaki iş
süreçleri aynı olduğundan bu kredi türüne metin içerisinde İşletme Kredisi adıyla da
açıklamalara yer verilmiştir.
2.2.2.1. Risk Merkezine bildirim yapılması ve Risk Merkezinden bilgi
alınması
Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden ve yurt dışından kullanılan tüm döviz kredileri
kredi kullandıran veya kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlar tarafından
Risk Merkezine bildirilir. Risk Merkezi Bankalar Birliği nezdinde kurulmuş bir
organizasyondur. Risk Merkezine bildirilen her bir firmanın Döviz Kredisi borçları anlık
olarak güncellenir. Bankalar ve Finansal Kuruluşlar kedilerine verilen şifre ile bu bilgilere
ulaşırlar. Buradaki kredi borçları US Dolar oraka kayıtlıdır. Diğer para birimlerinden olan
borçlar da Risk Merkezi tarafındam Dolar’a dönüştürülerek kaydedilir. Buradan tespit edilen
sonuçlara göre bir firmanın o an itibariyel Döviz Kredisi borcu 15.000.000 USD veya
üzerinde ise bu firmadan döviz geliri beyanı istenmez. Ve döviz geliri şartı aranmaz. Ancak
firmanın kendiliğinden döviz geliri beyanında bulunması halinde bu bilgi Risk Merkezine
iletilir.
Ayrıca Döviz Kredisi kullandıran veya krediye aracılık eden finansal kuruluş kullandırdığı
kredinin tutarını ve 15 milyon USD istisnası kapsanında kullandırılan bir kredi olduğunu
Risk Merkezine anlık olarak bildirir. Aynı şekilde Geri ödenen kredi tutarları da firma kredi
bakiyesinden düşülerek Risk Merkezine bildirilir. Böylece bir finansal kuruluştan Nakdi
Döviz Kredisi talep eden bir firmanın 15 milyon USD riski olup olmadığı ve bu istisna
kapsamında yurt dışından (ve ya yurt içinden) Nakdi Döviz Kredisi kullanıp kullnamayacağı
tespit edilmiş olur.
2.2.2.2.
Kredinin temini ve bankalar aracılığı ile kullanılması
Yukarıda da belirtildiği üzere işletme kredilerinin yasal dayanağı da 32 sayılı kararın 17 ci
maddesidir. Buna göre “Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından Döviz Kredisi temin
etmeleri, bu kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılması zorunludur.” Herhangi bir kamu
otoritesinden izin alınmasına da gerek yoktur. Ancak, Karar’da belirtilen nkurallara
uyulması zoruludur. Ayrıca kararda kredinin “bankalar aracılığı kullanılması” kesin bir
hüküm olarak yer almaktadır.
28

Yurt dışından doğrudan döviz kredisi sağlanması, ancak belli büyüklüğe ulaşmış ve
uluslararası para piyasalarıyla iletişim kurabilen firmaların yapabileceği bir operasyondur. Bu
kaynaklara doğrudan ulaşabilen firmalar faaliyetlerini uluslararası bağımsız denetim
firmalarına denetletmekte ve rating almaktadırlar. Bunu yapamayan firmalar ise doğrudan
borçlamak yerine bankalar aracılığıyla, banka garantisi vererek borçlanma imkanı
bulabilmektedirler.
Döviz kredileri yurt dışı kaynaklardan iki şekilde tenim edilmektedir.
a. Firmalar tarafından ve doğrudan yurt dışı kaynaklardan bulunabilir.
Bu kaynaklar:
-Yurt dışındaki kreditor bir banka,
-Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurt dışı şubeleri,
-İhracat Kredi kurumları veya İhracat kredisi Garanti kuruluşları,
-ihracat kredi veya garanti kuruluşu olmamakla birlikte, nakit kredi yerine malın peşin
alımı ve vadeli finansman desteği sağlayan yurt dışındaki kalkınma bankaları,
-Faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili kurumlar,
-Faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kurumlar
da olabilir.
b. Türkiye’de yerleşik bankalar yurt dışındaki finansörlerden müşterileri lehine temin
edilebilir.
Her iki yöntemde de bankalar garantör olabilirler veya bankanın garantisi olmadan da
kredilerin kullanılması mümkündür. Bankalar garantör olsun veya olmasın, krediyi firma
temin etmiş olsun veya banka temin etmiş olsun, her halukarda kredinin Türkiye’de yerleşik
bankalar aracılığı ile kullanılması zorunludur. Türkiye’de yerleşik bankalar aracılığı ile
kullanılmasından maksat; kullanılan kredinin Türkiye’ye getirilmesidir.20 Kredinin bankalar
aracılığı ile kullanımı iki şekilde karşımıza çıkmaktadır.
a. Kreditor borçluya kredi tahsis ettikten sonra, kredi tutarını doğrudan Türkiye’de
yerleşik bankaya, borçlu lehine transfer etmektedir.
b. Kriditör kendi nezdinde borçlu adına bir hesap açmakta, kredi tutarını bu hesaba
alacak geçmekte ve Türkiye’de aracılık eden bankaya bu hesaptan transfer
etmektedir.
Yurt dışından sağlanan kredileri bankalar aracılığı ile kullanılması mecburiyetinin bazı
istisnaları bulunmaktadır. Ancak bu konu işletme kredilerinin kapsamında olmadığından
ayrıntıya girilmemiştir. Örneğin “İhracat Kredi kurumlarından veya İhracat kredisi Garanti
kuruluşlarının garantisi kapsamında yurt dışından sağlanan krediler” istisnalardan biridir. Ve
kredi tutarı doğrudan ihracatçıya ödenebilir. İstisna kapsamındaki kredilerde, Türkiye’de
yerleşik bankaların aracılık etmesine de ihtiyaç yoktur.
2.2.2.3. Kredinin rotatif kullanılması
Yurt dışından kullanılan işletme kredilerinde, kredi tutarı, vadesi, faiz oranı (değişken veya
fix), faiz ödeme dönemleri bellidir. Kreditör ile borçlu müzakereler sonunda oluşan bir
sözleşme imzalayarak süreci başlatırlar. Borçlu sözleşmenin bir suretini aracılık eden bankaya
20
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ibraz eder.Yurt dışındaki banka sözleşme gereğince düzenlenmesi gereken kullanım talimatı
doğrultusunda kredi tutarını aracılık eden bankaya gönderir. Borçlu gelen krediyi (kullanım
alanına göre) TL veya döviz olarak kullanır. Kullanılan kredi vadesinde yine bankalar
aracılığı ile transfer edilerek kapatılır. Aynı kurumdan yeni kredi talep edilmesi halinde yeni
sözleşme imzalanması ve sürecin baştan başlaması gerekir. Ancak sözleşmede belirtilmiş
olması ve sözleşmede belirlenen kredi tutarını aşmamak koşulu ile kredinin dilimler halinde
kullanılması mümkündür. Kullanılan her bir dilim kredi, kendi vadesinde ödenir fakat rotatif
kullanılamaz.
Ayrıca yurt dışından kullanılan işletme kredilerinin, finansör ile borçlu arasında yapılan kredi
sözleşmene dayanılarak, kredinin farklı tarihlerde dilimler hainde veya blok olarak
kullanılması ve kredi hesabına ödemeler yapılması, tekrar çekilmesi şeklinde işleyen, borçlu
cari hesap yöntemi ile kullanılması da mümkün değildir.
Genel uygulamadan farklı olarak, işletme kredilerini Bankaların, Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman şirketlerinin rotatif (yenilenebilir) ve cari hesap şeklinde
kullanmaları mümkündür.21
2.2.2.4. Sözleşme
Yurt dışından İşletme kredisi kullanılabilmesi için kreditör ve boçlunun mutabık kaldıkları
hususları bir sözleşmeye bağlamaları gerekmektedir. Sözleşmenin dili konusunda da bir
uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Her iki taraf da kendi dilinin kullanılmasını tercih etmektedir.
Ancak bu tür metinlerde kabul gören dil çoğunlukla İngilizce’dir.
Sözleşmede aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir.
Tarafların tam ünvanları, adresleri ve ödenmiş sermayeleri,
Kullanılacak kredi tutarı ve kullanılacak para birimi: Örneğin EURO 2.000.000. “...the
bank hereby grants to the Client a facility amounting to a maximum of Euros Two Million”
Krediye uygulanacak faiz oranı ve faiz dönemi (Interest and Interest Period): Faiz oranı
değişken veya fix olabilir. Değişken faiz oranı çoğunlukla LIBOR veya EURIBOR’a endeksli
ve üzerine bir miktar spread ilave edilerek belirlenmektedir. Uygulanacak faiz oranı değişken
ise; Örneğin Libor + 2 veya Euribor+4 pa. gibi ifade edilmektedir. Veya “European
Interbank Offered Rate (EURIBOR) plus a margin of four per cent (4%) per annum” , “London
Interbank Offered Rate (LIBOR) plus a margin of two per cent (2%) per annum” şeklinde de
izah edilmektedir. Faiz hesaplamalarında tabii olarak yıl, 360 gün olarak dikkate alınır.
Faiz ödeme dönemi: Kredi süresince faizin hangi dönemlerde ödeneceğinin açıklanması
gerekir. Faiz ödemeleri; 3 alık 6 aylık, yıllık veya vade sonunda olabilmektedir. Bu husus
sözleşmede; “The rate of interest applicable to each Interest Period shall be the aggregate of
six month European Interbank Offered Rate (EURIBOR) plus a margin of four percent (4%)
per annum.” şeklindeki bir ifade ile 6 aylık dönemlerde
faizin ödeneceği izah
edilebilmektedir. Gerekirse bu period 3 aylık veya yıllık da yapılabilir.
Faiz oranı konusunda cevap aranacak diğer bir husus Libor ya da Euribor faiz oranının nasıl
tespit edileceği ve hangi periyodun Libor/Euribor oranının esas alınacağıdır. Libor ve
21
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Euribor’un sürekli değiştiği dikkate alındığında, uygulanacak faizin belli bir saatteki (saat
11.00) oranının esas alınması genel kabul görmüş bir kuraldır. Bunun için Reuters ekranı
kullanılmaktadır. Libor/Euribor faiz oranlarını ihtiyaca göre 3 aylık 6 aylık veya yıllık
görmek mümkündür. Gerekirse sözleşmeye; “The Borrower shall pay to the Bank interest at a
rate determined by the Bank to be the aggregate of 6 month’s LİBOR/EURIBOR being the
rate shown on Reuters page for deposit for the relevant period and currency at 11.00 a.m.
London/Brussels time two business days perior to the date of the commencement of each
interest period” ifadesi konularak faizin 6 aylık dönemler halinde ödeneceği ve 6 aylık
Libor/Euribor faizinin uygulanacağı belirlenmiş olur.
Kredinin Kullanım süresi (Availability Period): Sözleşmenin imzalanmasından sonra ne
kadar sürede kullanılması gerektiği sözleşmede belirtilmelidir. Örneğin: “The facility will be
available for drawdown in one lumpsum for a period of 30 days from the date of signinig of
this Agreement”.
Kredinin çekilmesi (Drawdown): Kredinin kullanım süresi içinde ne şekilde çekileceğinin
açıklandığı bölümdür. Kredinin hangi bankaya indirileceği ve Talep mektubunun (Notice of
Drawdown) ne kadar önceden ulaştırılması gerektiği sözleşmede açıklanır.”Notice of
drawdown must be received by the Bank at least three business days before the date of
drawdown”. Talep mektubu (Notice of Drawdown) banka garantili işlemlerde garantör bakna
aracılığı ile swift mesajı şeklinde gönderilir.
Vade (Maturity date): Sözleşmede kredinin vadesi açık olarak yer almalıdır. Vade açık tarih
olarak belitilebileceği gibi gün sayısı olarak da gösterilebilir. Vadenin hangi tarite başlayacağı
da belirtilmelidir. Örneğin: “The Loan shall mature 5 years starting from the 1st
drawdown of the Loan” veya The facility shall mature on the day falling 370 daysfrom
the date of the Drawdown”
Geri Ödeme (Repayment): Geri ödemenin ne şekilde yapılacağı sözleşmede yer almalıdır.
Geri ödeme taksitler halinde olabileceği gibi vadesinde blok ödeme şeklind de olabilir. Ayrıca
kredinin vadesinden önce ödenmesine izin verilip verilmediği de belirtilir.
Ön Şartlar (Conditions Precedent): Sözleşmenin kurulabilmesi için ibraz edilmesi gereken
belgeler ve ön şartlara nerdeyse bütün kredi sözleşmelerinde karşılaşmaktayız.
Borçlunun Türkiye’deki faaliyetleri ve yasal durumunu gösteren belgeler,
Sözleşmeyi imzalamaya yetkili şahısların yetlikilerine ilişkin belgeler,
İmza siküleri,
İngilizce tercümeleri ile birlikte talep edilmekte ve bu husus sözleşmede yeralmaktadır.
Masraflar (Expenses and Fees): Sözleşmenin düzenlenmesi ve kredinin kullanılması,
kapatılması sürecide, yurt içinde ve yurt dışında doğacak vergilerin kimin mükellefiyetinde
olacağı sözleşmede yer almalıdır.
Yönetim masrafı (magament fee) ve taahhüt komisyonu (commitment fee) ödenecekse tutarı
belirtilmelidir. Managemet fee’nin kullanılacak kredinin %01, %02 kadarı veya yaklaşık bu
tutara yakın maktu miktarda belirlenmesi normaldir. Ancak çok büyük meblağlı kredilerde
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yüzdeli ifadeler çok yüksek meblağlara ulaşacağından maktu bir miktarın belirlenmesinde
fayda vardır. Örneğin: 10 milyon EURO sözleşme için yazılan metin

“EUR 10,000.-(ten

thousand EURO) (flat) is to be paid only once as Management fee after signing the loan
agreement, to be paid in advance” şeklindedir.
Commitment fee; kredinin hiç kullanılmaması, kısmen kullanılmamsı veya taahhüt edilen
tarihden sonraki bir tarihde kullanılması halinde uygulanacak masraf kalemidir. Commitment
fee geç kullanılan süre üzerinden hesaplanır. Örnek: “Commitment fee is to be paid %0,125
(flat) on the undrawn amount starting from the date of signing of the loan agreement,
multiplied by the number of commitment days”.
Uygulanacak Kanun (Law and Jurisdiction): Sözleşmenin hangi ülke kanunlarına tabi
olacağı ve uyşmazlık halinde hangi ülke mahkemelerinin yetkili olacağınının sözleşmede
belirtilmesi gerekir.. Her iki taraf da kendi ülke kanunlarının geçerli olmasını ve kendi ülke
mahkemelerinin yetkili kılınmasını tercih eder. Yapılan sözleşmelerin birçoğunda İngiliz
kanunlarının geçerli olduğunu ve İngiliz mahkemelerinin yetkili kılındığını görüyoruz. “This
Agreement as well as the rights and obligations of parties hereto shall be governed and
construed in accordance with laws of England.”
2.2.2.5. Kredinin TL ve döviz olarak kullanılması
a. TL kullanım 22 : Yurt dışından sağlanan işletme kredileri, baanlalar aracılığı ile
Türkiye’ye getirilir. Ve döviz karşılığı TL olarak müşteriye kullandırılır. Aracılık
eden banka Kredi ile ilgili kullandırım ve geri ödeme bilgilerini TCMB na bildirmek
zorundadır. 23
Yukarıda açıklanan sözleşmenin imzalanmasını takiben, kredi lehdarı sözleşmeyi aracı
banakaya ibraz eder ve sözleşmeye uygun kredi kullanım Talep Mektubu (Notice of
Drawdown) kreditöre gönderilir. Yurt dışından doğrudan bulunan kredilerde firma
kendisi gönderir. Bir garantör banka varsa banka swift ile gönderir. Talep mektubunda
aşağıdaki hususlar yer almalıdır.
-Talep mektubu tarihi,
-Kullanılacak kredi tutarı,
-Kullanım tarihi,
-Krediye aracılık eden Türkiye’de yerleşik bankanın adı, ünvanı, adresi,
-Aracılık eden bankanın yurt dışı banka hesap numarası.
Kreditör kredi tutarını aracı bankanın yurt dışındaki hesabına borçlu lehine yatırır.
Türkiye’de yerleşik banka tutarı ekstrelerinde görecek ve “Yurt Dışı Bankalar”
hesabında muhasebeleştirecektir. Aracı banka kredi tutarını müşteriye kullandırımına
kadar geçici bir hesapta tutmalıdır.
İşletme ihtiyacı için alınan bu kredilerin TL kullandırımı (Özelleştirme İdaresi ve
diğer kamu kuruluşlarınca açılan uluslararası ihaleler çerçevesinde yapılacak satış,
işletmenin devri veya kiraya verilmesine ilişkin yabancı para üzerinden imzalanan
sözleşme bedellerinin finansmanı amacıyla yurt dışından sağlanan döviz kredileri
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hariç) zorunlu olduğundan24 aracı banka, gelen havale turtarının tamamının bir seferde
alışını yapar. Döviz alımı için Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenler. TL karşılığı
borçlunun şube nezdindeki mevduat hesabına alacak geçer. Bu andan itibaren borçu
istediği şekilde tasarrufda bulunabilir. Döviz alışı sırasında uygulanacak kur serbest
piyasa kurudur. Kur konusunda aracı banka ile kredi lehdarı mutabakat sağlarlar.
Bu kredilerde yurt dışından gelen havalenin bir seferde TL ye çevirilerek borçluya tek
seferde kullandırılması esastır. Döviz Tevdiat Hesabına (DTH) alınamaz ve kısım
kısım kullandırılamaz.
Kredinin kullandırımı sırasında kredinin kaynağına göre bankaların uygulaması
farklılık göstermektedir.
a.i. Yurt dışındaki bankalar, uluslararsı kuruluşlar ve yurt dışı kredi kuruluşlarından
sağlamış olan kredilerde; kredi sözleşmesinin aslının bankaya ibraz edilmesi
gerekmektedir. Ancak kredinin geri ödenmesi sırasında sözleşmenin aslına ihtiyaç
duyulmamaktadır. Banka düzenleyeceği DAB üzerine “kredinin yurt dışında kredi
vermeye yetkili kurum ve kuruluşlardan temin edilmiş olduğunu” belirtmekle
yükümlüdür.
a.ii Yurt dışında, kendi ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kurum ve
kuruluş veya kişilerden alınmış olan kredilerde; Gerek kullandırım gerekse geri ödeme
sırasında aracılık eden bankaya kredi sözleşmesinin aslını ibraz edimesi
gerekmektedir. DAB üzerine de kredinin kaynağı konusunda şerh düşülmektedir.
Kaynağı ne olursa olsun krediye aracılık eden banka, yani döviz alışını yapan banka,
kredinin anapara, faiz ve masraflarının ödenip ödenmediğini takip etmekle
mükelleftir.
b. Döviz Kullanım25: TCMB genelgesinde “Döviz Ödemesi Gerektitren İşlemlerin (Mal
ve Hizmet İthalatının) Finansmanı Amacıyla Sağlanan Nakdi Krediler” başlığı altında
kurallara bağlanmıştır.
Yurt dışından sağlanan işletme kredilerinin döviz olarak kullanılması ancak mal ve
hizmet ithalinin finansmanında uygulama alanı bulmaktadır. Döviz olarak kullanımda
da Türkiye’de yerleşik bir bankanın aracılığı gerekmektedir.
Kredinin yurt dışından, mal veya hizmetin de yurt dışından alındığı bir uygulama
sözkonusudur. Buna rağmen yurt dışından direkt olarak ihracatçıya kerdi tutarının
transfer edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle TL kullandırımda olduğu gibi
kredinin yurt içindeki bir aracı banka hesaplarına indirilmesi zorunludur. Aracılık
eden banka garanti vermiş olabileceği gibi hiçbir garanti olmadan da kullanılmış
olabilir. Banka garantisi olup olmadığına bakılmaksızın kredinin Türkiye’de yerleşik
bir banka aracılığı ile kullanılması gerekmektedir.
Kredi lehtarı aracı bankaya kredi sözleşmesini ve kredinin ithalatın finasmanında
kullanacağını gösteren belgeleri ibraz eder. Aracı banka üzerinden örneğin bir ithalat
akreditifi açmış olması ve kredinin bu işlem için kullanılacağı yönündeki taahhüdü
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yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra kreditöre kredi kullanım talep mektubu (Notice
of Drawdown) gönderilir. Talep mektubunda TL kullanım bölümünde sözü edilen
bilgilerin bulunması gerekir. Kreditör aracı bankanın yurt dışındaki hesaplarına alacak
geçer. Aracı banka ekstresinde bu meblağı görecektir. Kredi tutarı aracı banka
tarafından geçici bir hesaba alınır ve ithalat bedelinin karşılığı olara ihracatçıya
transfer edilir. Transferin yapılmasını müteakip ithalata ilişkin gümrükçe tasdikli
Gümrük Beyannameleri üzerine, “Mal bedeli (döviz tutarı ve havale tarihi
yazılacaktır.) yurda döviz olarak getirilmiş döviz kredisiyle ilgili geçici döviz
hesabından/yurt dışından sağlanarak doğrudan ihracatçıya ödenen döviz kredisinden
karşılandığından Döviz Satım Belgesi düzenlenmemiştir.” şeklinde not konulur.
TL kullandırımda Döviz Alım Belgesine (DAB) bağlamak gerekirken Döviz
kullanımlarda döviz alışı yapılmaz
Döviz kullanımda esas olan ihracatçıya trasfer olduğundan kredi lehtarının Döviz
Tevdiat Hesabına (DTH) alacak geçemez, çek düzenlemez, efektif kullandırılamaz.
Döviz kullandırımlarında kredinin yurt dışından direkt olarak ihracatçıya transferi;
kredinin “ihracat kredi kurumları veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi
kapsmında sağlanması durumunda mümkündür.
Kullanılan kredi ile, yapılan ithalat tutarı arasında fark olması durumları ile
karşılaşılabilmektedir. İthlat turatı krediden daha az ise bu durum aracı banka
tarafından TCMB’na bildirimektedir.
Ancak fark USD 100.000 ve kredinin %3’den az ise bildirime ihtiyaç olamamaktadır.
Örnek: Kredi tutarı : USD. 4.000.000
İthalat
: USD. 3.500.000 ise
4.000.000X%3= USD 120.000
Fark hem USD 100.000 den hemde kredinin %3’ünden fazla olduğu için TCMB na
bildirim yapılacaktır.
c. Vade: İşletme ihtiyacı için yurt dışından temin edilen ve TL veya Döviz kullanıma
konu olan kredilerde bir vade sınırlaması yoktur. Kredide vadenin başlangıç tarihi;
Türkiye'de yerleşik aracı bankanın muhabir hesabına alacak kaydedildiği, ihracat kredi
kurumları veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarından sağlanan kredilerde ise ithal
edilen mal bedelinin ihracatçıya ödendiği tarihtir. Bu tarih, kredinin ortalama vade
hesabında da kullanım tarihi olarak esas alınır.26 Ancak vadesine bağlı olarak Kaynak
Kullanımı Destekle Fonu (KKDF) kesintisi olmaktadır. Banklar ve Finasman
şirketlerinin yurt dışından kullandıkları kredilerden KKDF kesitisi yapılmaz.
Bankalar ve Finasman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından
sağladıkları kredilerde;
Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda
%3
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1
Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0.5
Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda
%0

26
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Oranında KKDF kesintisi uygulanır. Kesinti tutarı kullanılan kredinin anapara tutarı
üzerinden hesaplanır.27
2.2.2.6. Kredinin geri ödenmesi28
Kredinin kullanımı bölümünde de belirtidiği üzere, yurt dışından sağlanan döviz kredisinin
alışını yapan (DAB’ne bağlayan) banka, vadesinde kredinin faiz , anapara ve masraflarının
ödenip ödemediğini takip etmek ile yükümlüdür.
Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları ve Türkiye’deki bir banka aracılığı ile
kullandıkları döviz kredilerini vadelerinde geri ödeyecekleri zaman da Türkiye’de yerleşik bir
banka üzerinden işlem yapmaları gerekecektir. Kredi lehdarı kredi tutarı ve faiz tutarlarını iki
şekilde ödeyebilir.
1- Yurt dışına ödenecek tutarın TL karşılığı aracılık eden bankaya ödenir. Banka
kaynaklarından döviz satışı yapılarak, döviz tutarı kreditöre transfer edilir. Bu
durumda uygulanacak kur, döviz satışı yapacak bankanın kurudur. Kur konusunda
banka ve borçlu mutabakat sağlarlar.
2- Kredi lehdarının bankadaki Döviz Tevdiat Hesabından (DTH) yurt dışındaki
kreditöre transfer edilir.
Kredinin geri ödenmesinde, aracılık eden banka ile yurt dışına transfer eden banka farklı
olabilir. Kredi lehtarı herhangi bir nedenle farklı banka kullanabilir. Uygulanacak kur bu
nedenlerden biri olabilir. Veya kredi vade tarihinde firmanın mevduatı aracılık eden bankadan
başka bir bankada müsait olduğundan ödemeyi başka bir bankadan yapmayı tercih edebilir.
Geri ödemeyi yöneten banka, kredinin hangi kaynakdan, yurt dışındaki kredi kurluşlarından
mı yoksa kredi verme yetkisi olmayan kuruluşlardan mı, temin ettiğini belgelemek
durumundadır. Döviz alışı sırasında düzenlenen Döviz Alım Belgesi (DAB) üzerinde bu
yönde şerh bulunmak durumundadır. Ödemeyi yapan banka sözkonusu DAB’ı talep edecektir.
Kredinin geri ödenmesşine ilişkin şerhler de bu belge üzerine yazılmalıdır. Bu şerh DAB nin
banka ve müşteri nühasına ayrı ayrı konulmalıdır.
Ayrıca;
Bankalar, kredi vermeye yetkili kuruluşlardan temin edilen kredilerin geri ödenmeside kredi
sözleşmesinin suretini, kredi vermeye yetkili olmayan kuruluşlardan alınan kredilerde ise
kredi sözleşmesinin aslını talep etmek durumundadırlar.
“Diğer taradan, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye’ye getirilerek kullanılmasını
sağlamak amacıyla, bankalarca, yurt dışından sağlanan kredilerin geri ödemesi sırasında,
kredinin Türkiye’deki bir banka aracılığı ile kullanılıp kullanılmadığının tespit edilebilmesini
teminen firmalardan krediye ilişkin bilgi ve belgeler istenecektir. Kredinin, Türkiye’de
yerleşik bir banka aracılığı olmaksızın doğrudan yurt dışında kullanıldığının tespit edilmesi
halinde, bu kredileri kullanan firmalar haklarında yasal işlemin yapılmasını teminen,
bankaların genel müdürlükleri tarafından Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğü’ne bildirilecek ve kredi geri ödemesi gerçekleştirilecektir.
27
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Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışındaki işleriyle ilgili olarak yurt dışından sağladıkları
krediler ile ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının garantisi
kapsamında ve İslam Kalkınma Bankasından sağlanarak yurt dışındaki ihracatçı firmaya
ödenecek olan krediler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Yurt dışından sağlanan kredilerin, kredi lehdarı kişiler tarafından (kurum ve kuruluşlarca)
yurt dışında kendi imkanlarıyla (yurt dışındaki varlıkları, yurt dışındaki faaliyetleri sonucunda
kazandıkları döviz gelirleri ve yurda getirmek zorunda olmadıkları dövizlerle) ödenmesi de
mümkündür. Bu durumda yapılan ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler Türkiye’de kredi
kullanımına aracılık eden bankaya bildirilecektir.”29
Kredinin kullanımının döviz ya da TL olması, geri ödenmesinde uygulanacak yöntem
konusunda farklılık arzetmez. Ancak döviz kullanımda yani ithalatın finasmanın
kullanımındaTransferin yapılmasını müteakip ithalata ilişkin gümrükçe tasdikli Gümrük
Beyannameleri üzerine, “Mal bedeli (döviz tutarı ve havale tarihi yazılacaktır.) yurda döviz
olarak getirilmiş döviz kredisiyle ilgili geçici döviz hesabından/yurt dışından sağlanarak
doğrudan ihracatçıya ödenen döviz kredisinden karşılandığından Döviz Satım Belgesi
düzenlenmemiştir.” şeklinde not konulduğundan emin olmak gerekir.
2.2.2.7. Vergi Uygulaması
Yurt dışından kullanılan döviz kredilerine ilişkin vergi uygulamasında kredinin kaynağı önem
arzetmektedir. Bu nedenle aracılık eden bankaların kredi kaynağı konusuna dikkat etmeleri
gerekmektedir. Bu kaynaklar;
-Yurt dışındaki Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlar olabileceği gibi,
-Faaliyet gösterdikleri ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kurumlar da
olabilir.
Vergilendirme açısından bu ayrım önemlidir. Krediye aracılık eden bankalar, kredi
lehtarından, finansörün banka yada faaliyet gösterdiği ülke mevzuatına göre kredi vermeye
yetkili kurum olduğunu (sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel
kişilere), belgelemesini isteyeceklerdir. Bu yönde bir belgelendirme yapılamaz ise finasörün
kredi vermeye yetkili kurum olmadığı varsayılacaktır. Finansör kendi ülkesinde ki resmi
otoriteden alacağı belgeyi, ülkesindeki Türk büyükelçliği, konsolosluk veya ticaret
ataşeliğinde onaylatarak tevsik edebilir. Yurt dışındaki bankalar ve kredi kuruluşları dışındaki
kişilerden alınan döviz kredilerinde, finansör olarak grup şirketleri de olabilmektedir.
Türkiye’de yerleşik bir firmanın yurt dışında bir iştirakinden borç alması bu kapsamda
değerlendirimektedir. “Grup şirketlerindeki nakit fazlasının diğer grup şirketlerinin nakit
açığının karşılanmasında kullanılabilmesi amacıyla, grup firmalarında oluşan nakit fazlasının
ortak bir havuzda toplanması ve ihtiyaç halinde grup firmalarına kullandırılması uygulaması
"nakit havuzu" (cash pooling) olarak adlandırılmaktadır. Bu sayede grup içerisinde likiditenin
kontrol edilmesi ve hem grubun hem de grup içerisinde yer alan firmaların bu havuzdan
yararlanması sağlanmaktadır.”30
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Damga Vergisi : “ Hukuki niteliğe sahip işlemlerin bir kağıda dökülmesi , damga vergisine
tabi tutulmanın önşartı olarak karşımıza çıkmaktadır...kağıdın varlığı ve yazılı olarak
düzenlenmesi tek başına damga vergisine tabi tutulması için yeterli olmayacaktır...
düzenleyen kişi/kişilerin imzalarının ya da imza yerine geçen işaretlerinin yer alması
zorunludur. .. Damga Vergisine tabi tutulması açısından yabancı dilde olması bir öneme sahip
olmayacaktır.”31
Yurt dışından sağlanan döviz kredilerinde imzalanan sözleşmede, yurt dışındaki kriditörün ve
Türkiye’de yerleşik kredi lehtarının imzası bulunacaktır. Ayrıca bu sözleşmeler yabancı para
üzerinden ve çoğunlukla İngilizce düzenlenmektedir. Yukarıdaki açıklamada belirtildiği üzere
sözleşme, yabancı dilde olsa da damga vergisinin konusu olacaktır. “ Damga Vergisine tabi
kağıtlarda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığınca tayin ve ilan edilecek fiyat üzerinden
Türk parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alınır.”32
Buna göre, sözleşmenin yurt dışında yapılaması, yabancı dilde yapılması ve yabancı para
üzerinden yapılması DV açısından sonucu değiştirmemektedir.Ancak Damga Vergisi
uygulamasında kredinin kaynağı da önem taşımaktarır. Döviz kredileri açısından bu
kaynaklar yukarıda da belirtilmişti.
a. Yurt dışındaki bankalar, uluslararası kurumlar ve yurt dışı kredi kuruluşları:
“Yurt dışı kredi kuruluşları ifadesinden; bu kuruluşların mukimi bulundukları ülkenin
mevzuatına göre mali (finansal) kaynak sağlamaya yetkili olan ve esas faaliyet
konularından birisi de kredi vermek olan kuruluşların; uluslararası kurumlar
ifadesinden ise gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarının veya bir ülkenin yeniden
yapılandırılmasının finansmanının temini amacıyla bu ülkelere kredi veren Dünya
Bankası (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), Uluslararası Para Fonu, Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri kuruluşların
anlaşılması gerekmektedir.”33
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’ne Ek 2 sayılı tabloda DV’den istisna edilen kağıtla
yer almaktadır. Buna göre; “Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine
ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler” 34 damga vergisinden
istisnadır. İstisna teminatları da kapsadığından aracılık eden bankanın garanti vermesi
halinde garanti mektubu da istisna kapsamındadır.
b. Faaliyetde bulunduğu ülke mevzuatına göre ödünç para verme işi ile uğraşmayan veya
ödünç para vermeye yetkili olmayan yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar: Bu kapsamda
alınan borçlar ve kredilerde Damga Vergisi (DV) açısından durum değişmektedir. Bu
tür krediler için düzenelenen kağıtlar 2 sayılı tabloda yani istisnalar arasında yer
almamaktadır. Bu nedenle damga Vergisi Kuanunun “Kağıtların Damga Vergisi bu
kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır.”35 hükmü gereğince
bu mahiyetdeki sözleşmeler DV’ne tabidir. 2015 uygulamasına göre Damga Vergisi
Kanunu 1 sayılı tablo I/A-1 maddesi “Mukavelenameler, taahhütnameler ve
temliknameler” gereğince (Binde 9,48) oranında DV’ne tabi olacaktır. Sözleşmenin
herbir nüshası aynı oranda DV’ne tabi iken, 15/7/2016 tarh 6728 sayılı kanunun 23.
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Maddesi ile yapılan değişiklik gereğince; “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi
vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” 36 Ancak DV
toplamı 2015 yılı için 1.702.138,00 TL’yı geçemez. Bu tutar her yıl yeniden
değerleme oranında artırılmaktadır. Krediye aracılık eden bankalar işleme alacakları
bu kapsamdaki sözleşmelerin DV’nin ödendiğinden emin olmalıdırlar. Aksi halde
kendileri sorumlu olurlar. Bu nedenle bankalar,“DV makbuz karşılığı yatırılacaktır”
ifadesini içeren kaşeli sözleşmeler üzerinden işlem yapmaktadırlar.
Kurumlar Vergisi (KV): Yurt dışından sağlanan döviz kredilerinde kriditör yurt dışında
yerleşik kişi veya kuruluşlardır. Bu kişi ve kuruluşlar Türk vergi sistemi açısından dar
mükellef olarak tanımlanmıştır. “Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı
kurumlardan (Sermaye şirketleri. Kooperatifler. İktisadî kamu kuruluşları. Dernek veya
vakıflara ait iktisadî işletmeler. İş ortaklıkları) kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de
Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden
vergilendirilirler.” 37 Dar mükellef olan bu banka ve kuruluşların kazançları verdikleri
kredilerden aldıkları faiz komisyonlardır.
Kurumlar vergisi kanuna ilişkin 12.01.2009 ve 2009/14593 sayılı kararname eki karara göre
(RG: 0302.2009) “Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da
bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu
kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler
için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları
fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0” oranında Kurumlar vergisi
spopajı kesilir. Ancak bulundukları ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kişi
ve kuruluşlardan (veya grup şirketlerinden) alınan kredilerin faiz ve komisyonları üzerinden
%10 Kurumlar vergisi ödenir.
“Banka ve kredi kuruluşları dışındaki yurt dışı firmalara (Örneğin yurt dışındaki ana şirket
veya bir grup şirketi) ödenecek kredi faizleri, %10 Kurumlar Vergisi stopajına tabi olup, faiz
ödemesi safhasında Türkiye’deki firma tarafından kesilen vergi tutarının, ilgili vergi dairesine
muhtasar beyanname verilmek suretiyle ödenmesi gerekmektedir.”38
Bu yükümlülük, kredi kullanan firmanın kendi sorumluluğundadır. Türkiye’deki
aracı bankayı ilgilendiren bir konu değildir.
Ayrıca, ilişkili şirketlerden sağlanacak kredi üzerinden hesaplanması gereken faizin emsal faiz
oranlarına uygun olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Aksi halde “transfer fiyatlandırması”
kuralları devreye girer ve ödenen faizin emsalleri aşan kısmı firma tarafından vergi
matrahından düşülemez. Bunun yanı sıra, ilişkili şirketlerden sağlanacak kredi tutarının
Türkiye’deki şirketin öz sermayesinin üç katını aşmaması gerekir, aksi halde bu kısım ilgili
hesap dönemi için “örtülü sermaye” sayılır ve ödenen faizler gider kabul edilmez..”
Katma Değer Vergisi (KDV): Yurt dışındaki bankalardan veya kendi ülkesinin mevzuatına
göre ana faaliyet konusu finansman sağlamak olan ve bu doğrultuda kredi vermeye yetkili
olan finans kurumlarından yapılan borçlanmalarda herhangi bir KDV ödenmesi söz konusu
değildir.
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Ancak, yurt dışındaki banka ve kredi kuruluşları dışındaki kurumlara (Örneğin yurt dışındaki
ana/parent/holding şirket veya bir grup şirketi) ödenecek kredi faizi ile kur farkları üzerinden,
Türkiye’deki firma tarafından sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanarak 2 No’lu KDV
beyannamesi ile beyan edilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi gerekmektedir. Bu
şekilde beyan ve ödenen KDV tutarı, firmanın 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu
yapılarak mahsup edilir. Böylece kredi kullanan kurum açısından bir maliyet oluşmaz, sadece
ödeme ve mahsup tarihleri arasında farklılık olursa zamansal açıdan finansal etki yapar. 2
No’lu KDV beyannamesi yükümlülüğü, kredi kullanan firmanın kendi sorumluluğunda olup
Türkiye’deki aracı bankayı ilgilendiren bir konu değildir.39
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV: Banka ve Sigorta Muamaleleri Vegisinin
mükellefi Türkiye’deki banka ve sigorta şirketlerinin elde edilen kazançlardır. “Banka ve
sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre
yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün
muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben
aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.”40
Yurt dışından sağlanan işletme kredilerinde kazancı sağlayan yurt dışında yerleşik kişi
olduğundan hiç bir şekilde BSMV’ne tabi değildir.
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF): Yurt dışından sağlanan işletme kredileri
vadesine bağlı olarak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonuna (KKDF) tabidir. Vadeye göre
fon kesinnti oranları, yukarıda 3.4.c “Vade” bölümünde belirtildiği gibidir.
Ancak krdilerin temdit edimesi, vade değişiklikleri, kısmi ödeme ve erken ödeme konularında
ki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu uygulamasına da açıklık getirmek gerekecektir.
a. Yurt dışından kullanılan işletme kredisinin, sözleşmede belirtilen vade içerisnde
kısmen veya tamamen ödenmesi durumunda, ortalama vade yeniden hesaplanır ve
buna göre KKDF uygulanmaktadır. Örneğin 3 yıl vadeli kullanılmış bir kredinin
ortalama vadesi erken ödeme nedeniyle 23 aya düşmüş ise %1 KKDF kesilecek ve
ceza hesaplanacaktır.
b. Kredi temdit edimiş ise: Kredinin orjinal vadesi 3 yıldan kısa ise başlangıçta kesilen
KKDF iade edimeyecektir. Temdit sebebi ile vade ortalama vade 3 yılı aşsa bile
KKDF iadesi sözkonusu olmayacaktır.
c. Vadenin temdit edilen kredilerde temdit süresine bakılmaz. Temdit süresi 1 yılın
altında bile olsa ayrıca bir KKDF mükellefiyeti doğmaz. Örneğin: 3 yıl ortalma vade
ile alınmış bir kredinin vadesi 6 ay uzatılır ise bu uzatım sebebi ile KKDF tahakkuku
gerekmez.
Harçlar: Yurt dışından sağlanan işletme kredilerinde harç uygulaması, kredinin
teminatlandırılması sırasında karşılaşılacak bir uygulamadır. Kredinin teminatı olarak
ipotek alınması durumunda, ipotek tutarı üzerinden binde 4.55 oranında harç kesilir.41
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Ancak damga vergisinde olduğu gibi bir benzer istisna harçlarda da vardır. Harçlar
kanunun 123. Maddesi gereğince; “..bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası
kurumlarca kullandırılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin
işlemler (yargı harçları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”
İstisnadan yararlanabilmek için kredinin, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve
uluslararası kurumlardan alınmış olması gerekir.
İŞLETME KREDİSNE ÖRNEK:
Yurt dışındaki bir bankadan aşağıda şartları gösterilen İşletme kredisi kullanılmıştır.
Kredi tutarı
Vadesi
Faiz Oranı
Faiz dönemi
Anapara ödeme
Kullanım tarihi

$1.000.000
1 yıl
Libor+4
6 ay
Vade sonunda

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)
oranları
1 yıla kadar
1 yıldan uzun (1 yıl dahil) 2 yıla kadar
2 yıldan uzun (2 yıl dahil) 3 yıla kadar
3 yıldan uzun (3 yıl dahil)
Uygulanacak LİBOR faiz oranları
01.03.2014 tarihinde
31.08.2014 tarihinde
01.03.2015 tarihinde

01.03.2014

3%
1%
0,5%
0

1%
1%
2%

1. Bu kredinin birinci faiz dönemi ne zamandır? 31.08.2014
2. Birinci dönem faiz tutarı Dolar olarak ne kadardır?
3. KKDF tutarı Dolar olarak ne kadardır?(1.000.000X%1)
4 BSMV ne kadardır?

$25.000
$10.000
Muaf

2.2.2.8. Kredinin Avantajları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hiç bir kurumdan izin almak gerekmediğinden uygulama kolaylığı vardır.
Uluslararası piyasalardan düşük maliyetli kredi bulma imkanı sağlar
Finasal kurumlardan sağlanması koşulu ile her vergiden muaftır.
Ortalama vadesi 3 yılı geçmesi koşulu ile KKDF dan mauftır.
Hiç bir ihracat veya döviz taahüdü gerektirmez.
Kullanılacak kredi miktarı vade konusunda bir sınırlama yoktur.
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Uygulamalar
Uygulamalar başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan
kavram ve nosyonları pekiştirme olanağı
1- Bu bölümde işlenen rotatif kullanıma örnek uygulama:
Kredi tutarı: USD 500.000
İlk kullanım tarihi 01.02.2015
Faiz Oranı : %6 yıllık
Tarih

Kullanılan Tutar Geri Ödenen

1 Şubat 15
15 Haziran 15

500.000

30 Haziran 15
15 Eylül 15
1 Şubat 16
1 Şubat 16
1 Şubat 16

Gün

Adat

50.000

500.000
450.000

134
15

670.000
67.500

150.000

300.000

77

231.000

139

400.000

400.000
0

556.000
1.524.500

25.408

25.408
0

100.000

25.408

Bakiye

Faiz

2-Döviz olarak yurt dışından kullanılan işletme kredisi tutarı USD 1.500.000 dir.
Yapılan ithalat tutarı USD 1.250.000 dir.
Kredi/İthalat farkı: 1.500.000-1250.000: USD 250.000 dir.
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Uygulama Soruları
Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara benzer ancak bizzat kendinizin de
araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.

Kredilerin rotatif kullanılması ne demektir?
Yurt dışından temin edilen işletme kredileri rotatif kullanılabilir mi?
Kredi sözleşmesinde bulunması gereken ana başlıklardan bazıları nelerdir?
Yurt dışndan temin edilen işletme kredileri Tl veya döviz olarak kullanılabilir mi?
Döviz kullnımda ithalat miktarı ile kullanılan kredi arasında fark nasıl oluşabilir?
KKDF kesintisini bir örnek ile açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 15 milyon USD ve üzerinde Nakdi Döviz Kredisi riski olan şirketlerin yurt
dışından İşletme kredisi sağlamaları yöntemleri çalışıldı. Yurt dışındaki kredi kaynakları, yurt
dışında yerleşik bankalar, kredi vermeye yetkili kişi ve kurumlar olabileceği gibi bulunduğu
ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olmayan kuruluşlarda olabilir. Kredinin
finansörü konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak finansörün statüsüne göre
uygulama farklılığı vardır.
Finansör yurt dışında olmasına karşın, kredinin mutlaka (istismalar dışında) Türkiye’de
yerleşik bankalar aracılığı ile kullanılması gerekir. Kredilerin TL veya döviz kullanımı
kullanım alanına göre değişmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Yurt dışından sağlanan işletme kredileri hangi kurum aracılığı ile kullanılır ?
A)
B)
C)
D)
E)

Hazine Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı.
T.C. Merkez Bankası
Aracı kurum gerekmez
Türkiye’de yerleşik bankalar.

2) Özel sektör firmalarının Yurt dışından işletme kredisi kullanılabilmesi için hangi
kurumdam izin almak gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)

T.C. Merkez Bankası’ndan
Hazine Müsteşarlığı’ndan
Gümrük Müsteşarlığı!ndan
Aracı bankadan
İzin gerekmez

3) Yurt dışından temin edilen işletme kredilerini aşağıdakilerden hangisi rotatif okarak
kullanabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Sanayi kuruluşları
Savunma sanayi firmalaru
Tekstil imalatçıları
İmalatçı ihracatçılar
Finansal Kiralama Şirketleri

4) Yurt dışı kredi sözleşmesinde yeralan “Kredinin çekilmesi (Drawdown)” bölümü
aşağıdakilerden hangi konuyu açıklar?
A)
B)
C)
D)
E)

Kredinin tutarını
Hangi para birimi olduğunu
Kredinin vadesini
Taksitle mi, blolk mu geri ödeneceğini
Kredinin hangi bankaya indirileceği

5) Yurt dışından temin edilen işletme kredilerine ilşikin sözleşme hangi durumda
Damga vergisine tabidir?
A) Yurt dışındaki bankalardan temin edilirse
B) Yurt dışındaki kredi kuruluşlarından temin edilirse
C) Yurt dışındaki ihracat kredi kuruluşlarından tenin edilirse
D) Hiç bir şekilde Damga verdisine tabi değildir
E) Yurt dışında kredi vermeye yetkili olmayan kişilerden temin edilirse
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6) Yurt dışı kredi sözleşmesinde yeralan “Uygulanacak faiz oranı” bölümü
aşağıdakilerden hangi konuyu açıklar?
A) Krediye uygulanacak Faiz oranın yüzde kaç olduğunu
B) Kredi ile ilgili masraflara uygulanacak faiz oranını
C) Kredinin masraf yüzdelerini
D) Kredinin borç verene maliyet yüzdesini
E) Aracı banka komisyon yüzdelerini
7) Yurt dışı kredi sözleşmesinde yeralan “faiz dönemi” bölümü aşağıdakilerden hangi
konuyu açıklar?
A) Faiz ödemelerin hangi aralıklarla yapılacağını
B) Ana para taksitlerin hangi aralıklarla ödeneceğini
C) Masrafların ne zaman ödeneceğini
D) Faizlerin hangi banka aracılığı ile ödeneceğini
E) Masrafların hangi banka aracılığı ile ödeneceğini
8) Yurt dışındaki bir ticari bankadan sağlan işletme kredisi, borçlu tarafından doğrudan
bulunmuştur ve banka garantisi verilmemiştir. Bu kredi ne şekilde kullanılabilir?
A) Türkiye’de yerleşik bir banka aracılığı ile kullanılır.
B) Doğrudan yurt dışındaki ihracatçıya ödenir.
C) Yurt dışında serbestçe kullanılır. Türkiye’ye getirilmesi zorunlu değildir.
D) Sadece yurt dışındaki işçi ücretlerinin ödenmesinde kullanılır.
E) Sadece yurt dışından hammade alımlarında kullanılır
9) Yurt dışından sağlanan İşletme kredilerinde bir bankanın aracılık etmesi zorunludur.
Aşağıdakilerden hangisi aracı banka tanımının karşılığıdır?
A) Döviz alışını yapan Türkiye’de yerleşik banka
B) Dövizi gönderen yurt dışında yerleşik banka
C) T.C. Merkez Bankası
D) İlgili ülkenin Merkez bankası
E) Banka aracılığı zorunlu değildir
10) Yurt dışındaki kredi vermeye yetkili olmayan kuruluşlardan alınan kredilerde ödenen faiz
ve komisyon üzerinden verilecek Kurumlar vergisi beyannamesi kim tarafından verilir?
A) Krediyi kullanan tarafından
B) Aracı banka tarafından
C) Yurt dışındaki kreditör tarafından
D) Geri ödemeyi yapan banka tatafından
E) Kurumlar vergisi hesaplanmaz. Muaftır
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3.Ders: Döviz Geliri Şartı Aranmayan Yurt Dışı Kaynaklı Diğer Nakdi Döviz
Kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta yurt dışından temin edilen diğer kredi türleri ele alınacaktır. Önceki derste
yurt dışından teminedilen döviz kredileri içinde en çok uygulama alanı bulan ve kullanımı
açısından en esnek özelliğe sahip olan İşletme Kredileri geniş açıklamalar ile alınmıştı. Yurt
dışı kaynaklı ve döviz geliri şartı aranmayan diğer krediler daha kısa içeriklerle bu hafta ele
alınacak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Döviz gelirine dayalı olmayan Döviz Kredileri nelerdir?

2)

Yatırım Teşvik Belgesi kapsmında döviz kredisi kullanılabilir mi?

3)

Savunma Sanayi Projelerinin finansmanı için döviz geliri şartı aranır mı??
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yatırım Mallarının
finansmanı ve döviz
geliri

Yatırım mallarının finasnaı
için kullanılacak yurt dışı
döviz kredilerinin tekniği

Yatırım Teşvik
Belgesi kapsamında
yurt dışı finasman

Yatırım teşvik belgesinin
içeriği ve finasman yöntemi

Uluslar arası ilana
çıkan yurt içi ihaleler

Uluslar arası ialan ve yurt içi
ihalelerin döviz kredisi ile
finansmanı

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB)

•

Savunma sanayi projeleri

•

Uluslararası ilan

•

Dış kredi
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Giriş
Bu bölümde yurt dışından sağlanan ve asgari 15 Milyon USD nakdi Döviz Kredisi
riski olan firmaların kullanabildiği Döiz Kredileri (İşletme kredisi) dışındaki krediler
anlatılacak.
Yurt dışından kredi kullanmak bazı kurallara bağlanmıştır. Ancak bu kurallara uygun
olan firmalar yurt dışından kredi kullanabilir. Kuralları en esnek olan tür İşletme kredileridir.
Ancak işletme kredisi temin etmek kolay değildir ve yurt dışından bu kredinin
kullanılabilmesi için firmanın asgari 15 Milyon UDS riski olması gerekir. Bunun yanında yurt
dışındakli finasörleri kredblite ve teminatlar konusunda ikna etmek gerekir. Ayrıca vadesine
bağlı olarak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’na tabidir. Bu da ciddi bir maliyet
getirmektedir.
Esasen yurt dışından dövzi kredisi kullanabilmenin dayanağı kredi lehtarının döviz
gelerine sahip olmasıdır. Bunların başında ihracatçılar gelmektedir. Ancak bu haftaki
dersimizde ihracat geliri olmadığı halde yurt dışından Döviz Kredisi kullanabilme imkanları
anlatılacaktır.
Bir önceki derste alınan yurt dışı kaynaklı İşletme Kredileri genel amaçlı kredilerdir.
Bu bölümde anlatılacak krediler ise özel amaçlı kredilerdir. Alınan kredinin nerede
kullanlacağı bellidir. Örneğin YTB, savunma sanayi gibi..
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2.3. Döviz Geliri Şartı Aranmayan Diğer Yurt Dışı Kaynaklı Nakdi

Döviz Kredileri
2.3.1. YTB Kapsamında Döviz Kredisi Kullanılması
Yatırım Teşvik Belegesi kapsmında yurt dışından temin edilen Döviz Kredilerinde döviz
geliri şartı aranmaz. Kullandırılacak kredi tutarı belgede yer alan yabancı kaynak toplamını
geçemez
Yatırım Teşvik Belegesi’nin “Yatırımın Finansmanı” bölümünde yer alan
Öz Kaynak: Yatırımın finansmanı için yatırımcı tarafından konulan sermaye ve benzeri
kaynaklardır.
Yabancı Kaynak: Kullanılan kredilerdir.

YTB KAPSAMINDA DÖVİZ KREDİSİ
• ÖRNEK
Sabit Yatırım :12.375.000 TL
Arsa-Arazi
:
0
Bina İnşaat :
0
Makina Teçhi :11.577.417 TL
İthal: 10.787.917
Yerli:

790.500

Diğer Harc. :

1.157.583TL
Toplam Yatırım: 12.735.000 TL

§ Yatırımın Fianasmanı
Özkaynaklar (%30):

3.820.000 TL

Sermaye :3.820.000
Şti.Fonl :
0

Yab.Kaynaklar(%70): 8.915.000 TL
İç Kredi:7.132.000
TL
:5.349.000
Döv.Kr. 1.783.000
Dış Kredi:1.783.000
0
TOPLAM FİNANSMAN:12.735.000
Müşteri toplam ne kadar döviz
kredisi kullanabilir?
8

Toplam yabancı kaynak: 8.915.000 TL/4.5025=1.980.000 USD
TCMB Döv Sat. Kuru: 4.5025
Yukarıdaki belge kapsamında yurt dışından kullanılabilecek azami nakdi döviz kredisi
1.980.000 USD’dır.
Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili Karar ve Tebliğler çerçevesinde düzenlenen Yatırım
Tesvik Belgelerinin "Yabancı Kaynak" bölümünde yer alan ve aşağıda tanımı yapılan iç kredi, dış kredi ve döviz kredilerinin bankalar tarafından Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen
yabancı kaynak tutarının aşılmaması ve Karardaki özkaynak oranının bozulmaması koşuluyla,
aşağıda öngörülen esas ve usullere göre yurt içinden veya yurt dışından döviz kredisi
kullandırılabilmektedir.
Bu kapsamda en çok YTB’de belirtilen yabancı kaynak tutarı kadar döviz kredisi
kullanılabilir. YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle döviz
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kredilerinin Türk lirası karşılığının hesaplanmasında bankalar tarafından, bu kredilerin
kullanım tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınır
1) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde;
a) İç kredi: Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankalardan, Bankalar Kanunu ve bu
Kanuna iliskin mevzuata göre Türk lirası olarak sağladıkları nakdi kredilerini,
b) Döviz kredisi: Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankaların kendi kaynaklarından
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak kullandıkları
nakdi döviz kredilerini,
c) Dış kredi: Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağladıkları, Türk Parası Kıymetini
Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak kullandıkları nakdi döviz kredilerini,
ifade etmektedir.
d) Kaim belge: A ve B sayılı kaim Yatırım Tesvik Belgesi, Yatırım Tesvik Belgesinin zayi
olması, okunamayacak kadar yıpranmıs olması ve tamamlama vizesi yapılması hallerinde düzenlenmektedir. A ve B sayılı kaim Yatırım Tesvik Belgesi normal Yatırım Tesvik Belgesi ile
aynı özellikleri taşımaktadır. Kaim olmayan belgeler (ilk düzenlenen belge) ile kaim belgeler
arasında uygulama esasları açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.
e) Kredi ve Döviz Kullanım Belgesi: YTB nin eki olan ve kullandırılan döviz kredilerinin
işlendiği formu ifade etmektedir.
f) Kredinin YTB ile ilişkilendirilmesi: Yurt dışndan kullanılacak döviz kredisine aracılık
eden bankanın, ilgili yabancı kaynak (İç Kredi/Dış Kredi) tutarından düşünm yaparak,
kullandırılan tutarın TCMB döviz satış kurunu esas alarak Kredi ve Döviz Kullanım
Formuna işlemesidir.
2) Yatırım Teşvik Belgesinin istinat ettiği Karar ve Tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak
oranının (mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça) muhafaza edilmesi zorunludur. Yatırım
Teşvik Belgesinde "yatırım finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer
alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinden herhangi birisi, ikisi veya hepsi birlikte
(Karardaki özkaynak oranının bozulmaması ve yabancı kaynaklar tutarının aşılmaması
kaydıyla) Yatırım Teşvik Belgesinde değişikliğe gerek olmaksızın bankalar tarafından
doğrudan kullandırılabilir veya yurt dışından kullanımına aracılık edilebilir.
3) Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını aşmamak koşuluyla bir yıl
ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya yurt dışından sağlanan krediler yatırım kredisi
olarak nitelendirilir.
Dolayısıyla Yatırım Tesvik Belgesi (YTB) kapsamında kullanılacak yatırım kredilerinde,
vadenin en az bir (1) yıl (365 gün) veya daha uzun süreli olması gerekmektedir.
Bir (1) yıl veya daha uzun vadeli kredi tanımından; anapara geri ödemeleri ile birlikte
ortalama vadesi (anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalaması) bir yıldan
uzun olan kredilerin anlaşılması gerekmektedir. Ortalama vadesi bir (1) yılın altında kalan
krediler yatırım kredisi olarak YTB kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle vadesi bir (1)
yılın altında kalan kredilerin YTB ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
Ortalama Vade:
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1

50.000

6 ay

300.000

2

50.000

12 ay

600.000

3

50.000

18 ay

900.000

4

50.000

24 ay

1.200.000

5

50.000

30 ay

1.500.000

6

50.000

36 ay

1.800.000

300.000 TL

6.300.000 Adat

6.300.000/300.000 =

21

YTB kapsamında bir (1) yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan veya kullanımına aracılık
edilen kredilerin bir (1) yıldan önce kapatılması durumunda, Kaynak Kullanımını Destekleme
Fonu (KKDF) kesintisinin cezai faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Buna göre,
vadesi bir (1) yılın altına düşmesinden dolayı YTB kapsamında değerlendirilmeyen bu tür
kredilerin; Yurt dışından nakdi döviz kredisi seklinde (dış kredi olarak) sağlanmıs olması
durumunda, fon kesintisi oranı bu tür krediler için vadesine göre % 3’e kadar olmak üzere
belirlendiğinden, bu oran üzerinden KKDF hesaplanması ve cezai faiz uygulanması
gerekmektedir.
Örnek :
Kullanılan kredi tutarı : 1.000.000 USD
Ortalama Vade
: 9 ay
Uygulanacak KKDF : 1.000.000 X%3= 30.000 USD + Cezai faiz
4) Bankalarca YTB kapsamında döviz kredisi kullandırıldığında veya dış kredi kullanımına
aracılık edildiğinde YTB eki "Kredi ve Döviz Kullanım Formu" üzerine kullanılan kredinin
- cinsinin,
- döviz satış kurunun,
- döviz tutarı ve Türk lirası karşılığının,
- kullanım tarihinin mutlaka yazılarak onaylanması ve YTB'deki kredi tutarından düşülmesi
şarttır. Bu işlem kredinin YTB ile ilişkilendirilmesi işlemidir. YTB eki "Kredi ve Döviz
Kullanım Formu"na işlenmeyen krediler YTB kapsamında kullanılmıs kredi olarak kabul
edilmemektedir. Bu kredilere uygulanan (KKDF) istisna var ise müeyyide uygulanarak tahsil
edilmesi gerekmektedir.
5) YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle YTB'nin "Kredi ve Döviz
Kullanım Formu"na işlenmesi gereken döviz kredilerinin Türk lirası karşılığının
hesaplanmasında bankalar tarafından, bu kredilerin kullanım tarihindeki Merkez Bankası
döviz satış kurları esas alınmaktadır.

54

6) YTB kapsamında, YTB'nin düzenlendiği (istinat ettiği) Kararnamede öngörülen asgari
özkaynakyabancı kaynak oranı bozulmamak ve yabancı kaynak tutarı aşılmamak kaydıyla,
bankalar tarafından yabancı kaynak bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin
kullandırılması esastır.
7) YTB'de kayıtlı olan değerler nihai değerler olmayıp, yatırımın her aşamasında tevsik edilen
bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda YTB'yi düzenleyen merci
(Hazine Müstesarlığı veya ilgili odalar) tarafından değişiklik yapılabilir.
Yatırım Tesvik Belgesinin sabit yatırım tutarında % 100’ün üzerinde meydana gelecek artıs
ya da % 50’nin üzerindeki azalışlarda yatırımcılar, belgenin halen geçerli olması kaydıyla
Yatırım Teşvik Belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, Yatırım Teşvik Belgesinin
revizesini talep edebilirler. Ancak, kredi kullanımı yönünden yatırımcıların talep etmeleri
halinde %100 ya da %50 oranlarına bağlı kalınmaksızın Yatırım Tesvik Belgesi revize
edilebilir.
Yatırım Tesvik Belgesinin “yabancı kaynaklar” bölümünde kayıtlı kredi tutarının firmalara
kullandırılması sırasında bankaların sorumluluğu kredi tutarını geçmemek üzere firma talebi
ve bankacılık kuralları çerçevesinde kredi işlemlerini yürütmekle sınırlı olup bu limit
içerisinde kalmak koşulu ile kullandırılan kredi miktarına tekabül eden harcamaların Yatırım
Teşvik Belgesinde kayıtlı oran üzerinden özkaynaklardan karşılanması sorumluluğu firmalara
aittir. Tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerlerinin üzerinde vergi, resim ve harç
istisnası ve kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi
halinde fazladan uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
8) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak kredilerde azami vade sınırı bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülmüş bir iç kredi, dış kredi veya döviz kredisinin
vadesinin, belgenin süresi içinde kalması şart değildir.
Kredi, Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen şartlara (örneğin, krediyle ilgili özel bir vade
konmuş ise bu vadeye uyulacaktır.) uygun olarak belge kapsamındaki işlemleri için
yatırımcının tercihleri doğrultusunda döviz ve/veya Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanında
kullandırılmaktadır.
9) Kredinin tamamının veya bir kısmının döviz olarak kullanılması halinde belge
kapsamındadöviz ödemesini gerektiren işlemlerde kullandırılacaktır. Döviz kredisinin,
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında döviz ödenmesi gereken işlemlerde kullanılabilmesi için,
Yatırım Teşvik Belgesinin ithal makine bölümünde makine ve teçhizat ithalatının öngörülmüş
olması ve bu tutar ile Yatırım Teşvik Belgesi eki ithal makine ve teçhizat listesinde ithal
edilecek makine ve teçhizatın özelliklerinin belirtilmiş olması kaydıyla, ithal edilecek makine
teçhizat tutarında, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan yabancı kaynak-özkaynak oranının
bozulmaması ve yabancı kaynak tutarının aşılmaması kaydıyla döviz kredisi
kullandırılmaktadır. Kullanımlar, geçici bir döviz hesabından ibraz edilen ithalata veya
hizmete ilişkin belgelere istinaden döviz veya Türk lirası olarak yurt dışındaki lehdara transfer
edilmek suretiyle gerçeklestirilmektedir.
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Döviz olarak sağlanmış olan dış kredinin Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılacak kısmının
alışı, bir kerede veya kısım kısım yapılarak ilgiliye Türk liraları ödenmektedir.Dış kredinin,
bir bölümü yatırımın Türkiye’deki Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanı için
kullandırılabilir. Bu bölüm, yatırım henüz tamamlanmadan kullandırıldığı için yatırımın
finansmanında kullandırılan işletme kredisi olarak dikkate alınacaktır.
Yurt dışından sağlanan ve Türk lirası olarak kullanılan işletme kredilerinin, Yatırım Tesvik
Belgesinde işletme kredisi adı altında yer alan kredi kapsamına alınması mümkün değildir.
10) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerine ve belge
kapsamında kredi ile ilgili yapılacak diğer işlemlere Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
istisnası uygulanmaması gerekmektedir. Eğer bankalarca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
yapılan işlemler nedeniyle sehven uygulanmış Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası
var ise uygulanan bu istisnanın Yatırım Teşvik Belgesinin kapatma vizesi beklenmeksizin
bankalar tarafından uygulandığı tarih ile tahsilatın yapılacağı tarih arasındaki süre dikkate
alınarak gecikme faizi ve cezası ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ilgili banka
tarafından bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.
11) Bankalar, bu kredilerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalat, hizmet ve döviz
ödemesi gerektiren diğer giderlerin ödenmesinde kullanıp kullanılmadığının tespiti için bedeli
krediden ödenen ithalatla ilgili gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi ve hizmet ithali ile
ilgili faturaların üzerine kredi referans numaraları ile Yatırım Teşvik Belgesi tarih ve sayısını
yazarak onaylamaktadırlar.

2.3.2. Yatırım Mallarının Finansmanı
32 Saylı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar’ın 17/3. maddesi gereğince bazı
yatırım mallarının döviz kredisi ile finansmanı mümkün kılınmıştır. Bu malların
tanımlamaları gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTIP) üzerinden yapılmıştır.42 Tanımları
verilen makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları
hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredilerinde deviz geliri koşulu aranmaz. Döviz
geliri koşulu aranmadan Döviz Kredisi kullanılarak finanse edilecek makine ekipmanlardan
bazıları aşağıda gösterilmiştir.
Elektrik Motorları ve Jenaratörler,
Beton Pompaları,
Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları,
Dokuma makinaları (tezgâhlar),
Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları,
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri,
Kendinden hareketli buldozerler,
Greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar,
Ekskavatörler,
Yol silindirleri.
Kredinin kullandırılması:
42

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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Bu makine ve ekipmanlar yatırım malı olarak nitelendirilmektedir. Yurt içinden temin
edilebileceği gibi ithal edilmesi de mümkündür.
Yurt içi alımlar43: Yurt içinden alınacak makinanın Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan
gümrük tarife İstatistik pozisyonları kapsamında olduğunun aracı bankaya tevsik edilmesi
gerekir. Yurt dışından kullanılan Döviz Kredisi yurt içinden satın alınan bu kapsamdaki
makinanın bedelinin ödenmesi için yatırımcıya kullandırılır. TL karşılığının satıcıya ödenmesi
şeklinde işlem yapılır. Malın faturası üzerine aracı banka tarafından şerh düşülerek bir
nushasının kredi dosyasında muhfaza edilir. Aslı yatırımcıya iade edilir.
İthalat yoluyla alımlar44: İthali için kullanılan döviz kredilerinde ithalata konu malın söz
konusu gümrük tarife istatistik pozisyonları kapsamında olduğunun aracı bankaya tevsik
edilmesi, mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla krediyi kullanan firmanın 24 ay içerisinde
ithalata ilişkin ilgili gümrük beyannamesini aracı bankaya ibraz etmesi ve aracı bankaca bu
beyanname üzerine şerh düşülmesi gerekir. Yurt dışından gelen kredi, ithalat bedelinin
ödenmesi için yurt dışındaki ihracatçıya transfer edilerek kullandırılır.

2.3.3. Uluslararası Yurt İçi İhalelerin Ve Savunma Sanayi
Prejelerinin Finansmanı
Türkiye’deki uluslararası ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından
onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişiler ve Türkiye’de
yerleşik kişiler ile adi ortaklık şeklinde iş ortaklığı kuran dışarıda yerleşik kişiler yurt dışından
döviz kredisi temin edebilir. Bu işlemlerde döviz geliri şartı aranmaz. Bankalar bu kredilere
aracılık eder.
Kredinin kullandırılması sırasında, iş ortaklığının taahhütlerinin yerine getirilmesinde
kullanılacağına dair beyan alınır. Bu kredilerde vade sınırı bulunmamakla birlikte, yapılan
işin süresinin kredi vadesine esas teskil etmesi gerekmektedir.
Bu döviz kredileriyle kredinin kullanımı amacıyla geçici bir döviz hesabı açılır ve bu
hesaptan ilgililerin kredi konusu işle ilgili her türlü döviz ve/veya Türk lirası ihtiyacı
karşılanır. Kredinin kullanılması sırasında ihale konusu işle ilgili olduğu hususunu tespiti için
ihale konusu ithal edilecek mallara ilişkin sözleşme ve eki listeler istenir.
Geçici hesaptaki dövizlerin bankalarda ilgililer adına kayıtlı döviz tevdiat hesaplarına virmanı
yapılamaz, döviz çeki veya efektif verilemez.
Kredinin geri ödemesi, yukarıda belirtilen işlerle ilgili istihkak bedellerinin döviz veya Türk
lirası ödenmesi durumuna göre, istihkak bedeli döviz veya Türk lirası ile yapılır.
Bu kapsamdaki döviz kredisi kullanımlarında; uluslararası ihale kapsamındaki projeye veya
Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii projesine ilişkin sözleşmenin taraflar,
konu, tutar, tarih ve imza sayfalarının asıllarının ve ilgili kamu kuruluşundan alınacak bir
onay yazısının aracı bankaya ibraz edilmesi gerekli olup aracılık edilecek kredi tutarı
sözleşme bedelini geçemez.45
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TCMB 02 Mayıs 2018 Sernaye Harketleri Genelgesi Md. 21/4
TCMB 02 Mayıs 2018 Sernaye Harketleri Genelgesi Md. 21/4-a
45
TCMB 02 Mayıs 2018 Genelgesi Md.21/5
44
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2.3.4. Muhtemel Döviz Gelirine Dayalı Yurt Dışı Döviz Kredileri
Son üç yıl içerisinde döviz geliri olmayan firmaların döviz geliri elde etme potansiyelleri
varsa, onlarda yurt dışından döviz kredisi kullanabilir.
Muhtemel döviz gelirlerinin tevsikinde sözleşme, ödeme şekli peşin olmayan gümrük
beyannamesi veya proforma fatura esas alınır. Ancak firmanın VRHİB veya DİİB sahibi
olması durumunda bu belgelerde belirtilen tutar muhtemel döviz geliri olarak kabul edilir
Muhtemel döviz gelirlerine dayalı olarak kullanılan döviz kredilerinin vadesi en çok 24 aydır.
Muhtemel döviz geliri olarak VRHİB veya DİİB’deki faaliyet tutarının beyan edildiği
durumlarda döviz kredilerinin vadesi en çok belge süresi kadardır.
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. 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 Hazine
Müsteşarlığına bildirimde bulunulur.
Muhtemel döviz gelirleri kapsamında aynı mali yıl içerisinde ihracat, transit ticaret, ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantıların
tevsiki kaydıyla birden fazla kredi kullanılabilir. Bu durumda, belgesiz kullanımlarda her bir
kredi için farklı tevsik belgelerinin ibrazı gerekir. VRHİB veya DİİB ile yapılan kredi
kullanımlarında ise kullanılan toplam kredi tutarı belgede belirtilen faaliyet tutarı ile sınırlıdır.
Her bir kredi için bu maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen şekilde belgeleme yapılır.
Aşağıda özeti verilen DİİB kapsamında kullanılabilecek yurt dışı döviz kredisi maksimum
USD 2.000.000’dur. Bu rakamın USD 900.000’i ithalatda kullanılır.
Örnek: DİİB nin
Başlangıç tarihi:
01.07.2013
İhracat Süresi:
24 ay
Öngrülen İhracat: USD 2.000.000

İthalat Süresi
:
Öngörülen İthalat:
Döviz Kull. Oranı:

Belgenin sonu
USD 900.000
45%

Muhtemel döviz gelirleri kapsamında, mükerrer belge kullanımının önlenmesi amacıyla kredi
kullanımına aracılık eden bankaca VRHİB veya DİİB üzerine kullandırılan kredi tutarına
ilişkin şerh düşülür. Belgesiz kullanımlarda firmadan ibraz edilen belgelerin başka bir kredi
için kullanılmadığına ilişkin yazılı beyan alınır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yurt dışından sağlanan döviz kredilerinde döviz geliri koşulunun istisnalarından olan
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamıda Döviz Kredisi Kullanılması
Muhtemel Döviz Gelirine Dayalı Yurt Dışı Döviz Kredisi kullanılması
Uluslararası Yurt İçi İhalellerin Ve Savunma Sanayi Prejelerinin Finansmanı için döviz
kredisi kullanılması ve
Yatırım Mallarının Finansmanı için döviz kredisi kullanılmasını detayları ile öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Muhtemel döviz gelirine dayalı yurt dışından alınan Döviz Kredilerinde, kesin döviz
gelirlerin belgelendirilmesi ne kadar sürede yapılmalıdır?
A) 12 ay
B) 18 ay
C) 24 ay
D) 36 ay
E) 48 ay
2) Muhtemel döviz gelirine dayalı yurt dışı Döviz Kredilerinde, kesin döviz gelirlerin
belgelendirilme süresi hangi tarihten başlar?
A) Kredinin kullandırıldığı tarihten
B) Kredinin kapatıldığı tarihten
C) Kredi Sözleşmesi imzalandığı tarihten
D) Fiili ihracatın yapıldığı tarihten
E) Fiili ithalatın yapıldığı tarihten
3) VRHİB veya DİİB kapsmında ve muhtemel döviz gelirine dayalı yurt dışı Döviz
Kredilerinde kredinin vadesi ne kadardır?
A) 3 ay
B) 6 ay
C) 9 ay
D) 12 ay
E) Belge süresi kadar
4) YTB kapsamında yurt dışından kullanılan döviz kredilerinde azami tutar ne kadardır?
A) Belgede gösterilen öz kaynaklar kadar
B) Belgede gösterilen öz kaynakların iki katı kadar
C) Belgede gösterilen öz kynakların yarısı kadar
D) Belgede göstrilen yabancı karnakların toplamı kadar
E) Azami tutar sınırlaması yoktur.
5) YTB kapsamında yurt dışından sağlanan krediler hangi patra birimi olarak kullanılır?
A) Sadece TL
B) Sadece USD
C) Sadece EURO
D) Sadece YEN
E) TL harcamalar TL, Döviz harcamalar Döviz
6) YTB kapsamında yurt dışından temin edilen Döviz Kredilerinde kredinin döviz orak
kullandırılmasının koşulu nedir?
A) Herhangi bir koşul yoktur.
B) YTB’de ithalat ön görülmüş olması
C) YTB’de ihracat öngörülmüş olması
D) YTB’de yurt içi alım öngörülmüş olması
E) YTB’de gayrimenkul alımı ögrülmüş olması
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7) Yatırım mallarının finansmanı için yurt dışından sağlanan Döviz Kredilerinin döviz
gelir şartı olmadan kullnılması için mal tanımlamaları neye göre yapılmıştır?
A) Tanımlama yapılmamıştır
B) Alfabetik sıraya göre
C) Ağırlıklarına göre
D) Uzunluklarına göre
E) GTİP numarasına göre
8) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışından sağlanan döviz kredileri ile döviz geliri koşulu
olmadan finanse edilebilir?
A) Binalar
B) Sarf malzemeleri
C) Tüketim malları
D) Elektrik motorları
E) Araziler
9) Savunma sanayi projelerinin finansmanı için yurt dışından sağlanan döviz kredilerinde
azami kredi tutarı ne kadardır?
A) Projeye ilişkin sözleşme tutarı kadar
B) Projeye ilişkin sözleşme tutarının iki katı kadar
C) Projeye ilişkin sözleşme tutarının yarısı kadar
D) USD 10.000.000
E) TL. 5.000.000
10) Yatırım mallarının finansmanı için yurt dışından temin edilen kredilerin ithalatın
finansmanında kullnılması halinde kredi tutarı kime ödenir?
A) İhale makamına
B) Yurt dışındaki ihracatçıya
C) Yurt içindeki aracıya
D) TCMB’na
E) Gürük Müdürlüğüne
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4.Ders: Döviz Geliri Şartı Aranan Krediler
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Türkiye’de yerleşik kişilerin, gerçek kişiler hariç, yurt dışından döviz gelirine dayalı
kredi temin etmeleri konusu işlenecektir. Ders notunun ilk başında da belirtildiği gibi yurt
dışından yada yurt içinden döviz kredisi kullanmanın ön koşulu döviz geliri olmasıdır. Döviz
gelirleri ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden elde
edilebilir. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetleri öğreneceğiz.
Ayrıca, döviz gelirlerinin tevsiki, beyanı ve kapsamı bu gelirlerin krediye nasıl dayanak
edileceği işlenecektir.
.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Döviz geliri nedir?

2)

Döviz gelirlerinin kapsamı nedir?

3)

Döviz gelirlerinin bayanı nasıl yapılır?

4)

Hangi satışlar ihracat sayılan satış ve teslimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İhracatın finasmanında
döviz kredisi
kullanılması

Yurt dışından ihracatın finasmanı
için döviz kredisi kullana usullerinin
öğrenilmesi

Yurt dışı
müteahhitlerinin
işlerinin finansmanı

Yurt dışında iş yapan Türk
müteahhitlerin nasıl finansman
sağalayacaklarının kavranması

Döviz gelirinin tespiti

Döviz geliri olan firmaların
gelirlerini beyanı ve nasıl
belgeleneceğinin öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

İhracat sayılan satış ve teslimler

•

Döviz kazandırıcı faaliyetler

•

Vergi Resim Harç İstisnası

•

Dahilde işleme rejimi
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Giriş
Bu bölümde Türkiyede yerleşik kişilerin yurt dışından son üç yıl döviz gelirleri kadar
nakdi döviz kredisi kullanabilmelerinin usul ve esaslarını işleyeceğiz.
Döviz gelirine dayalı yurt dışı kredi temini firmalar tarafından doğrudan yapilabileceği
gibi Türk bankalarının desteği ile de yapılabilir. Her iki durumda da bankalar garanti
verebilir. Veya bankaların garantisine ihtiyaç duyulmadan da kredi temin edilebilir. Bu
tamamen firmanın ilişkilerine ve krediblitesine bağlıdır.
Bankaların Döviz gelirine dayalı döviz kredisine aracılık edebilmeleri için, öncelikle
döviz gelirinin beyanı, kapsamı ve tevsiki gerekir. Bu işlemler Türkiye Bankalar Birliği
nezdinde kurulmuş Risk Merkezi’ne finansal kuruluşların bildirim yapması suretiyle anlık
olarak tespit edilmektedir.
Bu bilgilere dayanılarak bankalar bu tür kredilere aracılık etmektedir. Döviz gelirinin
doğru tespiti belgelenmesi ve kullandırımlarda limitlere dikkat edilmesi konusunda bankaların
sorumluluğu vardır.
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2.4.

Döviz Geliri Şartı Aranan Krediler

2.4.1. Döviz Gelirinin Kapsamı
(1) 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (y) bendi uyarınca ihracat, transit ticaret, ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler
firmanın döviz gelirleri olarak kabul edilir.
(2) Bu Genelge kapsamında döviz geliri olarak kabul edilen ihracat sayılan satış ve teslimler
ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet gelirleri; 2017/4 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasında sayılan işlemlerden elde edilen gelirler ile yurt dışı yerleşiklerden tahsil
edildiğinin tevsiki kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde edilen
gelirlerdir.
(3) 2017/4 sayılı Tebliğ46 kapsamında yer alan ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler hariç olmak üzere yurt içinde
yerleşiklerden elde edilen dövizler bu konu kapsamında döviz geliri olarak kabul edilmez.
(4) Aracı ihracatçı, acente, yurt dışında yerleşik firma temsilciliği gibi üçüncü bir firma
aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler ile ihraç kayıtlı satış yapan firmaların
yaptıkları satışlara ilişkin gelirler;
a) İhracatı gerçekleştiren firmanın yazılı muvafakatının,
b) İlgili gümrük beyannamesinin veya SMMM/YMM onaylı faturanın bir örneğinin,
c) İhracatçıya yapılan satışa ilişkin SMMM/YMM onaylı faturanın ya da e-faturanın bir
örneğinin firmalarca SMMM/YMM’ye ibrazı kaydıyla ve bu faturadaki tutarı aşmamak üzere
ilgili firmaların döviz geliri olarak kabul edilebilir.
(5) Serbest bölgelere yapılan ihracat ve transit ticaretten elde edilen gelirler, serbest bölgeye
satılan malın buradan üçüncü bir ülkeye satıldığının tevsiki kaydıyla, döviz geliri olarak kabul
edilir.
(6) Yurt dışında yerleşiklerden elde edilen Türk lirası cinsi ihracat, transit ticaret, ihracat
sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere ilişkin gelirler ile
Bakanlıkça uygun görülen diğer ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler döviz gelirlerine dâhil
edilir.

2.4.2. Döviz Gelirinin Beyanı
(1) Son üç mali yılın döviz gelirleri; son üç yıla ait konsolide olmayan finansal tablolar esas
alınarak SMMM veya YMM tarafından hazırlanan ve onaylanan Döviz Gelirleri Beyan
Formları ile birlikte bu formlarda işlenen tutarların döviz gelirleri kapsamı ile uyumlu
olduğunun tespitini ve bu durumun tespitine dayanak oluşturan belgeler hakkında bilgileri
içeren raporların bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı ile belgelenir.
(2) Döviz geliri beyanları, aynı grup veya holding bünyesinde bulunan firmalar da dâhil
olmak üzere, firma bazında yapılır.
46
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(3) SMMM’ler ve YMM’ler tablolarda yer alan döviz gelirlerinin mevzuatdakİ döviz geliri
kapsamıyla uyumunu kontrol etmekle yükümlüdür.
(4) İhracatçı firmanın yazılı muvafakatında; imalatçı ve hizmet sağlayıcı firmanın döviz
gelirlerine sayılmasına onay verilen tutar ile söz konusu tutarın kendi döviz gelirlerine
sayılmasından feragat edildiğine ilişkin bir beyan yer alır.
(5) Firma döviz gelirlerine ilişkin hatalı beyanda bulunulduğunun sonradan tespiti
durumunda, tespiti yapan banka veya finansal kuruluş tarafından firmadan döviz geliri
beyanının düzeltilmesi istenir. Düzeltilen döviz geliri Risk Merkezine bildirilir ve firmanın
mevcut döviz kredilerinin uygunluğu yeniden kontrol edilir.
(6) Her yıl yıllık hesap dönemini takip eden dördüncü ayın son iş gününden itibaren döviz
geliri beyanlarına bir önceki yıl dâhil edilir ve eski döviz geliri beyanlarının üçüncü yıla ait
olan bölümü dikkate alınmaz.
X... A.Ş2nin USD döviz geliri:
2014
2015
2016
2017 15.05.2018
1.000.000 1.000.000 2.000.000 500.000
500.000

2017 yılında kullandırılabilecek iharacata dayalı döviz kredisi: 4.000.000 USD
2018 yılında kullandırılabilecek iharacata dayalı döviz kredisi: 3.500.000 USD
2.4.3. İhracat

ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin
Amacıyla Yurt Dışından Temin Edilen Krediler

Finansmanı

Türkiye’de yerleşik firmaların bu kapsamda döviz kredisi kullanabilmeleri için döviz
gelirlerinin olması şarttır. Son 3 yılın döviz gelirleri toplamı kadar döviz kredisi
kullanabilirler.
Örneğin X.. A.Ş’nin son üç yıl dövia gelirleri USD bazında aşağıda gösterilmiştir.
Tespit tarihi: 15.05.2018.
2015
1.000.000

2016
2.000.000

2017
500.000

X…A.Ş’nin kullanabileceği toplam Döviz Kredisi 3.500.000 USD’dır.
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yurt dışından kredi sağlanması
mümkündür. Ancak bu kredilerin, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlerin finansmanında kullanılabilmesi için, İhracatı Teşvik Mevzuatı
uyarınca Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alınması
zorunludur.
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Bu kredilerin ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler
kapsamında yapılacak ithalatın bedelinin ödenmesinde kullanılabilmesi için Dahilde İşleme
İzin Belgesi alınmış olması gerekmektedir.
Bu krediler Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak
ithalatın ve diğer döviz ödemesi gerektiren işlemlerin finansmanının gerçekleştirilmesi
amacıyla kullandırılan kredilerdir. Kredinin alınışı sırasında bu husu”s bankaya yazılı olarak
beyan edilecektir. Bu tür kredilerde vade sınırı bulunmamaktadır. Yurt dışından sağlanan
kredilerin kullanım tarihi kredinin Türkiye'de yerleşik aracı bankanın muhabir hesabına
alacak kaydedildiği tarihdir.”47
Krediden döviz ödemesi Dahilde İşleme izin Belgesi'nde belirtilen ithalat ve diğer döviz ödemesi gerektiren işlemlerin finansmanı için yapılabileceğinden, krediden döviz ödemesi yapılan işlemler amacı dışında kullanılmaz. Örneğin, ithal edilen mallar iç piyasada satılamaz.
Kullandırılacak kredinin geri ödeme süresi Dahilde İşleme İzin Belgesi süresinden uzun
olabilmesine rağmen, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu istisnasından yararlandırılabilmesi için kredi kullanımının Dahilde İşleme
İzin Belgesi süresi içinde kalması gerekmektedir. Dahilde İşleme İzin Belgesinde yer alan
“döviz-ithalat tutarı” aşılmamak kaydıyla yurt dışından sağlanan krediler ithalat bedellerinin
ödenmesinde "Geçici Bir Döviz Hesabı" açılmak suretiyle bu hesaptan döviz olarak
kullandırılacaktır. Bu hesaptan kullanım yapanlar lehine çek düzenlenemez, efektif
verilemez.Kredinin döviz tevdiat hesabına alınması ve Türkiye'de döviz olarak kullanımı
mümkün değildir.
Kullanımlar, ithalat bedelleri ile yurt dışına döviz ödemesini gereken diğer işlemler (görünmeyen işlemler çerçevesinde yapılacak harcamalar) için, ibraz edilecek gümrük beyannamesi,
proforma fatura ve konşimento gibi mal ve hizmete ilişkin belgelere istinaden geçici döviz
hesabından (döviz veya Türk lirası olarak) transfer edilmek suretiyle bankalar aracılığı ile
gerçekleştirilmektedir. İhracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kuruluşlarının
garantisi kapsamında sağlanan kredilerden ithalat bedeli olarak yapılacak kullanımlar
doğrudan yurt dışındaki ihracatçı firmalara ödenmek suretiyle kullanılabilmektedir.
Bu şekilde bedeli yurt dışından sağlanan döviz kredisinden ödenmek suretiyle yapılacak
ithalatta, Döviz Satım Belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi düzenlenmez. Transferin
yapılmasını müteakip ithalata ilişkin gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannameleri üzerine, “Mal
bedeli (döviz tutarı ve havale tarihi yazılır.) yurda döviz olarak getirilmiş döviz kredisiyle
ilgili geçici döviz hesabından/yurt dışından sağlanarak doğrudan ihracatçıya ödenen döviz
kredisinden karşılandığından Döviz Satım Belgesi düzenlenmemistir.” şeklinde not konulur.
(Bu esas yurt dışından sağlanan diğer döviz kredilerinden yapılacak ithalat için de geçerlidir).
Söz konusu kredilerin (anapara, faiz, komisyon ve masraflar) geri ödemesi, kredi vadesi
içinde bankalar tarafından ilgililerin ihracat bedeli dövizlerinden mahsubu veya ilgililerin
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döviz tevdiat hesaplarından ya da cari kurlardan döviz satışı suretiyle havale işlemi yapılarak
gerçekleştirilecektir.
Kredi;
a) Türk lirası ile geri ödenecek ise döviz satışı sırasında Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir.
b) Kredi ihracat bedeli ile mahsuben ödeniyor ise döviz alışının yapıldığı tarihte bankanın
döviz alış kurundan fiktif Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir.
c) İlgilinin döviz tevdiat hesabından karşılanmak suretiyle geri ödeniyor ise havaleye ilişkin
dekont düzenlenecektir.
Bu ödemelerin, krediye aracılık eden banka veya diğer bir banka tarafından yapılması mümkündür. Bankalar, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ihracat, ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin döviz ödemesi gerektiren işlemlerde
kullanılan kredinin geri ödemesini yapmadan önce, kredi sözleşmesini, fiili ithalatın veya
hizmetin gerçekleşmiş olduğunu belgeleyen gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannameleri veya
hizmete ilişkin kati faturaları ararlar ve üzerine kredinin kapatıldığına dair not koyarlar.
Kredinin geri ödemesini yapan banka ile kredinin alışını yapan bankanın farklı olması
durumunda, kredi geri ödemesini yapan banka tarafından alışını yapan bankaya havaleye
ilişkin bilgiler verilir.
Kredinin TL olarak kullanılması halinde Prefinasman kredilerine ilişkin hükümler
uygulanmaktadır. (prefinasman kredileri ilerleyen bölümlerde incelenecektir.

2.4.4. Transit Ticaretin Finansmanında Yurt Dışından Döviz Kredisi
Kullanılması
Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilecek transit ticaretin finansmanı amacıyla
yurt dışından serbestçe kredi sağlanabilir.
Transit ticaret tacirince satış bedeli henüz tahsil edilmeden alış bedelinin transferinde kullanılmak üzere bankaların aracılık etmesi kaydıyla, Transit Ticaret Formunda beyan edilen alış
tutarı kadar döviz kredisi kullandırılabilir.
Satış bedeli tahsil edilmiş ise finansman ihtiyacı kalmayacağından, kredi kullandırılamaz.
Kredi,Transit Ticaretin gerçekleştirileceği bankada geçici bir döviz hesabına alınmak suretiyle
sadece döviz olarak kullandırılmaktadır. Kredi, bu döviz hesabından, satın alınacak malların
bedelinin, yurt dışına transfer edilmesi suretiyle kullandırılmaktadır. Bu işlem sırasında
dekont düzenlenmektedir. Kredi hesabından kullanım karşılığı ilgililere efektif veya çek
olarak verilemez. Kredi döviz tevdiat hesabına alınamaz ve Türkiye'de döviz ve Türk lirası
olarak kullanılamaz.
Transit ticarete ilişkin kredilerin vadesi, alış bedelinin havale tarihinden itibaren en çok transit
ticaret hesabının kapatılması için belirlenen (180 gün veya ülke bazında farklılaştırılmış döviz
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getirme süresi 270 veya 365 gündür.) süreler kadar olup kullanılan kredinin faiz ve
masraflarıyla birlikte toplamından az olmamak kaydıyla aynı transit ticaret faaliyetinden elde
edilen döviz tutarının yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. Eksik getirilmesi
halinde, gerçekleşmeme oranında istisna edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi banka
tarafından ilgili vergi dairesine yatırılır. Uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
müeyyide uygulamasına tabidir.
Kredi taahhüt hesabının kapatılması sırasında bankalarca Döviz Alım Belgesi firma ve banka
nüshası ile alış ve satış faturası üzerine gerekli notlar konularak birbirleriyle
irtibatlandırılmaktadır.

2.4.5. Yurt dışında iş yapan Türk Müteşebbislerin Yurt dışından
Döviz Kredisi Kullanması

Türkiyede yerleşik Türk firmaları yurt dışında bir kısım ticari, sanayi ve hizmet
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Yurt dışındaki bu işlerin finansmanı amacıyla yurt dışından
döviz kredisi kullanabilirler. Bu firmaların merkezleri ve ticaret sicil kayıtları Türkiyededir.
Bu kredilerin;
- yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,
- gümrük hattı dışı satış mağazacılığı,
- dış sularda denizyolu taşımacılığı,
- yurt dışına karayolu taşımacılığı,
- yurt dışına havayolu taşımacılığı
faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası piyasalardan sağlanması gerekmektedir. Bankalar bu
kredilerin sağlanmasına garanti vererek ya da vermeksizin aracılık edebilirler. Bu kredilerde
vade sınırlaması yoktur. Bu şekilde kredi kullanacak Türk firmalarının yurt dışındaki
faaliyetlerini tevsik etmeleri gerekmektedir.
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin olmadığı durumlarda, alınmış izinler çerçevesinde
yurt dışında iş yapan Türkiye’de yerleşik mütesebbislerinin “Yurt Dışında İş Yapan Türk
Müteşebbisi” olduğu hususu aşağıda belirtilen belgelerden tespit edilmektedir. Bu
müteşebbislerin döviz kredisi kullanabilmeleri için aşağıda belirtilen yetki belgeleri ile yurt
dışı faaliyete ilişkin imzalanmış sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki
belgelerin ibraz edilememesi halinde ise bu kapsamda döviz kredisi kullandırılması mümkün
bulunmamaktadır. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullandırılacak
kredilerde ise söz konusu belgeler aranmaz.
1) Müteahhitlerin, 2 Subat 1996 tarih ve 22542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Dışı
Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Tebliğ gereğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığından
alınmış Yurt Dışı Müteahhitlik Belgesi,
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2) Gümrüksüz satış mağazalarının, 13 Ekim 2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği” gereğince Gümrük Müsteşarlığından
alınmış
Mağaza ve Depo Açma İzni,
3) Dış sularda faaliyetleri bulunan Türkiye’de yerleşik denizcilik şirketlerinin, 14 Haziran
1946 tarih ve 6333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma
Hakkında Kanun gereğince Denizcilik Müsteşarlığından alınmış Denize Elverişlilik Belgesi,
4) Yurt dışında iş yapan karayolu nakliye şirketlerinin, 25 Subat 2004 tarih ve 25384 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” gereğince Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış Yetki Belgesi (C2, C3, L2, kredinin
yalnızca yurt dışı faaliyetlerinin finansmanı için kullanılacağı yönünde yazılı taahhütname
alınması kaydıyla (R2),
5) Yurt dışına yolcu posta ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı yapan Türkiye’de
yerleşik hava nakliyat firmalarının 16 Haziran 1984 tarih ve 18443 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği” gereğince Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış İşletme Ruhsatı.
Bu döviz kredileri için geçici bir döviz hesabı açılacak ve bu hesaptan, sözü edilen Türk
müteşebbislerin kredi konusu yurt dışındaki işlerinde kullanılmak üzere döviz ve/veya Türk
lirası ödeme yapılabilecektir. Kredinin, Türk lirası kullanılması ancak, mütesebbislerin yurt
dışındaki kredi konusu işleriyle ilgili olarak Dış Ticaret Mevzuatının ilgili hükümlerine göre
Türkiye’den satın alacakları mal bedellerinin (ihracat bedeli olarak döviz alışı yapılır), söz
konusu işle ilgili olarak yurt dışında çalıştırdıkları işçilerinin ücretlerinin, yine aynı işle ilgili
olarak Türkiye’den satın alacakları hizmetlerin bedelinin Türkiye’de Türk lirası olarak
ödenmesi suretiyle mümkün olabilmektedir. Ayrıca bu müteşebbislerin yurt dışındaki
faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü ülkelerden, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı hükümlerine
göre Türkiye üzerinden geçirilerek veya doğrudan faaliyette bulundukları ülkelere yapacakları
malzeme alımlarına ilişkin bedellerin ödenmesinde de kullanılabilecektir.
Kredinin döviz olarak kullanılması halinde, firmalara döviz çeki veya efektif verilmesi
mümkün değildir. Geçici hesaptaki dövizlerin, Türkiye’deki bankalarda hesap sahibi girişimci
adına kayıtlı herhangi bir döviz hesabına virmanı yapılamaz.
Bu kredilerin Türk lirası olarak kullanılması halinde, Türk lirasına dönüştürülerek Döviz Alım
Belgesine bağlanan tutarların, yeniden dövize çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bu kredilerin teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Belgesi alınmış olması gerekmektedir.
Yurt dışında iş yapan Türkiye’de yerleşik müteşebbislere herhangi bir teşvik unsurundan
yararlandırılmaksızın kullandırılan döviz kredilerinin anapara, faiz ve masraflarının geri
ödemelerinin, müteşebbislerin yurt dışındaki faaliyetleriyle ilgili olarak yurt dışından elde
edilen hizmet bedeli dövizlerle mahsuben ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kredilerin
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kapatılması sırasında ise herhangi bir belgenin (satış veya hizmet faturası, istihkak raporu,
sözleşme vb.) ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Söz konusu kredilerin, yurt dışından sağlanan hizmet gelirleri olup olmadığına bakılmaksızın,
ilgililerin tercihine göre Türk lirası ya da döviz tevdiat hesabındaki dövizlerle geri ödenmesi
mümkün bulunmaktadır. Kredinin Türk lirası ile ödenmesi halinde Döviz Satım Belgesi
düzenlenir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ihracatı, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamalarının,
transit ticarein ve yurt dışındaki işlerin finasmanı amacı ile yurt dışından kullanılan döviz
kredilerinin kullanım esas ve yöntemi anlatılmıştır. İstisnalar dışında bu krediler de bankalar
aracılığı ile kullanılır ve bankaların yapması gereken görevleri vardır.
İhracat dışındaki döviz kazandırıcı faaliyetlerin, yurt dışından sağlanan döviz kredisi
ile finanse edilebilmesi için Dahilde İşleme İzin belgesi (DİİB) veya Vergi Resim Harç İstisna
Belgesi (VRHİB) gerekmektedir. Bankalar bunları kontrol ederler.
Transit ticaretin finasmanında satış bedeli tahsil edilmemiş tutarlar finsman konusu
olabilir.
Ayrıca yurt dışında iş yapan Türk müteşebbisler, bu işlerinin finasmanı için yurt
dışından döviz kredisi alabilirler.
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Bölüm Soruları
1) Kredinin döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için ithalat bedellerinin ödenmesinde
kullanılabilmesi için hangi belgeye ihtiyaç vardır?

A) Döviz Alım Belgesi (DAB)
B) Döviz Satım Belgesi (DSB)
C) Hazine Müsteşarlığı izin yazısı
D) Hariçte İşleme İzin Belgesi
E) Dahilde İşleme İzin Bielgesi (DİİB)
2)

Yatırım Teşvik Belgesinde Yatırımın finasmanı bölümünde yer alan “İç Kredi” ne
anlama gelir?

A)
B)
C)
D)
E)

Yurt dışından sağlanan döviz kredileri
T.C.M.B’dan sağlanan döviz kredileri
Yurt içindeki bankalardan sağlanan nakdi döviz kredileri
Yurt dışındaki bankalardan alınan teminat mektupları
Yurt içindeki bankalardan kullanılan TL nakdi krediler

3) Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin finasmanına yönelik, yurt dışından kredi
kullanılabilmesi için aşağıdaki belgelerden hangisinin ibrazı gerekir?
A)Hazine Müsteşarlığı izin belgesi
B)BDDK izin belgesi
C)Mağaza ve depo açma izin belgesi
D)Denize elveşlilik izin belgesi
E)Yurt dışı müteahhitlik belgesi
4) Transit ticaretin finansmanı için yurt dışından sağlanan kredilerde kredi tutarı kime
ödenir?
B) T.C. Merkez Bankası’na
C) İlgili Ülkenin Merkez Bankasına
D) Gümrük Müdürlüğüne
E) Dış Ticaret Müsteşatlığı’na
F) Satıcıya
5) Transit ticaretin finansmanı için yurt dışından sağlanan kredileri hangi vergilerden
muaftır?
A) Kurumlar Vergisinden
B) Katma Değer Vergisinden
C) İletişim Vergisinden
D) Gelir Vergisinden
E) Banka Sigorta Muamelelri Vergisinden
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6) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullanılan kredilerde, kredinin yatırım
kredisi olması için asgari vade şartı nedir?
A) Asgari 1 yıl
B) Asgari 2 yıl
C) Asgari 3 yıl
D) Asgari 5 yıl
E) Asgari 6 ay
7) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından kullandırılan kredilerde, kullandırılan
kredilerin işlendiği Yatırım Teşvik Belgesi’nin eki nitelğindeki belge hangisidir?
A) Kredi ve Döviz Kullanım Formu
B) Dahilde İşleme İzin Belgesi
C) Vergi Resim Harç İstisna Belegesi
D) Vergi Levhası
E) Gümrük Beyannamesi
8) Yurt dışında iş yapan karayolu nakliye şirketlerinin yurt dışından döviz kredisi
kullanabilmeleri için hangi belgeye ihtiyacı vardır?
A) Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğünden alınmış Yetki Belgesi
B) Dahilde İşleme İzin Belgesi
C) Vergi Resim Harç İstisna Belegesi
D) Vergi Levhası
E) Gümrük Beyannamesi
9) Turizm şirketlerinin yurt dışından döviz kredisi kullanabilmeleri için hangi belgeye
ihtiyacı vardır?
A) Turizm İşletmesi Belgesi
B) Dahilde İşleme İzin Belgesi
C) Vergi Resim Harç İstisna Belegesi
D) Vergi Levhası
E) Gümrük Beyannamesi
10) Aşağıdakilerden hangisi yurt dışında iş yapan Türk müteşebbis tanımına girmez?
A) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri
B) Dış sularda deniz taşımacılığı
C) Yurt dışında karayolu taşımacılığı
D) Yurt dışında hava yolu taşımacılığı
E) Yurt içinde uluslararası inşaat müteattitliği
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5.Ders: Türkiye’de yerleşik bankalardan kullanılan nakdi dövzi kredileri

-Döviz geliri şartı aranan Döviz Kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Türkiye’de yerleşik bankaların kullandırdıkları nakdi döviz kredilerini
işlemeye başlıyoruz. Geçen hafta itibariyle yurt dışından kullanılan nakdi döviz krediler
konusu bitirilmiş oldu. Bu konuyu iki derste tamamlayacağız ilk hafta ihracat taahhütlü
(belgesiz) ve Vergi resim harç istisna belgesi ile Dahilde işleme izin belgesi kapsamında
kullandırılan kredilerin koşulları ve iş süreçlerini ele alacağız.
Türkiye’de yerleşik bankalardan kredi kullanılması, yurt dışı bankalardan
kullanmaktan daha az zaman almakta ve teminatlanırma ve kredi tahsisi açısından daha kolay
olmaktadır. Döviz geliri aranan ve aranmayan krediler açısından yurt dışından kullanılan
kredilerden bir farkı yoktur. Bu nedenle bazı kuralları tekrarlamak durumunda kalacağız.
Bu hafta belgeli ve belgesiz döviz kredilerini işlerken İhracat sayılan satış ve teslimler
ile döviz kazandırıcı faaliyetler de ele alınacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

5)

Belgeli ihracat kredisi nedir?

6)

Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) ne avantaj sağlar?

7)

Kimlerin Dahilde İşleme İzin Belgesine ihtiyacı vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İhracatın finasmanında
döviz kredisi
kullanılması

Yurt içi bankalardan ihracatın
finasmanı için döviz kredisi
kullana usullerinin öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notları

Belgesiz Döviz kredileri Kredinin işleyişinin kavranması
Belgeli döviz kredileri

Kredinin işleyişinin kavranması
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Anahtar Kavramlar

•

İhracat sayılan satış ve teslimler

•

Döviz kazandırıcı faaliyetler

•

Vergi Resim Harç İstisnası

•

Dahilde işleme rejimi

82

Giriş
Bu bölümde Türkiyede yerleşik bankalardan nakdi döviz kredisi kullanabilmenin
koşullarını çalışacağız. Türkiye’de yerleşik bankalar her talep eden kişi veya kuruluşlara
döviz kredisi veremezler. Temel prensip, döviz kredisi kullanacak kişinin ticari veya sanayi
faaliyetinin olması ve ihracat veya döviz kazandırıcı faaliyetinin bulunması gerekir.
İhracatçılar ve imalatçı ihracatçılar herhangi bir belge ve izne ihtiyaç duymadan
bankalaran döviz kredisi talep edebilirler. İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı faaliyetleri olanlar da VRHİB veya DİİB ibraz ederek döviz kredisi talep edebilir.
Ancak bu mahiyetteki döviz kredileri için döviz geliri koşulu vardır. Kambiyo mevzuatı
açısından döviz kredisi kullanabilecek firmalara, bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından
kredi analizine tabi tutulduktan sonra, kredi tahsisi yapılarak döviz kredisi kullandırılabilir.
İhracat dışındaki, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyeti olan
firmaların döviz kredisi kullanabilmeleri için Vergi Resim Harç İstisna Belgesi veya Dahilde
İşleme İzin Belgesi ibraz etmeleri gerekir.
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3.

TÜRKİYE’DE YERLEŞİK BANKALARDAN KULLANILAN
NAKDİ DÖVİZ KREDİLERİ
3.1.

Döviz Geliri koşulu aranan Döviz Kredileri

Türkiye'deki bankalar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17/A
maddesi gereğince Türkiye’de yerleşik Bankalar ve finansal kutuluşlar (Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri) Türkiye’de yerleşik kişilere, kararda belirtilen esaslar
çerçevesinde döviz kredisi kullandırabilirler.
Daha önceki bölümlerde de açıklandığı gibi gerek yurt içinden gerekse yurt dışından nakdi
döviz kredisi kullanılması döviz geliri olması şarttır. Firmalar son üç yılda elde ettiği döviz
gelirleri toplamı kadar Döviz Kredisi kullanabilir. Döviz gelirlerinin nasıl tespit ve beyan
edileceği daha önceki bölümlerde izah edilmişti.
Yurt içi döviz kredileri, yurt dışına döviz ödemesi gerektiren işlemlerinde kullanılmak üzere
döviz olarak, Türkiye'deki harcamalar için Türk lirası olarak kullandırılır. 32 sayılı kararda
belirtilenlerin dışında Türkiye'de yerleşik kişilere döviz kredisi açılması mümkün değildir.
Bankalar tarafından açılan döviz kredilerinin süresi, açıldığı faaliyete göre belirlenir.
Bu kredilerin açılmasında, Bankalar Kanunu’ndaki kredi açılmasına dair sınırlamalara ve
esaslara uyulması gerekmektedir.
Bankalar, kullandıracakları döviz kredilerine ait anapara, faiz ve diğer masraf karşılıklarının
zamanında yurda getirilmesi ile ilgili önlemleri almak ve bu hususu izlemekle yükümlüdürler.
Zamanında yurda getirilmeyen dövizler hakkında Hazine Müsteşarlığı’na söz konusu
bankalarca yazılı bildirimde bulunulması zorunludur..
Bankalar döviz pozisyonlarındaki dövizler karşılığında, aşağıda belirtilen şekillerde döviz
kredisi açabilirler.

3.2.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimlar ile Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerin Finansmanı için kullanılan Döviz Kredileri

3.2.1. Genel Olarak İhracatın Döviz Kredisi İle Finansmanı
Yukarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların, sanayi
firmalarına, Ticaret firmalarına, hizmetler sektörüne veya bireylere kullandıracakları nakdi
krediler esas itibariyle TL krediler olmalıdır. Bankaların Döviz kredisi kullandırması, ihtiyaç
sahiplerinin de Döviz Kredisi talep etmeleri bazı şartlara bağlanmıştır. 32 sayılı karar’da yer
alan şartları içermeyen hiçbir Döviz Kredisi talebinin bankalarca yerine getirilmesi mümkün
değildir.
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Bankadan döviz kredisi talabinde bulunanan gerçek veya tüzel kişi, bu krediyi hangi alanda
kullanacağını beyan edecektir. Esas itibariyle yurt içi bankalar döviz kredilerini sadece ihracat
veya ihracat sayılan satış/teslimlerin ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerin finansmanı için
kullandırırlar. Bu genel kurala bazı istinalar getirilmiş ve 32 sayılı karar da ve ilgili
tebliğlerde açıklanmıştır. İlerideki bölümlerde bu kapsamdaki Döviz kredisi türlerine de
değinilecektir.
Döviz Kredisinin ihracat veya ihracat sayılan satış teslimlerde ve Döviz kazandırıcı
faaliyetlerde kullanılacağı Vergi Resim Harç İstisna Belgesi, Dahilde İşleme Belgesi ile
kanıtlanacaktır. Bu belgeler bulunmuyorsa, ihracatçılar, İhracat taahhüdü ibraz edilerek
belgesiz Döviz kredisi kullanabilirler.
İhracat, Bir malın veya değerin yürürlükdeki ihracat mevzuatı ile Gümrük mevzuatına uygun
şekilde fiilen yurt dışına sevk edilmesi ve bedellerinin yurda getirilmesidir.
İhracat sayılan satış ve teslimler ve Döviz kazandırıcı faaliyetler ise Dış Ticaret Müsteşerlığı
tarafından tebliğlerle duyurulmuştur. Tebliğde İhracat sayılan satış ve teslimler; “İç piyasada
satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimler”
olarak tanımlanmıştır.
Örneğin,
Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üslenmiş imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimler,
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan Yatırım mallarını üreterek, yatırım teşvik
belegesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçıların satış ve teslimleri bu kapsamdadır.
En çok karşılaşacağımız döviz kazandırıcı işlemler ise, Uluslararası nakliye, yurt dışı
müteahhitlik hizmetleri ve turizm faaliyetleridir.
İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler;
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan
yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye
çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen
ana yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);
1) Tam mükellef firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden,
yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim,
hizmet ve faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere
bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve
teslimleri,
2) Dar mükellef firma olması halinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve
malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil)
yapacakları satış ve teslimleri,
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3) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı halinde, tam mükellef firmaya kendi
faaliyeti oranında, diğer firmaya ise (2) numaralı alt bendi çerçevesinde tam mükellef
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
4) Yukarıda belirtilen (1), (2) ve (3) numaralı alt bentler çerçevesinde proje sahibi kamu
kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik,
mühendislik ve benzeri hizmet satışları,
b) Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında,
1) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat
alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım
ve onarım hizmetleri,
2) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları
açısından önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü
platform, sistem, yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile
savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini
üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası
doğan bakım ve onarım hizmetleri,
3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
4) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar
mükellef firma olması halinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte
edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam
ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya
yurtdışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri,
f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
g) Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri,
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya
yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı
verilecek sağlık hizmetleri,
h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
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ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurtdışında yerleşik firmalar adına
gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi,
uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve
dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurtdışında
mağaza açılması veya işletilmesi,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri,
k) Yurtiçinde yerleşik haber ajanslarınca, yurtdışındaki yayın organlarına görüntülü
veya görüntüsüz haber satışları,
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Bakanlıkça belirlenen
yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam
mükellef imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurtiçinde bulunan
yabancı kuruluşların yurtdışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim
eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri,
n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen
projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurtiçinde projenin
yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dahil) tarafından proje
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef
imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, tam mükellef firmanın
ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların
bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
o) Kamu özel işbirliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam
mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.
Bu düzenlemeyle, ihtilafların önlenmesini teminen ihracat ve diğer döviz kazandırıcı
faaliyetler ile istisna uygulamasının usul ve esasları Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga
Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğler ile düzenlenen istisnalar, büyük
ölçüde korunmak ve ek yeni istisnalar tanınmak suretiyle Kanun hükmü haline getirilerek,
Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına tanınan yetki yeniden düzenlenmiş, “ayrıca Kamu
İhale Kanunu ve diğer mevzuatta yapılmış bir “uluslararası ihale” tanımının bulunmadığı
gözönünde bulundurularak, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç istisnası uygulamasında
uluslararası ihale kavramına açıklık” kazandırılmıştır.
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3.2.2. İhracat Taahhütlü (Belgesiz) Döviz Kredileri
32 sayılı karara göre döviz kredisi kullanabileceklerin başında ihracatçılar gelmektedir.
Belgesiz ihracat Döviz kredileri için ihracatçıların herhangibir otoriteden belge almalarına
gerek yoktur.
Vade:
Kredinin vadesi 18 aydır. Gemi inşa ve yat inşa ve ihrcacının finasmanı amacıyla (hazır gemi
hariç) kullandırılan kredilerde 24 aydır. Kredi daha kısa vadeli kullandırılmış ise banka bu
sürelere kadar uzatabilir. Ayrıca ihracat taahüdünün %50 sinin yerine getirilmiş olması
halinde bankalarca 6 aya kadar ek süre verilebilir. Banka bu süre için kredi vadesini uzatmasa
bile ihracatçı tarafından bu süre taahhüdün yerine getirilmesi için kullanılabilir.48
Teşviklerden yararlanma süresi 24 aydır.
Amacı:
İhracata hazırlık aşamasında doğan finansman ihtiyacının karşılanmasıdır.
Kredinin kullandırılması:
Kredi firmaların ihracat faaliyetlerine yönelik Türkiye’deki harcamaları için TL olarak ödenir.
Belgesiz döviz kredileri TL olarak kullandırılır.
TL karşılığı kreditör bankanın kurundan hesaplanır. DAB veya DSB düzenlemesi gerekmez.
Müşteriden kullanım talebine yönelik yazılı talimat alınır ve firma adına açılacak Döviz
kredisi hesabına borç, mevduat hesabına alacak kaydedilerek kullandırım sağlanır.
Vade süresi içinde Kısım kısım kullanılabilir. Vadeden önce kısmen veya tamamen
kapatılarak tekrar kullanılabilir.. Bu durumlarda herbir kullanım ayrı vadeye tabi değildir. İlk
kullanımda belirlenen vade esas alınır.
Kredinin kapatılması:
TL kullandırılan döviz kredileri vadeside şözleşme koşullarına uygun TL karşılıkları
ödenerek kapatılabilir. TL ile kapamalarda DSB (Döviz Satım Belgesi) düzenlenmesine
gerek yoktur. İhracat bedelleri veya İhracat sayılan satış ve teslimler ile Döviz kazandırıcı
faaliyetlerden sağlanan bedellerle de kapatılması mümkündür. Kredinin kapatılması ile
krediden doğan ihracat taahhütlerinin kapatılması farklıdır. Kredinin kapatılması ihracat
taahhüdünün kapatıldığı anlamına gelmez. Tabii olarak ihracat gelirleri ile kapatılan kredinin
ihracat taahhüdü de kapatılmış olur. Ancak Tl karşılığının ödenmesi veya kısmen döviz
gelirleri ile kapama da TL ile kapatılan tutar için finansör bankanın Döviz satış kurundan
döviz cinsine çevrilerek kapatılacak miktar belirlenir. İhracat bedeli mahsup edilerek (kısmen
veya tamamen) kapama durumunda İhracat DAB düzenlenmesi gerekir.
ÖRNEK UYGULAMA
Kredi Tutarı
Kullanım Tarihi
Vade
Faiz Oranı
Kur (01.03.2014)
Kur (28.02.2014)
48

: USD 1.000.000
:
01.03.2014
:
28.02.2015
:
%6
: 1 USD= 2 TL
:
1 USD= 2,5 TL

TCMB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Genelgesi 2000/YB-25 Md. 3.3
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İhracat Taahhütlü, (TL kullandırım) Dövzi kredisinin faiz tahakkuklarını ve muhasebe
kayıtlarını yapınız.
BEGESİZ DÖVİZ KREDİSİNİN MUHASEBE KAYDI
Kredinin kullandırılması
01.Mar
111- KISA VADELİ KREDİLER

USD.
1.000.000

294- DÖVİZ ALIM SATIM HS.

TL.2.000.000

295- DÖVİZ VAZİYETİ

USD.1.000.000

304- TİCARİ MEV. HS.

TL. 2.000.000

Faiz tahakkuku ve tahsili
28.Şub

010- KASA

TL. 150.000

511- ALINAN FAİZLER

TL.150.000

Anaparanın tahsili
28.Şub
295-DÖVİZ VAZİYETİ

USD.1.000.000

111- KISA VADELİ KR.
010- KASA

USD. 1.000.000
TL. 2.500.000

294- DÖVİZ A/S HS.

TL. 2.500.000
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Teşvik tedbirleri:
Belgesiz ihracat kredileri, diğer ticari krediler de olduğu gibi Damga Vergis KKDF dan muaf
tutulmuştur. Normal ticari kredilerin faiz ve komisyon ödemeleri üzerinden %5 BSMV
(Banka Sigorta Muamele Vergisi) tahakkuk ettirilmektedir. Diğer kredilerden farklı olarak
İhracat Döviz kredilerinde ilk kullanımdan itibaren 24 ay süreyle BSMV istisnası
uygulanır.49 Bankaların bu kredilerle ilgili tahakkuk ettirdikleri her tür faiz, komisyon ve
masraflar üzerinden BSMV alınmaz. Bu istisna ihracat taaahhüdünün gerçekleştirilmesine
bağlıdır.
İhracat taahhüdünün kapatılması
Kapatılması gereken taahhüt tutarı; Ana para, BSMV istisnası uygulanan faiz, komisyon ve
masraflar toplamı kadardır.
İhracat taahhüdü, fiili ihracatın kredi süresi içinde gerçekleştirilmesi suretiyle yerine getirilir.
Kredinin ilk diliminin kullanılmaya başladığı tarih başlangıç alınarak kredinin C/H şeklinde
takip edilmesi mümkündür. BCH(Borçlu Cari Hesap) şeklinde kullandırılan kredilerde; ana
para tutarı olarak, kredinin ulaştığı en yüksek ana para bakiyesi dikkate alınır. En yüksek ana
para bakiyesine faiz komisyon ve masraflar ilave edilerek taahhüt tutarı belirlenir.50
Taahhüt kapamasında Krediyi kullanan firma veya grup firmaları tarafından yapılan ihracata
ilişkin Gümrük bayannamesi(GB) esas alınır ve ilgili banka tarafından kapama yapılır.
İmalatçı ihracatçı firmalar, taahhüt ettikleri ihracatı bizzat ve/veya krediyi kullanan firmanın
grup firmaları aracığı ile yapabilirler. Ayrıca Müstreşarlıkdan izin almaya gerek olmaksızın
başka bir ihracatçı aracılığı ile de yapabilirler. İhracat GB’deki ihracatçının taahhüdüne
sayılableceği gibi fatura ile tevsik edimesi kaydıyla teslim eden imalatçının taahhüdüne de
sayılabilir.
İhracatın kredinin alınmasından itibaren en geç 24 ay içinde yapılmış olması şarttır.
Taahhüde sayılan ihracat:
İhracat kredisi taahhüdüne sayılacak ihracat bedellerinin en çok karşılaşılan taahhüt kapama
kalemleri aşağıda gösterilmiştir. Bunların dışında taahhüde sayılacak ihracat bedelleri az
rastlanan uygulamalardır.
Peşin döviz veya ihracat akreditiflerinin peşin ödemeye ilişkin kısımları ihracat taahhüdüne
sayılır. Döviz alış tarihleri ile ihraç tarihinin kredi vadesi içinde kalması gerekir. DAB ve GB
üzerine gerekli şerhler banka tarafından yazılır.
GB de ihracat tutarı olarak istisnalar (taşımacının yerli firma olması) dışında FOB tutar esas
alınır.
İhractın süresi içinde yapılıp yapılamadığı GB üzerinden tespit edilir. GB tescil tarihi ile fiili
ihraç tarihinden ihracatçı lehine olan esas alınır.
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Serbest Bölgelere yabancı para üzerinden yapılan ihracat taahhüdene sayılır.
GB düzenlenerek gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satış ve teslimler ihracat taahhüdüne
sayılır.
DİİB (Dahilde İşleme İzin Belgesi) kapsamında yapılan ihracatın tamamı Belgesiz İhracat
Döviz Kredisinin taahhüdüne sayılabilir. Ancak DİİB kapsamında ithalatın finansmanı için
döviz kredisi kullanımış olmaması gerekir.
Kesin satış faturası tarihinin kredi süresi içinde olması kaydıyla Konsiye ihracat taahhüdüne
sayılır.
Taahhüde sayılmayan ihracat:
İhracat sayılan satış ve teslimler ile hizmet ihracı bedelleri ihracat taahhüdüne sayılmaz.
Transit Ticaret gelirleri mal ihracı taaahüdüne sayılmaz.
Fındık ihracatı için verilen kredilerin ihracat bedelleri diğer ihracat taahhütlerine sayılamaz.
İhraç edildikten sonra geri detirilen mala ait GB deki tutar ihracat taahhüdüne sayılmaz.
Serbest Bölgelere yapılan TL ihracat taahhüde sayılmaz.
Bedelsiz ihracat taahhüde sayılmaz.
Belgeler üzerinde yapılacak işlemler:
İhracatçı ihracatı tevsik eden GB nin aslını 30 gün içinde kreditör bankaya ibraz etmek
zorundadır.
İbraz edilen belge asıllarını üzerine kredinin referans numarası ile tahhüde sayılan kısmı not
düşülerek imzalanır ve bir fotokopisi dosyasında muhafaza edilir.
Taahhüdün açık kalması:
İhracat taahhüdünün kapatılmaması halinde eksik kalan taaahüde isabet eden BSMV gecikme
faizi birlikte müşteriden tahsil edilerek Vergi dairesine bankaca yatırılır.
Taah. Gerçekleşmeme Oranı= (Kapatılması gereken taaah- Gerçekleşen taahhüt)
Kapatılması gereken taah.
Örnek: Tahhüt toplamı: USD 2000.000
Gerçekleşen

(2.000.000-1.500.000) / 2.000.000=%25

: USD 1500.000

3.2.3. VRHİ Belgesi Kapsamında Kullandırılan (Belgeli) Döviz
Kredileri
Belgeli Döviz kredileri Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) veya Dahilde İşleme
İzin Belgesi (DİİB) sahibi firmaların bu belgeler kapsamında kulladıkları kredilerdir.Belgede
belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimler ile Döviz kazandırıcı işlemlerin finasmanı için
kullandırılır.
VRHİB, Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenerek bir nüshası ilgili T.C. Merkez Bankasına
gönderilmektedir. Herhangi bir ithalat işlemi olmayıp sadece Vergi Resim ve Harç
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İstisnasından yararlanmak isteyen firmaların istifade ettikleri bir teşvik unsurudur. Örneğin
Kara, Hava, Deniz ulaştırma faaliyetlerinde bulunan firmalar, Turizm müesseleri ile seyehat
Acentalarının yurt içi ve yurt dışındaki turizm faaliyetinde bulunan firmalar, Yurt dışı
müteaahitlik faaliyetlerinde bulunan firmalar bu faaliyetleri nedeniyle doğacak finansman
ihtiyacı için kullanacakları döviz kredileri için VRHİB alabilirler. Bu faliyetleri sırasında
yaptıkları Döviz karşılığı hizmet satışları ile döviz taahhütleri kapatılır.
Döviz Geliri koşulu
Belgeli döviz kredisi kullanımında da döviz geliri koşulu vardır. Ancak belgeli döviz kredisi
ile istisna kapsamındaki bir alım finanse edilecekse döviz geliri şartı aranmaz VRHİB veya
DİİB olan firmalarındöviz geliri yoksa belgedeki döviz taahhüdü muhtemel döviz geliri
olarak kabul edilir ve muhremel döviz geliri toplamı kadar döviz kredisi kullanmaları
mümkündür. Kullanım tarihinden itibaren 24 ay içinde döviz gelirini belgelemek zorunluluğu
vardır.
Vade:
Belgeli kredilerde süre belge süresiyle sınırlı olmak kaydıyla bankalarca serbestçe tespit
edilir. Kredi süresinin uzatılması, belge süresinin Müsteşarlıkça uzatılması halinde
mümkündür. Belge süresi uzatılmışsa, başka bir merciden izin alınmasına gerek olmadan
kredi kullandıran bankaca resen kredi süresi belge süresi sonuna kadar uzatılabilir. Ayrıca
mücbir sebep ve fevkalade hal durumların VRHİB ve belgesiz ihracat kredilerinin geçerlilik
süresi içinde meydana gelmesi halinde ihracat süresi (ek süreler dahil) bitim tarihinden
itibaren ek süre verilebilir.51
Amacı:
İharacat sayılan satış ve teslimler ile Döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle yurt içi veya yurt
dışına yapılacak ödemelerin finansmanını sağlamakdır. Bu kapsamdaki faaliyetlerin neler
olduğu yukarıda (2.1.1.a) bölümünde açıklanmıştır
Kredinin kullandırılması ve kapatılması:
Müşteriden kullanım talebi alınır. VRHİB nin ve eklerinin aslı talep edilir. Belgenin geçerlik
tarihi, belgedeki faaliyet ve taahhüt tutarı, kredi limiti kontrol edilir.
Kullandırılan kredinin referans numarası, kullandırım tarihi, kullanım şekli (Döviz veya TL
şeklinde kullanım), uygulanan istisnalar belgenin ilgili bölümlerine işlenir. Belgenin bu
şerhleri taşıyan fotokopisi alınır ve aslı müşteriye verilir.
Bankalar, müşterinin krediyi kullandığı tarihte banka aktifine döviz olarak intikal ettirirler.
Muhasebe kayıtlarında döviz olarak takip ederler. Aktifde geçici bir hesaba alınan kredi tutarı,
geçici hesaptan Türk Lirası veya Döviz olarak öngörülen esas ve usuller dahilinde kısım
kısım veya tek seferde kullandırılabilir. Bu sırada DAB veya DSB düzenlenmesine gerek
yoktur.
51
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TL Kullandırılması ve kapatılması: Firmanın Türkiyedeki harcamalarının finansmanı için
kullandırıldığından TL kullandırılır. Yurt dışındaki haracamalar için döviz olarak kullandırım
sökonusu olacaktır ve bir sonraki başlık altında incelenmiştir.
Bu krediler riski döviz olarak takip edilen, faizi döviz olarak tahakkuk ettirilen ve
Türkiye’deki bankalarca kendi kaynaklarından döviz kazandırıcı işlemlerin finansmanı için
belge (VRHİB) kapsamında kullandırılan kredilerdir. Bu kredilerin TL’ye dönüştürülmesinde
banka ile firma arasında serbestçe belirlenen kur uygulanır. Kredinin açılması sırasında bir
döviz alış ve satış işlemi olmadığından DAB ve DSB düzenlenmez. 52
VRHİB ne istinaden kullandırılabilecek azami kredi anapara tutarı belgede kayıtlı taahhüt
tutarı kadardır.(Faiz dolayısiyla taahhüdün aşılması mümkündür.)
Kredinin (kısmen de olsa) kullanılmaya başlandığı tarihten başlamak üzere belgede belirtilen
süreleri aşmamak kaydıyla bu kredilerin kısım kısım kullanılması ya da vadeden önce riskinin
azaltılması veya sıfırlandıktan (kredi sözleşmesini feshetmeksizin) sonra tekrar kullanılmaya
başlanması mümkün olup bu durumda ihracat taahhüdü, kullanılan kredinin en yüksek
seviyeye ulaştığı tutara (kredinin en yüksek riski) faiz ve komisyonların ilavesi ile elde
edilecek tutar kadardır53
Kredinin blok kullandırım ile kısım kısım kulladırılması arasında taahhüt tutarı açısınsından
fark olduğu açıktır. Kısım kısım kullanmada ve açıp kapama durumunda faizler taahhüde
ilave edilmektedir.
Kredinin Kapatılması: Kredinin geri ödenmesi yani riskin kapatılması TL ile olabileceği gibi
alış yapılmaksızın efektifle ya da yurda getirilmesi zorunlu olmayan dövizle de olabilir. Bu
husus firma ile banka arasında özel hukuk hükümlerine göre belirlenir54
Döviz Kulladırılması ve kapatılması: VRHİB kapsamında yurt dışındaki işlerinde kullanılmak
üzere yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, uluslararası taşıma faaliyetinde bulunan nakliye (hava,
kara, deniz) firmaları ve gümrük hattı dışı eşya satış mağazaları, yurt dışından veya
Türkiye’deki bankalardan döviz olarak kullanılmak üzere döviz kredisi alabilirler.
Bu kredilerin istisnadan yararlanma süresi belgenin geçerlik süresi ile sınırlıdır.
Aynı veya muhtelif bankalar aracılığı ile kullanılan kredilerin adatlarının toplamı belgede
öngörülen döviz taahhüdünün %75’i ile belge süresinin çarpımı suretiyle bulunacak adat
tutarını aşamaz. Kredinin kullanılması sırasında döviz satışı olmadığından DSB düzenlenmez,
kredinin geri ödenmesinde de DAB aranmaz.55
Kullanılacak kredi ve döviz taahhüd tutarına örnek:
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DövizTaahh 1000000X%75 750.000

365

2.737.500

KULANDIRILAN KREDİ:

Örnek1

Örnek 2

Örnek 3

Tutar

Tarih

Gün

Bakiye

Adat

1.000.000

02.01.2013

181

1.000.000

1.810.000

-500.000

02.07.2013

184

500.000

920.000

-500.000

02.01.2014

0

2.730.000

1.000.000

02.01.2013

1.000.000

3.650.000

-1.000.000

02.01.2014

750.000

02.01.2013

-750.000

02.01.2014

365

0

365

750.000

2.737.500

0

Örneklerde görüldüğü gibi, 1.000.000 USD kredi kullanan firma iki taksitde geri ödeme yapar
ise adat toplamı döviz taahhüt adat toplamı ile uyumludur.
Şayet 365 gün blok kullanılır ise ihracat tahhüdü yetersiz kalacaktır.
1.000.000 USD taahhüt için kullanılabilecek kredi tutarı 750.000 USD olabilir. Eğer
1.000.000 USD kullanılacak ise iki taksitde geri ödeme yapılmalı veya ihracat taahhüdü
(1.000.000/0,75)= 1.333.333 USD olmalıdır.
Taahhüdün Kapatılması:
Kredi taahüdünün kapatılması, VRHİB nin kapatılması ile mümkündür. VRHİB nin kapama
kontrolü TCMB(Merkez Bankası) ca yapılır. Belge taahhüdü kapatılmış ise TCMB firmaya
yazı ile bildirir kapatılmamış ise müeyyide uygulanması için bankaya bildirilir.
Kredi kapatıldığında, tarihi ile birlikte kredinin kapatıldığı bilgisi, tahakkuk eden faiz,
komisyon ve masraf tutarları ve uygulanan istisnalar VRHİB ne kaydedilir.
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3.2.4. DİİB Kapsamında Kullandırılan (Belgeli) Döviz Kredileri
Bu kredileri Dahilde İşleme İazin Belgesi(DİİB) olan imalatçı ihracatçı firmalar kullanabilir.
Amacı:
İmalatcı ihracatçıların DİİB kapsamında yapacakları ithalatı finanse etmektir.
Vade:
Kredi riski açısından azami bir vade sınırlaması yoktur. Kredinin teşvik tedbirlerinden
yaralanma süresi DİİB süresi (ek süreler dahil) kadardır.
Kredinin Kullandırılması:
DİİB kapsamında Döviz kredilerinin TL kullandırılması mümkün değildir. Çünkü bu
kapsamdaki krediler yurt dışından yapılacak ithalatın finasmanı amacıyla kullandırılan
kredilerdir. İthalatı yapılacak malların listesi DİİB nin ilgili bölümlerinde kayıtlıdır.
Kullandırılacak döviz kredisi bu malların bedeli olarak doğrudan yurt dışına transfer edilir.
İşlemin kontrollü tamamlanmsı için müşteriden;
-Kredi kullanım talebi
-İthalat transfer talimatı
-DİİB ve eklerinin aslı istenir.
Müşterinin yazılı talebinde belirttiği kredi tutarı, adına açılacak döviz kredisi hesabına borç
kaydedilerek geçici bir hesaba alınır. Bu geçici hesaptan ithalat bedeli olarak yurt dışına
transfer edilir. Bedeli transfer edilecek mallar DİİB de yer alan ithal listesindeki mallar
olmalıdır. Bu nedenle ithalatı yapılacak malların DİİB ndeki mallarla uyumlu olup olmadığı
incelenmelidir.
Kredi müşterinin Döviz Tevdiat Hesabına (DTH) geçirilemez, efektif ödenemez ve çek
düzenlenemez.
Kullandırılan kredinin kullandırım tarihi, tutarı, vadesi USD karşılığı DİİB nin ilgili
bölümüne işlenerek banka şubesince imzalanır. Fotokopisi alınıp aslı müşteriye verilir.
Bankalar bu kredilerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamı ithalat ve döviz ödemesi
gerektiren diğer giderlerin ödenmesinde kullanılıp kullanılmadıgının tespiti için bedelleri
krediden ödenen ithalatla ilgili gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi üzerine kredi
referans numarası ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin tarih ve sayısını yazarak
onaylayacaklardır. Ayrıca Dahilde İşleme İzin Belgesine krediden ödenen ithalata ait gümrük
beyannamesi tarih ve sayısı ile ithalat tutarı ve döviz tahsis edilen diger giderler konusu döviz
tutarı, transferi yapan bankalar tarafından yazılıp onaylanacaktır.
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Örnek: DİİB nin
Başlangıç tarihi:
İhracat Süresi:
Öngrülen İhracat:

01.07.2013
12 ay
USD 1.000.000

İthalat Süresi
:
Öngörülen İthalat:
Döviz Kull. Oranı:

Belgenin sonu
USD 450.000
%45

Bilgileri yukarıda gösterilen DİİB kapsamında Müşteri 01.07.2013 den itibarn 12 ay içinde
USD 1.000.000 ihracat yapmalıdır. Bu ihracatı gerçekleştirebilmek için USD 450.000 ithalat
yapabilir. Bu ithalatın finansmanı için USD 450.000 döviz kredisi (döviz olarak) kullanabilir.
Teşvik Tedbirleri
Bu kapsamda kullandırılan kredilerin faizleri, bu kredi ile bağlantılı tahsil edilen komisyon ve
masraf karşılıkları, DİİB’ nin tahhüdünün kapatılması şartına bağlı olarak BSMV (Banka ve
Sigorta Muamele Vergisi) den istisnadır.
İhracat taahhüdünün kapatılamaması halinde, kullandırılan istisna tutarları gecikme faizleri ile
birlikte gerçekleşmeyen oranda müşteriden tahsil edilerek, kreditör banka tarafından tahsil
edilerek Vergi Dairesine yatırılır.
İhracat Taahhüdünün kapatılması
İhracat taahhüdünün kapatılması, DİİB nin taahhüdünün kapatılmasına bağlıdır. DİİB lerin
taahhüt kapamaları, taahhüdün gerçekleşme oranları dikkate alınarak (İBGS) İhracatçı
Birlikleri Genel Sereterliğince yapılır. Sekreterlik
belge taahhüdünün kapatılıp
kapatılmadığını yazılı olarak müşteriye ve finansör bankaya bildirir.
Kredinin geri ödenmesi ihracat bedellerinin mahsubu şeklinde olabilir veya Tl hesabından
karşılanabilir. Birinci durmda fiktif DAB düzenlenmelidir. İkinci durumda, TL tutar kreditör
bankanın döviz satış kurundan kredi döviz cinsine çevrilmelidir.

3.3.

Transit Ticaretin Finansmanı amacı ile açılan Döviz Kredileri

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilecek transit ticaretin finansmanı amacı ile
bankalarca Döviz Kredisi kullandırılabilir. Krediyi transit Ticaret yapan firmalar kullanabilir.
Firmaların yurt dışında (veya serbest bölgede) yerleşik bir firmadan satın aldıkları malı,
ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan doruya yurt dışında (veya serbest bölgede)
yerleşik bir firmaya satılması işlemi transit ticaret olarak tanımlanır.
Amacı:
Transit ticaret konusu malın satın alınmasının finase edilmesi amacı ile kullandırılan
kredilerdir.
Vadesi:
Azami vade sınırlaması yoktur. Ancak teşvik tedbirlerinden yararlanabileceği azami süre 18
aydır.
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Kredinin Kullandırılması:
Alım satım sözleşmesi veya faturada gösterilen mal bedeli kadar kredi kullandırılabilir.
Kredinin bu kapsamda kullandırelebilmesi için mal bedelinin ödenmemiş olması gerekir. Mal
bedeli ödenmiş bir transit ticaret işlrminde bu mahiyetde bir kredi kullandırılamaz. Zira bu
kredilerde amaç mal bedelinin kredi veren banka tarafından satıcıya direkt ödenmesidir.
Müşteriden;
-Kredi kullanın talimatı,
-Mal alım satım sözleşmesi veya faturası,
-Mal bedelinin transfer talimatı alındıktan sonra, kredi tutarı firma adına açılan döviz kredisi
hesabına borç kaydilerek geçici hesaba alınır. Bu geçici hesaptan faturada belirtilen mal
bedeli olarak yurt dışına transfer edilir.
Müşterinin DTH (Döviz Tevdiat Hesabı)na geçirilemezi efektif veya çek verilemez.
Kredinin Geri Ödenmesi:
Firmalar kredinin geri ödemesini,
-Transit ticaret bedellerinin mahsup edilmesi sureti ile,
-DTH larındaki serbest dövizler ile döviz olarak veya
-TL hesaplarından TL olarak yapabilirler.
Transit ticaret bedellerinden mahsub edilmek sureti ile geri ödeme yapılıyor ise firma adına
fiktif DAB ve DSB düzenlenmesi gerekir.
TL kapamalarda krediyi kullanan bankanın Döviz satış kurundan işem yapılmaktadır.

Taahhüdün Kapatılması:
Kredinin kapatılması yanında ihracat taahhüdünün de kapatılması gerekir. Bunun için transit
ticaret bedelinin yurt dışına transfer tarihinden itibaren en geç 18 ay içinde,
-Alış – satış faturaları
-Satış bedelinin tahsil edidiğini gesterir belgelerin (DAB veya satış bedelinin ilgilinin
hesabına geçtiğine dair banka yazısı) istisnayı uygulayan kreditör bankaya ibrazı gerekir.
Teşvik Tedbirleri:
Kredinin faizleri ve bu kredi ile bağlantılı tahsil edilen komisyon ve masraf karşılıkları
BSMV den istisnadır.
Bu istisna taahhüt kapama şartına bağlıdır.
Tahhüdün kapatılmamsı halinde istisna edilen BSMV gecikme faizi ile birlikde müşteriden
tahsil edilerek kreditör banka tarafından Vergi Dairesine yatırılır.
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3.4.

Turizm Müesseseleri, Seyahat acenteleri ile gemi ve uçak bakım,
onarım hizmetleri içi açılan Dövzi Kredileri

Amacı ve Tanımı:
Bankalar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler arasında
yer alan,
1) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içinde ve yurt dışındaki turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışlarının,
2) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına
gerçekleştirilen uçak bakım ve onarım hizmetleri ile garanti kapsamında gerçekleştirilen gemi
bakım ve onarım hizmetlerinin, finansmanı amacıyla, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi
aranmaksızın döviz kredisi kullandırabilirler.
Gemi bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin, ikinci maddedeki “garanti” ifadesi “imalatçı
firmanın garantisi” olduğundan, bakım ve onarım hizmeti veren yerli firmalarca kendilerinin
imalatçı firmaların yetkili bakım ve onarım servisi olduğunun ve yapılan bakım ve onarımın
garanti kapsamına giren malzemeler için olduğunun bankalara tevsik edilmesi gerekmektedir.
Vadesi:
Bu kredilerde vade sınırlaması bulunmamakla birlikte, kredi vadesinin bankalara sunulacak
sözleşmelerde belirtilen işin süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.
Kredinin kullandırılması:
Söz konusu kredilerin kullandırılebilmesi için faaliyet alanına göre aşağıdaki belgeleri ibraz
etmeleri gerekir.
1- Turizm Firmaları:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan bütün Turizm İşletmesi Belgeleri, (Turizm tesisleri
ile yat ve yat limanları işletmelerince, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan “Turizm
İşletme Belgesi”,
“Kısmi Turizm İşletme Belgesi”, “Turizm Yat İşletmesi Belgesi”, “Turizm Kısmi Yat
İşletmesi Belgesi”, “Yat Limanı Turizm İşletme Belgesi” ve yürürlükte olan Yönetmelik
uyarınca 21 Haziran 2005 tarihinden itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
düzenlenmeyen, ancak bu tarihten önce alınan ve geçerliliğini koruyan “Turizm Deneme
İşletme Belgesi” ile “Kısmi Turizm Deneme İşletme Belgesi” ve benzerleri)
Turizm müesseselerinin kiraya verilmesi halinde kiralayanın kredi kullanabilmesi için
kiracıya ait Turizm İşletme Belgesinin bulunması gerekmekle birlikte, kiracı tarafından bu
belge ibraz edinilene kadar otel sahibinin Turizm İşletme Belgesi ile kira sözlesmesinin ibrazı
kaydıyla bankalarca kredi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.
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Otellerin Türkiye'de faaliyet gösteren yurt içi seyahat acenteleri/tur operatörleriyle yaptıkları
döviz geliri sağlayan sözleşmeleri de firmaların döviz kazandırıcı bağlantılarına ilişkin belge
olarak kabul edilir.
2- Seyahat Acenteleri:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi,
3- Gemi Bakım ve Onarım Hizmetleri Veren Firmalar:
Denizcilik Müsteşarlığı Gemi İnşa Genel Müdürlüğü'nden alınan işletme izni veya bu
faaliyetin yürütüldüğüne dair belge ile birlikte bahsi geçen firmaların döviz kazandırıcı
bağlantılarına ilişkin belgeler,
4- Uluslararası havalimanlarında yurt dışında yerleşik firmalara hava aracı bakım ve
onarım hizmeti sunan firmalar:
T.C. Ulastırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınmıs, Gayrisıhhi İşyeri
Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ile adı geçen firmaların sadece uçak bakım ve onarım
faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, döviz kazandırıcı bağlantılarına ilişkin belgeler.
Yukarıda belirtilen belgelerin teslimini takiben, müşterinin talep ettiği kredinin tutarının
belgelerde belirtilen tutarı aşıp aşmadığı bankalarca kontrol edilmelidir.
Kullandırılan kredi tutarı yukarıdaki belgelere bankalarca şerh düşülerek fotokopisi alınır ve
orjinali müşteriye iade edilir.
Kredi, aktiflerde geçici bir hesaba alındıktan sonra, Türkiye’deki harcamaları için bir defada
kullanımı yapılarak bu hesaplardaki dövizler karsılığı Türk lirası firmalara ödenecektir.
Verilen kredi tutarının bu belgeler üzerine kaydedilmesi ve açılacak toplam kredi miktarının
söz konusu belgelerde belirtilen tutarı aşmaması gerekmektedir.
Kredi Limiti:
Yukarıdaki belgelerde belirtilen tutarla sınırlıdır.
Firmaların döviz kazandırıcı bağlantılarıyla ilgili olarak bankalara ibraz ettiği kontenjan
sözlesmelerinde belirtilen, gerçekleşmesi öngörülen tutar esas alınarak bu firmalara verilecek
kredi hizmet öncesi kredi olarak verilir.
Teşvik Tedbirleri:
Bu krediler için herhangi bir teşvik uygulanmaz. Faiz ve komisyonlar üzerinden BSMV tahsil
edilir. Dolayısıyla bir taahhüt kapaması da gerekmez.
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Kredinin geri ödenmesi:
Bu kapsamdaki krediler, krediyi kullanan firmaların bu faaliyetlerden elde ettikleri döviz
kazandırıcı işlem döviz girişleri ile ya da döviz tevdiat hesaplarındaki dövizler ile veya TL
kaynakları ile kapatılabilir.
TL ödemelerde Tl tutarın belirlenmesinde krediyi kullandıran bankanın döviz kuru uygulanır.
Döviz kazandırıcı faaliyetlerden elde edilen dövizlerle mahsup edilerek kapama yapılması
durumunda, firmanın DAB (Döviz Alım Belgesi)ne ihtiyacı var ise fiktif banka tarafından
DAB düzenlenir.

3.5.

Yurt dışında iş yapan Türk Müteşebbislerine yurt dışındaki
işleriyle ilgili olarak açılan Döviz Kredileri

Bankalar tarafından alınmış izinler çerçevesinde yurt dışında is yapan Türkiye'de yerleşik
Türk müteşebbislerine;
- yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,
- gümrük hattı dışı satış mağazacılığı,
- dış sularda denizyolu taşımacılığı,
- yurt dışına karayolu taşımacılığı,
- yurt dışına havayolu taşımacılığı
faaliyetlerinin finansmanı amacıyla döviz kredisi açılabilmektedir. Bu şekilde kredi
kullanacak Türk firmalarının yurt dışındaki faaliyetlerini tevsik etmeleri gerekmektedir.
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesinin olmadığı durumlarda, alınmış izinler çerçevesinde
yurt dışında iş yapan Türkiye’de yerleşik müteşebbislerinin “Yurt Dışında iş Yapan Türk Müteşebbisi” olduğu hususu aşağıda belirtilen belgelerden tespit edilmektedir. Bu müteşebbislerin döviz kredisi kullanabilmeleri için aşağıda belirtilen yetki belgeleri ile yurt dışı faaliyete
ilişkin imzalanmıs sözleşmelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Aşağıdaki belgelerin ibraz
edilememesi halinde ise bu kapsamda döviz kredisi kullandırılması mümkün
bulunmamaktadır. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi kapsamında kullandırılacak
kredilerde ise söz konusu belgeler aranmaz.
1) Müteahhitlerin, 2 Subat 1996 tarih ve 22542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt
DışıMüteahhitlik Hizmetlerine İlişkin Tebliğ gereğince Bayındırlık ve İskan Bakanlığından
alınmışYurt Dışı Müteahhitlik Belgesi,
2) Gümrüksüz satış mağazalarının, 13 Ekim 2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği” gereğince Gümrük Müsteşarlığından
alınmış Mağaza ve Depo Açma İzni,
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3) Dış sularda faaliyetleri bulunan Türkiye’de yerleşik denizcilik şirketlerinin, 14 Haziran
1946 tarih ve 6333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma
Hakkında Kanun gereğince Denizcilik Müsteşarlığından alınmıs Denize Elverişlilik Belgesi,
4) Yurt dışında iş yapan karayolu nakliye şirketlerinin, 25 Subat 2004 tarih ve 25384
sayılıResmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” gereğince Ulaştırma
Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış Yetki Belgesi (C2, C3, L2,
kredinin yalnızca yurt dışı faaliyetlerinin finansmanı için kullanılacağı yönünde yazılı
taahhütname alınması kaydıyla R2),
5) Yurt dışına yolcu posta ve eşyaya ilişkin her türlü hava taşımacılığı yapan Türkiye’de
yerleşik hava nakliyat firmalarının 16 Haziran 1984 tarih ve 18443 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği” gereğince Ulaştırma Bakanlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınmış İsletme Ruhsatı.
Bu kredilerde vade kısıtlaması bulunmamaktadır.
Bu döviz kredileri için geçici bir döviz hesabı açılacak ve bu hesaptan, sözü edilen Türk
müteşebbişlerin kredi konusu yurt dışındaki işlerinde kullanılmak üzere döviz ve/veya Türk
lirası ödeme yapılabilecektedir. Kredinin, Türk lirası kullanılması ancak, müteşebbislerin yurt
dışındaki kredi konusu işleriyle ilgili olarak Dış Ticaret Mevzuatının ilgili hükümlerine göre
Türkiye’den satın alacakları mal bedellerinin (ihracat bedeli olarak döviz alışı yapılır), söz
konusu işle ilgili olarak yurt dışında çalıştırdıkları işçilerinin ücretlerinin, yine aynı işle ilgili
olarak Türkiye’den satın alacakları hizmetlerin bedelinin Türkiye’de Türk lirası olarak
ödenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu müteşebbislerin yurt dışındaki
faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü ülkelerden, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı hükümlerine
göre Türkiye üzerinden geçirilerek veya doğrudan faaliyette bulundukları ülkelere yapacakları
malzeme alımlarına ilişkin bedellerin ödenmesinde sakınca yoktur.
Bu kapsamda kullandırılacak kredilerde, kredi borçlusu firmanın her bir kredi kullanımı sırasında vereceği yazılı beyanına göre;
1) Yurt dışı mal ve hizmet alımıyla ilgili ödemelerin (avans ödemeleri dahil) yurt dışında mal
ve hizmet satışını yapan firma hesabına döviz olarak ödenmesi,
2) Yurt dışındaki işleri ile ilgili harcamalarını kendi kaynaklarından yaptıklarını belgeleyen
firmalara harcama belgesi tutarının Türk lirası karşılığının firma hesabına ödenmesi,
3) Müteahhitlik firmalarının yurt dışındaki işleri ile ilgili yurt içindeki işçi ücreti ödemelerinin
müteahhit firma hesabına, diğer giderlerinin ise mal ve hizmeti satın aldığı kisilerin hesabına
Türk lirası olarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Kredinin döviz olarak kullanılması halinde, firmalara döviz çeki veya efektif verilmesi mümkün değildir. Geçici hesaptaki dövizlerin, Türkiye’deki bankalarda hesap sahibi girişimci
adına kayıtlı herhangi bir döviz hesabına virmanı yapılamaz.
Ancak, Irak ve Afganistan’da iş alındığının tevsiki suretiyle,
müteahhitlik firmalarının söz konusu ülkelerdeki taşeron (alt
üstlenilen işlerle ilgili olarak yurt dışında düzenlenen fatura
müteahhitlik hizmetlerinin finansmanı amacıyla açılan ve geçici

kredi lehdarı yurt dışı
yüklenici) firmalarınca
bedellerinin, yurt dışı
döviz hesabında tutulan
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krediden taşeron firmaların Türkiye’deki banka hesaplarına döviz ve/veya Türk lirası olarak
aktarılması, faturaların birinci asıl nüshasının kredi kullandıran bankaya ibrazı ve aktarılan
tutarların faturaların birinci asıl nüshası üzerine islenmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır.
Faturaların birinci asıl nüshası dışındaki nüshaları üzerinden işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, bu firmalarca, söz konusu kredilerin efektif olarak çekilerek adı geçen iki
ülkeye götürülmesine ilişkin talepler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Bankalarca dış sularda denizyolu taşımacılığı yapan firmalara, karşılığı bir defada veya kısım
kısım Türk lirası ödenmek üzere gemilerin Türkiye’deki bakım ve onarım masraflarının
finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.
Yurt dışında iş yapan Türkiye’de yerleşik Türk müteşebbislerine bu işleriyle ilgili olarak
açılan kredilerin Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılan tutarları Türk lirasına
dönüştürüldükten sonra, yeniden dövize çevrilemez.
Bu kredilerde vade sınırı bulunmamakla birlikte, yapılan işin süresinin kredi vadesine esas
teşkil etmesi gerekmektedir. Ayrıca istihkak ödemelerinin kredi süresinde gerçekleşmemesi
halinde, işin süresine bağlı olan kredi vadesi, otomatik olarak istihkak bedellerinin ödeneceği
tarihe kadar geçecek süreyi de kapsayabilmektedir.
Söz konusu girisimcilerin yurt dışındaki mevcut faaliyetlerini ve/veya bağlantılarını bankalara
tevsik etmeleri, krediyi veren bankalar tarafından da söz konusu faaliyet ve bağlantılar ile işin
süresinin özenle izlenmesi gerekmektedir.
Döviz kredilerinin süresi içinde işin tamamlanamaması durumunda, bankalarca kredi süresinin uzatılması için taahhüt edilen işin süresinin uzatıldığına dair ek sözlesmenin ibrazı gerekmektedir.
Bu kredilerin teşvik tedbirlerinden yararlanabilmesi için Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Belgesi alınmış olması gerekmektedir. Bu şekilde kullanılan döviz kredilerinde, sadece
İhracatı Tesvik Mevzuatı’nda yer alan ihracat taahhütlerinin aranması yeterlidir. Bu kredilerin
ihracat taahhütlerinin TCMB DıŞ Ticaret Müdürlüğünün 26 Haziran 2000 tarih ve 2000/YB25 sayılı genelgesinde öngörülen esas ve usuller dahilinde yerine getirilmesi; aksi taktirde
sözü edilen 2000/YB-25 sayılı genelge öngörülen esas ve usuller dahilinde müeyyide
uygulanması gerekmektedir.
Yurt dışında iş yapan Türkiye’de yerleşik müteşebbislere herhangi bir teşvik unsurundan
yararlandırılmaksızın kullandırılan döviz kredilerinin kapatılması sırasında ise herhangi bir
belgenin (satış veya hizmet faturası, istihkak raporu, sözleşme vb.) ibraz edilmesine gerek
bulunmamaktadır. Söz konusu kredilerin, yurt dışından sağlanan hizmet gelirleri olup
olmadığına bakılmaksızın, ilgililerin tercihine göre Türk lirası ya da döviz tevdiat
hesabındakidövizlerle geri ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler
oiduğu, bu faaliyetlerde bulunanların döviz kredisi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için
bankaların aradığı belgeler ve koşullar incelendi.
Belgeli ve belgesiz kredi uygulamaların farkları ve iş süreçleri ele alındı. Türkiye’de
yerleşik bankaların döviz kredisini TL mi döviz mi kullandıracakları anlatıldı. Kullanlan
döviz kredilerinin kapatılması ve teşvik tedbirleri incelendi.
Ayrıca transit ticaret ve turizm müasseselerinin yurt içi bankalardan döviz kredisi
kullanabilme koşulları ve işleyşi ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) İhracatçı firmaların Türkiye’de ki alımları için tahsis edilen döviz kredileri ne

şekilde kullandırılır?
A)
Döviz olarak
B)
Sadece Amarkan Doları olarak
C)
Sadece Euro olarak
D)
Yurt dışına transfer edilerek
E)
TL olarak
2) İhracat sayılan satış ve teslimlerin finasmanı için tahsis edilen döviz

kredilerinin kullanımı için hagi belge gerekir?
A)
Vergi levhası
B)
Döviz Alım Belgesi
C)
Döviz satım belgesi
D)
Gümrük Müsteşarlığı izin yazısı
E)
Vergi Resim Harç İstisna Belgesi
3) Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi döviz kazandırıcı faaliyetdir?

A)
B)
C)
D)
E)

Yurt içi müteahhitlik hizmetleri
Yurt içi kara nakliye hizmetleri
Yurt içi deniz naklye hizmetleri
Yurt içi yolcu taşıma hizmetleri
Seyahat acentalarının yurt içi dövzi karşılığı hizmetleri

4) Belgesiz iharacat döviz kredilerinde bankalar hangi koşulla kredi vadesini 6 ay

uzatılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Kredinin TL kullanılmış olması
Kredinin döviz kullanılmış olması
Kredinin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olması
Kredinin %50 sinin kapatılmış olması
İhracat taahhüdünün %50 sini kapatmış olması

5) Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında ve Yurt dışı müteahhitlik
hizmetlerinin finansmanında kullandırılan döviz kredileri hangi para birimi üzerinden
kullandırılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)

Türkiyedeki harcamalar için TL, Yurt dışındaki harcamalar için konvertbl
döviz olarak kullandırılır.
Sadece TL olarak kullandırılır.
Sadece kovertbl döviz olarak kullandırılır.
Sadece hizmetin yapıldığı ülke para birimi üzerinden kullandırılır.
VRHİB kapsamında döviz kredisi kullandırılamaz.
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6) Vergi Resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında kullandırılan döviz kredilerinin
TL kullandırımında, TL ya dönüştürülürken hangi kur uygulanır?
A)
Kur banka ile müşteri arasında serbestçe belirlenir.
B)
T.C Merkez Bankası döviz satış kurunun uygulanması zorunludur.
C)
T.C Merkez Bankası efektif satış kurunun uygulanması zorunludur.
D)
T.C Merkez Bankası döviz alış kurunun uygulanması zorunludur.
E)
T.C Merkez Bankası efektif alış kurunun uygulanması zorunludur.

7) Bankaların, ihracatın fianansmanı için döviz kredisi kulladırabilmeleri için hangi belgeye
ihtiyaç vardır?
A) Belge gerekmez
B) Gümrük beyannamesi
C) Vergi levhası
D) İhtalatçı belgesi
E) İthalat izni

8) İhracat taahhütlü döviz kredilerinde hem kredinin, hem de ihracat taahüdünün kapatılmış
olabilmesi için geri ödemenin ne şekilde yapılmış olması gerekir?
A) İhracat bedelleri ile
B) TL olarak
C) DTH’larından
D) Döviz büfesinden alınan dövizle
E) Bir koşul bulunmamaktadır.
9) Transit ticarette kullandırılan kredilerin amacı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

İhracatın finansmanı
Ithalatın finasmanı
YTB kapsamındaki yatırımların finansmanı
Yurt dışı işlerin finasmanı
Transit ticaret kunusu malların alımının finansmanı.

10) Turizm firmalarının döviz kredisi, kullanabilmek için hangi belgeleri ibraz etmesi
gerekir?
A)
Hariçte işleme izin belgesi
B)
BDDK izin yazısı
C)
Hazine müsteşarlığı izin yazısı
D)
Dahilde işleme izin belgesi
E)
Turizm işletmesi izin belgesi
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6.Ders: Türkiye’de yerleşik bankalardan kullanılan Döviz Kredileri

-Döviz geliri koşulu aranmayan nakdi Döviz Kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, Türkiye’de yerleşik bankaların kullandırabileceği döviz geliri koşulu
aranmayan döviz kredileri ele alınacak. Önceki konu ihracat ve ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için bankalardan kullanılan krediler ile
ilgili idi.
Türkiye’de yerleşik bankalar, Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) kapsmındaki yatırımların
finansmanı, yurt içi uluslararsı ihalelerin finansmanı, savunma sanayi projelerinin finansmanı,
yatırım mallarını finansmanı gibi bazı alanlarda da döviz kredisi verebilmektedirler. Bu
kapsamdaki kredilerde döviz geliri şartı aranmaz.
Her bir kredilendirilebilir iş konusu kısa kısa ele alnarak iş süreçleri ve kurallar
açıklanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) YTB kapsamındaki döviz kredilerinin TL veya döviz kullandırımı
mümkünmüdür?
2) Uluslararsı ihalelerin finansmanı nasıl yapılır?
3) Yatırım mallarının yurt içi bankalardan alınacak döviz kredileri ile finansmanı
mümkünmüdür?
4) Bu kredilerde döviz geliri şartı var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yatırım Teşvik Belgesi ve
belge konusu yatırımın
finansmanı.

YTB’deki yatırımın finansmanı
bölümü hakkında bilgi sahibi
olunması

Döviz kredisi verilebilecek
diğer faaliyet alanları.

Diğer faaliyet alanlarının
öğrenilmesi ve modeller.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Yatırımın finansmanı

•

Uluslar arası ihaleler ve döviz kredisi ile finansmanı

•

Yatırım malları
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Giriş
Bu bölümde, Türkiye’de yerleşik bankaların döviz kredisi verebilecekleri faaliyet
konularını incelenmesine devam edilecek. Türk Parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı
karar ve buna bağlı mevzuat ile bankaların, döviz kredisi verebilecekleri faaliyet alanları
belirlenmiştir. Temelde döviz kredisi verilebilecek faaliyet konusu ihracatdır. İhracatçılar ve
imalatçı ihracatçıların ihracata hazırlık için duyacakları fianansmanı döviz kredisi kullanarak
karşılayabilirler. 32 sayılı karara göre, transit ticaret, turizm, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri,
uluslararası taşımacılık gibi faaliyetler de döviz girişi sağlayan faaliyetler olduğundan
bankalar bu faaliyetlerin fimnasmanında da döviz kredisi verebilmektedirler.
Bazı alanlar vardır ki, doğrudan döviz geliri olmadığı halde döviz kredisi
verilebilmektedir. Örneğin savunma sanayi projeleri, Yatırım Teşvik Belgesi kapsmında
yapılan ithalat bu mahiyettedir. Bu gibi faaliyetler direkt bir döviz girişi sağlamaz ancak döviz
çıkışını önleyecek yatırımlardır. Yatırım Teşvik belgesine yönelik döviz kredileri, yatırım
mallarının finansmanı Uluslar arası ihalelerin finnasmanı döviz geliri gerktirmez.
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4. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK BANKALARDAN KULLANILAN VE
DÖVİZ GELİRİ KOŞULU OLMAYAN NAKDİ DÖVİZ KREDİLERİ

4.1.

YTB Kapsamında Kullandırılan Döviz Kredileri

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan döviz kredileri yatırım yapacak firmalara
yatırımların finansmanı için uygulamaya konulmuş bir düzenlemedir. Bu kapsamda döviz
kredisi kullandırılması için müşterinin yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekir. Belgede
döviz kredisi öngörülmüş olmasına banka şubelerinin dikkat etmesi gerekmektedir. Bu
krediler münhasıran belgede öngörülen yatırımın finansmanı için kullandırılır.
Amacı:
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olan yatırım harcamalarının finanse edilmesidir. Bu
kapsamdaki döviz kredileri başka amaçla kullandırılamaz. Ülkemizdeki yatırımlar için kaynak
temin etmenin önemli araçlarından birisidir.
Kredinin Vadesi:
Azami vade sınırı yoktur. Ancak ortalama vadenin 365 günün altında olmaması gerekir.
Ortalama vade hesabı aşağıdaki örnekde gösterildiği şekilde yapılır.
Örnek:
Kullanılan kredi Tutarı: 180.000 USD
Vade

: 36 ay

Taksit sayısı

: 6 eşit taksit

Ödeme dönemleri

: 6 ay

Aşağıda görüldüğü üzere ortalama vade 21 ay olmaktadır.

1
2
3
4
5
6

30.000 6
30.000 12
30.000 18
30.000 24
30.000 30
30.000 36
180.000
3780000/180000=

180.000
360.000
540.000
720.000
900.000
1.080.000
3.780.000
21
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Kredinin kullandırılması:
Kredi, müşterinin yurt içinde yapacağı harcamalar için TL olarak, ithal edilecek makaina
ekipmanlar için döviz olarak kullandırılır.İthal edilecek makina ekipnın bu kapsamda finanse
edilebilmesi için Yatırım Teşvik Belgesi(YTB) ekindeki “İthal Edilecek Makina Techizat
Listesi”nde kayıtlı olması gerekir.
Müşteriden,
-Kredi Kullandırım talimatı,
-YTB(Yatırım Teşvik Belgesi’nin ve eklerinin aslı alınır.Belgenin geçerlik tarihi limiti
kontrol edilmelidir.
-YTB eki “Kredi ve Döviz Kullanım Formu”nun ilgili bölümlerine
Kredinin Referans numarası
Kullandırım tarihi
Döviz cinsi
Tutarı
TL karşılığı
TCMB döviz satış kuru yazılarak banka şubesi tarafından imzalanır, fotokopisi alınarak YTB
ve eklerinin aslı müşteriye iade edilir.
TL Kullandırım:
Kredi tutarı, müşterinin Türkiye’deki harcamaları için kullandırılır. Tl karşılığı krediyi
kullandıran bankanın belirleyeceği döviz kurundan hesaplanır. Müşteriden alınacak kullanım
talimatında belirtilen tutar, müşteri adına açılacak döviz kredisi hesabına borç, TL karşılığı
TL mevduat hesabına alacak geçer. Böylece kullanımı tamamlanır. Müşteri mevduat
hesabından havale veya nakit şeklinde kullanabilir.
Döviz Kullandırım:
Döviz kullandırım, YTB kapsamında ithal edilecek makina teçhizatın finansmanında
kullandırılacağı için müşteriye ödeme yapılamaz veya mevduat hesabına alacak
kaydedilemez. İhracatçının hesabına transfer şeklinde kullandırılır.
Müşteriden,
Kredi kullanım talimatına ilave olarak, İthalat tarnsfer talimatı alınır
YTB eki “İthal Edilecek Makina teçhizat Listesi” ile ithalatı isnen mallar listesi karşılaştırılır.
Kredi tutarı geçici bir hesaba alınır ve bu hesaptan döviz olarak doğrudan yurt dışındaki
ihracatçıya transfer edilir.
YTB ve “İthal Edilecek Makina Teçhizat Listesi yoksa kredi döviz olarak kullandırılamaz.
Diğer Hususlar:
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Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili Karar ve Tebliğler çerçevesinde düzenlenen
YatırımTesvik Belgelerinin "Yabancı Kaynak" bölümünde yer alan ve asağıda tanımı yapılan
iç kre- di, dış kredi ve döviz kredilerinin bankalar tarafından kullandırımında, Yatırım Teşvik
Belgesinde belirtilen yabancı kaynak tutarının aşılmaması ve Karardaki özkaynak oranının
bozulmaması gerekir. Bankalar aşağıda öngörülen esas ve usullere göre döviz kredisi
kullandırılabilmektedir.
1) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde;
a) iç kredi: Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankalardan, Bankalar Kanunu ve
buKanuna iliskin mevzuata göre Türk lirası olarak sağladıkları nakdi kredilerini,
b) döviz kredisi: Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içindeki bankaların kendi
kaynaklarındanTürk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak
kullandıkları nakdi döviz kredilerini,
c) dıs kredi: Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağladıkları, Türk Parası Kıymetini
Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak kullandıkları nakdi döviz
kredilerini,ifade etmektedir.
d) kaim belge: Kaim Yatırım Tesvik Belgesi, Yatırım Tesvik Belgesinin zayi olması,
okunamayacak kadar yıpranmıs olması ve tamamlama vizesi yapılması hallerinde düzenlenmektedir. Kaim Yatırım Tesvik Belgesi normal Yatırım Tesvik Belgesi ile aynı
özellikleri taşımaktadır. Kaim olmayan belgeler (ilk düzenlenen belge) ile kaim belgeler
arasında uygulama esasları açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.
2) Yatırım Teşvik Belgesinin istinat ettiği Karar ve Tebliğlerde belirtilen asgari
özkaynakoranının (mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça) muhafaza edilmesi zorunludur.
Yatırım Teşvik Belgesinde "yatırım finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar"
bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinden herhangi birisi, ikisi veya hepsi
birlikte (Karardaki özkaynak oranının bozulmaması ve yabancı kaynaklar tutarının
aşılmaması kaydıyla) Yatırım Teşvik Belgesinde değişikliğe gerek olmaksızın bankalar
tarafından doğrudan kullandırılabilir veya yurt dışından kullanımına aracılık edilebilir.
3) Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını aşmamak koşuluyla bir yıl
ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya yurt dışından sağlanan krediler yatırım kredisi
olarak nitelendirilir.
Dolayısıyla Yatırım Tesvik Belgesi (YTB) kapsamında kullanılacak yatırım kredilerinde,
vadenin en az bir (1) yıl (365 gün) veya daha uzun süreli olması gerekmektedir.
Bir (1) yıl veya daha uzun vadeli kredi tanımından; anapara geri ödemeleri ile birlikte
ortalama vadesi (anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre ağırlıklı ortalaması) bir yıldan
uzun olan kredilerin anlaşılması gerekmektedir. Ortalama vadesi bir (1) yılın altında kalan
krediler yatırım kredisi olarak YTB kapsamında değerlendirilemez. Bu nedenle vadesi bir (1)
yılın altında kalan kredilerin YTB ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
YTB kapsamında bir (1) yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan veya kullanımına aracılık
edilen kredilerin bir (1) yıldan önce kapatılması durumunda, Kaynak Kullanımını Destekleme
Fonu (KKDF) kesintisinin cezai faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Buna göre,
vadesi bir (1) yılın altına düşmesinden dolayı YTB kapsamında değerlendirilmeyen bu tür
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kredilerin; Yurt dışından nakdi döviz kredisi seklinde (dış kredi olarak) sağlanmıs olması
durumunda, fon kesintisi oranı bu tür krediler için % 3 olarak belirlendiğinden, bu oran
üzerinden KKDF hesaplanması ve cezai faiz uygulanması gerekmektedir.
4) Bankalarca YTB kapsamında döviz kredisi kullandırıldığında veya dış kredi kullanımına
aracılık edildiğinde YTB eki "Kredi ve Döviz Kullanım Formu" üzerine kullanılan kredinin
- cinsinin,
- döviz satış kurunun,
- döviz tutarı ve Türk lirası karşılığının,
- kullanım tarihinin mutlaka yazılarak onaylanması ve YTB'deki kredi tutarından düşülmesi
şarttır. YTB eki "Kredi ve Döviz Kullanım Formu"na işlenmeyen krediler YTB kapsamında
kullanılmıs kredi olarak kabul edilmemektedir. Bu kredilere uygulanan (KKDF) istisna var
ise müeyyide uygulanarak tahsil edilmesi gerekmektedir.
5) YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle YTB'nin "Kredi ve Döviz
Kullanım Formu"na işlenmesi gereken döviz kredilerinin Türk lirası karşılığının
hesaplanmasında bankalar tarafından, bu kredilerin kullanım tarihindeki Merkez Bankası
döviz satış kurları esas alınmaktadır.
6) YTB kapsamında, YTB'nin düzenlendiği (istinat ettiği) Kararnamede öngörülen asgari
özkaynakyabancı kaynak oranı bozulmamak ve yabancı kaynak tutarı aşılmamak kaydıyla,
bankalar tarafından yabancı kaynak bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin
kullandırılması esastır.
7) YTB'de kayıtlı olan değerler nihai değerler olmayıp, yatırımın her aşamasında tevsik edilen
bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda YTB'yi düzenleyen merci
(Hazine Müstesarlığı veya ilgili odalar) tarafından değişiklik yapılabilir.
Yatırım Tesvik Belgesinin sabit yatırım tutarında % 100’ün üzerinde meydana gelecek artış
ya da % 50’nin üzerindeki azalışlarda yatırımcılar, belgenin halen geçerli olması kaydıyla
Yatırım Teşvik Belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, Yatırım Teşvik Belgesinin
revizesini talep edebilirler. Ancak, kredi kullanımı yönünden yatırımcıların talep etmeleri
halinde %100 ya da %50 oranlarına bağlı kalınmaksızın Yatırım Tesvik Belgesi revize
edilebilir.
Yatırım Teşvik Belgesinin “yabancı kaynaklar” bölümünde kayıtlı kredi tutarının firmalara
kullandırılması sırasında bankaların sorumluluğu kredi tutarını geçmemek üzere firma talebi
ve bankacılık kuralları çerçevesinde kredi işlemlerini yürütmekle sınırlı olup bu limit
içerisinde kalmak koşulu ile kullandırılan kredi miktarına tekabül eden harcamaların Yatırım
Teşvik Belgesinde kayıtlı oran üzerinden özkaynaklardan karşılanması sorumluluğu firmalara
aittir. Tamamlama vizesi esnasında gerçekleşme değerlerinin üzerinde vergi, resim ve harç
istisnası ve kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıldığının tespit edilmesi
halinde fazladan uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
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8) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılacak kredilerde azami vade sınırı bulunmamaktadır. Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülmüş bir iç kredi, dış kredi veya döviz kredisinin
vadesinin, belgenin süresi içinde kalması şart değildir.
Kredi, Yatırım Teşvik Belgesinde belirtilen şartlara (örneğin, krediyle ilgili özel bir vade
konmuş ise bu vadeye uyulacaktır.) uygun olarak belge kapsamındaki işlemleri için
yatırımcının tercihleri doğrultusunda döviz ve/veya Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanında
kullandırılmaktadır.
9) Kredinin tamamının veya bir kısmının döviz olarak kullanılması halinde belge kapsamında
döviz ödemesini gerektiren işlemlerde kullandırılacaktır. Döviz kredisinin, Yatırım Teşvik
Belgesi kapsamında döviz ödenmesi gereken işlemlerde kullanılabilmesi için, Yatırım Teşvik
Belgesinin ithal makine bölümünde makine ve teçhizat ithalatının öngörülmüş olması ve bu
tutar ile Yatırım Teşvik Belgesi eki ithal makine ve teçhizat listesinde ithal edilecek makine
ve teçhizatın özelliklerinin belirtilmiş olması kaydıyla, ithal edilecek makine teçhizat
tutarında, Yatırım Teşvik Belgesinde yer alan yabancı kaynak-özkaynak oranının
bozulmaması ve yabancı kaynak tutarının aşılmaması kaydıyla döviz kredisi
kullandırılmaktadır. Kullanımlar, geçici bir döviz hesabından ibraz edilen ithalata veya
hizmete ilişkin belgelere istinaden döviz veya Türk lirası olarak yurt dışındaki lehdara transfer
edilmek suretiyle gerçeklestirilmektedir.
Döviz olarak sağlanmış olan dış kredinin Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılacak kısmının
alışı, bir kerede veya kısım kısım yapılarak ilgiliye Türk liraları ödenmektedir.
Dış kredinin, yatırımın Türkiye’deki Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacak
bölümü, yatırım henüz tamamlanmadığından, yatırım kredisi olarak dikkate alınacak, işletme
kredisi olarak nitelendirilmektedir.
Yurt dışından sağlanan ve Türk lirası olarak kullanılan işletme kredilerinin, Yatırım
TesvikBelgesinde işletme kredisi adı altında yer alan kredi kapsamına alınması mümkün
değildir.
10) Yatırım Tesvik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerine ve belge
kapsamında kredi ile ilgili yapılacak diğer işlemlere Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
istisnası uygulanmaması gerekmektedir. Eğer bankalarca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında
yapılan işlemler nedeniyle sehven uygulanmış Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası
var ise uygulanan bu istisnanın Yatırım Teşvik Belgesinin kapatma vizesi beklenmeksizin
bankalar tarafından uygulandığı tarih ile tahsilatın yapılacağı tarih arasındaki süre dikkate
alınarak gecikme faizi ve cezası ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ilgili banka
tarafından bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.
11) Bankalar, bu kredilerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalat, hizmet ve döviz
ödemesi gerektiren diğer giderlerin ödenmesinde kullanıp kullanılmadığının tespiti için bedeli
krediden ödenen ithalatla ilgili gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi ve hizmet ithali ile
ilgili faturaların üzerine kredi referans numaraları ile Yatırım Teşvik Belgesi tarih ve sayısını
yazarak onaylamaktadırlar.
Teşvik Tedbirleri :
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YTB kapsamında kullandırılan döviz kredilerinde herhangi bir vergi istisnası uygulanmaz.
BSMV tahsil edilerek Vergi Daşresine ödenir.
Kredinin Geri Ödenmesi:
Geri ödeme müşterinin TL yada döviz hesabından alınabilir. TL olarak geri ödemede
bankanın döviz kuru uygulanır.

YTB KAPSAMINDA DÖVİZ KREDİSİ
• ÖRNEK
Sabit Yatırım :1.172.000 TL
Arsa-Arazi
:
0
Bina İnşaat :
50.000 TL
Makina Teçhi:1.020.000 TL
İthal: 950.000
Yerli: 70.000

Diğer Harc. :

102.000 TL
Toplam Yatırım: 1.172.000TL

§ Yatırımın Fianasmanı
Özkaynaklar (%17):

200.000 TL

Sermaye :200.000
Şti.Fonl :
0

Yab.Kaynaklar(%83):
972.000 TL
İç Kredi: 972.000
TL 972.000
Döv.
0
Dış Kredi:
0
TOPLAM FİNANSMAN:1.172.000
Müşteri toplam ne kadar döviz
kredisi kullanabilir?

7

YTB KAPSAMINDA DÖVİZ KREDİSİ
• ÖRNEK
Sabit Yatırım :12.375.000 TL
Arsa-Arazi
:
0
Bina İnşaat :
0
Makina Teçhi :11.577.417 TL
İthal: 10.787.917
Yerli:

790.500

Diğer Harc. :

1.157.583TL
Toplam Yatırım: 12.735.000 TL

§ Yatırımın Fianasmanı
Özkaynaklar (%30):

3.820.000 TL

Sermaye :3.820.000
Şti.Fonl :
0

Yab.Kaynaklar(%70): 8.915.000 TL
İç Kredi:7.132.000
TL
:5.349.000
Döv.Kr. 1.783.000
Dış Kredi:1.783.000
0
TOPLAM FİNANSMAN:12.735.000
Müşteri toplam ne kadar döviz
kredisi kullanabilir?
8
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4.2. Yatırım Mallarının Finansmanı
32 Saylı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar’ın 17/A. maddesi gereğince bazı
yatırım mallarının döviz kredisi ile yurt içi bankalardan finansmanı mümkün kılınmıştır. Bu
malların tanımlamaları gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTIP) üzerinden yapılmıştır.56
Tanımları verilen makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve
teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredilerinde deviz geliri koşulu
aranmaz. Döviz geliri koşulu aranmadan Döviz Kredisi kullanılarak finanse edilecek makine
ekipmanlardan bazıları aşağıda gösterilmiştir.
Elektrik Motorları ve Jenaratörler,
Beton Pompaları,
Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları,
Dokuma makinaları (tezgâhlar),
Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları,
Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri,
Kendinden hareketli buldozerler,
Greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar,
Ekskavatörler,
Yol silindirleri.
Kredinin kullandırılması:
Bu makine ve ekipmanlar yatırım malı olarak nitelendirilmektedir. Yurt içinden temin
edilebileceği gibi ithal edilmesi de mümkündür.
Yurt içi alımlar57: Yurt içinden alınacak makinanın Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan
gümrük tarife İstatistik pozisyonları kapsamında olduğunun aracı bankaya tevsik edilmesi
gerekir. Yurt içinde yerleşik banka Döviz Kredisi yurt içinden satın alınan bu kapsamdaki
makinanın bedelinin ödenmesi için yatırımcıya kullandırılır. TL karşılığının satıcıya ödenmesi
şeklinde işlem yapılır. Malın faturası üzerine aracı banka tarafından şerh düşülerek bir
nushasının kredi dosyasında muhfaza edilir. Aslı yatırımcıya iade edilir.
İthalat yoluyla alımlar58: İthali için kullanılan döviz kredilerinde ithalata konu malın söz
konusu gümrük tarife istatistik pozisyonları kapsamında olduğunun aracı bankaya tevsik
edilmesi, mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla krediyi kullanan firmanın 24 ay içerisinde
ithalata ilişkin ilgili gümrük beyannamesini bankaya ibraz etmesi ve bankaca bu beyanname
üzerine şerh düşülmesi gerekir. Kredi, ithalat bedelinin ödenmesi için yurt dışındaki
ihracatçıya transfer edilerek kullandırılır.

56

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
TCMB 02 Mayıs 2018 Sernaye Harketleri Genelgesi Md. 21/4
58
TCMB 02 Mayıs 2018 Sernaye Harketleri Genelgesi Md. 21/4-a
57
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4.3.

Uluslararası ihale ve Savunma San. Proj. için açılan Döviz
Kredileri

Bankalar, Türkiye’deki uluslararası ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayi Müsteşarlığı
tarafından onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilere ve
Türkiye’de yerleşik kişiler ile adi ortaklık şeklinde iş ortaklığı kuran dışarıda yerleşik kişilere
döviz kredisi açabilirler.
Ancak 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 11/2.a maddesi uyarınca, bankalarca bir adi ortaklık
tarafından kullanılmak üzere verilecek döviz kredileri sorumlulukları oranında ortaklara
verilmiş kredi sayılmaktadır. Bu durumda, kredinin doğrudan ortaklardan biri veya birkaçı
adına açılması gerekmektedir. Kredinin verilmesi sırasında, iş ortaklığının taahhütlerinin
yerine getirilmesinde kullanılacağına dair beyan alınarak adına kredi açılacak ortağın diğer
ortakları temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı incelenir ve Bankalar Kanunu içeriği hesap
durumu aranır.Bu kredilerde vade sınırı bulunmamakla birlikte, yapılan işin süresinin kredi
vadesine esas teskil etmesi gerekmektedir.
Bu döviz kredileriyle kredinin kullanımı amacıyla geçici bir döviz hesabı açılır ve bu
hesaptan ilgililerin kredi konusu işle ilgili her türlü döviz ve/veya Türk lirası ihtiyacı
karşılanır.. Kredinin kullanılması sırasında ihale konusu işle ilgili olduğu hususunu tespiti için
ihale konusu ithal edilecek mallara ilişkin sözleşme ve eki listeler istenir.
Geçici hesaptaki dövizlerin bankalarda ilgililer adına kayıtlı döviz tevdiat hesaplarına virmanı
yapılamaz, döviz çeki veya efektif verilemez.
Kredinin geri ödemesi, yukarıda belirtilen işlerle ilgili istihkak bedellerinin döviz veya Türk
lirası ödenmesi durumuna göre, istihkak bedeli döviz veya Türk lirası ile yapılır.
Kredi, ödemeleri dövizle yapılacak ihaleyi alan adi ortaklığın Türkiye’de yerleşik ortağına
veya bu ortakla birlikte yabancı ortağına açılması halinde istihkak bedeli dövizlerle; sadece
dışarıda yerleşik ortağa açılması halinde ise dövizle kapatılacaktır.
Döviz kredisinin Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi
kapsamında kullandırılması halinde, kredinin süresinin bu belgelerin süresine bağlı olması
gerekmektedir. Kredinin kapatılmasıyla ilgili islemler TCMB DışTicaret Müdürlüğünün 26
Haziran 2000 tarih ve 2000/YB-25 sayılı genelgesinde öngörülen esas ve usullere göre
yapılır.

4.4.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı

Yenilenebilir enerji yatırımlarında kolaylık sağlanması amacı ile yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, alım
garantisi kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin yatırımların finansmanında
kullanılmak üzere Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin döviz geliri koşulu olmaksızın nakdi
döviz kredileri kullanmaları mümkündür.
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a) 10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi
Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilen "Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi"nin (YEK Belgesi) veya bu
kapsamda verilen üretim lisansının, 21/6/2018 tarihi öncesinde bağlantı anlaşması çağrı 15
mektubu almaya hak kazanan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi ve Elektrik Piyasasında
Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan lisanssız
üretim tesisleri için ise “Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı
Anlaşması”nın (Bağlantı Anlaşması) aracı bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Aracı banka
tarafından, söz konusu YEK Belgesi’nin veya üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun internet sayfasından kontrol edilmesi; Bağlantı Anlaşması’nın ise ilgili şebeke
işletmecisinden teyit edilmesi gerekmektedir.
b) Aracılık edilecek toplam kredi tutarı;
1) Lisanslı elektrik üretim tesisleri için lisanslarına derç edilmiş olan yıllık elektrik enerjisi
üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamına konu
fiyat ile çarpımının alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının yüzde
seksenini geçemez.
2) 21/6/2018 tarihi öncesinde bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız
elektrik üretim tesisleri için 21/11/2013 tarihli ve 4709-2 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu’nun Kararı ile belirlenen “önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik
enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami üretim miktarı” esas alınarak
belirlenen üretim miktarlarının YEK Destekleme Mekanizması kapsamına konu fiyat ile
çarpımının alım garantisi için kalan süreye göre hesaplanmış toplamının yüzde seksenini
geçemez.

4.5.

Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon Dolar veya üzerinde
olanlar (İŞLETME KREDİLERİ)

Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler Tükiye’de yerleşik bankalardan son 3 yılda elde ettikleri
döviz gelirlerinin toplamı kadar nakdi döviz kredisi kullanabilirler. Bu kuralın en önemli
istisnası; kredinin kullanım tarihinde nakdi döviz kredisi riski 15 milyon USD ve üzerinde
olan firmalara sağlanan istisnadır.
Bu kredilerde ihracat, döviz karandırıcı işlem, ihracat taahhüdü veya yatırım malı alımı ya da
herhangi bir belge aranmaz. Yurt içinden sağlanabilen bir tür işletme kredisi olarak
düşünülebilir.
Vadesi
Bir vade sınırlaması yoktur.
Limiti
Bir limit sınırlaması yoktur. Bankaların kredi analizleri sonunda Bankalar Kanunu genel
limitleri içerisinde kalmak koşulu ile belirlenir. Ancak kredi limiti tahsis edilmesinden sonra
120

veya önce firmanın 15 milyon USD nakdi döviz kredisi riski olup olmadığı finansal
kuruluşlar tarafından kontrol edilir. Kullanım talebinin olduğu tarihte bu koşul mevcut değil
ise onaylı kredi limiti olsa bile nakdi döviz kredisi kullandırılamaz. Yanlışlıkla kullandırılan
krediler derhal geri çağrılır veya TL krediye dönüştürülür.
Kredinin Kullandırılması
Kredinin kullanım tarihinde finansal kuruluş Risk Merkezi kayıtlarından firmanın döviz
kredisi riskini inceler. Risk Merkezi kayıtlarında döviz kredisi riskleri iki ana katagoride
kaydedilmektedir.
1. Döviz gelirine dayalı krediler : Son üç yılda ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile
döviz kazandırıcı faaliyetlerden elde edilen döviz gelirlerinin toplamına kadar kullandırılan
nakdi döviz kredileridir.
2. Döviz gelierine dayalı olmayan (istisna kapsamındaki) krediler : Yatırım Teşvik Belgesi
kapsamında,
yatırım malarının finansmanında,Uluslararaswı ihalelerin finansmanında,
yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında kullandırılan nakdi döviz kredileridir.
Bu iki ana grupdaki kredilerin toplamı 15 milyon USD veya üzerinde ise hiçbir sınırlama
olmaksızın nakdi döviz kredisi kullandırılır. Firma kredibilitise ve Bankalar kanunu
sınırlamaları bakidir.
“Türkiye’deki bankalarca lehdarı döviz olarak borçlandırıp TRL olarak kullandırılan krediler döviz
kredisinin TRL kullanımıdır.”59 Buna göre bankalarca kullandırlacak tutarın TL karşılığı firmanın

mevduat hesabına alacak kaydedilerek kullandırım tamamlanır. Finansal Kiralama
şirketlerinin kullandırımlarında da aynı kriterler takip edilir. Ancak Finansal Kiralama
Şirketleri kredi tutarını tedarikçiye TL veya döviz olarak öderler.
Kredinin geri ödenmesi
Geri ödeme TL veya döviz olarak yapılabilir. TL ödemelerde kreditör banka ve finansal
kuruluşun kuru uygulanır.

4.6.

Finansal Kuruluşların birbirlerine açacakları Döviz Kredileri

Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman
şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri
çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade ve meblağ sınırı
bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler.60
Bu kurumlar için döviz geliri bulundurma şartı yoktur. Döviz Kredileri uygulamasında
Banka: Mevduat bankaları ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını ifade
eder61. Finansal Kuruluşlar ise 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman
şirketlerini ifade eder.
59

TCMB 26 Haziran 2000 tarih 2000/YB-25 sayılı Genelgesi Md.3-1
32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11185. Md.17/A-8
61
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Md. 3
60
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde döviz geliri şartı olmayan nakdi döviz kredisi kullandırımının şartları ve
süreçlerini inceledik. Bankaların döviz kredisi kullandırmak sureti ile yatrım mallarının
alımını, uluslar arası ihaleleri finanse etmeleri ve Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan
yatırımları, , Savunma sanayi projelerini, turizm faaliyetlerini, elektrik enerji santrali
yatırımlarını ne şekilde finanse edebilecekleri incelendi.
.
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Bölüm Soruları
1) YTB kapsamındaki döviz kredileri hangi durumda döviz olarak kullandırılır?
A) Yurt içinden yapılacak makina alımları
B) Yurt içinden alınacak gayrimenkuller
C) Yurt içi işçi ücretleri
D) Yurt dışı işçi ücretleri
E) Ithal edilecek makina techizat alımları

2) Yurt içi bankaların kullandırdıkları işletme kredilerinde asgari vade ne kadardır?
A)
B)
C)
D)
E)

Vade kısıtlaması yoktur
1 yıl
2 yıl
3 yıl
5 yıl

3) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullandırılan döviz kredilerinin amacı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

Yatırım harcamalarının finansmanı
İşçi ücretlerinin finasmanı
Gemi alımlarının finansmanı
Yazılım harcamalarını finasmanı
Özel bir amacı yoktur.

4)

15 Milyon Dolar riski bulunan firamalara kullandırılan nakdi döviz işletme
kredilerinde firma riski nereden tespit edilir?
A) Hazine Müsteşarlığı’ndan
B) TCMB’dan
C) Risk Merkezi’nden
D) Gümrük Müdürlüğü’nden
E) Risk tespiti gerekmez

5)

Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşların birbirlerine açacakları nakdi döviz
kredilerinde azami vade kaç yıldır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3.yıl
D) 4 yıl
E) Vade sınırlaması yoktur.

6)

Türkiye’de yerleşik finansal kuruluşların birbirlerine açacakları nakdi döviz
kredilerinde azami vade kaç yıldır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3.yıl
D) 4 yıl
E) Vade sınırlaması yoktur
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7)

Bankacılık Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi finansal kuruluş değildir?
A) Sigorta şirketleri
B) Yatırım Bankaları
C) Katılım Bankaları
D) Kalkınma Bankaları
E) Finansal Kiralama Şirketleri

8)

Aşağıdaki kredilerden hangisinde döviz geliri koşulu aranır?
A) İşletme kredilerinde
B) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan kredilerde
C) Finansal kuruluşlarının birbirlerine açtığı kredilerde
D) Yatırım mallarının finasmanı için kullandırılan kredilerde
E) Uluslar arası ihalelerin finansmanı için açılan kredilerde.

9)

Aşağıdaki kredilerden hangisinde döviz geliri koşulu aranmaz?
A) İşletme kredilerinde,
B) Katılım bankalarının finansal kiralama şirketlerine açtıkları kredilerde
C) İhracatın finansmanı için açılan kredilerde
D) Yatırım malı finansmanı öngörmeyem VRHİB kapsamındaki kredilerde
E) Yatırım malı finansmanı öngörmeyem DİİB kapsamındaki kredilerde

10)

VRHİB olan Uluslar arası ihalelerin finansmanı için açılan döviz kredilerinde vade ne
kadardır?
A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
E) Belge süresi kadar
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7.Ders: Prefinansman
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta , başka bir yurt dışı kaynak olan Prefinasman üzerinde durulacak. Bu krediler
kredi lehdarının bizzat yurt dışından bulduğu kredilerdir. Krediyi kimlerin temin etmesi
halinde prefinasman olarak kabul edileceği, temini sonrasında yapılacak işlemler ele alınacak.
Prefinasman kredilerinin kullandırılmasında bankaların fonksiyonu, kredinin vadesi,
vade uzatımı, üçüncü kişiye devredilip edilemeyeceği, geri ödenmesi ve ödeme yöntemleri
çalışılacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Prefinasman Kredileri nereden temin edilir?

2)

Prefinasman devredilebilir mi?

3)

Mahsuben kapamak mümkünmüdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Prefinasman

Temin edilmesi ve kullanılması
Ders notları
hakkında bilgi edinilecek
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Anahtar Kavramlar

•

Prefinasmanın temini

•

Prefinansamanın aktarımı

•

Mahsuben ödeme
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Giriş
Bu bölümde Prefinasman kredileri incelenecek. Bu krediler yurt dışından sağlanan bir
kredi türüdür. Diğer yurt dışı kredilerden farklı olarak bizzat kredi lehtarı tarafından temin
edilmelmektedir. Diğer bir farkı da kredi lehterının iharatçı veya dövzi kazandırıcı faaliyet
bulunması zorunluluğdur.
Prefinasmanın yurt dışından bizzat kredi lehtarı tarafından temin edilmesi koşulu çok
zor bir koşuldur. Zira Türkiye’de yerleşik bir firmanın yurt dışından doğrudan kredi bulması
kolay değildir. Firmanın, öncelikle krediblitesini ispatlaması ve uluslararası kreditörler ile
temas halinde olması gerekir. Bu imakan çok büyük firamalar ya da mal veya hizmet ihraç
eden firmaların elinde vardır. Bu nedenledir ki ihracatçılar prefinasman temininde daha az
zorlukla karşılaşırlar.
İhracatçıların prefinasman temin ettikleri kaynaklar, ihracat yaptıkları müşteriler
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Veya ithalatçıların referansı ile yurt dışı bankalardan temin
edilmektedir. Prefinansmanın ithalatçıdan temin edilmesi bir bakıma ihracat bedelinin peşin
tahsil edilmiş olmasıdır.
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5. PREFİNANSMAN
5.1.

Prefinansmanın tanımı

Prefinansman; ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve doviz kazandırıcı faiyetlerle ilgili
mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yurt dışından
(kişi, kurum ve kuruluşlardan) sağlanarak Türkiye'deki bankalar aracılığıyla (garanti verilerek
veya verilmeksizin) yurda getirilerek alışı yapılmak suretiyle kullanılan, istisnalar hariç azami
18 ay vadeli kredilerdir. Bu krediler doviz olarak kullanılamaz. Kredinin anapara, faiz ve
masraflarının ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile doviz kazandırıcı faaliyetlerden
sağlanan bedellerle odenmesi gereklidir. Prefinansman, ithalatçının , ihracata hazırlanan
malları satın almaktan vazgeçmesine karşı bir önlem yöntemidir.

5.2.

Prefinansmanın temini

Prefinansman kredileri ihracatçılar, ihracat sayılan satış ve teslimler ile doviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetleri yapanlar tarafından borçlu sıfatıyla yurt dışından temin edilebilir.
Bu krediler, Merkez Bankası tarafından alımı-satımı yapılan konvertibl dövizler ya Türk lirası
olarak yurda getirilebilir.
Prefinansman kredisi olarak getirilen dövizlerin doğrudan alışları yaptırabildiği gibi, lehtar
adına açılacak bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına da alınabilir. Malın
veya hizmetin yurt dışındaki alıcısından temin edilen satıcı firma prefinansmanının döviz alışı
peşin döviz olarak yapılır ve peşin döviz hükmüne tabi tutulur.
Firmalar, bu kredileri, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile doviz kullandırıcı
faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası
piyasalardan sağlayabilirler. Prefinansman kredilerinin ihracat Sayılan satış ve teslimler ile
Doviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler için sağlanması haricinde, bu faaliyetlerle ilgili
olarak Dahilde işleme izin Belgesi veya Vergi, Resim ve harç istisnası Belgesi alınmış olması
gerekir. İhracat finansmanı için saglanan prefinansman kredilerinde ise bu belgeler
aranmamaktadır. Bu faaliyetlerle ilgili olarak yurtdışından sağlanan prefinansman kredileri
yukanda belirtilen belgeler kapsammda kullanılmadığı takdirde bu krediler İşletme Kredisi
olarak kabul edilmekte ve işletme kredisi hükümlerine tabi tutulmaktadır.

5.3.

Prefinansmanın kullanılması

Bu krediler havale şeklinde getirilecektir. Bu dövizlerin alışları bir kerede yapılabilecegi gibi
lehtar adına açılan bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına alinarak bu
hesaptan alışı kısım kısım da yaptırabilir. Mal veya hizmet ihracının gerçekleşmemesi halinde
uygulanacak müeyyideler bakımından vade başlangıcı, Türk lirasına hiç çevrilmese veya
kısım kısım çevrilse dahi lehtar adına açılan hesaba alacak kaydedildigi tarih; hesaba
alınmaksızın tamamının dogrudan alışı yapılması halinde ise Daviz Alım Belgesi tarihidir.
Prefinansman kredileri döviz tevdiat hesabına alındıktan sonra döviz alışı yapılarak Döviz
Alım Belgesine bağlanmadığı takdirde, ihracat ve ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştirimiş olsa dahi, bu krediler prefinansman özelligi
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kazanamaz. Bu durumda, yapılan işlemler nedeniyle krediye uygulanan istisnaların müeyyide
uygulanarak tahsil edilmesi gerekmektedir. Prefinansmanm alşında düzenlenen Döviz Alım
Belgesi üzerinde,
-Prefinansmanm kimin adına geldigi,
-Alışı yapılan tutarın prefinansman olduğu, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz
kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılacagı,
-Prefinansmanm süresi, belirtilir.
5.4.

Prefinansman kredisinin vadesi

Prefinansman kredisinin süresi en fazla 18 aydır. Ancak Dahilde işleme izin Belgesi ve Vergi,
Resim ve Harç istisnası Belgesi kapsamında olmayan gemi inşa ve ihracının finansman ve
diğer faaliyetlerin için kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 (yirmi dört) aydır.
18 aydan kısa vadeli kredileri, kreditörün izni alınmak koşuluyla bankalar 18 aya kadar
uzatabilirler. Prefinansman kredilerinin vadesi 18 ay olmakla birlikte; ihracat, ihracat Sayılan
Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç
istisnası Hakkındaki Tebliğ ile Dahilde isleme Rejimi Tebliğinde belirtilen mücbir sebep ve
fevkalade hal durumları da dikkate alınarak, süre uzatım talepleri Dış Ticaret
Mtüsteşarlığı’nın konuya ilişkin tebliğleri çerçeevesinde sonuçlandırılır.

5.5.

Prefinansman kredilerinin devri

Yurtdışından sağlanan prefinansman kredisinin aşağıdaki şartlarla başka bir ihracatçı firmaya
devredilmesi mümkündür.
-Amirin (kredi veren kuruluş) muvafakati alınmalıdır.
Devir; prefinansman kredisi döviz tevdiat hesabma veya geçici döviz hesabına alınmışsa
hesaba alındığı tarihten, Döviz Alım Belgesine bağlanmışsa Döviz Alım Belgesinin
düzenlendigi tarihten itibaren prefinansman kredisinin süresi içinde gerçekleştirilebilir.
Prefinansman kredisinin, ihracat yapılmamışsa tamamının, yapılmışsa bakiyesinin başka bir
ihracatçı firmaya devredilmesi bir kereye mahsus olmak üzere mümkündür..
Prefinansman kredisi'nin tamamen devri halinde, devralan ihracatçı adına usulüne uygun
olarak yeni bir Döviz Alım Belgesi düzenlenerek üzerine Döviz Alım Belgesinin degişiklik
sonucu yeniden düzenlendiğine ilişkin bir şerh konulması ve eski Doviz Alım Belgesinin
yenisine eklenmesi gerekmektedir. Prefinansman bakiyesinin devredilmesi halinde,
devredilen kısım için devralan aracı ihracatçı adına Döviz Alım Belgesi düzenlenecek, daha
once bedel alışı Sırasında devreden adına düzenlenen Döviz Alım Belgesi devredilen kısım
kadar iptal edilecektir. Döviz Alım Belgelerinin üzerine devreden ve devralan ihracatçılara ait
varsa Dahilde isleme izin Belgesi ve Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi tarih ve sayıların
yazılması gerekmektedir.
Prefinansman kredisini devralan, başka birisine devredemez.
Prefinansman kredisinin başlangıçtaki özelliğinin sonradan degiştirilmesi mümkün degildir.
örneğin, ihracat amacıyla alınan prefinansman kredisinin döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili
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işlemlere devri soz konusu degildir.
Diger taraftan, sadece fındık kırma ve isleme tesisi bulunan firmalar tarafından fındık ihracı
için sağlanan ve mutlaka fındık ihracı ile kapatılacak olan prefinansman kredileri başka bir
ihracatçıya devredilemez.

5.6.

Prefinansman kredilerinin aktarımı

Prefinansman kredilerinin geldiği banka nezdinde kullanımı yapılmadan tamamının başka bir
bankaya aktarımı mümkündür. Söz konusu kredilerin tamamının aktarımı halinde, ihracat
taahhüdü ve mali yükümlülüklerin takibi bakımından vade başlangıcı, prefinansman
kredisinin Türkiye'de yerleşik bir aracı banka tarafından geçici hesaba (servis hesabına)
alınarak, müşteriye ihbar çıkarıldığı tarihtir. Bu kredilerin ihracat taahhüdü ve mali
yükümlülüklerinin takibinin, devreden banka tarafından krediyle ilgili tüm bilgi ve belgelerin
aktarılan bankaya intikali suretiyle, devralan banka tarafından yapılması gerekmektedir.
Prefinansman kredilerinin, kısmi kullanımı yapıldıktan sonra bakiyesi geldigi banka dışında
başka bir bankaya devredilemez.

5.7.

Prefinansman kredilerinin kapatılması

Prefinansman kredilerinin (faiz, masraf ve komisyonlar dahil), ihracat için sağlandıysa kredi
vadesinde yapılan ihracattan yine aynı sürede elde edilmiş bedellerle kapatılması gereklidir.
ihracat ve Dahilde işleme izin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç istisnası Belgesi
kapsammdaki ihracat sayilan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı
amacıyla kullanılan prefinansrnan kredilerinde sadece ihracatı Tevşik Mevzuatında yer alan
taahhütlerin aranması yeterlidir.

5.8.

Prefinansman kredilerinin mahsup suretiyle ödenmesi

5.8.1. İhracat Bedelleri ile Mahsup Edilmek Suretiyle Ödenmesi
Bir ülkeden sağlanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak ihracattan sağlanan
dövizlerle bedeli Türk Lirası ihracatçıya ödenmeksizin mahsup suretiyle ödenebilmektedir.
Mahsup işlemi, ihracat bedelleri muhabir hesaplarına geçtikten sonra yapılabilecek, mahsup
sırasında işlemin yapıldığı tarihteki banka döviz alış kurlarından Döviz Alım ve Satım
Belgesi düzenlenecektir. Mahsup işleminde, Dahilde işleme izin Belgesi kapsammda olsun
veya olmasın, mahsubu istenen ihracat bedellerinin tamamı kullanılacak ve Bankacılık ve
Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü’nün Düzenleme ve izleme Birimi'nin talimatları
çerçevesinde varsa zorunlu döviz devri yapılacaktır. Ancak zorunlu döviz devri bankaların
sorumluluğunda olduğundan, bankanın kendi pozisyonundan süresi içinde bilahare ödenmek
kaydıyla ihraç bedelinin tamamının mahsuben iadesi için kullanılması mümkündür.
Mahsup yapılırken, prefinansman kredisinin alışı sırasında düzenlenen Döviz Altm Belgesinin
firma ve banka nüshasına prefinansman kredisinin mahsuben ödenmesinde düzenlenen Döviz
Alım ve Satım Belgeleri ile Gümrük Beyannamelerinin tarih, sayı ve tutarları yazılmakta ve
mahsuben kapatma yapıldığına dair not konulmaktadır. Mahsup sırasında düzenlenen Döviz
Alım ve Satım Belgelerine de prefinansman kredisi Döviz Alım Belgesinin tarihi, sayısı,
tutarı ve prefinansman kredisinin taahhüdünün kapatılmasında kullanıldığına dair not
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konulacaktır. Prefinansman kredisinin alışını yapan ile mahsuben ödemeyi yapan banka farklı
ise, mahsubu yapan, prefinansman kredisinin alışı sırasında Döviz Alım Belgesini düzenleyen
bankaya, nezdindeki Döviz Alım Belgesi nüshasına yukarıda belirtilen notları koyması için
yazılı bildirimde bulunulacaktır. Aynca mahsup yapılmadan önce, mükerrer işlem
yapılmamasını teminen, prefinansman kredisinin alışı sırasında düzenlenen Döviz Alım
Belgesinin firma ve banka nüshası üzerine konulmuş herhangi bir teşvikten yararlanıldığı
veya taahhüdünün kapatıldığı vb. hususlardaki notlara dikkat edilecektir.
Diğer taraftan, ihracatın desteklenmesi amacıyla sağlanan prefinansman kredilerine ilişkin
taraflarca imzalanan kredi sozleşmelerinde, prefinansman lehtarınca (ihracatçı tarafından)
gerçekleştirilecek ihracata ait mal bedelinin prefinansman amiri tarafından doğrudan ihracatın
yapıldığı alıcıdan tahsil edilerek kredi borcundan mahsup edilmesinin sözleşmede
öngörülmesi halinde, sözleşmenin prefinansman kredisinin alışını yapan bankaya ibraz
edilmesi ve söz konusu bankanm (döviz alışını yapan banka) ihracata aracılık eden banka ile
aynı olması kaydıyla, prefinansmanm alışına ilişkin döviz alım belgesinin tarih ve sayısının
gümrük beyannamesinde belirtilmesi ve gümrük idaresince prefinansman dövizinin alışına
ilişkin döviz alım belgesi üzerine gümrük beyannamesinin tarih ve sayısının dercedilerek
onaylanması suretiyle gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde, mal bedeli dövizlerin işleme
aracılık eden bankannın muhabir hesaplarına alacak geçmeden alıcı tarafmdan doğrudan kredi
kullandıran bankaya ödenmesi ve prefinansmanın alışına ilişkin döviz alım belgesi üzerine
kredi geri ödemesinin ihracat bedelleriyle mahsuben yapıldığına dair gerekli şerhler verilerek
ihracat hesapları ile prefinansman taahhüdünün işlemlere aracılık eden banka nezdinde
kapatılması mümkündür.
Hesap kapatmada, mahsup işlemi yapılmak suretiyle ihracat bedeli olarak fiktif alışı yapılan
dövizler, prefinansman kredisinin kullanıldığı döviz cinsinden farklı olduğu takdirde,
mahsuben ödenecek azami tutar, ihracatçı ile banka arasında mutablk kalman çapraz kur esas
alınmak suretiyle tespit edilecektir. Bu durumda Döviz Alım Belgesi alışı yapılan, Döviz
Satım Belgesi havale edilen döviz cinsinden düzenlenecektir.
Öte yandan, prefinansman kredisi dövizlerinin, prefinansman kredisinin getirildigi tarihten
önce fiili ihracatın gerçekleştirilmiş ihracat bedelleri ile mahsubu, ihracat bedeli dövizler
yurda getirilme süresinde gelmiş olsa dahi mümkün değildir. ihracatın aracı ihracatçı
vasıtasıyla yapilması halinde; bu hususun ve lehine prefinansman gelmiş olan firmanın
imalatçı olduğunun Gümrük Beyannamesi ve diğer belgelerden tespiti ve araci ihracatçının
muvafakati alınmak kaydıyla, imalatçı adına gelmiş olan prefinansman kredisi, aracı ihracatçı
adına gelen ihracat bedelleri ile mahsuben ödenebilecektir. Bu halde, düzenlenen "Döviz
Alım Belgesi" araci ihracatçı adına, "Döviz Satım Belgesi" imalatçı adına düzenlenecektir.
İmalatçı olmayan ihracatçıların, Dahilde işleme izin Belgesi kapsammda olsun veya olmasın,
gerçekleştirdikleri ihracatın finansmanmda kullanılmak üzere sağladıkları prefinansman
kredilerinin kapatilmasında, anılan ihracatçıların, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış
ticaret şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç olmak üzere, aracı ihracatçı
vasitasıyla gerçekleştirecekleri ihracat bedeli dövizlerin sayılmasl mümkün bulunmamaktadır.
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5.8.2. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek
Suretiyle Ödeme
Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmam için sağlanan prefinansman kredisi, herhangi bir
ülkeye yapılacak döviz kazandmcı işlemlerden sağlanan dövizlerle kredi süresi içerisinde
mahsup edilmek suretiyle ödenebilecektir. Mahsup işöeminde, işlemin yapıldığı tarihteki
banka doviz alış kurlandan Doviz Alım ve Doviz Satlım Belgesi düzenlenecektir. Doviz
kazandırıcı hizmet bedellerinin muhabir banka hesaplarına geçmesi gerekli degildir. Ancak
kredi borcunun ödendigine ilişkin belgenin ibrazı istenecektir. Kredi süresi içerisinde döviz
kazandırıcı işlemin gerçekleştiğini gosteren belgelerin asılları görülerek, üzerine bu belgelerin
kredinin ödenmesinde kullanıldığına ilişkin not konulacaktır. Prefinansmanın alışı sırsında
düzenlenen Döviz Alım Belgesinin firma ve banka nüshasına, prefinansmanın mahsuben
ödenmesinde kullamlan hizmete ilişkin belge ile mahsupla ilgili olarak düzenlenen Doviz
Alım ve Satım Belgesinin tarihi, sayısı ve tutarı yazılarak, mahsuben kapatma yapıldığına dair
not konulacaktır. Prefinansmanla ilgili Döviz Alım Belgesini başka bir banka düzenlemişse,
bu bankaya gerekli notların konulması için yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Mahsup
sırasında düzenlenen Döviz Alım ve Satım Belgelerine de, prefinansmanın alışı sırasında
düzenlenen Döviz Alım Belgesinin tarihi, sayısı, meblağı kredinin referans numarası
yazılacak ve kredinin kapatılmasmda kullanıldığına dair not konulacaktır.

5.8.3. Prefinansman Kredisinin ihracat, BeIge Kapsammdaki ihracat
Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandrıcı Faaliyetlere
ilişkin Bedellerle Tasfiyesi
İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
prefinansman kredisinin süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması ve ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin prefinansman kredisi süresi içerisinde
alışının yapılması gerekmektedir. Prefinansman kredisinin bu şartlarının yerine getirildiğinin
tevsiki suretiyle tasfiye edilmesinde, ihracatı Teşvik Mevzuatında yer alan taahhütlerin
aranması yeterlidir. Bu konudaki işlemler Dış Ticaret Müdürlüğü'nün talimatları ile Kaynak
Kullanımı Destekleme Fonu Mevzuatı yönünden Mülga Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
Hakkında 4 Seri Numaralı Tebliğ hükümlerine göre yapılacaktır.
Prefinansman kredisinin geri ödemesine aracılık eden banka ile prefinansman dövizine ilişkin
Döviz Alım Belgesini düzenleyen banka farklı ise kapatmayı yapan banka, döviz alışını yapan
bankaya, nezdindeki Döviz Alım Belgesinin banka nüshasına gerekli notu koyması için yazılı
olarak bildirimde bulunacaktır. Bildirimi alan banka, nezdindeki Döviz Alım Belgesine
gerekli notu koyacak, eğer mükerrer kredi geri ödemesi varsa durumu kapatmayı yapan
bankaya bildirecektir. Prefinansman kredilerinin ihracat sayılan satış ve teslimler veya döviz
kazandırcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle kapatılmaz ise vade sonunda prefinansman
kredisi sözleşme şartlarına göre Türk Lirası ile kapatılacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Prefinasman kredilerinin kimler tarafından ve hangi pazarlardan temin
edilebileceği yurda getirilmesi süreçleri incelenmiştir. Bu kredilerin temin edilmesinde
ihracatçı olmanın uluslararası ilişkilerin önemi vurgulanmış ve gerekçeleri ile açıklanmıştır.
Prefinasman kredilerinin kullanılmasında Türkiye’de yerleşik bankaların fonksiyonu,
alacakları grevler, garantör olmaları durumunda üslenecekleri riskler incelenmiş ve kredinin
geri ödeme yöntemleri ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
A)

Prefinasman kredileri nereden temin edilir?
Türkiye’de yerleşik ticari bankalardan

B)

Türkiye’de yerleşik kalkınma bankalarından

C)

Türkiyede yerleşik katılım bankalarından

D)

Yurt dışında yerleşik merkez bankalarından

E)

Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluışlardan

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Prefinasman kredileri hangi para birimi üzerinden temin edilir?
Sadece USD
Sadece EURO
Sadece YEN
Sadece TL
TCMB ca alım satımı yapılan konvertbl dövizler

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Prefinansman kredileri hangi kuruma aktarılabilir?
T.C. Merkez Bankası’na
Hazine Müsteşarlığı’na
Dış Ticaret Müsteşarlığına
Gümrük Müstaşarlığı’na
Türkiye’de yerleşik başka bir bankaya

4)

Prefinasman kredisi yurt dışındaki kredi vermeye yetkili olmayan kişilerden sağalnırsa
aşağıdaki vergilerden hangis kesilir?
Vergilerden muaftır
Kurumlar Vergisi
İletşim Vergisi
Gelir Vergisi
Gümrük Vergisi

A)
B)
C)
D)
E)
5)

Yurt dışındaki bir bankadan sağlanan bir Prefinasman kredisi, işletme kredisi hükümleri
kapsamına girmiş ise, krediyi kullanan müşteri hangi Vergi veya Fon yükü ile
karşılaşabilir?
A) Banka Sigorta Muamele Vergisi(BSMV)
B) Damga Vergisi (DV)
C) Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)
D) İlave bir Vergi/Fon yükü doğmaz.
E) Vadesine bağlı olarak Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)
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6) Prefinasman kredileri nereden temin edilemez?
A) Yurt içindeki imalatçılardan
B) Yurt dışındaki ithalatçılardan
C) Yurt dışındaki ticari bankalardan
D) Uluslararası piyasalardan
E) Yurt dışında yerleşik kişilerden

7) Prefinansman kredileri ne şekilde temin edilir?
A) İhracatçı firmalar tarafından Türk Eximbank’dan temin edilir.
B) İhracatçı firmalar tarafından T.C Merkez Bankasınadna temin edilir.
C) İhracatçı firmalar tarafından yurt dışından temin edilir.
D) İthalatçı firmalar tarafından yurt dışından temin edilir.
E) İhracatçı firmalar tarafından yurt içindeki yatırım bankalarından temin edilir.
8) Prefinansman kredilerinin işletme kredisi hükmünde sayılması halinde aşağıdaki
sonuçlardan hangisi doğar?
A) Döviz Tevdiat Hesabına (DTH) alınamaz ve kısım kısım kullandırılamaz.
B) Kredinin vadesi azami 6 ayla sınırlandırılır.
C) Kredinin vadesi asgari 3 yıl olarak belirlenir.
D) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan (KKDF) muaf olur.
E) İşletme kredisi hükümlerine hiçbir şekilde girmez.

9) Prefinansman kredileri ne şekilde kullandırılır?
A) TL olarak kullandırılır.
B) Döviz üzerinden düzenlenmiş çek verilerek kullandırılır.
C) Yurt dışına transfer edilerek kullandırılır.
D) T.C Merkez bankasına döviz transfer edilerek kullandırılır.
E) Türk Eximbank’a TL transfer edilerek kullandırılır.
10) Prefinansman kredileri kimlere devredilebilir?
A) Merkez Bankasına
B) Yatırım Bankalarına
C) Kalkınma Bankalarına
D) Başka bir ihracatçı firmaya
E) Başka bir ithalatçı firmaya
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8.Ders: Ülke kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Ülke Kredileri incelenecek. ECA (Export Credit Agancy) kuruluşları,
bunkarın kuruluş amaçları anlatılacak. En yaygın ECA kuruluşları ve kredilendirmede
uyguladıkları esaslar bu haftanın konusu içinde yer almaktadır.
Türkiye’de yerleşik firmaların en çok kullandıkları ECA kuruluşları ve ülkeler
belirtilmiş ve bunlardan HERMES kredileri için bir uygulama örenğine yer verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) ECA kuruluşu ne demektir?
2)

GSM kredileri hangi ülkeden alınmaktadır?

3)

Ülke kredilerinin kullanılmasında bankaların fonksiyonu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ülke Kredileri

Ülke Kredilerinin
kullanılmasında hangi
kurumların aracılık ettiği
öğrenielecek

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

ECA kuruluşu

•

Kredinin geri ödeme dönemi

•

Ülke Kredilerin avantajları
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Giriş
Bu bölümde Ülke Kredileri, bu kredilere aracılık eden kuruluşlar ve kredi süreci ele
alınacaktır. Bu kredilerin esası her ülkenin kendi ihracatçısını desteklemesi saikinden
kaynaklanmaktadır. Her ülke kendi ülkesined üretilen ürünlerin dünya pazarında satışını ve
ülkesine döviz girişi sağlanmasını arzu eder.
İhracatı artırmak için her ülkenin kamu idaresi, ihracatçılara bir kısım kolaylıklar
sağlarlar. İhracatçıların kullandıkları kredilerin faiz oranlarını düşük tutmak, bir kısım vergi
muafiyetleri sağlamak, iharacat yönelik yatırımlara finansl destek sağlamak, enerji desteği
vermek, arsa tahsis etmek, işçi ücretlerinde maliyetleri bir kısmını üslenmek gibi destekleyici
tedbirler uygulanmaktadır.
Böylece ihraç ürünlerinin maliyeti düşmekte ve dünya
pazarlarında rekabet şansı yakalanmaktadır.
Özellikle yatırım mallarında, makina ekipman gibi, fiyat rekabeti yeterli
olmamaktadır. Alıcıların finansman olanaklarının sınırlı olması, faaliyetde bulundukları
ülkedeki kredi maliyetlerinin yüksek olması, kredi vadelerinin kısa olamsı gibi sebeplerden
dolayı mal alımında istekli olamadıkları durumlar olmaktadır.
Ülke kredileri aracılığı ile alıcılara ucuz ve orta vadeli finasman sağlanarak ülke
mallarına talebi teşvik etmek mümkün olabilmektedir. Bazı durumlarda finansman maliyetden
daha önemli olmaktadır. Ülke kredileri bu önemli sorunu çözme yöntemlerinden biridir.

144

6. ÜLKE KREDİLERİ
6.1.

(ECA-Export Credit Agency)

OECD ülkelerinin kendi aralarında veya üye olmayan ülkelere yapılacak ihracatın artırılması
amacıyla, ithalat yapacak firmalara, ilgili ihracat kredi kuruluşları vasıtasıyla sunulan ve orta
vadeli finansman sağlayan ve bankalarca aracılık edilen dış ticaret hizmetidir.
ECA, "Export Credit Agency" sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, her
ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla
ticari bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri muhtelif risklere (politik, ticari vs) karşı
ihracatçılar / kredi veren bankalar lehine orta ya da uzun vadeli kredi garantisi / sigortası
sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi / sigortası adında sağlanan bu tür krediler "ECA
KREDİSİ" olarak adlandırılırlar. ECA kuruluşları kamu kurumu olabileceği gibi kamu adına
hareket eden özel teşebbüs kuruluşlar da olabilir.
Yurtdışı ihracat kredi kurumlarından (ECA-Export Credit Agency) sağlanan ve ithalatçı ülke
riskinin sigortalandığı bu kredilerde, ithalatçı1ara vadeli alım olanakları sağlanmaktadlr. ÜIke
kredileri yatırım malı ithalatı yaparken orta ve uzun vadeli kaynağa ihtiyaç duyan müşteriler
için önemli bir fırsattır.

6.2.

Genel Kuralları

ECA Kredilerinin amacı, özellikle yatırım mallarının ihracını desteklemektir. Bu amaçla
ithalatçılara bazı finansman kolaylıkları sağlanmaktadır. Her ülke kendi ihrcatçısını
destekleme hakkına sahiptir. ECA Kredilerinde destek unsurları bir kısım standartlara
bağlanmış ve uluslararası kabul görmüştür. Uluslararası kabul görmesinin sebebi, kuralların
OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü - Organisation for Economic Co-operation and Development)
tarafından hazırlanmış olmasıdır. OECD 1963 yılından beri ECA Kredileri konusunda çalışma
yapmaktadır. Her geçen yıl geliştirilerek ve yaygınlaştırılarak uygulama yerleşk hale
getirilmiştir. ECA Kredileri, OECD nezdinde “Trade and Agriculture Directorate of the
OECD Secretariat, Export Credits Division” tarafından yönetilmektedir.
OECD nezdinde, ECA Kredileri ile ilgili bir Genel Kurallar Uzlaşma metni hazırlanmıştır. Bu
metnin hazırlanmasında Avusturalya, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, Kore, Yeni Zelenda,
Norveç, İsviçre ve ABD’nin temsilcileri katılmıştır. Bu şekilde oluşan çalışma grubuna
(ECG-Export Credit Group) IMF, WTO (Düya Ticaret Örgütü) ve Dünya Bankası gibi
uluslararası kuruluşlar da gözlemci olarak karılmışlardır. Düzenlenen metin Alınan karar
gereğince çalışmada yer almayan OECD ülkelerinin bilgilendirilmesi esas kabul edilmiştir.
Bu uzlaşma metni, bir gentilmenlik anlaşmasıdır ve üye ülkelerin sadık kalacakları esas
alınmıştır. Genel Kuralları belirleyen metinde ki kredi sınırlarının bazı esasları aşağıda
açıklanmıştır.
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6.2.1. Asgari peşinat ve azami finansman

OECD 62 kurallarına göre; ticari kontrat tutarının maksimum %85'i finanse edilir. Ticari
kontrat tutarının % 15' lik kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçıya avans şeklinde
ödenmesi esastır.
OECD kuralları, kontrat tutarının (mal bedeli) %15’inin yatırımcı tarafından peşin
ödenmesini öngörmektedir. Peşin ödemenin sözleşmenin yapılmasından hemen sonra veya
mal kabulünden sonra veya akreditif açıldığında ödenmesi gerekir. ECA kuruluşu aracılığı ile
finanse edilecek tutar mal bedelinin maximum %85’idir.

6.2.2. Ülke riski katagorileri
OECD nezdindeki risk değerlendirme grubu ülkeleri risk grubuna göre sınıflandırarak gerekli
duyuruları yapar ve OECD’nin Web sitesinde yayımlar. Grup en az senede bir kez olmak
üzere sık sık toplantı yapar. Bu toplantılar da ülkelerin mali durumları incelenerek risk
sınıflamaları güncellenir. Ülke rislerinin klasifikasyonunda CRAM (Country Risk Assesment
Model) ismiyle tanımlanmış modelleme kullanılmaktadır.
Ülkeler 0 ile 7 arasında 8 katagoride sınıflanmakta 7. sırada sınıflanan ülkeler en riskli
ülkeler olarak kabul edilmektedir. Yüksek gelir grubu ülkeler (Avrupa Birliği ülkeleri gibi) 0
sınıfında katagorize edilmektedir. 2017 yılında yapılan sınıflamada Türkiye 7 sırada
sınıflanmış ve orta risk grubunda yer almıştır.
Bunun dışında Her bir ECA kuruluşu ülke risk sınıflamasını, OECD esaslarıı temel alarak ve
kendi ölçülerini kullanarak tekrar yapmaktadırlar. Örneğin Alman Hermes Türkiye’yi C
sınıfında “ Sensetive” risk grubunda sınıflamıştır. Hermes sınıflamasında A, B, C, D kodları
kullanılmakta A En düşük risk D En yüksek riski ifade etmektedir.
Ülke risk katagorisi ECA kredilerinde uygulanacak sigorta priminin belirlenmesinde ölçü
olarak kullanılır. Sigorta primlerinin belirlenmesinde,ülke risk kadagorisi yanında, borçlunun
riski, para birimi, ve kredinin vadesi de dikkate alınır. Doğal olarak D katagorisindeki ülke
ithalatçıları en yüksek sigorta primi öderler.

OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü VEYA İktisadi İşbirliği ve Gelişme
Teşkilatı (İngilizce: Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD, uluslararası
bir ekonomi örgütüdür.OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de
kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması
amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Üyelerinin
büyük bir bölümü AB üyeleridir, çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşip zengin olmuş
ülkelerdir.
62
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6.2.3. Azami vade
Kredilerin vadesinin belirlenmesinde ülkeler iki katagoride sınıflanmıştır.
I.katagoride yüksek gelir grubundaki OECD ülkeleri yer alır ve maksimum vade 5 yıldır.
II.katagoride ise diğer ülkeler yer almakta ve maksimum 10 yıl vade tanınmaktadır.
Enerji ve çevre gibi bazı özel yatırım alanları için farklı vade uygulamaları özel olarak
tanımlanmıştır.

6.2.4. Ödemesiz dönem
İlk anapara ve faiz ödemesi, kredinin kullandırılmasından en erken 6 ay sonra yapılır. Buna
göre 6 ay ödemesiz dönem uygulamasının esas alındığı anlaşılmaktadır.

6.2.5. Geri ödeme sıklığı ve geri ödeme tutarı
Anapara ve faiz ödemeleri maksimum 6 aylık dönemlerde ödenir. Uygulama çoğunlukla 6
ayda bir ödeme şeklinde genel kabul görmüştür. 3 ayda bir ödeme planları da uygulanabilir.
Anapara tutarlarını geri ödenmesi eşit taksitler şeklinde yapılır. Hesaplanan faiz tutarı ise
anapara taksidi ile beraber ödenir.

6.2.6. Uygulanacak faiz
İhracat kredisi çalışma grubu (ECG-Export Credit Group), her bir para birimi üzerinden
asgari faiz oranlarını belirlemektedir. ECA kredilerine belirlenen minimum faiz oranları
uygulanır. Bu oranların altında faiz hesaplanmayacağını üye ülkelerin ECA kuruluşları kabul
etmişlerdir.
Asgari faiz oranının (Minimum Fixed Interst Rates) hesaplanmasında Ticari referans faiz
oranları (Comercial Interst Reference Rates – CIRRs) referans alınır.
CIRRs hesaplanırken, uluslararası sistemde borçlanma aracı olan para birimlerine göre;
-Ticari borçlanma faizleri,
-Borçlanmada kullanılan fix faiz oranları,
-Fix fonlama maliyetleri,
-Kredibilitesi yüksek yabancıların borçlanmalarına uygulanan faiz oranları dikkate alınır.
Krediyi kullanan ithalatçı firma 2 faiz oranı seçemeği arasında tercih yapabilir.
Degişken Faiz Oranı
Sabit Faiz Oranı
Minimum Fixed Interst Rate, değişken faiz uygulanan kontratlarda aranmaz. Fix faiz
uygulaması olan kontratlar için uygulanır.
147

6.2.7. Ülke (ECA) Kredilerinin Tarafları
İhracat Kredi Kuruluşu (Export Credit Agency-ECA)
İthalatçı (Alıcı)
İhracatçı (Satıcı)
İthalatçının Bankası (Garantör)
ihracatçının Bankası(Kreditör)

6.3.

İşleyişi

Genelde ithalatçılar, ülkelerindeki bir banka (aracı banka) aracılığı ile bu kredileri
kullanmaktadırlar. ihracatçı firma parasını aracı banka'dan peşin almakta, ithalatçı ödemeyi
vadeli olarak gerçekleştirmektedir. ithalatçının bankası, bu yapı içerisinde aracı(Kreditör)
banka ile kredi anlaşması imzalamakta ve direkt borçlu veya garantör olmaktadır. Vadelerinde
ödemeler yine ithalatçının bankası aracılığı ile yapılmakta, dolayısı ile ithalatçının bankası
ithalatçı firmanın riskini üstlenmektedir. İthalatçının bankası ECA kredisine aracılık eden
banka üzerinden ihracatçıya sigth akreditif açmaktadır. Malı yükleyen ihracatçı bankasından
mal bedelini peşin tahsil etmektedir. Ancak ihracatçının bankası sigth akreditif bedelini
ödemek için ithalatçının bankasından ECA kredisi vade ve koşullarına uygun Harici garanti
talep etmektedir. Bu kredilerin kullanılabilmesi için ihracatçı, ülkesindeki ECA kuruluşuna
proje ile birlikte başvurarak ithalatçı için orta vadeli bir kredi talep etmektedir. Bu tip krediler,
ihracatçının ülkesine göre değişik isimler almaktadır. ECA kuruluşu ihracatçının bankasının
ödemesini finase edebilir veya sigorta edebilir.
Uluslararası finans sisteminde kredibilitesi olan firmalar yurt içi bir bankanın aracılığı veya
garantisine ihtiyaç duymadan, doğrudan ihrcatçının bankası aracılığı ile ECA kredisi
kullanabilmaktadir.
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1- İthalatçı ile ihracatçı arasında anlaşma
2-İthalatçının amir bankaya başvurması
3-Amir bankanın kredi onayı
4-Amir bankanın L/C açması ve Harici garanti vermesi
5-%15 peşinatın ödenmesi
6-L/C nin ihracatçıya ihbarı ve ECA kuruluşundan sigorta talebi
7-Mal yüklenmesi ve vesaikin kreditöre ibrazı
8-Mal bedelinin ihracatçıya ödenmesi
9-Kreditörün Garantöre kredi tahsisi ve risk.
10-İthalatçının taksit ödemeleri ve kreditöre transfer
6.4.

Kredinin Kullanılması ve Geri Ödenmesi

ECA kredilerinin kullanılması için çoğunlukla bir yerli bankanın yurt dışındaki aracı bankaya
garanti vermesi gerekmektedir. Türkiye’deki ithalatçının bankası yurt dışındaki ihracatçının
bankasına garanti vermekte, yurt dışındaki banka da ECA kuruluşundan onay alarak alacağını
sigorta ettirmektedir. Ancak kredibilitesi kanıtlanmış firmalar yurt dışındaki banka ile direkt
irtibat kurarak işlemlerini yapabilmektedirler.
Kredi süresi iki dönemden oluşur. Bunlar:
Kredi Kullanım (çekiliş) Dönemi: Kreditör banka, ihracatçı firmaya, ithalatçı firma adına,
ticari kontratta belirlenmiş şartlara uygun olarak ödeme yapabilecekdir. Bu dönem kredi
anlaşmasının imzalanması ile başlar. ihracatçı firmaya kredi tutarının tamamının ödenmesiyle
(ya da kredi anlaşmasında belirlenen dönemin bitmesiyle) sona erer.
Geri Ödeme Dönemi: 10 seneye (ülke risk sınıflamasına göre) kadar olabilmekte olup kredi
tutarının ve faizinin kreditör bankaya geri ödendiği dönemdir. Bu dönem kreditör bankanın
ihracatçı firmaya ödeme yaparak krediyi başlattığı kredi başlangıç tarihinde başlar. Son
anapara ve taksidinin ödenmesiyle sona erer. ÜIke kredileri birbirini takip eden en fazla 6
aylık dönemlerde birbirine eşit anapara ve ilgili döneme ait masraf ve komisyonlar tahakkuk
eder. 6 aylık dönemler itibariyle eşit taksitlerle geri ödenir (ilk anapara taksidi geri ödemesi
kredi başlangıç tarihinden 6 ay sonra yapılır). Vade başlangıcı yükleme tarihi veya teçhizatın
kurulduğu tarihten itibaren başlamaktadır.
Örnegin; 4 yıl vadeli Ülke kredisi, 8 taksit olarak yükleme veya teçhizat kurulumdan itibaren
6'şar aylik dönemlerle geri ödenir.
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Faiz ödemeleri kredinin kullanım dönemi boyunca kredinin kullanılan miktarı üzerinden
hesaplanarak 6 ayda bir ödenir (birden fazla kullanım durumunda faiz odemeleri ilk
kullanımın faiz odeme tarihiyle uyumlu hale getirebilir). Geri ödeme dönemi boyunca
anaparanm ödenmeyen kısmı üzerinden hesaplanır ve anaparayla aynı zamanda (6 ayda bir)
ödenir.
Diger Masraf ve Komisyonlar
ECA sigorta primi Yonetim Komisyonu
Taahhüt Komisyonu
Diğer masraflar.

6.5.

Ülke Kredilerinin Avantajları

İhracatçı firma açısından:
-Diğer ülke ihracatcılarına karşı artan rekabet gücü
-Mal bedelini tahsil etme garantisi ve hemen tahsil olanağı
-Yeni pazarlar bulma imkanları
İthalatçı firma açısından:
-Orta ya da uzun vadeli finansman
-Düşük maliyetli borçlanma
-Nakit aklışı planlamasmda kolaylık
-Artan rekabet gücü
-Yatırım ile ilgili projelerinde destek
-Yüksek bir likidite ve satın alma gücü
-Piyasa koşullarına göre yurt içinden kullanılacak kredilere göre daha uzun vadeli bir
finansman imkanı
-Ortalama vadesi üç yıldan fazla olan işlemlerde ve teşvik belgeli işlemlerde KKDF istisnası
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6.6.

Belli Başlı ECA Kuruluşları

Ülke Adı

İhracat Kredi Kurumu

Ülke Adı

Almanya

EULER HERMES

İspanya

CESCE

Avustralya

EFIC

İsveç

EKN

Avusturya

OEKB

İsviçre

ERG

Belçika

OND

İtalya

SACE

Çin

CHINA EXIM

Japonya

JBIC

Danimarka

EKF

Japonya

NEXI

Finlandiya

FINNVERA

Kanada

EDC

Fransa

COFACE

Norveç

GIEK

Güney Kore

KEXIMBANK

Hollanda

NCM

Tayvan

İngiltere

ECGD

Hong Kong HKEC

Portekiz

İhracat Kredi Kurumu

COSEC
TEBC

Dünya genelinde çok sayıda ihracat kredi ve ihracat garanti kuruluşu bulunmaktadır.
Bunlardan ençok kullanılanlar yukarıda gösterilen kuruluşlardır. Özellikle HERMES
ülkemiz ithalat kalemlerinde çok karşılaştığımız kurumdur.

6.7.

Hermes Kredileri

Hermes kredileri, Alman sermaye mallanın ihracatını finanse etmek amacıyla Hermes
- Kreditversicherungs AG tarafından sağlanan kredilerdir. Hermes satıcı kredisi
(buyer's credit) OECD kuralları ile belirlenen ve yukarıda açıklanan azami vade
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koşullarına göre vadelendirilmektedir. ECA kuralları doğrultusunda; ithalatcı ve
ihracatcı arasında yapılan satış sözleşmesinin % 85'ini finanse etmektedir. Sözleşme
tutarının geri kalan % 15'lik kısmı ise ithalatcı tarafından peşin olarak ödenmektedir.
Kredinin geri ödemesi sabit taksitler halinde genellikle
altı aylık devrelerle
yapılmaktadır. İthalatçlnın Hermes kredisinden faydalanabilmesi için; kendi adına
Hermes kredisine aracılık eden muhabirin ödeme garantisi vermesi gerekmektedir.
Ayrıca, Hermes kredisiyle ilgili ihracatçının ve Hermes Kreditversicherungs AG
kuruluşunun, Hermes kredisiyle ilgili onayı gerekmektedir
Örnek: Almanyadan ithal edilecek EURO 1.500.000 tutarındaki makina ithalatında
Hermes kredisi kullanılacaktır. Kredinin vadesi 5 yıldır. 6 ayda bir faiz ve anapara
ödenerek tasfiye edilecektir. Yurt içindeki bankaya yıllık binde 5 (%05) komisyon
ödenecektir. Ödeme tablosunu çıkartınız. (1.500.000 EURO’nun %15’i peşin
ödeneceğinden 1.275.00 faizlendirilir.)
Management fee, Sigorta primi, muhabir banka komisyonu.ve Commitment Fee
ödeme planına dahil edilmeyecektir. Bu örnekte sözkonusu masraflar ihmal edilmiştir.
Toplam mal bedeli (EURO)

:

€ 1.500.000

Vade

:

5 yıl

Faiz ödeme dönemi

:

6 Ay

EURIBOR (işlem için )

:

0,005

Hermes Faizi Marjı(EURIBOR+) :

EURIBOR+0,005

Topal Faiz oranı

:

0,01

Kredilendirilecek tutar(%85 )

:

€ 1.275.000

VADE

ANAPARA

1. 6 AY

€ 127.500

€ 1.275.000

€ 6.375

BANKA
KOM.(%005)
€ 133.875
€ 3.188

2. 6 AY

€ 127.500

€ 1.147.500

€ 5.738

€ 133.238

€ 2.869

€ 136.107

3. 6 AY

€ 127.500

€ 1.020.000

€ 5.100

€ 132.600

€ 2.550

€ 135.150

4. 6 AY

€ 127.500

€ 892.500

€ 4.463

€ 131.963

€ 2.231

€ 134.194

5. 6 AY

€ 127.500

€ 765.000

€ 3.825

€ 131.325

€ 1.913

€ 133.238

6. 6 AY

€ 127.500

€ 637.500

€ 3.188

€ 130.688

€ 1.594

€ 132.282

7. 6 AY

€ 127.500

€ 510.000

€ 2.550

€ 130.050

€ 1.275

€ 131.325

8. 6 AY

€ 127.500

€ 382.500

€ 1.912

€ 129.412

€ 956

€ 130.368

9. 6 AY

€ 127.500

€ 255.000

€ 1.275

€ 128.775

€ 638

€ 129.413

10. 6 AY

€ 127.500

€ 127.500

€ 638

€ 128.138

€ 319

€ 128.457

€ 1.275.000

BAKİYE

FAİZ(%1)

€ 35.064

TOPLAM

€ 1.310.064

€ 17.531

G.TOPLAM
€ 137.063

€ 1.327.595
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ÖRNEK:
Kontrat

:

Euro 3,000,000

Vade

:

5 yıl

Ödeme koşulları

:

.
Finansman miktarı

:

Geri Ödeme

:

%85 kredi
(bu kısım %95 Hermes sigortası .
kapsamındadır.)
Euro 2,550.000 (=3,000,000x85/100)
10 eşit, 6 aylık anapara + faiz taksidi,
ilk taksit yüklemeden 180 gün sonra

: 3.75 % p.a (Bu işlem için fixed rate alınmıştır.)

Faiz Oranı
Banka Komisy (Harici Garanti)

%15 avans ödeme

:

2% p.a

Toplam faiz+(HG Kom. +BSMV)

:

Euro 262.969.-

Taahhüt Komisyonu

:

Euro 2.656

(Commitment fee)
.

( %0.25 yılık , kullanılmayan bakiye
üzerinden)

Düzenleme Komisyonu

:

EURO 6.375 (=2,550,000x0.25/100)
(%0.25 flat, finansman miktarı üzerinden

Hermes Primleri

:

EURO 94.182
( istenildiğinde Hermes primleri finanse .
edebiliyor. Sözleşemeye hüküm
.
konması şartı ile.)

.
.
Yükleme tarihi

:

Akredif açılmasından 5 ay sonra.
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KREDİNİN ÖDEME PLANI:
VADE

ANAPARA
0

BAKİYE

FAİZ(3.75%)

255.000

2. 6 AY

255.000

3. 6 AY

255.000

4. 6 AY

255.000

5. 6 AY

255.000

6. 6 AY

255.000

7. 6 AY

255.000

8. 6 AY

255.000

9. 6 AY

255.000

10. 6 AY

255.000
2.550.000

.

BSMV

G.TOPLAM

2.295.000
2.040.000
1.785.000
1.530.000
1.275.000
1.020.000
765.000
510.000
255.000
-

ÖDEME

47.813

302.813

25.500

43.031

298.031

22.950

38.250

293.250

20.400

33.469

288.469

17.850

28.688

283.688

15.300

23.906

278.906

12.750

19.125

274.125

10.200

14.344

269.344

7.650

9.563

264.563

5.100

4.781

259.781

2.550

262.969

2.812.969

HERMES İLE İLGİLİ PRİMLER: (Yukarıdaki
1.

B.KOM.(2%)

ÖDEMESİ

2.550.000

1. 6 AY

ANAPARA+FAİZ

140.250

1.275
1.148
1.020
893
765
638
510
383
255
128
7.013

329.588
322.129
314.670
307.211
299.753
292.294
284.835
277.376
269.918
262.459
2.960.231

ödeme planınına ilave olarak odenir)

Insurance Retention Fee : Toplam kredi tutarının %01 flat, ilk taksitten evvel ödenmeli. (Hermes %85'lik
kontrat tutarının %95’ini sigortalıyor, kredi tutarının %5’lik uncovered kısmı için muhabir banka .
prim alıyor) (2.550.000x0.05)X0.01= 1.275)
EURO 1.275
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2.

HERMES-fees:

Başvuru Komisyonu (Application Fee)

EURO 2.000

(İthalat tutarına bağlı 2-3m Euro için, 2,000Euro)

Poliçe Çıkarma Komisyonu (/Issuence Fee) (ithalat Tutarı %0,025) EURO
Basic Fee - Kredi Tutarının %1.1 flat

750

EURO 28.050

• Faiz Tutarının %1.1 flat*(262.969X%1.1)

EURO 2.893

- %15 peşinatın komis. %1.1 flat"

EURO 4.950

(3.000000x0.15x(1/100))

(Türkiye ‘nin HERMES nezdindeki risk kategorisi dikkate alınarak hesaplanır. Aşağıdaki
hesaplama tahminidir. )
Duration Fee - Kredi Tutanna her ay %0.066*

EURO 55,539

(Ortalama Kredi Süresi (Ay) x Kredi Tutan x %0.066)
33 x ( 2.550.00,- x %0.066 -)
*(%0.066’Iık oran sabit vc değişmez bir orandır.)

Toplam HERMES sigortası ile ilgili primler

EURO 94.182

TAAHHÜT KOMİSYONU:
(%0.25 yıllık, kullanılmayan bakiye üzerinden)

Hcrmes sigortası mukabili kredi için Muhabir Banka ile kredi sözleşmesi imzalandıktan 5 ay
sonra yükleme yapılacağı ve ihracatçıya ödeme yapılılacağı varsayıldı. Bu nedenle 5 ay süre
için taahhüt komisyonu alınır.
Kredi
:
Faiz
:
Komisyon :
*Duration

EURO 2,550,000
%0.25 yıllık
EURO 2,656 (= (2.550,000x0.25/100)x5/12)

Fee hesaplaması:

Türkiyenin risk primine göre aylık %0.066 oranında prim tahakkuk ettirileceği varsayıldı.
Bu işlem için ortalama vade hesabına ihtiyaç vardır. Ortalama vade “Adat” yöntemi ile veya
basit formül ile hesaplanabilir.
Örnek adat hesabı: 2.550.000 X 6 = 15.300.000, veya 2.295000X 12= 13770.000 gibi.
Adat toplamı/ Anapara = Ortalama vade
84.150.000/2.550.000= 33 ay
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1)ADAT
VADE

ANAPARA

BAKİYE (EURO)

15300000

2.550.000
1. 6 AY

255.000

2. 6 AY

255.000

3. 6 AY

255.000

4. 6 AY

255.000

5. 6 AY

255.000

6. 6 AY

255.000

7. 6 AY

255.000

8. 6 AY

255.000

9. 6 AY

255.000

10. 6 AY

255.000

ADAT*

2.295.000
2.040.000
1.785.000

13770000
12240000
10710000
9180000

1.530.000

7650000

1.275.000

6120000

1.020.000

4590000

765.000

3060000

510.000

1530000

255.000

2.550.000

84.150.000

2) FORMÜL :

ORTALAMA VADE= 6+60/2= 33 ay
TOPLAM FAİZ TUTARININ TAHMİNİ:
(Kredi TutarıX Faiz oranı)/12 X Ortalama Vade= Toplam Faiz.
2550.000X%3,75= 95.625
95.625/12=7969
7.969 x 33 = 262.969 EURO
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IRR HESAPLARI
01.01.2017 2550000
30.06.2017 *434.076

01.01.2017
30.06.2017

-2.550.000
302.813

01.01.2017 -2550000
329.588
30.06.2017

31.12.2017

298.031

31.12.2017

322.129

31.12.2017

322.129

30.06.2018

293.250

30.06.2018

314.670

30.06.2018

314.670

31.12.2018
30.06.2019

288.469

307.211
299.753

31.12.2018
30.06.2019

307.211

283.688

31.12.2018
30.06.2019

30.12.2019

278.906

30.12.2019

292.294

30.12.2019

292.294

30.06.2020

274.125

30.06.2020

284.835

30.06.2020

284.835

29.12.2020

269.344

29.12.2020

277.376

29.12.2020

277.376

29.06.2021

264.563

29.06.2021

269.918

29.06.2021

269.918

28.12.2021

259.781

28.12.2021

262.459

28.12.2021

262.459

IRR 1
=

0,037934169
Sadece Hermes

IRR 2
=

0,05949

Hermes+B.Kom+BSMV

IRR 3
=

299.753

0,076668

Hermes primleri dahil

*(329588+94.182+1.275+2656+6375) İlk taksitle beraber Hermes primleri Aracı banka masrafı ve Comitmet fee+Düzenleme.

6.8.

GSM Kredileri

Türkiye'deki ithalatçıların ABD'den satın alacakları tarım ürünleri ithalatının, ABD
Tarım Bakanlığı'na bağlı Commodity Credit Corporation (CCC) tarafından
yürütülmekte olan GSM 102 programı çerçevesinde kredilendirilmesi mümkündür.
GSM kredilerinde, adı geçen kuruluş ticari ve ülke riskini sigorta etmekte, kredi ise
ABD'de işleme aracılık eden banka tarafından sağlanmaktadır. Kredinin kullandırılması aşamasında ithalatçı firma için görüldüğünde ödemeli (sight) bir akreditif
açılmakta ve yüklemeyi müteakip ABD'deki aracı banka tarafından Türkiye'deki
bankalara kredi açılarak ihracatçı firmaya ödeme yapılmaktadır. İşlemde kredi borçlusu banka olmasına rağmen krediyi kullanan Türkiye'deki ithalatçı firma olduğundan
bu firmaya banka tarafından kredi tahsis edilmektedir.
Kredinin anaparası aylık veya (tercihe gore) 6 aylık dönemler sonunda geri
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ödenmektedir. Kredi faizi genelde 6 aylık devreler halinde Libor + spread bazında
ödenmektedir. GSM işlemlerinde ithalat tutarının (genellikle FOB değeri, bazı mal
cinslerinde ise CIF değeri üzerinden) tamamı kredilendirilmekte olup, peşin ödeme
zorunluluğu bulunmamaktadır. Geniş bir mal cinsinin kredilendirilebildiği GSM 102
programında azami vade 3 yıl iken, GSM 103 programında vade 3 yıl ile 10 yıl
arasında değişmektedir.
GSM 102 kapsamında geçerli olan ticari ürünler: Ahşap odun ürünleri, buğday,
buğday unu, irmik, pirinç, çeltik, yem tohumları, hayvan yemi ürünleri, proteinli
besinler, damızlık çiftlik hayvanları, damızlık kümes hayvanları, bazı bitkisel yağlar
tohumlar, hayvansal yağ, mandıra ürünleri, etler, besi sığırları, pamuk, pamuk ipliği,
pamuk ürünleri, ekin tohumları, etil alkol.
GSM 103 kapsammda geçerli olan ticari ürünler: Damızlık çiftlik hayvanları,
besi sığırları damızlık kümes hayvanları.
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Ülke kredileri, Ülke kredilerine aracılık eden kuruluşlar, kredinin işleyişi
vadesi, kullanım süreci, geri ödenmesi incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Ülkelerin ECA kurluşları ne amaçla faaliyet gösterirler?
Tüketim mallarını ithalini desteklemek
Yatırım mallarının ithalini desteklemek
Gayrimenkul alımlarını desteklemek
Tarım ürünlerinin ithalatını destekelem
Yatırım mallarının ihracatını desteklemek

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Ülke kredilerinde faiz ne şekilde uygulanır?
Sadece sabit faiz oarnı uygulanır
Sadece sabit faiz oranı uygulanır
Faiz uygulanmaz
TCMB’ca ilan edilmiş faiz oranı uygulanır
Borçlunun tercihine gör değşken veya sabit oranlarından hehangi biri uygulanır

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Ülke kredileri ihracatçıya aşağıdaki avantajlardan hangisini sağlar?
Tüketim malı ıthalatında Kurumlar vergisi muafiyeti
Yatırım malı ithalatında KKDF muafiyeti
Yatırım malı ithalatında gümrük muafiyeti
Tüketim malı ithalatında gümrük muafiyeti
Diğer ülke ihracatcılarına karşı artan rekabet gücü

4) İthalat finansmanında kullanılan ülke kredilerinde aşağıdakilerden hangisi taraf olarak yer
almaz?
A) İhracat kredi kuruluşu(ECA)
B) İthalatçının bankası (Garantör)
C) Türk Exim Bank
D) İthalatçı
E) İhracatçı
5) Ülke kredilerinde (ECA) anapara geri ödemesi ne şekilde yapılır?
A) Aylık değişken taksitler halinde
B) Yıllık eşit taksitler halinde
C) Altı aylık eşit taksitler halinde.
D) Aylık eşit taksitler halinde.
E) Vade sonunda tek seferde
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6)
A)
B)
C)
D)
E)

Tek kullanımlı ülke kredilerinde kredi vadesi başlangıcı hangi tarihtir?
İhracatçı firmaya ödeme tarihi
Sözleşme imza tarihi
İthalatçıya mal teslim tarihi
Teslimden 6 ay sonra
İhracatçı ödemesinden 1 yıl sonra

7) Ülke kredilerinde faiz ödemeleri ne şekilde yapılır?
A) 6 Aylık dönemler halinde
B) Aylık dönemler halinde
C) 3 aylık dönemler halinde
D) Vade sonunda tek seferde
E) Yıllık dönemler halinde

8)
Ülke kredilerinde (ECA) hangi faiz oranı uygulanır?
A) Sadece sabit faiz uygulanır.
B) Sadece değişken faiz uygulanır.
C) Tercihe bağlı olarak sabit yada değişken faiz uygulanabilir.
D) Ülke kredileri faizsizdir.
E) T.C Merkez bankasınca belirlenen TL faiz oranı uygularır
9) Almanya’dan ithal edilecek 2.000.000 EURO tutarlı bir makine ithalatı için, 6 ayda bir
anapara ve faiz ödemeli Hermes kredisi kullanılacaktır.
Vade
:5 yıl
Faiz
:EURIBOR+1(yıllık)
Banka Komisyonu : %05
İşlemde ödenecek anapara taksitleri ne kardır?
A) 170.000 EURO
D) 100.000 EURO
10)

B) 200.000 EURO
E) 176.500 EURO

C) 180.000 EURO

Yukarıdaki işlemin, birinci dönem faiz tutarı kaç EURO’dur? (1. dönem faizi için
Euribor(1)+1 =%2)
A) 11.900
D) 20.000

B) 170.000
E) 200.000

C)17.000
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9.Ders Sendikasyon Kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Sendikasyon Kredilerin tanımı, tarihçesi, özellikleri, kullanım süreci ele
alınacak. Sendikasyon kredilerinde vade uygulaması vadenin hangi tarihten başlayıp ne
zaman biteceği, faiz uygulaması, sendikasyon türleri teklif şekilleri ve avantajları bu haftanın
konusu olacak.

163

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Sendikasyon nedir?

2)

Sendikayon kredilerined hangi dökumanlar aranır?

3)

Bir sendikasyon işleminde kaç taraf vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sendikasyon kredilerin Kredinin tanınmı ve işleyişi
tanımı ve işleyişi
hakkında bilgi sahibi olunacak.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Sendikasyon

•

Teklifin türü

•

Yetki verilmesi

•

Dökümatasyon
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Giriş
Bu bölümde Sendikasyon kredileri ele alınacaktır. Tarih boyunca gerek sanayi
yatırımların gerekse ticeri faaliyetlerin finasmanı için sürekli yeni modeller geliştirilmiştir.
Yeni koşulların, bazen de ağır finansal krizlerin yol açtığı arayışlar beklenmedik modellerin
ortaya çıkamsına sebep olmuştur.
Kısa vadede nakit dönüşü sağlayan alanlar için kısa vadeli finansal çözümler
üretilirken, yatırımlar için orta vadeli fiansal çözümler üretildiğini görüyoruz. Dünya
ekonomisi geliştikçe finansal ihtiyaçlar da aynı hızla gelişmiştir. Dolayısıyla daha yüksek
meblağlı kredi ihtiyaçları gündeme gelmiştir.
Tarihi süreç içinde Finansal kurumların yüksek meblağlı kredileri tek başlarına finase
etmekten kaçınmaları veya bilanço kapasitelerinin yetersiz kalması durumları ile
karşılaşılmıştır. Bu durumda kredi tutarını ve riskin, diğer kredi verenlerle paylaşıması
yönünde förmüller geliştirilmiş ve bugünkü uygulaya kadar gelinmiştir.
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7. SENDİKASYON KREDİLERİ
7.1.

Sendikasyon Kredisi Kavramı

7.1.1. Sendikasyon Kredilerinin Tanımı
Sendikasyon kredisi, iki veya ikiden fazla kreditör kuruluşun bir araya gelmesiyle benzer
hüküm ve koşullarla. ortak dökumantasyon ve ortak bir ajan kullanılarak büyük miktarda
fon ihtiyacında olan bir borçluya sağlanan kredidir. Bu genel tanımdan anlaşılabileceği
gibi bir sendikasyon kredisinde birden çok kreditör vardır. Eğer kredinin yapılışında
eşitsizlik varsa, mesela kredi değişik kreditörlerce fonlanan farklı vadelerdeki dilimlerden
oluşuyorsa, kredinin hüküm ve koşulları her kreditor için aynı olmayabilir. Hüküm ve
koşulların bir kısmı aynı çoğu da benzer olur. Bu tanımda görülebilecek diğer önemli
konular ise, kredide konsorsiyumu birlikte tutan ortak dökumantasyon olması ve krediyi
ortak bir ajanın yönetmesidir.

7.1.2. Tarihçesi
İlk konsorsiyum kredilerinin geçmişi, ticaret riskinin evlere bölüştürüldüğü Orta çağlara
kadar uzanırken, 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Londra'daki tacir bankalar
müşterileri için düzenledikleri büyük krediler için sendikasyon tekniğini kullanmışlardır.
Bildiğimiz modern anlamdaki sendikasyon kredilerinin ise yaklaşık olarak 45-50 yıllık
bir geçmişi vardır.
Modern sendikasyonun doğuşu, II. Dunya Savaşı sonrası dönemde Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki ticari bankaların kurumsal müşterilerine karşı orta vadeli taahhütler
altına girmesiyle başlar. Bankalar bu orta vadeli taahhütleri vadesi o dönemde çok seyrek
olarak bir yılın üstüne çıkan mevduatla finanse ederlerdi. Bundan 25 yıl sonra, yine
Amerika'da olduğu gibi Avrupa'daki sendikasyon kredileri piyasası da gelişebilmek için
orta vadeli kredilerin finansmanı sorununun üstesinden gelmek zorunda kalır.
II. Dunya Savaşı sonrasında Birleşik Devletler'de sendikasyonun teşvikinde önemli
etkenlerden biri de, vergi otoritelerinin şirketlerin sabit yatırımlara hızlandırılmış amortisman
uygulamasını kabulüdür. Böylece şirketler, ülkedeki yüksek büyüme oranlarına uyması
amacıyla hızlanmış olan sabit yatırım programlarına teşebbüs ederler. Ancak, bu yatırımlar
için gerekli orta ve uzun vadeli finansman ihtiyacı, sık sık bir kreditörün normalde
sağlayabileceği tutarın üzerine çıkınca, birkaç banka bu tutarı ortak bir kredi dökumantasyonu
ve bir ajan kullanarak kendi aralarında bölüştürürler. Kreditörler kurumsal müşterilerinin
büyük miktarlardaki kredi ihtiyacını karşılamak için sendikasyonu ücretsiz bir bankacılık
hizmeti olarak sunmaya başlarlar.
Böyle bir bankacılık hizmetinin kaliteli bir iş olarak devam etmesi, teknik özelliklerinin
gelişmesi ve buna yüksek düzey yönetimin katılması için kreditöre uygun bir kazanç
getirmesi gerekir. Bu nedenle Avrupa'da, bilhassa Londra'da "Euro-dolar Mevduat
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Piyasası"nın olaganüstü büyümesinin de etkisiyle sendikasyon hizmetine karşılık
komisyon alınmaya başlanır.
Avrupa'da Euro-piyasadaki birçok yenilik gibi uluslararası sendikasyon kredileri de, ilk
önceleri kuruluşlardan ziyade güçlü kişilerin eliyle kuralsız ve deneysel bir ürün olarak
başlar. Bankers Trust'ın 1968 yılında Avusturya için düzenledigi 100 milyon ABD Doları
tutarındaki kredi, Avrupa piyasasını gerçekten etkileyen ilk Euro-kredidir. Bundan iki yıl
sonra İtalya'dan I.M.I.'nin sağladığı beş yıl vadeli 200 milyon ABD Dolarlık kredi,
hükümetlerin ve kamu bankalarının ödemeler dengesi finansmanı için ticari bankalardan
fon sağlayabilmesi açısından ilk olmuştur.
7.2. Sendikasyon Kredisinin Özellikleri
7.2.1. Kredinin Boyutu
Sendikasyon, borç vermekten doğan riskin dağıtıldığı bir tekniktir. Bu yüzden tek bir
bankanın kendi portföyüne rahatça alabileceği kadar küçük miktarda krediler için pek
uygun degildir. Bazen borçlunun kredi ihtiyaci çeşitli nedenlerle bir bankanm tek başına
sağlayabileceğinin çok üzerine çıkabilir. Eğer bu borçlu bankadan kredi limitini aşan
miktarda kredi talebinde bulunuyorsa ve bankanm kaybetmek istemedigi bir müşterisi
ise, banka bu krediye katılmaları için başka kreditör kuruluşlar arar. Az sayıda banka bu
krediyi sağlayabiliyorsa, bu bir "Kulüp Kredisi" olur. Ancak bu kredinin sağlanması için
az sayıda katılımcı yetmiyorsa, daha büyük bir grubun konsorsiyum oluşturarak tam bir
sendikasyon kredisi sağlaması gerekebilir. Bir kulüp kredisinde kreditörler genellikle
benzer miktarlarla krediye katılırlar. çok sayıda bankanın katıldığı bir sendikasyon
kredisinde ise katılımcı bankaların birbirinden farklı miktarlarla krediye katıması daha
olasıdır ve katılım miktarlarının farkı, bankaların sendikasyondaki statülerinden
anlaşılabilir. örneğin, "Lider banka", "yardımcı yönetici", "katılımcı', gibi isimler bu
statüyü belirtir.

7.2.2. Sendikasyon Kredilerinde Vade
Sendikasyon kredileri genellikle orta ve uzun vadeli olurlar, ancak kısa vadeli olmamaları
için de hiç bir neden yoktur. Sendikasyon tekniğinin kısa vadeli krediler için
uygulanmasındaki sınırlama, sendikasyon kredisinin düzenlemesinin zorluğu ve
komplike bir süreç oluşudur. Kisa vadeli bir kredi için borçlu bu uğraşıları karşılayacak
maliyeti kabul etmeyebilir.
7.2.3. Sendikasyon Kredilerinde Faiz
Sendikasyon kredileri sabit faizden ziyade değişken faizle fiyatlandırılırlarlar. Bu fiyat,
fonun kreditörlere maliyeti ve bunun üzerine eklenen bir marjın toplamı olarak ifade
edilir. En çok 'L1BOR', 'Prime Rate', 'EURIBOR' gibi değişken faiz oranlrın kullanılır.
Bu tür kredilere sabit faiz de uygulanabilir, ancak bankalar orta ve uzun vadede
kullandırdıkları fonun kendilerine maliyetinin artabileceğini göz önünnde bulundurarak,
sabit faiz riskini üzerlerine almak istemezler.
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Sendikasyon kredilerini bire-bir kredilerden ayıran özelliklerden biri borçlunun tüm
kreditörlere aynı faiz oranı üzerinden faiz ödemesidir. Ancak kredi birden fazla dilimden
oluşuyorsa, her dilimin diğerinden farklı faiz oranı olabilir ama yine de bir dilime katılmış
bankalar aynı faiz oranına tabi olurlar. Oysa borçlu bu bankalarla ayrı ayrı anlaşmalar
imzalamış olsaydı, büyük bir ihtimalle her birinden farklı faiz oranlanyla borçlanacaktı.

7.2.4. Sorumluluklar
Krediye katılan kreditörlerin her birinin sorumlulukları diğerlerinden ayrıdır. Yani her bir
kreditör kendi katılım payından sorumludur, bir diğerinin taahhüdünü yerine getirmek
zorunda degildir.
7.2.5. Dökumantasyon
Ortak kredi dökümantasyonu, kreditörlerin borçluya verdikleri kredinin bütün hüküm ve
koşullarını içermesi nedeniyle sendikasyon kredilerinin esas özelliklerinden biridir. Ortak bir
dökumantasyon olmasaydı, kredi bir seri birebir kredi anlaşmalarından oluşurdu.
Dökumantasyon, vadesi boyunca kredinin nasıl yönetileceğinin, bir sorun çıktığı zaman nasıl
bir işlem yapılması gerektiğini açıklaması bakımından önemlidir.
7.2.6. Duyuru
Sendikasyon kredileri hacimlerinin büyüklüğü ve krediye katılan bankaların çokluğu ve
dağılımı nedeniyle borçlunun faaliyetlerini yürütmesini sağlayan fonun önemli bir kısmını
oluşturur. Bunun sonucu olarak çoğu borçlu kredinin piyasada bilinmesinden faydalanmak
ister. Bir borçlu lehine bilhassa iyi tanınan bankalardan oluşan bir konsorsiyum tarafından
büyük miktarda bir sendikasyon kredisinin düzenlenmiş olması, o borçlunun itibarını artırır.
Bir krediyi en göze çarpan şekilde duyurmanın bir yolu 'tombstone'dur, (mezartaşı).
Tombstone, kredi tamamlandıktan ve kredi anlaşması imzalandıktan sonra istenilen gazete ve
dergilerde yayınlanır.

7.3.

Sendikasyon Kredisinin Avantajları

7.3.1. Borçlu açısından Avantajlar
i) En önemli avantaj kredinin miktarıdır. Borçlunun büyük miktarda krediye ihtiyacı varsa,
bunun hepsini tek bir bankadan sağlama olasılığı azdır.
ii) Eğer ihtiyaç duyulan fon aynı amaç için kullanılacaksa, birden fazla kredi alıp bunları
yönetmek borçlu için oldukça zor olacaktır. Bu nedenle borçlunun bu kredileri tek bir kredide
toplayabilmesi, işini kolaylaştırması açısından önemlidir.
iii) Büyük miktardaki kredinin çok kısa bir sürede sağlanabilmesi boçlu için önemli bir
avantajdlr.
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iv) Borçlu için bir diğer avantaj ise, fonun belirli bir süre boyunca sağlanacağından emin
olmasıdır. Borçlu, krediyi kullanarak gerçekleştirmeye başladığı faaliyetlerin yarım kalması
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaz.
v) Sendikasyon yoluyla borçlu, kendisini tanımayan ve bu nedenle sendikasyon kredisindeki
kadar düşük maliyete kredi vermeyecek bankalardan oluşan geniş bir bankalar topluluğuna
ulaşır.
7.3.2. Banka açısından avantajlar
i) Her banka, müşterisinin finansal olarak iyi durumda olmasına ve gelişmesine katkıda
bulunmak ister, Çünkü müşterisi kar ettikçe bankayla da daha çok çalışacaktır. Bu
nedenle fona ihtiyaci olan müşterisine bu fonu sağlamaya çalışır. Böylece, bankamüşteri i1işkileri güçlenir.
ii) Banka, müşterisi için sendikasyon kredisi düzenleyerek komisyon kazancı elde eder.
iii) Banka, hem müşterisine krediyi sağlamış olur hem de kredi riskini kreditörlerle
paylalaşır.

7.4. Sendikasyon Kredilerinin Sağlanma Süreci
7.4.1. Tekliflerin Borçluya İletilmesi
a. Teklifin Kaynağı
Sendikasyon sürecinin ilk aşaması tekliftir. Teklif aşağıdaki nedenlerden birinden dolayı
ortaya çıkabilir.
i) Banka, müşterisinin planlarını
kendiliğinden kredi teklifi götürür.

ve finansman ihtiyacını bildiğinden, müşterisine

ii) Müşterinin kendisi bir bankadan veya bankalardan teklif ister. Gelen teklifler
arasından kendisine uygun olanını seçer.
iii) Piyasadaki fon fazlasını değerlendirmek isteyen bir banka veya mali kurum kredi
isteyebilecek kuruluşlarla temasa geçebilir.
Banka teklifini yazılı olarak borçluya iletir. Borçluya gelen teklif yazısı sağlanması
düşünülen kredinin miktarı, ne amaçla kullandıracağı, finansman aracı, vadesi, çekim
süresi, faiz oranı, faiz dönemi, borçlunun ödeyecegi ücret ve komisyonlar, erken geri
ödeme, geri ödeme kredi anlaşmasında yer alabilecek özel koşullar gibi unsurları içerir.
Bütün maliyet unsurları hep birlikte toplam maliyeti (all-in cost) olu
b. Teklifin Türü
i) Endikatif Teklif: Bu tür teklif tam bir teklif sayılamaz. Çünkü teklifi gönderen bankayı
teklifteki hüküm ve koşulları aynen uygulayarak krediyi sağlama taahhüdü altına
sokmaz, hüküm ve koşullar çok genel olarak belirtilir. Borçlu piyasaya çıktığında
karşılaşacağı teklifler hakkında bilgi sahibi olmak isterse, bu teklifle borçluya
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sendikasyon kredileri için piyasada uygulanan hüküm ve koşullar bildirilir. Teklifi
gönderen banka, bu teklifi sadece müşterisini bilgilendirmek için gönderdigini ve
sendikasyonda yer alamayacağını söyleyebilir. Bu tür teklifler genellikle olası kredi ile
ilgili sınırlamaları genel olarak belirtir. (Örneğin; fiyat, miktar, vade geri ödeme ve
garantiler). Eğer endikatif bir teklif gönderiliyorsa, alıcının bunun sadece bir
bilgilendirme amacı taşıdığı konusunda kuşku olmamalı, bu açıkça belirtilmelidir.
ii) 'Best Efforts' Teklif: Endikatif teklifin tam aksine, bu teklif fonu piyasadan belirli
hüküm ve koşullarla sağlamak için yapılır. Burada, fonun belirtilmiş hüküm ve
koşullarla piyasadan sağlanabilecegi kesin degildir. Teklifi yapan banka borçlu lehine
krediyi sağlamak için piyasaya çıkacağını ve bu amaçla hazırlıklı olduğunu belirtir. Ama
eğer piyasada yeterli katılım bulamazsa, teklif veren banka krediyi 'underwrite'
etmediğinden borçlu krediyi alamaz. Bu nedenle böyle bir teklif yapıldığında, Best
Efforts olduğu açıkça belirtilmelidir. Best Efforts teklifinin belirsizliğine rağmen bazı
borçluların bunu tercih etmesinin en önemli nedeni maliyettir. Tamamıyla taahhüt
edilmiş kredilerde underwriting komisyonu alındığından borçlu için maliyet artar. Eger
borçlu, pazarda tanınıyorsa ve kredibilitesi yüksekse, underwriting komisyonu ödemek
yerine piyasanın krediye ilgi gösterecegini düşünerek fonun sağlanmama riskini üzerine
almayı tercih eder.
iii) 'Underwritten Teklif: Bu teklif, belirli miktardaki fonu, belirli hüküm ve koşullarla
sağlamak için yapılır. Borç1u bu teklifi kabul ederse, banka fonu piyasadan bulamazsa
bile borçluya sağlamak zorundadır. Borçlu, bu durumda fonun sağlanmasından
kesinlikle emin olur. Banka, fonu sağlama garantisi karşılığında komisyon alır
(underwriting komisyonu).
Eğer banka, kredinin tamamiyle sağlanması riskini üzerine almak istemezse bir kısmını
garanti edebilir. Örnegin, 100 milyon dolarlık bir kredinin 20 milyon Dolarını
kendisinin vereceğini taahhüt edebilir (‘Partly Underwritten')

7.4.2. Teklif Verenin Dikkat Etmesi Gereken Konular
Verilecek teklif, bankanın piyasaya çıkması için şart olan ve borçlunun vereceği yetkiye
baz oluşturacağından içeriği anlaşılır olmalıdır. Teklif kabul edilmezse koşulları
üzerinde pazarlık ve değişiklikler yapilabilir, ancak yetki mektubuna konulan maddeler
bir daha tek taraflı olarak banka veya teklif veren grup tarafından değiştirilemez.
i) Geçerlilik süresi: Hiç bir teklifin süresi bilhassa underwritten ise, açık olmamalıdır.
sürekli değişen piyasa koşullarında hiçbir banka, geçerlilik süresinin bitiş tarihi belli
olmayan bir teklif vererek risk altına girmek istemez. Tekliflerin geçerlilik süresi
genellikle teklif yapıldıktan sonraki bir aydır.
ii) Piyasadaki Olumsuz Degişiklikler: Teklifin geçerlilik süresinde piyasayı olumsuz
yönde etkileyebilecek degişiklikler gerçekleşebilir. Banka, böyle bir durumda kredi
koşullarını degiştirebilme veya çok zorlanırsa teklifi geri çekebilme hakkını kendine
verecek bir madde koymalıdır.
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iii) Borçlunun Piyasaya çıkmaması: Borç1u, teklif veren bankaya kendi adına piyasaya
çıkma yetkisi verdiği takdirde, kredinin düzenlenmesi tamamlanana kadar başka bir
kredi için aynı anda piyasada olmamalıdır. Borçlu başka bir kredi için piyasada fon
arayışına girerse her bir kredinin düzenlenmesi ve fonun bulunması tehlikeye girebilir.
çünkü düzenleyen bankalar sendikasyona katılacak kreditörler bulabilmek için rekabet
içine girebilirler.
7.4.3. Yetki Verilmesi
Gelen teklifler borçlu tarafından incelenir. Hangi teklifin daha uygun olcağına karar verirken
toplam maliyet büyük önem taşır. Ancak yalnızca maliyet değil onunla birlikte önder
bankanın daha önceki performansı, fonların zamanında ve söz verilen tutarda sağlanabilmesi
ve işlemlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi de önemlidir. Borçlu alternatif teklifler
arasında bir karar vermek için, teklif veren bankalarla tekliflerindeki bazı hüküm ve koşullar
üzerinde pazarlık yapabilir. Maliyet unsurlarında indirim veya kredinin işleyişinde borçlu için
zorluk çıkarabilecek maddeleri kaldırmasını ya da borçluya kolaylık sağlayabilecek yeni
maddeler koymasını isteyebilir. Borçlu pazarlık sonucunda kendi lehine düzeltmeler
yaptırabilirse, hem krediyi daha ucuza alabilir hem de piyasadaki prestijini arttırabilir.
Pazarlıklar sonucunda borçlu kendisine en iyi teklifi veren bankaya sendikasyonu
başlatması için yazılı yetki (Mandate)verir. Yetki yazılı olarak, SWİFT veya mektup
şeklinde verilir ve üzerinde anlaşılmış hüküm ve koşulların hepsini içerir. Yetki verilen
banka veya bankalar artık ‘düzenleyici' (önder banka) olarak bilinirler. Yetki mektubu
düzenleyici ve borçlu arasındaki kontrattır ve ikisinden biri tarafından tek taraflı olarak
değiştirilemez. Yapılmak istenen bütün değişiklikler borçluyla, düzenleyen bankanın
anlaşması sonucu yapılabilir. Yetki verilmesinden sonra düzenleyici banka, borçlunun
verdiği yetki süresi içinde çalışmalarını tamamlamak zorundadır. Önder banka
sendikasyona katılabilecek bankalarla ve mali kurumlarla i1işkiye geçer. İlgilenlere
borçluyu tanıtıcı bilgiler (Information Memorandum) ve teklifin ayrıntılarını bildirir.
Kimlere sendikasyona katılım teklifi yaptığını ve ne cevap alındığını belirten durum
raporlarını (Status Reports) zaman zaman borçluya iletir. Bu girişimler sonucunda
gerekenden daha fazla fon (Over Subscription) sağlanabilir. Ya da sendikasyona fazla
talep, olmazsa gerekenden az fon toplanmış olabilir.

7.5.

Sendikasyon Kredisinde Taraflar ve Görevleri

Diğer kredilerde olduğu gibi bir sendikasyon kredisinde de boçlu ve kreditör diye iki
taraf bulunur. Borçlu tek bir kurumdur, Ancak tek bir kreditör yerine bu krediyi sağlamak
üzere bir araya gelmiş birden fazla finansal kuruluş vardır.. Kreditorlerin bu grup
içersinde katılım paylarına göre değişik fonksiyonları olabilir. Sendikasyon kredilerinde
genellikle aşağıdaki roller görülür.:
LiDER YÖNETiCi (LER) / DÜZENLEYiCi (LER): (LEAD MANAGERS/
ARRANGERS) Bunlar söz konusu kredi için sendikasyonu gerçekleştirmek üzere
borçludan yetki alırlar. Küçük kredilerde information memorandum hazırlanması,
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bankaların sendikasyona davet edilmesi, imza töreni kredinin gerçekleştirildiğinin ilanı
gibi görevlerin çoğunu bunlar yerine getirir.
UNDERWRITER (LAR) (UNDERWRITERS): Bunlar genellikle düzenleyici/önder
bankayı içerir ve daha sonra diğer yöneticilere ve ve katılımcılara satmak üzere kredinin
tamamlnl taahhüt ederler, Böylece ya az miktarda borç vermiş, ya da hiç vermemiş
olurlar.
YONETiCiLER (MANAGERS): En yüksek katılım miktarına sahiptirler. Bu kategoriye
dahil olunabilmesi için minumum katılım miktarı belirlenir.
YARDIMCI YöNETiCiLER (CO-MANAGERS): Katılım miktarları yöneticilerinkinden
azdır ancak, yine de minumum katılım miktan önceden belirlenmiştir.
KATILlMCILAR (PARTICIPANTS): Krediyi underwrite etmiş bankalar taahhütlerini bu
gruptaki bankalara satarlar. Katılımcıların katılım payları oldukça düşüktür.
AJAN BANKA (AGENT): Genellikle önder banka bu görevi yerine getirir. Ajan'ın
görevi kredi anlaşması imzalandıktan sonra başlar. Ayrıca kredinin işleyişini
kolaylaştırmak üzere, kredinin türüne göre ihraç ve ödeme ajanı (issuing and paying
agent), akreditif bankası (L/C bank), garantör (guarantor) gibi taraflar da bulunabilir. Bir
bankanın aynı sendikasyonda birden fazla fonksiyonu olabilir.
7.5.1. Bilgi Kitapçığı (Information Memorandum)
Borçlu ve önder banka, önce bir bilgi paketine ihtiyaç olup olmadığına karar verirler.
Devletin borçlu olduğu kredilerde bu bilgi paketi, ülkenin ekonomik performansı,
gelecekteki beklentileri ve sendikasyonu düzenleyen bankanın devletin konu ile ilgili
kurumuyla ilişkilerini içerir.
Sendikasyon kurumsal bir kredi için düzenlenmişse genellikle şu bilgileri kapsar:
1.Kurumun tarihçesi
2.Ortaklık yapısı
3.İştirakleri ve faaliyetleri
4.Söz konusu kredinin nedeni
5.Kurumun karlılığı
6.Bilanço eğilimleri
7.Kurumun yapısı
Borçlu, geçmiş ve şimdiki durumu ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru olduğunu
garanti etmelidir. Sendikasyona katılmayı düşünen bankalar, borçlunun gelecekteki nakit
akışı ile ilgili bilgilerin kendilerinde olmasını isterler.
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Bu bilgi kitapçığı, önder banka tarafından sendikasyona katılması düşünülen bankalara
davetle birlikte gönderilir. Kitapçık, borçlu için önemli bir tanıtım aracıdır. Ayrıca
kredinin özelliklerini açıkadığı ve borçluyu değerlendirmek için gerekli her türlü bilgiyi
içerdiği için de, katılım bankalarının karar vermelerinde önemli bir kaynaktır.
Bilgi paketinin hazırlanması ile ilgili bütün masraflar borçlu tarafından ödenir ve
sendikasyonun tüm masraflarının bir parçası olarak düşünülür.
7.5.2. Sendikasyona Davet
Bankaları sendikasyona davet etmek için davet mektubu hazırlanır. Hazırlanan davet
mektubunda kredinin hüküm ve koşulları, aranılan katılım miktarı, kreditörlere getirisi
gibi konular açıklanır.
Bu işleri yapmakla görevli banka sendikasyonla ilgili soruları yanıtlamakla, ek bilgiler
vermekle sorumludur. Bazı borçlular, potansiyel kreditörlerle karşı karşıya kalmaktan
hoşlanabilirler ancak yine de ilk başvurulacak kişinin bu görevi üstlenmiş banka olmasını
isterler.
Eğer kredi coğrafik olarak birden fazla piyasada pazarlanıyorsa, bu işle görevli birden fazla
banka olmaslnda fayda vardır.
Bir bankanın (underwriter) bütün krediyi daha sonra satma amaclyla tahhüt ettiği durumlarda,
…..
bu görev daha da önem kazanır. Fiyatlandırmadaki profesyonelliğin derecesi, underwriter'ın
piyasadaki kredibilitesi ve borçlunun tanınması bir sendikasyonun başansını etkileyen factorlerdir. Davetle görevli banka, bu iş için yaptığı masrafları sendikasyon tamamlandıktan sonra
borçludan tahsil eder.

7.5.3. Dökümantasyon
Bir kredi anlaşmasının hukukçulardan oluşan bir danışmanla çalışmadan hazırlanması
düşünülemez. Her hukuk firmasının anlaşma metni hazırlama metodu farklıdır, ancak burada
önemli olan kredi anlaşmasının borçludan alınmış mektubundaki hüküm ve koşullara
uygunluğu, anlaşılabilirliği, hukuken zorluklar içermemesi ve hem borçlu hem de kreditorler
taraflndan kabul, edilebilir olmasıdır.
Kredi anlaşmaları çoğunlukla standardize olmuşsa da borçlu tarafından verilecek garantiler,
borçluyla ilgili sınırlamalar, paranın geri dönüşü ve ödemede gecikme durumları konusunda
bankaların dikkatli olması, borçlu ile müzakerelerde bulunması beklenir. Sendikasyon
kredilerinin çoğu orta vadeli olduğundan kredi anlaşmasının piyasadaki dalgalanmalara ve
borçlunun durumundaki değşiklik ihtmallerine karşı korunmasına önem verilir
Önder, hukuk danışmanı aracılığıyla kredi anlaşması için hazırladıgı taslak metni borçluya
gönderir. Borçlu taslağı hukuken inceleterek aleyhine olan ve değiştirilmesini istediği hüküm
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ve koşulları öndere bildirir. Taslak metin üzerinde yapılan pazarlıklar sonucu. iki tarafın da
kabul ettiği degişikliklerle anlaşması son şeklini allr. Kredi anlaşması bir kez imzalandıktan
sonar gizliliği kalmayacağı ve koşulları herkesce bilinebileceği için daha sonra imzalanacak
anlaşmalarda kıtas olarak alınacaktır. Aynca borçlu daha önce imza lamış olduğu kredi
anlaşmalarındaki koşullardan daha agır olanlrı kabul ederse prestiji olumsuz olarak etkilenir.

7.6.

Kredi Anlaşmasının İçeriği

Kredi Anlaşmasının Tarafları: Taraflar ve statüleri belirtilir.
Anlaşmada geçen terimlerin anlamları (Interpretation): Anlaşmaya özgü terimlerin
tanımlanması kredi anlaşmasının yorumlanmasını kolaylaştırır.
Miktar (Amount): Kredi miktarının tamamı taahhüt edilmiş (fully underwritten fully
committed) veya bir kısmı taahhüt edilmiş (partly underwritten) ya da hiç: bir bolümü taahhüt
edilmeden tamamen önderin çabaslyla elde edilebilecek tutar (best efforts basis) olabilir.
Amaç (Purpose): Kredinin belirli bir amaçla mı alındığı yoksa genel amaçlımı olduğu
belirtilir. Kredi özel amaçla alınmak isteniyorsa başka bir amaçla kullanılamaz.
Finansman Aracı: Tahvil, bono, para veya diğer menkul değerler olabilir.
Vadesi (Maturity): Kısa, orta veya uzun vadeli olabilir.
Çekim süresi (Availability Period): Kredinin, anlaşma imzalandıktan sonra ne kadar
zaman içerisinde çekilebileceği belirtilir.
Faiz Oranı (Interest Rate): Borçlu için kredi maliyetini en fazla etkileyen unsurdur.
Faiz oranı kredi vadesi boyunca sabit (fixed) ya da genellikle değişken (floating)
olabilir. Faiz oranına genellikle L1BOR, EURIBOR, esas oluşturur ve bu oranlara
çoğunlukla marj (spread, margin) eklenerek krediye uygulanalcak faiz oranı saptanır.
Borçlunun geri ödeme gücü yüksekse marj düşük tutulur.
Faiz Dönemi (Interest Period): Kredi faizinin hangi aralıklarla ödeneceği belirtilir.
Faiz oranına esas olan L1BOR, gibi oranların dönemi faiz dönemine eşit olur.
Geri Ödeme (Repayment): Varsa, ödemesiz dönem ve kredinin kaç taksitte geri
ödeneceği belirtilir.
Erken Geri Ödeme (Voluntary Prepayment): Erken geri ödemeye izin verilip
verilmeyecegi belirtilir. Genellikle kredi anlaşmalarında erken geri ödemeye izin
verilmez. çünkü daha iyi koşullarda kredi bulma olanağı varsa, borçlu bunu ister. Bu da
kreditorlerin çıkarları ile çatışır. Ancak ya bir ceza karşılığında ya da belirli bir
dönemden sonra erken geri ödemeye izin verilebilir.
İptal Durumu (Cancellation): Borçlu herhangi bir çekim yapmadan belirli bir zaman
önce haber vererek krediyi iptal edebilir. Böyle bir durumda komisyon ödemesi gerekir.
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Ödeme şekli: Ödemelerin kime, nasıl yapılacağı belirtilir.
Borçlunun Durumunda Ortaya Çıkabilecek Ani Değişiklikler (Change In Circumtances):
Vade sonunda borçlunun parayı geri ödeme ihtimalinin zayıfladığına ilişkin kanıtlar
olduğunda, zorunlu erken ödeme talebi gelebilir.
Ön Koşullar (Conditions Precedent): Kredinin kullanılabilmesini teminen gereken her
türlü onay, lisans ve iznin sağlanmış olması ve peşin ödenmesi gerekli her türlü
komisyonun ödenmiş olması gerektiği belirtilir.
Ödemede Gecikme Durumu (Events of Default): Krediye ilişkin herhangi bir
ödemenin gecikmesi ya da bir yükümlülüğün yerine getirilememesi durumunda uyulacak
hükümler belirtilir.
Tazminatlar (Indemnities): Kreditorlerin borçlunun hatası nedeniyle zarara uğraması
durumunda, bu hataların ne şekilde tazmin edileceği anlatılır.
Uyulması Gereken Yasa ve Hükümler: Anlaşmazlık durumunda hangi ülke yasalarının
uyulacağı belirlenir.
Ücret ve Komisyonlar: Bu unsurlarda kredi maliyetini faiz oranı kadar olmasa da
etkiler.
Taahhüt Komisyonu (Commitment Fee): Kreditorlerin borçlu için kredi tutarını hazır
tutmalarının karşılığır. Çekim süresi içinde kredinin çekilmeyen kısmı üzerinden
çekilmediği süre için alınır. Kredi çekildikçe taahhüt komisyonunun çekilen miktar için
işlemesi sona erer, ancak o miktar için faiz işlemeye başlar.
Düzenleme Ücreti (Arrangement Fee), Yönetim Ücreti (Management Fee), Kredi
Ücreti (Facility Fee): Krediyi düzenleyen bankalar, yardımcı yönetici bankalar krediyi
sağlamak için sarfettikleri çabanın karşılığı olarak bu ücreti kredinin toplam tutarı
üzerinden alırlar. "Önder Banka" ödenen bu ücretin içinden önderliğinin karşılığı olarak
daha büyük bir payı önceden alır ve kalanı yönetici, yardımcı yönetici ve katılımcı
bankalara dağıtır.
Ajanlık Ücreti (Agency Fee): Bu görevi üstlenen bankanın ödemelere aracılık etmesi ve
taraflar arasında iletişimi kurması karşılığında aldığı paradır.
Yukanda sayılan Ücret ve komisyonlardan başka, finansman aracılığının türüne göre
Akreditif Teyit Komisyonu (L/C Confirmation Commission), Garanti ücreti (Garantee
Fee), Mutemetlik Komisyonu (Trustee Fee) gibi komisyonlar da borçlu taraflndan
ödenebilir.
Masraflar: Önder bankaya yetki verilmesi ile kredi anlaşmasının imzalanmasına kadar
geçen süre içinde gerçekleşebilecek harcamalar karşılığı ödenen paradır. Telefon, teleks,
dokümantasyon, anlaşmanın imzalanması için yapılan harcamalar, reklam ve tanıtım
harcamaları masraflara dahildir. Masrafların tümü fatura karşılığı ödenir ve genellikle
önceden masraflar için bir üst sınır (cap) saptanır.
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7.6.1. Faiz Oranı ve Komisyonu Etkileyen Unsurlar
Uygulanacak faiz oranının seviyesi, ödenecek ücret ve komisyonların türü ve miktarı şunlara bağlıdır.
i) Borçlunun kredibilitesi,
Ii) Ülkesinin risk derecesi,
Iii) Kredinin vadesi,
Iv) Kredinin boyutu,
v) Sendikasyona katılan bankalar grubu,
vi) Kredinin sağlanma şekli ('best efforts' mu yoksa tamamiyle 'underwritten' mı),
vii) Kredinin yapısı.
Her kredi bir diğerinden farklı olduğundan, bu etmenlerin ve bunların bileşiminin nasıl bir
sonuç doğuracagını ve maliyeti hangi düzeyde, nasıl etkileyeceği konusunda kesin bir şey
söylemek mümkün değildir. Ancak teker teker incelenerk analiz edilebilir.

7.7.

Kredinin İşleyişi

Kredi anlaşmasının imzalanmasından sonra ajan bankanın görevi başlar. Ajanlık fonksiyonu
imzadan önce başlamaması nedeniyle sendikasyondaki diğer rollerden farklıdır. Artık taraflar
arasındaki iletişimi kurma görevi düzenleyen bankadan ajan bankaya geçmiştir (Bu iki gorevi
de aynı banka üstlenmiş olabilir). Ajan banka kredinin vadesi boyunca kredinin işleyişini
düzenler. Ajanın görevleri arasında şunlar bulunur:
- Ödemelerin toplanması,
- Ödemelerin borçluya ve kreditörlere yapılması.
- Komisyon ve ücretlerin hesaplanması, toplanması ve dağıtımı,
- Anlaşmanın gerektirdiği bilgilerin sirkülasyonu,
- Değişken faizli kredilerde değişken faizin (L1BOR) belirlenmesi ve hem borçlu hem de
kreditörlere bildirilmesi.
Alınan ajanlık komisyonu kredinin büyüklüğüne ve yapılan işin karmaşıklığına bağlı
olarak saptanır.
Bundan sonra vade bitimine kadar anlaşmada belirtilen hükümlere göre faiz ödemeleri,
geri ödemeler ve diğer işlemler yapılır. Vade sona erdiğinde sendikasyon süreci de bitmiş
olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çok yüksek meblağlı kredi ihtiyaçlarına bir çözüm yötemi olan
Sendikasyon Kredileri incelenmiştir. Bu kredi türü çok syıda kreditör ile bir borçlu arasında
imzlanan ve yürürlüğe konulan bir kredi türü olduğundan operasyonu çok meşakkatli ve
yorucudur. Bu nedenle kredi meblağını paylaşılmaya değer büyüklülte olması gerekmektedir.
Ayrıca yoğun operasyon yükü kısa vadeli krediler için de katlanılır bulunmamaktadır.
Çoğunlukla orta ve uzun vadeli kredilerin finansmanıda kullanılmaktadır.
Oprasyon yükünün çok olması katılıımcıların sayısının da fazla olması nedeni ile iş
süreçlerinin yönetilmesi oldukça zordur. Bu nedenle katılımcı finansörler arasında iş bölümü
yapılmaktadır. Kredi boyutu dikkate alındığında, gerek temin kolaylığı gerekse fiyatlama
açısından avantajlar sağlamaktadır. Finansörler riski paylaşıreken,borçlu ulaşılması zor
büyüklükteki bir finansal imkana kavuşmaktadır.
Katılımcılar arasında iş bölümü yapılması ve süreçlerin yoğuluğunun doğal sonucu
olarak borçlunun bir kısım masraflara katlanmak mecburiyeti ortaya çıkmaktadır. Masrafların
düzeyini ve faiz oranını, kredinin boyutu, vadesi, borçlunun krediblitesi etkilemektedir

179

Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sendikasyon kredisinin özelliğidir?
A) Bütün kreditörlerin Türk Bankası olması
B) Bütün kreditörlerin aynı miktarla katılması
C) Kreditörlerin sayısının 3 den az olması
D) Krediyi ortak bir ajanın yönetmesi
E) Kreditörlerin tamamının yabancı banka olması.
2) Aşağıdakilerden hangisi sendikasyon kredisinin bankaya sağladığı faydalardandır?
A) Kredi riskini diğer kredi verenlerle paylaşmak
B) Banka bilançosundaki Gecikmiş alacaklar bakiyesini azaltmak
C) Banka bilançosundaki mevduat miktarını artırmak.
D) Müşterilere daha az kredi vermek
E) Sendikasyon kredileri bankalara bir avantaj sağlamaz
3) Sendikasyon kredilerinde ajan bankanın görevi ne zaman başlar?
A) Teklif aşamasında
B) Kredi vadesi sonunda
C) Borçlu temerrüde düştüğünde
D) Borçluya temerrüt ihtarından sonra
E) Kredi anlaşmasının imzalanmasından sonra
4) Sendikasyon kredilerinde uygulanacak faiz aşağıdaki hususlardan hangisinden etkilenmez?
A) Ajan bankanın yerli veya yabancı olması
B) Borçlunu krediblitesi
C) Borçlunun ülkesinin risk derecesi
D) Kredinin sağlanma şekli
E) Kredinin vadesi
5) Sendikasyon kredi sözleşmelerindeki “çekim süresi” (availability period) aşağıdakilerden
hangisini açıklar?
A) Kredinin vadesinin ne kadar olacağını
B) Kredinin faizinin sabit mi değişken mi olacağını
C) Borçlunun çekimden önce iptal yetkisini
D) Kredi çekilmeden önce yerine getirilecek koşulları
E) Kredinin anlaşma imzalandıktan sonra ne kadar sürede çekileceğini
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6) Sendikasyon kredisi kullanan firmalar genellikle piyasada duyulmasını neden isterler?
A) İyi koşullarla kullanılan sendikasyon kredileri firmanın itibarını artırdığı için
B) Sendikasyona katılamayan bankalara olan borcunu ödememek için
C) Piyasa borçlarını ödememek için
D) Artık sendikasyonla borçlanmayacaklarını duyurmak için
E) Yeni bir sendikasyon aradıklarını duyurmak için.
7) Sendikasyon kredilerinde kredinin tamamını sağlama taahhüdünü içeren teklif aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Possitive teklif
B) Best-Efforts teklif
C) Underwritten teklif
D) Indicatif teklif
E) Partly underwritten teklif
8) Sendikasyon kredilerinde, kredinin çekim süresi(Availibility Period) içinde, çekilmeyen tutar
üzerinden ödenen ücret/komisyona ne isim verilir?
A) Yönetim Ücreti/Komisyonu (management fee)
B) Teyit Komisyonu (Confirmation Commissin)
C) Ajanlık ücreti/Komisyonu(Agency Fee)
D) Düzenleme Ücreti/Komis. (Arrengement Fee)

E) Taahhüt Ücreti/Komis. (Commitment Fee)
9) Sendikasyon kredilerinde sendikasyon süreci ne zaman sona erer?
A) Kredi Sözleşmesinin imzalandığı tarihte
B) Vade sonunda
C) İlk faiz döneminde
D) Underwriting mutabakatının imza tarihinde
E) Teklif tarihinde
10) Sendikasyon Kredi anlaşmalarında yer alan “Geri Ödeme” hangi konuyu açıklar?
A) Taksit tutarlarını
B) Faiz oranını
C) Komisyon ödene tarihini
D) Masraf tutarlarını
E) Kredinin geri ödeme koşullarını
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10.Ders Leasing
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Finansal Kiralama (Leasing) konusu incelenecek. Adi kiralamadan farklı bir
yöntem olan finansal kiralama, bir tür yatırım malı temin etme yöntemidir. Finansal kiracı
kira ödemelerini tammaladıltan sonra, sözleşme konusu malın mülkiyetine sahip olmaktadır.
Finansal kiralama uygulamasının tarihçesi, Türkiye’de ne zaman uygulamaya geçtiği,
finansal kiralamada taraflar, tarafların yükümlülükleri, kiralamanın işleyişi ele alınacaktır.
Türkiye uygulamasına göre Finansal kiralama sözleşmesine bütün mallar ve hizmetler konu
olamaz. Kanunla ve yönetmeliklerle hangi ürünleri finansal kireleme konu olabileceği de bu
haftaki konularımız içinde yer almaktadır. Kira lacaklarını hesaplanması, hesaplamada
kullanılan formüller ve finansal fonksiyonlu hesap makinaları ve bikgisayardan kira
hesaplama yöntemleri anlatılacak, örnekler çözülecektir.
Bütün finansal araçlarda Vergi önemli bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Finansal kiralama işlemlerinin vergi hukuku uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ele
alınacaktır. Katma Değer Vergisinin bu alandaki önemi ve uygulaması, kiralamanın diğer
vergilerle ilişkisi bu hafta işlenecek konular arasında yer almaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Hangi mallar finansal kiralamaya konu olabilir?

2)

Finansal kiralamanın avantajları nelerdir?

3)

Finansl kiralamada Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Finasal Kiralamada
taraflar
Vergi uygulamaları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kimlerin kiracı ve kiralayan
olabileceği öğrenilir
Finansal kiralama işlemlerinin Ders notları
hangi vergilerle ilişkili olduğu
ve hesaplamaları öğrenilir
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Anahtar Kavramlar

•

Kiracı, kiralayan, tedarikçi.

•

Sabit ödeme planı

•

Katma Değer Vergisi (KDV)

•

Sözleşmenin feshi

186

Giriş
Bu bölümde Finasal kiralama (Leasing) konusu incelenecek. Bu konunun Yabancı
Para Krediler dersini konusu olarak seçilmesinin nedeni; leasing sözleşmelerinin döviz
üzerinden yapılabilmesidir. Yabancı Para kredilerin yasal dayanağı olan, Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17. maddesinin g fıkrasına göre “ticari veya
mesleki amaç taşıyan finansal kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize
endeksli olarak belirlenebilir.”
Mevzuatı bu düzenlemesi nedeniyle, özellikle yatırım malı temin etmek isteyen
firmalar orta ve uzun vadeli kaynağa Leasing firmaları üzerinden ulaşabilmektedirler. Önceki
bölümlerde gördüğümüz gibi, firmaların döviz kredisi kullanması bir kısım şartlara
bağlanmıştır. En temel şart; firmanın, ihracatının veya döviz girişi sağlayan faaliyetinin
olmasıdır. Bu koşul dışında da bazı imkanlar vardır ancak hepsinin kendine göre güçlükleri
vardır. Örneğin yurt dışından işletme kredisi alınabilir. Ancak bunun için belli bir meblağ
borçlanmak gerekir ve küçük firmaların bunu başraması mümkün değildir. Yurt içinden
banlalardan döviz kredisi kullanmak ise eğer firma ihracatçı değilse asgari 5.000.000 Dolar
kullanmsı gerkir. Bu da önemli bir kredibilite gerektirir.
Döviz üzerinden finasal kiralama yapmak hiç bir sınırlamaya tabi değildir. Sadece,
ticari ve mesleki amaçla kiaralama yapmak gerekmektedir. Bu nedenle 10.000 Dolar üzeriden
bile finasal kiaralama yapmak mümkündür Bu nedenle finasal kiralama, döviz üzerinden
kullanılan bir finansal araç haline gelmiştir. Ayrıca yatırım mallarının çoğunlukla ithal
olması finansal kiralamayı kolaylaştırmaktadır. Mal bedelinin de kiraların da döviz üzerinden
olması işlem kolaylığı sağlamaktadır.
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8. FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)
8.1.

Tarihçesi

Türkiyede Finansal Kiralama, 28.06.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3226 sayılı
Finansal Kiralama Kanunu ile uygulamaya geçmiştir. 13.12.2012 tarih, 28496 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 6361 numaralı Finansal Kiralama. Faktoring ve Finansman Şirketleri
Kanunu ile üç sektör aynı çatı altında toplanmış ve Fiansal Kiralama (Leasing) günün
koşullarına uygun hale getirilmiştir.
Birçok ülkede Finansal Kiralama konusunda yayımlanmış özel bır kanun yoktur. Örneğin “
leasing sözleşmesi konusunda, Fransız Hukukunun düzenleyici tutumuna karşılık Alman
Hukukunda
yasa
koyucu
olayı
geleneksel
kalıplar
içerisinde
karşılamayı
yeğlemiştir......İsviçre Hukunda leasing sözleşmesi ile ilgili hiçbir özel düzenleme mevcut
değildir.” 63 Finansal Kiralama faaliyetlerinin yasal bir temelinin olması tabii olarak birçok
kolaylık sağlamaktadır. Buna karşın, mevcut kanunumuzun getirdiği birçok sınırlama,
faaliyet alanının genişlemesine engel olmaktadır. Diğer tarafdan özel kanunun getirdiği
birçok avantajdan söz edebiliriz. Örneğin;Tarafların karşılıklı mükellefiyetlerinin kanunda
belirtilmiş olması işlem akışını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca malın mülkiyeti açıklık
kazanmakta, sözleşmenin ihlali halinde, yasal takip daha kısa sürede sonuçlanmaktadir.
Gerek kiracının gerekse kiralayanın hakları kanuni koruma altındadır. Finansal Kiralama
şirketlerinin hukuki yapısının kanunda açıkça belirtilmiş olması yetki karmaşasını daha
baştan önlemiştir.

8.2.

Türkiye’de Finansal Kiralamanın Tanımı

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finasman Şirketleri Kanunu’nun 18 maddesinde,
“Finansal kiralama sözleşmesi; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir
kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin ettiği veya daha önce
mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere kira
bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir “ denilmektedir.
Bu tanıma göre finansal kiralamada bir malın bulunması zorunludur. Yani bir mal ediniminin
finasmanından söz edilmektedir. Finasmana konu olacak malı kullanan kiracı, malin maliki
Finasal Kiralama Şirketi (leasing firması) olmaktadır. Kiracı maldan sağlayacağı fayda
karşılığında kira ödemekle mükelleftir.
Ancak malın seçimini malik değil kiracı yapmakta, leasing firması finasmanını sağlamaktadır.
Leasing firması kiralamaya konu malı üç şekilde elde etmiş olabilir.
1. Kiracının talebi ve seçimi ile üçüncü bir kişiden,
2. Bizzat kiracının kendisinden,
3. Başka bir suretle temin eedebilir.
63

( Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Finansal Kiralama Dr. M. Argun Köteli –Kazancı Kitap Tic.1991
Sh.41,45)
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Her üç durumda da kiracının seçimi ve talebi sözkonusudur. Bu nedenle kiracı mal ile igili
bir kusur iddasında bulunamaz.
Finansal Kiralamanın bir tanımı da vergi usul kanunun mükerrer 290. Maddesinde
verilmektedir.
Finansal Kiralama: Kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip
devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması sonucunu doğuran kiralamalardır.
Kiralama işleminde;
iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya
devredilmesi, kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymeti rayiç bedelinden düşük bir bedelle
satın alma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün %
80'inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre yapılacak kira
ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç ederinin % 90'ından
daha büyük bir değeri oluşturması hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda kiralama
işlemi finansal kiralama kabul edilir.
Finansal Kiralamayı vergi hukuku açısından bu tarif çerçevesinde ele almak gerekmektedir.
VUK bir işlemin finansal kiralama sayılabilmesi için 4 kriter öngörmektedir.
1Süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesi.
2Kiraya rayiç bedelinin altında bir bedelle satınalma hakkının verilmesi.
3Kiralama süresinin iktisadi kıymetin ekonomik ömrünün % 80'inden daha büyük
bölümünü kapsaması.
4Yapılacak kira ödemelerinin rayiç bedelinin % 90'ından daha büyük olması
hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda, vergi hukuku açısından işlem Finansal
Kiralama olarak kabul edilmektedir.
Mevzuatta bir tanımlama bütünlüğü olmadığı görülmektedir. “Finansal Kiralama Kanunu,
finansal kiralama bedelinin miktarına ilişkin olarak 6.maddesinde herhangi bir düzenleme
öngörmemektedir. Şu halde , bu miktarı belirlemede taraflar serbest bırakılmıştır. Böylece
finansal kiralama konusu nesnenin rayiç bedelinin % 90'ını karşılayan bir kiralama bedeli
öngörecekleri gibi, % 60’ını , % 70’ini karşılayan bir bedel de kararlaştırmak imkanına
sahip bulunmaktadırlar. Aynı esas, malın mülkiyetine ilişkin olarakda geçerli bulunmaktadır.
Bir başka deyişle, Finansal Kiralama’dan söz edebilmek için, Finansal Kiralama Kanunu’na
göre malım mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya geçeceğinin kararlaştırılması
zorunlu değildir. Bir malı rayiç bedelinin %60’ının karşılanmasını ve süre sonunda malın
kiralayana geri döneceğini öngören bir sözleşme , en az dört yıllık bir süre için ve bu süre
zarfında mülkiyetten doğan riskler kiracıya ait olmak üzere yapılmış ise, hem Finansal
Kiralama Kanunu, hem de VUK. mükerrer 290. Maddesi uyarınca finansal kiralama
sözleşmesi olarak değerlendirilebilecektir. Buna karşılık dört yıldan az bir süreyle
(yönetmelikde 2 yıllık bir süreye tabi olabileceği öngörülenler dışındaki ) bir mala ilişkin
olarak yapılan bir kiralama, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği kararlaştırılmış ise,
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VUK. mükerrer m.290 tarafında, finansal kiralama olarak kabul edilirken, Finansal Kiralama
Kanunu açısından, finansal kiralama olarak değerlendirilemeyecektir.” 64
8.3. İş Akışı
Malın kiracının kendisinden temin edimesi (sale & lease back) hariç standart bir leasing
işleminde üç raraf vardır.
1-Kiracı
2- Finansal Kiralama Şirketi ( Kiralayan )
3- Tedarikçi

KİRACI

2

4

LEASING

5

1

3

TEDARİKÇİ

6
7

1- Kiracı yatırım kararı verir ve tedarikçi ile , malın fiyatı, niteliği ve ödeme koşulları
konusunda anlaşmaya varır.
2- Kiracı, bir finansal kiralama şirketinden kredi talebinde bulunur. Müracatında gerekli
finansal tabloları ile birlikte finansal kiralamaya konu malın proforma faturasınıda
sunar.
3- Kredinin onaylanması halinde finansal kiralama şirketi ile tedarikçi arasında mal alım
anlaşması imzalanır veya tedarikçi Finansal Kiralama Şirketine proforma ibraz eder.
4- Kiracı ile Finansal Kiralama Şirketi arasında noter huzurunda finansal kiralama
sözleşmesi imzalanır.
5- Sözleşme konusu mal tedarikçi tarafından kiracıya teslim edilir.(İşlemin ithalat olması
halinde ithalat işlemi finansal kiralama şirketi tarafından yapılır)
6- Mal bedeli finansal kiralama şirketi tarafından tedarikçiye ödenir.
7- Kira bedelleri kiracı tarafından kiralayana fatura karşılığında ödenir.

64

( Prof. Dr. Erden Kuntalp Leasing Dünyası Dergisi-Ağustos 2006 Sh.6.)
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8.4.

Finansal Kiralama konusu mallar ve sözleşme süresi:

Finansal Kiralama Kanununun 5.maddesine göre; sözleşmeye taşınır ve taşınmaz mallar konu
olabilir. Bilgisayar yazılınları leasing yapılabilir ancak, patent gibi fikri ve sınai haklar bu
sözleşmeye konu olamazlar.“ Finansal Kiralamasına konu olacak mallar genel olarak taşınır
ve taşınmaz mallardır.Maddede yatırım malları ve tüketim malları arasında bir ayrım
yapılmamıştır. Ancak finansal kiralama sözleşmelerinin amacı, sözleşmelerin süresi nazara
alıdığında bu malların tüketim malları olmayıp yatırım malları olacağı düşünülmelidir.” 65
Nitekim, finansal kiralama şirketlerince yatırım malları finanse edilmekte, tüketim
mallarının sözleşme konusu edilmediği bilinmektedir. Türkiye uygulamasında finansal
kiralama sözleşmesine konu mallar aşağıda gösterilmiştir.
Her tür makina ekipman,
İş ve İnşaat makinaları,
Elektronik ve optik cihazlar
Karayolu taşıma araçları
Havayolu taşıma araçları
Gemiler
Demiryolu ulaşım araçları
Sağlık ve hastane ekipmanları
Metal işleme makinakarı
Tekstil makinaları
Bilgi işlem ve büro sistemleri
Plastik işleme makinaları
Turzm ekipmanları
Matbaa makinaları
Gayrimenkuller
6361 sayılı kanun gereğince finasal kiralama sözleşmesinde bir süre sınırlaması yoktur. Kısa
ya da uzun vadeli sözleşme yapılması mümkündür.

8.5.

Finansal Kiralamanın Avantajları :

Bir yatırımcı, satın alacağı makine veya ekipmanı,
Özkaynakları ile,
Satıcı Kredileri ile,
Banka Kredileri ile, veya
Finansal Kiralama yolu ile finanse edebilir. Bu kaynaklardan finansal kiralamayı tercih
etmenin avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
65

(-Açıklamalı ve içtihatlı Finansal Kiralama Kanunu, Gültekin Nazlıoğlu, Yargıyat 19.Hukuk Dairesi Üyesi Sh.14

Ankara-1996-)
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aYatırımın %100 finansmanı imkanı : Finansal Kiralama konusu ekipman bedelinin
tamamı kadar finansal kiralama işlemi yapılabilmektedir. Böylece yatırımcı özkaynaklardan
herhangi bir kaynak ayırmak zorunda kalmamaktadır.
bEsnek Ödeme : Finansal kiralama şirketleri ile imzalanan sözleşmelerde, yatırımcının
nakit akışına uygun ödeme planı çıkarılmaktadır. Yatırımcının sektörüne bağlı olarak
dönemsel ödemeler, bazı dönemlerde düşük ödemeler , bazı dönemlerde balon ödemeler
mümkün olmaktadır. Örneğin tarımda yapılan sözleşmelerde hasat dönemlerinin ödeme
tarihleri olarak esas aındığı görülmektedir.
cKredilendirme sürecinın hızlı olması : Finansal kiralama şirketleri makine ekipman
finansmanında uzmanlaşmışlardır ve sadece bir alana yoğunlaşmışlardır. BU nedenle kredi
taleplerini çok kısa zamanda sonuçlandırmaktadır.
dKredilendirme sürecinde esneklik: Özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların,
bankalardan kredi alabilmeleri için teminat gösterme mecburiyetleri çok karşılaşılan bir
durumdur. Ancak finansal kiralamada malın mülkiyeti kiralayana ait olduğundan bir bakıma
mal kendisi teminat olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle finansal kiralama şirketleri
teminatlandırma açısından daha toleranslı kararlar alabilmektedir.
eSabit ödeme planı : Yatırımcının talep etmesi halinde, sabit yada değişken ödeme
planı üzerinden sözleşme imzalanabilmektedir. Örneğin 48 ay ödemeli bir ödeme planı
imzalanacak ise 48 adet sabit kira tutarı belirmekte ve enflasyon yada kur eğişikliklerinden
etkilenmemektedir. Değişken ödemeli bir plan üzerinde mutakabat sağlanmış ise bu takdirde
EURIBOR ,LIBOR ve TRLIBOR faizi üzerine bir marj konularak dalgalı bir planda
çıkartılabilmektedir.
fDöviz veya TL ödeme planı : Yatırımcının finansal durumuna göre, TL veya döviz
üzerinden ödeme planı çıkartılabilmektedir “Ticari veya mesleki amaç taşıyan finansal
kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize endeksli olarak belirlenebilir.”66
Döviz üzerinden sözleşme yapabilme imkanı, finansal kiralama işlemleri için sağlanmış özel
bir imkandır. Bilindiği üzere bankaların döviz üzerinden finansman sağlamaları bir kısım
sınırlamalara tabiidir. 32 Sayılı kararda bunlar sayılmıştır. Bankaların ihracat finansmanı ve
yatırım teşvik belgesi kapsamı dışında 5 milyon $ ‘ın altında, Türkiye’de yerleşik kişiliere
döviz kredisi vermesi mümkün değildir. Oysa finansal kiralama firmalarının, 50.000 $’ı bile
döviz kira bedelleri üzerinden finanse edebilmeleri mümkündür.
gUzun Vadeli Finansman : Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin orta ve uzun vadeli
kredi bulmaları çok güçtür. Bunun için, bilanço ve kayıtlarının düzenli ve finansal rasyoların
olumlu olması gerekmektedir. Ayrıca orta uzun vadeli kredi alabilmeleri için çogunlukla
teminat vermeleri de gerekmektedir. Finansal kiralama şirketleri bu alanda
uzmanlaştıklarından firmaların finansal durumlarını ölçebilmekte ve uzun vadeli finansman
olanağı sunmaktadır.
Yukarıda, yatırımcıya finansal kiralama yoluyla finansman sağlamaya sevk edecek avantajlar
sayılmıştır. Ancak bunların bir çoğu bankalar tarafından da sağlanan imkanlardır. Özellikle
finansal kiralama şirketlerini öne çıkaran uygulamar 3 ana kalemde toplanabilir.
Hızlı ve esnek kredi süreci
66

Türk Parasını Koruma Hakkında 32 sayılı Karar Md. 17/g
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Döviz üzerinden ödeme planı
Uzun vadeli finansman nedeniyle özellikle KOBİ’lerin finansal kiralamayı tercih
ettiklerini söylenebilir.

8.6.

Vergisel Boyutu

8.6.1. Vergi Kanunları Açısından Tanımı
Bir önceki bölümde de açıklandığı üzere Vergi Hukuku açısından finansal kiralamanın tanımı,
213 sayılı vergi usul kanunu’nun 4842 sayılı kanunun 25.maddesi ile eklenen mükerrer
290.maddesinde verilmiştir. Buna göre “ Finansal Kiralama : Kira süresi sonunda mülkiyet
hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine
bakılmaksızın, bir iktisadi kıymetin
mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya bırakılması
sonucunu doğuran kiralamadır. Kiralama işleminde; iktisadi kıymetin mülkiyetinin kira
süresi sonunda kiracıya devredilmesi kiracıya kira süresi sonunda iktisadi kıymetin rayiç
bedelinden düşük bir bedelle satınalma hakkı tanınması, kiralama süresinin iktisadi kıymetin
ekonomik ömrünün % 80 ‘inden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya sözleşmeye göre
yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının iktisadi kıymetin rayiç
bedelinin % 90’ından daha büyük bir değeri oluşturulması hallerinden herhangi birinin
varlığı durumunda kiralama işlemi Finansal Kiralama kabul edilir.”
Bir Finansal Kiralama işlemi, mahiyetine bağlı olarak
-

Damga Vergisi
Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Gümrük Vergisi ile ilgili sonuçlar doğurmaktadır.

8.6.2.Damga Vergisi ve Harçlar Açısından
“ Damga vergisi kağıt üzerinde yapılan hukuki muamelelerden alınan bir vergidir. Damga
Vergisinde esas olan hukuki muamele değil, hukuki muamelenin üzerine oturtulmuş olan
kağıttır.” 67 Finansal kiralama sözleşmeleride finansal kiralama muamelesinin yazılı hale
getirilmesi olduğuna göre Damga Vergisinin konusu olacaktır. Uygulanacak Damga Vergisi
ise kira bedelleri üzerinden olmalıdır. Ancak fiansal kiralama sözleşmeleri her türlü
vergi,resim ve harçtan istisnadır.
Bir finansal kiralama işlemi sözleşmeden ibaret değildir. Kiralayanın kira alacaklarını
güvence altına alabilmek için talep ettiği teminatlar, ipotekler, sözleşmede yapılacak
tadilatlar, ödeme planı değişikliği de yazılı şekilde sonuçlandırılması gereken hukuki
muamelelerdir. Bir işlem, sözkonusu muamelelerin birisini, birkaçını veya hepsini
kapsayabilir. Maliye Bakanlığı 1997/2 seri no’lu Damga Vergisi kanunu iç genelgesi, 13
seri no’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 29.09.2010 tarih 10 sayılı Harçlar Kanunu Sirküleri
67

( Finansal Kiralama İşlemleri Ali Tuğlu Hesap Uzmanı- Özkan Atilla Hesap Uzmanı. Yaklaşım
Yayıncılık 2011-Sh 158 )
193

ile soruna açıklık getirmiştir. Sözkonusu düzenlemeler ile sadece sözleşme değil, sözleşmenin
hüküm ifade edebilmesi için gerekli işlemler, teminatlar, ipotek işlemleri ve sözleşme tadil ve
değişiklikleri için düzenlenen kağıtlar da Damga Vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir.

8.6.3. Kurumlar Vergisi Açısından:
Finansal
Kiralama Şirketleri
6361 sayılı kanun gereğince Anonim Şirket olarak
kurulduklarından, kiralama işlerinden elde ettikleri gelirler ticari kazanç hükmündedir.
Dolayısıyla bu şirketler yıllık kazançları üzerinden %20 oranında kurumlar vergisi ödemekle
mükelleftirler.
Kiracıların vergilendirilmesinde ise “ ödedikleri finansal kiralama taksitlerinin bir kısmını
sabit kıymetin satın alınması, diğer kısmını ise finansman gideri olarak ödedikleri için kira
faturalarının sadece finansman giderleri kısmını dönem gideri olarak dikkate alacaklardır.”68
8.6.4. Katma Değer Vergisi Açısından
Katma Değer Vergisi kanununun 1.maddesine göre, Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest
meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi’ne tabidir.
Dolasıyla finansal kiralama işlemleri kapsamında mal ve hizmet alımları Katma Değer
Vergisine tabidir. 30.12.2007 tarihine kadar Finansal Kiralama İşlemlerinde uygulanan Katma
Değer Vergisi oranı genel olarak %1 idi. Ancak 30.12.2007 tarihinde yayımlanan kararname
ile finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu Katma Değer Vergisi
oranı uygulanmasına başlanmıştır. Bugünkü uygulamaya göre KDV uygulaması Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyon Nuamarasına göre belirlenmiştir. Bazı malların leasing ile tedarik edilmesi
halinde KDV oranı %1 olarak uygulanmaktadır. Örneğin iş makinaları, vinçler, metal işleme
makinaları, biçerdöverler kullanılmamış olması koşulu ile %1 KDV’ye tabidir. Katma Değer
Vergisi kanunun 28.maddesine göre “ Katma Değer Vergisi oranı, vergiye tabi her işlem için
%10 dur. Bakanlar kurulu bu oranı 4 katına kadar artırmaya, %1’e kadar indirmeye
yetkilidir.
Muhtelif tarihlerde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararlarına göre mal teslimi ile hizmet
ifalarına uygulanacak güncel KDV oranları Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde
aşağıdaki şekilde duyurulmuştur.69
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için...........%18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için ................................. ..%1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için ...................................%8
Örneğin, II sayılı listede yer alan, bilgisayarlı tomografi cihazı almak isteyen bir hastane
işletmesinin finansal kiralama yoluyla veya başka bir yolla satın alınması durumunda
ödeyeceği KDV oranı, aynı oran (%8) olacaktır.
68
69

( Finansal Kiralama –Mehmet Koç-Maliye Başmüfettişi Beta Yayınları Sh.106)
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830
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Finansal Kiralama Şirketi bu malı tedarikçiden temin ederken %8 oranında KDV ödeyecektir.
Kiracıda finansal kiralama şirketine herbir kira tutarı üzerinden %8 oranında KDV
ödeyecektir. Eğer leasing konusu mal %18 oranına tabi mal ise bu takdirde her iki oranda
%18 olarak uygulanacakdır.Eğer %1 oranına tabi ise kiralardan alınacak KDV de %1 olacaktır.
“Finansal Kiralama şirketinin yapmış olduğu teslimden sonra kira bedelinin ödenmesine
ilişkin olarak ortaya çıkan maliyet farkı, maliyete girmeyen gider karşılıkları, temerrüt faizi ve
harcamalara da finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymete uygulanması gereken katma
değer vergisi oranının uygulanması gerekmektedir”.70

8.6.5. Gümrük Vergisi Açısından
Finansal Kiralama işlemine konu iktisadi kıymet yurt içinden temin edilebileceği gibi yurt
dışından da ithal edilebilir. Bu durumda Gümrük Birliği anlaşması dışında kalan ülkelerden
yapılan ithalat işlemlerinde malın tabi olduğu oranda Gümrük Vergisi ödenir. Ödenen
Gümrük Vergisi kiralayan tarafından kiracının ödeyeceği kira bedellerine ilave edilir.

8.6.6. Finansal Kiralama Konusu İktisadi Kıymetin Sembolik
Değerle Kiracıya Devri
Finansal Kiralama Sözleşmesine konu edilen makina ekipman veya gayrimenkul, sözleşme
sonunda kiracıya bir sembolik değer üzerinden devredilmektedir. Vergi usul kanununda bu
işlem düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın alma hakkı tanınması olarak açıklanmaktadır.
Madde 209/3 ”.......Kira süresi sonunda kiracıya düşük bir bedelle iktisadi kıymeti satın
alma hakkı tanındığı ve sözleşme tarihinde bu hakkın kullanılma olasılığının yüksek olduğu
durumda kira ödemeleri kira süresi boyunca yapılan kira ödemeleri ile satın alma hakkının
toplamıdır. ” Türkiyede genel olarak uygulama bu şekildedir. “ Bu durumda kiracı açısından
sahip olunan iktisadi kıymet üzerindeki hak mülkiyet değiştirerek kullanma hakkından
mülkiyet hakkına dönüşmektedir. Dolasıyla iktisadi kıymetin kullanma hakkı olarak izlenmesi
artık mümkün olmayıp, ilgili olduğu hesapda (örn. 253.Tesisi makina ve cihazlar 254
Tasıtlar vb) izlenmesi gerekmektedir” .71
Kiralayan ise sembolik değerden satışını yaptığı iktisadi kıymet için satış faturası keserek
normal satış kayıtları düşecektir.

70

( Finansal Kiralama –Mehmet Koç-Maliye Başmüfettişi Beta Yayınları Sh.144)
(Finansal Kiralama İşlemleri-Ali Toplu, Hesap Uzmanı Özkan atilla Hesap Uzmanı Yaklaşım Yayıncılık
Sh.149)
71
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Finasal kiralamanın tarifi, tarihçesi, kiralamaya konu olabilecek mallar
ve işlemlerin vergisel boyutu ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi finasal kiralama konusu olamaz?
A)
İnşaat makinaları
B)
Tekstil makinaları
C)
Tarım makinaları
D)
Bilgisayar yazılımları
E)
Fikri haklar
2) Finasal kiralama sözleşmelerinde asgari vade kaç yıldır?
A)
2 yıl
B)
3 yıl
C)
4 yıl
D)
5 yıl
E)
Süre sınırı yoktur.
3) Düzenlenen finansal kiralama sözleşmesinin tutarı üzerinden hangi vergi tahakkuku
yapılır?
A)
Kurumlar Vergisi
B)
Katma Değer Vergisi
C)
Gelir Vergisi
D)
Damga Vergisi
E)
Vergi tahakkuku olmaz
4) Finansal Kiralama Vergi hukuku açısından hangi kanunda tanımlanmıştır?
A)
Kurumlar Vergisi
B)
Gelir Vergisi
C)
Gümrük Vergisi
D)
Gider Vergisi
E)
Vergi Usul Kanunu
5) Standart bir finansal kiralama sözleşmesinde kaç taraf vardır?
A)
1
B)
2
C)
3
D)
4
E)
6
6) Aşağıdakilerden hangisi finansal kiralamanın avantajlarından değildir?
A)
%100 finansman
B)
Esnek ödeme
C)
Hızlı kredilendirme süreci
D)
Sabit ödeme
E)
Faizsiz finansman
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7) Finansal kiralama sözleşmelerine hangi tutar üzerinden Damga vergisi uygulanır?
A)
Ana para
B)
Faizler toplamı
C)
Faizler+ Anapara toplamı
D)
Bugünkü değer
E)
Damga Verdisinden Muaf
8) Finansal kiralamada ödenen gümrük vergisi kim tarafından karşılanır?
A)
TCMB
B)
İhracatçı ülke Merkez Bankası
C)
İhracatçı
D)
Kiralayan
E)
Kiracı
9) Kiralanan mal sözleşme sonunda kime devredilir?
A)
Kiralayana
B)
Gümrüğe
C)
Nakliyeciye
D)
Devredilmez
E)
Kiracıya
10) Kiralanan mal sözleşme sonunda hangi değer üzerinden devredilir?
A)
Alış değeri
B)
Satış değeri
C)
Rayiç değer
D)
Devredilmez
E)
Sembolik değer
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11.ders Leasing KiralarınınHesaplanması
Çek İştira Krdileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Finansal Kiralama (Leasing) konusu incelenecek. Adi kiralamadan farklı bir
yöntem olan finansal kiralama, bir tür yatırım malı temin etme yöntemidir. Finansal kiracı
kira ödemelerini tammaladıltan sonra, sözleşme konusu malın mülkiyetine sahip olmaktadır.
Finansal kiralama uygulamasının tarihçesi, Türkiye’de ne zaman uygulamaya geçtiği,
finansal kiralamada taraflar, tarafların yükümlülükleri, kiralamanın işleyişi ele alınacaktır.
Türkiye uygulamasına göre Finansal kiralama sözleşmesine bütün mallar ve hizmetler konu
olamaz. Kanunla ve yönetmeliklerle hangi ürünleri finansal kireleme konu olabileceği de bu
haftaki konularımız içinde yer almaktadır. Kira lacaklarını hesaplanması, hesaplamada
kullanılan formüller ve finansal fonksiyonlu hesap makinaları ve bikgisayardan kira
hesaplama yöntemleri anlatılacak, örnekler çözülecektir.
Bütün finansal araçlarda Vergi önemli bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Finansal kiralama işlemlerinin vergi hukuku uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar ele
alınacaktır. Katma Değer Vergisinin bu alandaki önemi ve uygulaması, kiralamanın diğer
vergilerle ilişkisi bu hafta işlenecek konular arasında yer almaktadır.
Ayrıca Yabancı para üzerinden düzenlemiş çeklerin iştira edimesi incelenecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kira ödeme planları nasıl hesplanır?

2)

Döviz üzerinden ödeme planı yapmak mümkünmüdür?

3)

Hesap maknalarında kira planları hesplanabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kiraların hesaplanması

Finasal kiraların, formülle, hesp
makinası ile vey bilgisayarda
hesplanması öğrenilir

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notları
Vergi uygulamaları

Finansal kiralama işlemlerinin
hangi vergilerle ilişkili olduğu
ve hesaplamaları öğrenilir
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Anahtar Kavramlar

•

Döviz ödeme planı

•

Exel’de kira hesaplama

•

Bugünkü değer, gelecekdeki değer

•

Çek iştirası
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Giriş
Bu bölümde Finasal kiralama (Leasing) konusu incelenecek. Bu konunun Yabancı
Para Krediler dersini konusu olarak seçilmesinin nedeni; leasing sözleşmelerinin döviz
üzerinden yapılabilmesidir. Yabancı Para kredilerin yasal dayanağı olan, Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17. maddesinin g fıkrasına göre “ticari veya
mesleki amaç taşıyan finansal kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden ya da dövize
endeksli olarak belirlenebilir.”
Mevzuatı bu düzenlemesi nedeniyle, özellikle yatırım malı temin etmek isteyen
firmalar orta ve uzun vadeli kaynağa Leasing firmaları üzerinden ulaşabilmektedirler. Önceki
bölümlerde gördüğümüz gibi, firmaların döviz kredisi kullanması bir kısım şartlara
bağlanmıştır. En temel şart; firmanın, ihracatının veya döviz girişi sağlayan faaliyetinin
olmasıdır. Bu koşul dışında da bazı imkanlar vardır ancak hepsinin kendine göre güçlükleri
vardır. Örneğin yurt dışından işletme kredisi alınabilir. Ancak bunun için belli bir meblağ
borçlanmak gerekir ve küçük firmaların bunu başraması mümkün değildir. Yurt içinden
banlalardan döviz kredisi kullanmak ise eğer firma ihracatçı değilse asgari 5.000.000 Dolar
kullanmsı gerkir. Bu da önemli bir kredibilite gerektirir.
Döviz üzerinden finasal kiralama yapmak hiç bir sınırlamaya tabi değildir. Sadece,
ticari ve mesleki amaçla kiaralama yapmak gerekmektedir. Bu nedenle 10.000 Dolar üzeriden
bile finasal kiaralama yapmak mümkündür Bu nedenle finasal kiralama, döviz üzerinden
kullanılan bir finansal araç haline gelmiştir. Ayrıca yatırım mallarının çoğunlukla ithal
olması finansal kiralamayı kolaylaştırmaktadır. Mal bedelinin de kiraların da döviz üzerinden
olması işlem kolaylığı sağlamaktadır.
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8.7.

Ödeme planı ve kiraların hesaplanması

8.7.1. Ödeme Planının Taraflarca Belirlenmesi:
Ödeme planı kira borçlarının ne şekilde ödeneceğini gösteren ve sözleşmenin ayrılmaz parçası
olan bir tablodur. Finansal Kiralamaya ilişkin hukuki altyapı, ödeme planlarının taraflarca
serbestçe belirlenmesine elverişlidir.
Ödeme planı, sabit ödemelerden oluşabileceği gibi değişken veya dönemsel olabilir.
Kullanılacak para birimi açısından da serbesti tanınmıştır. Türk Lirası veya Döviz üzerinden
ödeme planı oluşturmak kanuna uygundur. Ancak döviz ödemelerinin Merkez Bankasınca
alım satımı yapılan döviz cinsinden belirlenmesi gerekir.

8.7.2. Döviz üzerinden belirlenen ödeme planı
Yabancı para üzerinden düzenlenen ödeme planlarının hukuki durumu ve uygulamadaki
geçerliliği çok önemlidir. Zira, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yayımlanan
bilanço kalemlerinde de görüldüğü üzere finansal kiralama alacaklarının % 82’si Yabancı
para üzerinden yapılan sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. “Finansal Kiralama bedelinin
döviz cinsinden belirlenmesi halinde BK 83.madde gözönünde tutularak; sözeşmede - aynen
ödeme- veya benzeri bir kayıt bulunmuyorsa, kiracı ödemeyi vadedeki Merkez Bankası döviz
satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapabilecektir.”72
Döviz üzerinden belirlenen ödeme planları ile ilgili olarak taraflar arasında , zaman zaman
uyuşmazlıklar çıktığı görülmektedir. Özellikle 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan döviz
krizinde kurlardaki artış nedeniyle bazı kiracılar leasing kiralarını ödeyememişlerdir.
Mahkemelere başvurarak uyarlama davaları açmışlardır. Bu davalarda ödemelerin TL olarak
belirlenmesi ve döviz kurunda da kriz öncesi değerin esas alınması talep edilmiştir. Yargıtay
19. H.D ‘nin 25.03.2004 T 2003/5020E 2004/3287K sayılı kararı ile bu konuda net bir
içtihat oluşmuştur. Buna göre tarafların serbest iradeleri ile yapılan sözleşme gereğince
ödemelerin döviz üzerinden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
“Taraflar borç tutarının –aynen- efektif vb-şeklinde ödeneceğini kararlaştırılmışlarsa borç
mutlaka yabancı para ile ödenir. ...... Sözleşmede ödemenin yabancı para tutarı üzerinden
hesaplanmak suretiyle Türk parası olarak yapılacağı öngörülmüşse, vade tarihinde veya fiili
ödeme günündeki efektif kur değil döviz kuru esas alınmalıdır. Döviz alış kurunun mu satış
kurunun mu uygulanacağı hususunda sözleşmede hüküm var ise bu kur, yok ise döviz satış
kurunun uygulanması gerekmektedir”.73

72

(3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat-Şevkiye Kapan-İstanbul 10.Asliye Tic.Muh.Hakimi
Legal Yayınları Sh.40)
73
(Finansal Kiralama –Mehmet Koç-Maliye Başmüfettişi Beta Yayınları Sh.70)
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8.7.3. Kira Ödemelerinin Hesaplanması
Bir finansal kiralama ödeme planı hazırlanması için, öncelikle kiralamaya esas baz maliyetin
hesaplanması gerekmektedir. Baz maliyet kiralama konusu mal bedeli, ithalat masrafları,
vergiler, nakliye masrafları, noter ve yönetim masraflarının toplamından oluşmaktadır.
Örneğin , 990.000 $ bedelle yurt dışından ithal edilen bir ürün için diğer masraflar 10.000$ ise
finansal kiralama baz maliyeti 1.000.000 $ olacaktır.
Kira hesaplamaları, aşağıda gösterilen formül yardımıyla manuel olarak hesaplanabileceği
gibi finansal hesap makinaları ile veya bilgisayar ortamında Excel üzerinde de hesaplanabilir.
Her üç yöntemde kullanılarak bir örnek üzerinden hesaplanan aylık kira tutarları aşağıda
gösterilmiştir.
X hastane işletmesi, satın alacağı maliyeti 1.000.000 $ olan 2 adet MR cihazinı finansal
kiralama yöntemi ile finanse etmek istemektedir. İşlem 48 ay vadeli eşit taksitli ve dönem
sonu ödemeli olacaktır. Faiz oranı USD bazında ve yıllık % 6’dır. X hastane işletmesinin
ödeyeceği aylık kira tutarlarını hesaplayınız.
Anapara(PV) :

1.000.000 $

Vade(n)

48 ay eşit taksit dönem sonu

:

Faiz oranı (i) :

%6

Aylık Kiraları :

?

I.

Finansal Aritmetik Formulu İle Hesaplanması
PV=PMT !

(#$(#%&) ()

1.000.000=PMT

&

*

#$(#%+,++-)(./
+,++-

= 23.485$

PMT=23.485$

II.

Finansal Hesap Makinası ile Hesaplanması

Finansal hesap makinasındaki (17B II -19BII HP) ana menüden FIN modülünü daha sonra
TVM modülünü seçiniz. Buradan OTHER menüsüne giriniz. OTHER menüsünün altındaki
P/YR BEG END tercihlerini yapmanız gerekmektedir. P/YR tercihinde bir yılda kaç ödeme
yapılacağının belirlenmesi istenmektedir. İşlemimizde aylık ödeme esas alındığına göre 12
(ay) rakamını ekrana yazdıktan sonra P/YR tuşuna basınız. Ödemelerin dönem başı olması
halinde BEG dönem sonu olması halinde END tercihi yapılacaktır. Örnek işlemimiz dönem
sonu ödemeli olduğundan END tuşuna basınız. Şimdi EXİT tuşu ile bir önceki ekrana
dönünüz. Ekranda şu seçenekleri göreceksiniz.
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12 P/YR

N

I/YR

END MODE

PV

PMT

FV

OTHER

N= faiz oranını I/YR faiz oranını (yıllık) PMT aylık kira tutarını FV gelecekteki değeri,
PV= Bugünkü değeri ifade eder. Finansal kiralama işleminde PV baz maliyet esas alınır.
Kiralayan için PV kaynak çıkışı olduğundan (– )değer olarak girilicektir. Böylece kira
tahsilatları PMT (+) değer verecektir. Kiracı açısından ise tersidir. Şimdi örneğimizdeki
rakamların girişini yapalım.

48

6

-1.000.000

?

N

I/YR

PV

PMT

FV

OTHER

PMT=23.485$

207

III.

Excel ile Hesaplanması

Aynı örneği excel ortamında da çözebiliriz. Excel’de (fx) fonksiyonunu seçiniz. Ekranda
insert function penceresi açılacaktır.

Select a categori : Financial ‘ı seçiniz.
“Selact a faction” bölümünden PMT’i seçiniz.

208

Hastane İşletmesinin Ödeme Planı :

Baz Maliyet

:

1.000.000$

Kira
Başlangıcı

:

01.01.2011

Kira Tarihleri

Kira Tutarı($)

KDV %8

Toplam
(USD)

1

01.02.2011

23.485

1.879

27.712

2

01.03.2011

23.485

1.879

27.712

3

01.04.2011

23.485

1.879

27.712

4

01.05.2011

23.485

1.879

27.712

5

01.06.2011

23.485

1.879

27.712

.

.

23.485

1.879

27.712

.

.

23.485

1.879

27.712

.

.

23.485

1.879

27.712

23.485

1.879

27.712

48

01.01.2015

Anapara –Faiz Dağılımının Hesaplanması:
Bilindiği gibi, kiracının ödeyeceği aylık kiraların içerisinde anapara ve faiz bulunmaktadır.
Tarafların ödeme planı üzerinde mutabakat sağlanmasından sonra, noter huzurunda
imzalanacak sözleşme ile resmi hale getirilir. VUK’nun mükerrer 290/2 maddesi gereğince;
Kiracı tarafından finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemeleri, borç anapara
ödemesi ve faiz gideri olarak ayrıştırılır. Ayrıştırma işlemi, her bir dönem sonunda kalan borç
tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmasını sağlıyacak şekilde yapılır.
Kiralayan tarafından gelecek dönemlere ait faiz gelirleri, kiralanan iktisadi kıymetin finansal
kiralama sözleşmesinin yapıldığı tarihteki rayiç bedelinden , her dönem sonunda anapara geri
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ödemelrinin düşülmesi sonucu kalan tutar üzerinden sabit bir dönemsel faiz oranı yaratacak
şekilde hesaplanması suretiyle tahakkuk ettirilir. Buna göre, kiraların anapara faiz dağılımının
yapılarak faiz tutarları kiralayan tarafından,
gelir kiracı tarafından gider olarak
kaydedilecektir.
Örnek; Y müşterisi matbaa makinası almak için bir finansal kirlama şirketine başvurmuştur.
Makinanın maliyeti ve masraflar toplamı 1.000.000._TL’dir. Sözleşme gereğince kiralar 6 eşit
taksitle aylık ve dönembaşı ödemeli olacaktır. Kira tutarlarını ve amortisman tablosunu
çıkartınız
Excelde çözümü : Formulas → fx insert function. Bu pencerede yer alan PPMT ile anapara
IPMT ile de faiz ödeme tutarlarını hesaplayabilirsiniz
Y Matbaacılık Firmasının Ödeme Planı :
Baz Maliyet

:

1.000.000 TL

Kira Başlangıcı

:

01.01.2011

Kira Tarihleri

Kira Tutarı (TL)

KDV %18

Toplam (TL)

1

01.02.2011

172.548

31.059

203.607

2

01.03.2011

172.548

31.059

203.607

3

01.04.2011

172.548

31.059

203.607

4

01.05.2011

172.548

31.059

203.607

5

01.06.2011

172.548

31.059

203.607

6

01.07.2011

172.548

31.059

203.607

.

.

.

.

36

01.01.2014

85

15

100

48

01.01.2015

85

15

100
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9. YABANCI PARA ÇEKLERİN İŞTİRASI
9.1.

Genel olarak

İştiraya konu çekler yurt dışında yerleşi kişiler tarafından keşide edilmiş çeklerdir. Çek
iştirası: İbraz edilen çekin tutarının faizi düştükten sonra bakiyesinin hamiline kredi olarak
kullandırılması işlemidir.

9.1.1. Kimler Kullanabilir
Yurt dışında yerleşik kişilerin düzenlediği çekleri elinde buluduran gerçek veya tüzel kişiler
bu çekleri bankalara ibraz ederek iştira kredisi kullanabilirler. Hamilin elindeki çek ihracat
veya hizmet karşılığı elde edilmiş olabilir.

9.1.2. Kredinin Amacı
İştiraya konu çek bedeli tahsil edilene kadar geçecek süre içerisinde hamilin finasman
ihtiyacını karşılamak amaçlanmaktadır.

9.1.3. Kredinin Vadesi
Mevzuatta bir vade sınırlaması yoktur. Ancak nihai vade iştiyaya verilen çekin tahsiline
kadar olan süredir. Her banka, kendi düzenlemelerine göre bir vade uygulaması yapmaktadır.
Çoğulukla 20, 30 gün süre içinde çek bedelinin tahsil edileceği varsayımına dayanmaktadır.
Dolayısıyla çekin bankaya ibrazı bedelinin hamile ödendiği tarihten itibaren yaklaşık 1 aya
kadar finasman sağlanmaktadır.

9.1.4. Kredi Limiti
Kredi limiti en fazla çekin üzerinde yazılı tutar kadardır.
9.2.

Kredinin kullandırılması

Genel uygulamaya baktığımızda YP çek iştira kredilerinin “Kabili Rucu” olarak yapıdığını
görürüz. Yani bedeli hamile ödene çek tahsil edilemez ise hamile başvurularak bedelin
kapatılması talep edilmektedir. Bu durumda çek sadece bir teminat olarak işlem görmektedir.
Kredi borçlusu çeki ibraz ederek krediyi kullanan hamildir.
Müşteriden bir talimat ekinde iştiraya konu edilecek çekler teslim alınır. Çek tutarı kadar
kredi tahsisi yapılarak bir kredi hesabı açılır. Faiz, komisyon ve nasraflar düştükten sonra
bakiyesi müşteriye TL olarak ödenir.
9.2.1. İhracat Karşılığı Alınan Çekler
İştira konusu çekler ihracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler karşılığı alınmış ise bu
çekler karşılığında döviz kredisi kullandırılabilir ve daha önce döviz kredileri bölümünde
açıklanan kurralara göre hareket edilir. Döviz kredisi karşılığı bu çeklerde de TL olarak
kullandırılır.

İhracat bedeli olarak kullanırılacak iştira kredileride BSMV istisnası uygulanacaktır. Bu
nedenle çek bedeli kadar FOB ihracat tutarı olan Gümrük beyannamesi ibraz edilmelidir.
İştira sırasında fiili ihracatın yapılmış olması gerekir. Bu nedenle Gümrük beynnamesinin
üzerine taahhüde sayıldığı şerhi banka tarafından düşülmelidir.
Vergi resim Harç İstisna Belgesi (VRHİB) kapsamında yapılan döviz kazandırıcı
faaliyetlerden elde edilen gelirlerin karşılığı alınan çekler de iştiraya konu olabilir. Bu
durumda VRHİB nin aslının ibrazı gerekir. Banka belge süresini ve çek bedeli ile uyumunu
konrol ederek kredi kullandırır. Kullandırılan kredi tuatı çek bedelini aşamaz ve VRHİB ne
işlenir.
9.2.2. Diğer Çekler
İştira konusu çekler döviz kredisi olarak kulladırırıma uygun olmayan faaliyetler sonucu elde
edilmişse Döviz endeksli kredi veya Tl kredi olarak işleme alınır ve Vergi Resim Harç
istisnası uygulanmaz.
9.3.

Kredinin geri ödenmesi

Kredinin, çek bedelinin tahsili ile kapatılması gerekir. Çekin karşılıksız çıkması halinde,
müşteri kredi tutarını TL veya döviz hesabından kapatabilir.
Çek bedelini tahsili halinde ihracat veya VRHİB tahhüdünün kapatılması için müşterinin
DAB ne ihtiyacı olcağından banka tarafından DAB düzenlenir.
Dövize endeksli kullandırılan çek iştira kredilerinde banka lehine kur farkı oluşması halinde
kur farkı üzerinden BSMV uygulanır. BSMV oranı %5 dir.
Örnek:
Çek tutarı

: 5.000 USD

Kullandırım Kuru : 2.- TL
Kapanış kuru

: 2,50 TL

0,50X5000 = 2.500 TL BSMV matrahı
2.500X%5 = 125 TL tahsil edilecek BSMV

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde finassal
incelenmiştir.

kiralama işlemlerinde

kira tutarlarının

hesaplanması

Kira planları TL veya TCMB tarafından ilan edilmiş konvertbl yabancı para birimleri
üzerinden yapılabilir. Hangi para biriminden olursa olsun hesaplama şekli değişmemektedir.
Hesaplamanın formüller ile, finasal hesap makinaları ile veya bilgisyarda yapılması ve
yöntemleri ele alımıştır.
Ayrıca bu bölümde çek iştira kredilerinin kuralları ve hesaplaması ele alınmıştır.

Bölüm Soruları
1- Aşağıda detayları gösterilen Finansal Kiralama işleminin yıllık kira ödemeleri (PMT) ne kadardır?
Mal bedeli(PV)
Kira dönemleri
Vadesi
Faiz oranı
(1 + 𝑖)$4

PV=PMT

ABCDE-

: 200.000 Dolar
: Yıllık
: 5 yıl
: Yıllık %10

= 0,6209
#$(#%&)()
&

32.211 Dolar
5.275 Dolar
3.221 Dolar
23.211 Dolar
52.756 Dolar

2- Aşağıda detayları gösterilen Finansal Kiralama

işleminin aylık kira ödemeleri(PMT) ne kadardır?

Mal bedeli (PV)
Kira dönemleri
Vadesi
Faiz oranı
(1 + 𝑖)$4

PV=PMT
ABCDE-

: 200.000 Dolar
: Aylık
: 12 ay
: Yıllık %12

= 0,8874
#$(#%&)()
&

16.666 Dolar
27.767 Dolar
22.537 Dolar
2.776 Dolar
17.761 Dolar

3)
Dövize endeksli kullandırılan çek iştira kredilerinde kur farkları üzerinden, bankalar hangi
vergi veya fon tahakkuku yaparlar?
A)
Kurumlar Vergisi
B)
Katma Değer Vergisi
C)
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu
D)
Damga Vergisi
E)
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

4)
A)
B)
C)
D)
E)

Finansal Kiralamada ödeme planı kim tarafından belirlenir?
TCMB
Hazine Müsteşarlığı
Ekonomi Bakanlığı
BDDK
Taraflar arasında

5)

Finansal Kiralama Sözleşmelerininin kira ödemelerine esas teşkil eden baz maliyet tutarı
nasıl hesaplanır?
Sadece finanse edilen mal belei üzerinden
Finanse edilen mal bedelinden masraflar düşüşülerek
Finanse edilen mal bedelinin yarısı üzerinden
Finansal kiralamada baz maliyet yoktur
Finanse edilen mal bedeline diğer masraflar ilave edilerek

A)
B)
C)
D)
E)
6)
A)
B)
C)
D)
E)
7)
A)
B)
C)
D)
E)
8)

Finansal hesap makimalarında kira tutarlarını hesaplarken PV’ye hangi değerin girişi
yapılır?
Faiz oranı
Gelecekdeki değer
Dönem sayısı
Kira tutarı
Bugünkü değer
Finansal hesap makimalarında kira tutarlarını hesaplarken PMTye hangi değerin girişi
yapılır?
Faiz oranı
Gelecekdeki değer
Dönem sayısı
Kira tutarı
Bugünkü değer

A)
B)
C)
D)
E)
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Finansal hesap makimalarında kira tutarlarını hesaplarken N’ye hangi değerin girişi
yapılır?
Faiz oranı
Gelecekdeki değer
Dönem sayısı
Kira tutarı
Bugünkü değer
Exel’de kira hesaplamaları yapılırken hangi fonksiyon kullanılır?
Data
Review
Viev
Exel kullanılmaz
Fx

10)
A)
B)
C)
D)
E)

Finansal Kiralamada Kira tutarları hangi vergiye tabidir?
Kurumlar Vergisi
Gelir Vergisi
Damga Vergisi
Gümrük Vergisi
Katma Değer Vergisi

12.ders Gayri nakdi Yabancı Para Krediler
Teminat Mektupları

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta Gayri nakdi yabancı para kredilere başlıyoruz. Bu konunun en önemli
uygulama alanı teminat mektuplarıdır. Teminat mektuplarının genel olarak tanımlanması,
tarafları, tarafların hakları yükümlülükleri bu haftaki konularımızdandır. Yurt içinde ve yurt
dışında yerleşik olmanın tanımı teminat mektupları açısından değerlendirilmesi, teminat
mektubu veya garantilerini döviz üzerinden düzenlenmesinin yasal dayanağı, teminat
mektubunun muhatabının veya lehdarının yurt dışında veya yurt içinde olmasının sonuçları
incelenecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Teminat mektubunun tarafları kimlerdir?

2)

Döviz üzerinden düzenlenen teminat mektuplarının yasal dayanağı nedir?

3)

Yurt dışına teminat mektubu verilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Döviz teminat
mektupları

Yurt dışına teminat mektubu
verilmesi uygulaması

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Gayri nakdi Döviz kredisi

•

Muhatabın yurt dışında yerleşik olması

•

Lehdarın Türkiye’de muhatabın yurt dışında yereleşik olması
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Giriş
Bu bölümde gayri nakdi yabancı para kredilerin en önemli başlığı olan “Dövize natık
Teminat Mektupları” işlenecektir. Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları üçüncü
bir kişnin bir borcu veya fiilini garanti eden metinlerdir. “Yargıtay içtihadı birleştirme
kararları sonucu 1969 yılından beri banka teminat mektupları/kontrgarantiler garanti
sözlşemesi sayılmıştır.74
Nakit kredilerde olduğu gibi gayri nakdi kredilerde de kredinin milli para birimi TL
den kullandırılması gerekir. Ancak gerek yurt içindeki ihalelerde gerekse yurt dışına verilecek
garantilerde teminat mektuplarının/kontrgarantilerin döiz üzerinden düzenlenmesi
zorunluluğu orataya çıkmaktadır. Bankalar yurt içinde veya yurt dışındaki muhataplara
hitaben döviz teminat mektupları düzenleyebilmektedirler. Ayrıca yurt dışından gelen
kontrgarantilere dayanarak yurt içine teminat mektubu vermektedirler. Bankaların yurt
dışındaki bankaların muhatab olduğu kontrgarantiler vermeleri de bu dersin konularındandır.
Bankalar bu hizmetleri verirken bünyelerinden nakit bir çıkış yapmazlar. Ancak
verdikleri garantiler kadar riske girerler. Bu işlemler sebebiyle doğan risk döviz üzrinden
takip edilen risklerdir. Bu hizmetleri karşılığında bankalar müşterilerinden komisyon
almaktadırlar.

74

Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler –Önsöz Prof Dr. Seza Reisoğlu
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BÖLÜM II
GAYRİ NAKDİ YABANCI PARA KREDİLER
1.

YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARI
1.1. Genel Olarak Teminat Mektupları

Teminat Mektubu, belli bir bocun ödenmesini bir işin gerçekleştirilmesini, bir malın teslimini
muhataba taahhüt eden müşterinin, bu tahhüdünü eksiksiz olarak yerine getirmediği takdirde
belli bir miktarda paranın banka tarafından ödeneceğini garanti eden ve bankalar tarafından
düzenlenen belgelerdir.
Bir itibar müessesi olan bankaların bir işin yapılması veya bir bocun ödenmesi konusunda
teminat mektubu vermesi alacaklı veya ihale makamı açısından arzu edilen güvenceyi
sağlamaktadır. Bu güvence yurt içinde yapılan işler, mal teslimleri, ödünç para verme
faaliyetleri için geçerli olduğu gibi aynı güvence uluslararası kurumlar açısından da geçerlidir.
Esas itibariyle bir banka teminat mektubunda üç taraf vardır.
1- Muhatap: İhale makamı, işi yaptıracak kişi, ödünç para veren veya malı satan taraf.
2- Lehdar: Bankanın müşterisi, işi yapacak olan, müteahhit, ihaleye girecek olan, avansı
veya borcu alan, malın alıcısı olan taraf.
3- Banka: Teminat mektubunu düzenleyen, muhataba karşı tahhüt altına giren garantör
olan taraf.
Teminat mektubunun yabancı unsuru taşıması, uluslararası nitelik kazanması ve niteliğinin
değişmesine paralel olarak taraf sayısına aşağıdaki unsurlar eklenebilmeltedir.
4- Muhabir: Türkiyedeki bankanın kredi ilişkisi kurduğu, teminat mektubu bağlamında
yurt dışındaki muhatap veya lehtarla ilişkisi olan banka
5- Konsorsiyum Sekreteri: Konsorsiyum halinde risk paylaşılarak düzenlenecek teminat
mektuplarında, mektubu düzenleyen, riski payalaştıran, yazışmaları yapan banka.
6- Konsorsiyum üyeleri: Konsorsiyum şeklinde verilen teminat mektuplarında, payları
oranında risk alan bankalar.
Yabancı para (YP) teminat mektuplarını iki ana başlık altında incelemek gerekir.
I.
II.

Türkiyedeki Bankalarca Yurt Dışına Verilen YP Teminat Mektupları
Yurt Dışındaki Bankalarca Türkiye’ye verilen YP Teminat Mektupları
1.2. Dışarda yerleşik kişi

Yabancı para teminat mektupları konusunu işlerken sık sık karşılaşacağımız “Dışarda
Yerleşik Kişi” ifadesinin uygulama açısından tanımlanmasında fayda vardır. Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı karara göre yurt dışına verilecek teminat
mektuplarında teminat mektubu/ kontrgaranti muhatabı veya lehtarı açısından dışarıda
yerleşik kişi tanımı önem taşımaktadır. Buradaki tanım Türk vatandaşlığı ile ilgili olmayıp,
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genelde yurt dışında yerleşik bir Türk vatandaşına veya Türk şirketine hitaben verilecek
teminat mektupları da tıpkı yabancı gerçek ve tüzel kişilere verilecek teminat mektubu/
kontrgaranti hükümlerine tabi tutulmuştur.
32 sayılı Karara göre, dışarıda yerleşik kişiler “Türkiye’de yerleşik sayılmıyan gerçek ve tüzel
kişileri" 0larak tanımlanmıştır. Bu durumda dışarıda yerleşik kişiyi tanımlayabilmek için
Türkiye'de yerleşik kişi tanımına bakmak gerekmektedir
32 sayılı Kararda, “Türkiye’de yerleşik kişi yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş
sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel
kişiler” olarak tanımlanmıştır
Yurt dışındaki Türk vatandaşı işçi, serbest meslek müstakil iş sahiplerinin ikametgâhı Medeni
Kanuna göre gerçekte yurt dışında olduğu halde, 32 sayılı Karar bunları da Türkiye'de
yerleşik kişi saymıştır.
Dışarıda yerleşik kişilerden Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir sermaye tahsisi
suretiyle Türkiye’de şube açmış olan veya bir şirkete katılmış veya şirket kurmuş bulunan
gerçek ve tüzel kişiler de yalnızca bu faaliyetleri dolayısıyla, örneğin şubeye hitaben teminat
mektubu verilmesi veya dışarıda yerleşik bir kişinin Türkiye’deki bir şirketin sermayesine
katılması veya bir şirkette, kurucu ortak olması nedeni ile bu ortak lehine teminat mektubu
verilmesi halinde olduğu gibi- Türkiye’de yerleşik sayılırlar.
Türkiye’deki yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluklara hitaben verilen teminat
mektupları dolayısıyla, bunların “dışarıda yerleşik kişi’’ sayılıp sayılmıyacağı konusu
tartışılmıştır.Yabancı elçilikler, Devletler Umumi Hukuku’na göre genelde “dışarıda yerleşik
kişi” sayılmaktadır. Maliye Bakanlığına göre de, yabancı büyükelçilikler hariçte mukim kişi
durumundadır
1.3. Mevzuat
Yabancı para teminat mektuplarının mevzuat düzenlemesi Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Karar’ın 18 maddesinde ele alınmıştır.
Gayrinakdi krediler, garanti ve kefaletler
Madde 18 - (Değişik: 93/4143 - 4.3.1993 / m.11) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından
gayri nakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de ve dışarıda yerleşik kişiler
lehine dışarıda yerleşik kişilere muhatap teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet
vermeleri serbesttir.
Bankaların; dışarıda yerleşik kişiler lehine Türkiye'de yerleşik kişilere muhatap, yurt içinde
açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişiler lehine Türkiye'de
yerleşik kişilere muhatap, döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet
vermeleri serbesttir.
(Değişik: 2006/11472- 1.12.2006 / m.9) Yurtiçinde veya yurtdışında faaliyette bulunan kredi
kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence
altına almak için yabancı para üzerinden taşınmaz rehni (gemi ipoteği dahil) kurulması
serbesttir.
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Bankalar, yurt dışına ödenen teminat mektubu, garanti ve kefalet bedelleri hakkında transfer
tarihinden itibaren, bunların dışındaki Türkiye'de yerleşik kişiler ise, dışarıda yerleşik kişilere
hitaben verdikleri garanti ve kefaletlerle ilgili olarak düzenleme tarihinden itibaren 30 gün
içinde Müsteşarlığa bilgi verirler.

2. TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA YURT DIŞINA TEMİNAT
MEKTUBU VERİLMESİ
Teminat mektuplarının yabancı ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişilere hitaben
(muhatap) veya yabancı ülkelerde yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine (lehtar)
Türkiye’deki bankalarca düzenlenmesi mümkündür. Bu mektuplarda, Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Karar ve Tebliğ hükümleri ile
ihtilâf halinde Milletlerarası Hukuk ayrıca gözönünde tutulmak zorundadır. Bu tür teminat
mektuplarında muhatap ve lehtarın her ikisinin de yabancı ülkelerde yerleşik kişiler olması
mümkün olduğu gibi, sadece muhatabın veya sadece lehtarın yabancı ülkede yerleşik gerçek
veya tüzel kişi olması da mümkündür.
Aynı şekilde Türkiye’deki banka tarafından doğrudan doğruya yabancı ülkede yerleşik
muhataba teminat mektubu verilmesi yerine, Türkiye’deki bankanın yabancı ülkedeki bir
bankaya kontrgaranti ve bu ülkedeki bankanın, muhataba teminat mektubu vermesine de sık
olarak rastlanmaktadır. Özellikle yabancı ülkedeki muhatabın, kendi ülkesinin bir bankasının
teminat mektubunu istemesi halinde bu yola başvurulmaktadır.
Bankalar, Türkiye’de yerleşik kişilere hitaben genellikle matbu teminat mektubu metinleri
imzalıyarak vermektedirler. Dış ülkelerdeki muhataplar ise çoğunlukla kendi hazırladıkları
teminat mektubu metninin verilmesinde İsrar etmektedirler.Ayrıca uygulamada karşılaşılan
talepler aşağıda açıklanmıştır.
-Gayrikabili rücu olarak, herhangi bir itirazda bunmaksızın ilk yazılı talepte ödeme taahhüdü,
-Teminat mektubu meblağının döviz olarak taahhüdü,
-Vadeli teminat mektuplarında vadeye kadar tazmin talebinde bulunulmaması halinde
bildirilen hesaba teminat mektubu meblağının depo edilmesi,
-Vadeli teminat mektuplarında, vade içinde muhaatabın tazmin talebinde bulunmaması
halinde mektubun ödeneceği veya aynı süre ve şartlarla uzatılacağı taahhüdü,
-ihtiyati tedbir kararı alınsa dahi ödeme taahhüdü,
-Muhatabın teminat mektubunu üçüncü kişilere devir hakkı,
-Ana para taksitlerinden birinin ödenmemesi halinde, tüm taksitlerin muaccel olacağı kaydı,
-Faizlerin net olarak ödeneceği kaydı,
-Dış

ülkede kredi sözleşmesi nedeniyle ödenmesi gerekli tüm vergi, resim harçların
ödeneceğinin garanti edilmesi,
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-Teminat mektubunun tazmin edildiği tarih ile fiilen transfer edileceği tarih arasındaki
temerrüt faizinin garanti edilmesi,
-Borç sözleşmesi hükümleri hakkında garanti veren bankanın tamamen bilgi sahibi olduğuna
dair kayıt,
- Borç sözleşmesindeki cezai şartın garanti edilmesi,
- İkraz sözleşmesinin Türk hukukuna uygunluğunu tasdiki,
- Teminat mektubunun verilmesi için gerekli tüm izinlerin alındığı,
- Yönetim komisyonu, taahhüt komisyonu, sair sözleşmeden doğan her türlü borçların
garantisi,
- İhtilâf halinde milletlerarası hakemlerin yetkisinin kabulü veya yabancı hukukun ve/veya
mahkemelerin yetkisinin kabulü,
Türkiye’deki banka, yabancı muhataba hitaben verdiği teminat mektuplarında/
kontrgarantilerde genellikle, Türkiye’deki bir lehtarın taahhüdünü garanti ettiğinden kendi
matbu kontrgaranti -veya onun yerini tutan taahhütname vs.- metinlerini lehtara
imzalatmaktadır. Hariçte yerleşik muhatabın, teminat mektubuna konmasını istediği tüm
kayıtlar, -yasaların emredici hükümlerine, ahlâk ve adaba veya şahsiyet haklarına aykırı
olmadıkça- bankanın matbu kontrgaranti metinlerine ilâve edilecek ve lehtar imzaladığı
kontrgarantide, Türk bankasının istenen hususları vereceği teminat mektubuna koyarak
taahhüt altına girebileceğini ve mektubu tazmin halinde kendisine rücu hakkı olduğunu kabul
edecektir. Uygulamada bankalar, riskden kaçınmak için verilecek teminat mektubu metnine
müşterinin onay imzasını almaktadırlar.
Hariçte yerleşik muhatapların teminat mektuplarına koydurmak istedikleri kayıtların büyük
çoğunluğu aynen kontrgarantilere ilâve edilmek suretiyle Türk bankası hukuki güvence
sağlamış olacaktır. Ancak eğer teminat mektuplarına konulması istenen özel şartlar yasaların
emredici hükümlerine,kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı ise geçerli olmıyacağından bu
şartlar kabul edilmiyecek, kontrgarantilere ilâvesi de bir çözüm getirmiyecektir.
Örneğin,'’ihtiyati tedbir kararına rağmen ödeme taahüdü" geçersiz ve aksine hareket cezayı
gerektirdiğinden teminat mektuplarına konulamaz. Döviz mevzuatına göre yasaklanmış olan
hususlar da teminat mektupları ile garanti edilemiyecektir. Tazmin talebinde bulunulmadığı
takdirde vade sonunda, teminat mektubu meblağının muhatap nezdinde depo edilmesi de
teminat mektubunun niteliğine aykırı olduğundan bu tür bir kayıtta ısrar edilmesi halinde
banka vadeli mektup yerine vadesiz teminat mektubu vermeyi tercih edecektir.
2.1. Türk Parası üzerinden düzenlenen harici garantiler
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar konuya ilişkin 3. Maddesi aşağıdaki
gibidir.
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“Türk Parası
Madde 3a) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile aşağıda
belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbesttir.
i) Türkiye'de yerleşik kişiler ile, dışarıda yerleşik kişiler, bankalar vasıtasıyla yurt
dışına serbestçe Türk parası gönderebilirler.
ii) Yolcuların beraberlerinde en çok 5.000.- ABD Doları karşılığı Türk parasını yurt
dışına çıkarmaları serbesttir.
iii) Türk parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin ihracı serbesttir.
b) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta
bulunmaları serbesttir.
c) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan
50.000.- ABD Doları karşılığını aşan Türk lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer
tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.”
32 sayılı Kararın 3. maddesinde getirilen düzenleme ile Türk bankalarının dışarıda yerleşik
kişilere hitaben, Türkiye’de yerleşik kişiler lehine Türk Lirası üzerinden teminat mektubu
düzenlemeleri serbest bırakılmıştır. 3. maddede Türkiye’de yerleşik kişilerin, banka ve özel
finans kurumları aracılığı ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın yurt dışına diledikleri
miktarda Türk Lirası göndermelerinin ve ayrıca Türk Parası ile ödemeyi sağlayan belgelerin
ihracının serbest olması tabii olarak bankaların serbestce yurt dışındaki muhataplara Türk
Lirası üzerinden teminat mektubu verebilmektedirler.
Ayrıca Türkiye’deki kişiler lehine dışarıda yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubelerine, büro
ve temsilcilik ve acentalarına veya yabancı elçilik ve konsolosluklara hitaben Türkiye’deki
bankaların Türk Lirası üzerinden teminat mektubu düzenlemelerinde yasal bir engelin
bulunmamaktarır.
32 sayılı kararın 3. maddesine göre bankalar ve özel finans kurumları aracılığı ile Türk Lirası
ve Türk parası ile ödemeyi sağlıyan belgelerin ihracı serbest olduğundan Türkiye’deki
bankalar yurt dışında yerleşik kişiye hitaben ve yurt dışındaki kişi lehine serbestçe Türk
Lirası üzerinden teminat mektubu düzenliyebilmektedir.
Dışarıda yerleşik kişiler lehine, Türkiye’de yerleşik muhataplara hitaben Türk Lirası
üzerinden teminat mektubu verilmesi, dışarıda yerleşik kişiye “Türk Lirası gayrı nakdi
kredi’’ açılması anlamını taşır. Lehtar taahhüdünü yerine getirmediği takdirde; Türkiye'deki
banka Türkiye’de yerleşik muhataba Türk lirası ödemede bulunacak, lehtara da Türk Lirası
üzerinden rücu hakkını kullanacaktır.
32 sayılı Kararın 3 a bendi Türk parasının yurda ithalini serbest bıraktığı gibi, (b) bendi de
dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de Türk parası ile ödemelerinin serbest olduğunu hükme
bağlamaktadır
Türkiye’deki banka, serbestçe yurt dışında yerleşik kişi lehine Türkiye’de yerleşik muhataba
hitaben ister doğrudan Türk Lirası üzerinden; isterse tazmin tarihinde cari döviz kuru
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üzerinden Türk Liraları karşılığı ödenmek üzere dövizle belirlenen
verebilecektir.

teminat mektubu

Sermaye hareketleri talimatında da Türkiye’deki bankanın, dışarıda yerleşik kişi lehine Türk
Lirası üzerinden teminat mektubu verebileceğine değinilmektedir. 32 sayılı karara göre Türk
parası ile ödemeyi sağlıyan belgelerin Türkiye'ye ithali ve dışarıda yerleşik kişilerin -ki bunlar
yabancı bankalar da olabilir- Türkiye’de Türk Lirası ile ödemeleri serbest olduğuna göre, yurt
dışındaki banka da Türk Lirası üzerinden kontrgaranti veya teminat mektubu verebilecektir.
Yurt dışında yerleşik kişi lehine Türk Bankalarınca düzenlenen Türk Lirası üzerinden teminat
mektupları da genelde bir yabancı bankanın dövizi natık kontrgarantisine dayanılarak
verilmektedir. Bu uygulama en çok Devlet ihale Kanununa göre, yurt dışında yerleşik kişiler
lehine resmi makamlara hitaben Türk lirası üzerinden verilen teminat mektuplarında
görülmektedir. Resmi daireler, genelde dışarıda yerleşik kişiler lehine verilen teminat
mektuplarında bir yabancı bankanın konvertibl döviz üzerinden kontrgarantisini
aramaktadırlar.
Bankalar Kanununa göre; yabancı bankanın kontrgarantinin alınması yeterli olacak, yurt
dışında yerleşik lehtara ayrıca kredi açılması gerekmiyecektir.

2.2. Yabancı para üzerinden düzenlenen teminat mektupları
2.2.1.

Yabancı Para Taahhüdü

Dövizi natık teminat mektubu olarak ifade edilen döviz üzerinden düzenlenen teminat
mektuplarında garanti meblağı yabancı para olarak gösterilmektedir. Diğer bir deyişle
Türkiye'deki bankanın muhataba taahhüdü Türk lirası değil, yabancı paradır. Teminat
mektubu konusu işin veya borcun yabancı para üzerinden olması durumlarında dövize natık
mektuplar muhatabı kur riskine karşı korumaktadır. Hukiki açıdan da döviz üzerinden
ödemenin önü açıktır.
Uygulamada, banka teminat mektuplarında bankanın yükümlülüğü sadece döviz cinsi Dolar,
Euro gibi- ifade edilmektedir. Mektubun tazminin, yani nakde çevrilmesinin talep edilmesi
halinde Türkiye'deki banka borcunu Türkiye’de ödeyecek ise, ister döviz, isterse Türk Lirası
ödemek suretiyle borcundan kurtulabilecektir.
Yabancı para işlemlerin artmasından sonra yabancı para üzerinden ödeme alanları da hukuki
açıdan biraz daha genişletilmiştir. Aksi halde yabancı para üzerinden olan bir alacağın Türk
Lirası üzerinden ödenmesinin mecburi kılınması durumunda yabancı para alacaklısı büyük
zararlara uğrayabilir. Özellikle vadesinde ödenmeyen alacaklarda bu zarar dahada
büyüyebilir. Enflasyonun ve develuasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu konu daha önemli
sonuçlar doğurmaktadır.
Bu konudaki gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasından sonra yabancı para alacaklısının
enflasyona karşı korunması sağlanmış ve ayrıca yabancı para üzerinden dava açılabilmesi ve
mahkemelerin davada belirtilen yabancı paranın fiili ödeme günündeki Türk Lirası
karşılıklarına hükmetmeleri konusu açıklığa kavuşturulmuştur.
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2.2.2. Döviz Karşılığı TL Taahhüdü
Uygulamada döviz üzerinden verilen, ancak tazmininin istenmesi halinde o günkü kur
üzerinden karşılığı Türk Liralarının ödeneceği ifade edilen banka teminat mektuplarına da
rastlanmaktadır. Özellikle Türkiye’deki muhataplara hitaben verilen bu tür teminat
mektuplarını “dövizi natık teminat mektubu” olarak düşünmemek gerekir.Burada bankalar
taahhüt altına girdiği Türk lirası miktarı “döviz kaydına” bağlanmış olmaktadır. Bu işlemler
hukuken geçerli işlemlerdir ve bankalar için bağlayıcı niteliktedir. Bu tür teminat
mektuplarının 32 sayılı karara tabii olmadığı düşünülmektedir. Zira sonuçta taahhüt edilen
bedel Türk Lirası olarak ifade edilmektedir. Bu işlemler için lehtara döviz kredisi açılması da
gerekmez. Banka bu tür teminat mektuplarında kur riskine karşı kendisini koruyacak
hükümleri kontrgarantiye koyacak ve lehtar da limitle bağlı olmaksızın kur riskini
yüklenecektir.
Dövizi natık teminat mektubu ile kastedilen, Türk bankasının tazmin talebi ile karşılaştığı
zaman muhataba karşı taahhüdünü döviz olarak yerine getirmesidir. Yoksa “döviz kaydı”
anlamına gelen, tazmin talebi tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası ödeme taahhüdü, dövizi
natık bir teminat mektubu değildir.
Bankalar Kanunu uyarınca, yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türk
müteahhitlik kuruluşlarının kendi aralarında ya da dışarıda yerleşik kişilerle oluşturdukları iş
ortaklıklarına gayrinakdi kredi açılması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda gayrinakdi
kredinin ortaklardan biri veya birkaçı adına açılması gerekmektedir. Kredinin verilmesi
sırasında, iş ortaklığının taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılacağına dair beyan
alınarak adına kredi açılacak ortağın diğer ortakları temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı
incelenecek ve Bankalar Kanunu gereğince hesap durumu aranacaktır.
Bankalar, yurt dışından sağlanacak olan dış kredilerin teminatı olarak da muhabirleri aracılığı
ile garanti verebileceklerdir.
Türkiye’deki bankalar tarafından Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kişiler lehine
Türkiye’de yerleşik kişilere muhatap döviz üzerinden açılan gayri nakdi kredilere konu
teminat mektuplarının tazmini halinde, Türkiye’deki muhataba döviz ödemesi yapılabilir
32 sayılı kararın 18. maddenin son fıkrasına göre, bankalar ve özel finans kurumlan yurt
dışına ödenen teminat mektubu garanti ve kefalet bedelleri hakkında transfer tarihinden
itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa bilgi, vermek zorundadırlar.
T.C Merkez Bankasınca yayımlanan 32 sayılı karara ilişkin Sermaye harketleri genelgesi esas
alınarak Yabancı para üzerinden düzenlenen teminat mektupları hangi alanları kapsayacağı
açıklanabilir.
2.2.3. Türkiye'de yerleşik kişi lehine dışarıda yerleşik kişiye muhatap

dövizi natık teminat mektubu/kontrgaranti düzenlenmesi
T.C Merkez Bankası genelgesinde “ Bankaların Bankalar Kanunu’ndaki sınırlar içerisinde
kalmak kaydıyla; Türkiyede yerleşik kişiler lehine dışarda yerleşik kişilere muhatap teminat
mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri serbesttir” denilmektedir. Bu hükme göre
bankaların dövize natık mektup vermelerine bir engel bulunmamaktadır.
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Bu tür işlemlerde bankanın müşterisi (lehdar) Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.
Örneğin Türkiye’ye yerleşik bir inşaat müteahhidinin yurt dışında iş alması durumunda, yurt
dışındaki ihale kurumuna (muhatap) dövize natık teminat mektubu veya yurt dışındaki bir
bankaya kontrgaranti verilmesi bu kapsamda düşünülmelidir. Verilecek mektup Türk
müteahhidin aldığı işi tamamlamasın güvence altına alan bir belge niteliğindedir. Tahhüd
zamanında yerine getirilmez ise Türkiye’de yerleşik banka teminat mektubu veya kontrgaranti
mebleğını ödemekle mükellef olacaktır.
Yurt dışından alınan krediler ve borçlanmalar için verilen teminat mektubu ve harici
garantiler de bu kapsamda düşünülmelidir.
2.2.4.

Dışarıda yerleşik kişi lehine dışarıda yerleşik kişiye muhatap
dövizi natık teminat mektubu/ kontrgaranti düzenlenmesi

Türkiye’de kurulu bankalar ile yabancı bankaların Türkiye’de kurulu şubeleri bu serbestiden
yararlanacaklardır. Teminat mektuplarında temelde üç tarafın olduğu hatırlanırsa, BankaLehdar - Muhatap, iki tarafın yurt dışında olduğu bir durumdan sözedilmektedir. Çok
rastlanan bir durum olmamasına rağmen uygulama alanı bulabilecek bir seçenektir. Bu model
de bankanın müşterisi yani lehtarın yurt dışında olması nasıl mümkün olabilir diye düşünmek
gerekir. Zira muhatbın yurt dışında olması zaten çok karşılaşılan bir olaydır. Bir Türk
bankasının yurt dışında müşterisini olması ve onun lehine teminat mektubu vermesi yine
uluslararası işlerin doğuracağı bir sonuç olabilir. Bir Türk firması yurt dışında bir şirket
kurmuş olabilir. Veya bir Türk şirketi ortak girişim (Joint-Venture) kurmuş olabilir. Banka
Türkiyedeki firmanın teminatını almak suretiyle veya Türkiyeden gerekli teminatlandırmayı
yaparak yurt dışındaki firmayı kredilendirebilir.
2.2.5.

Yurt Dışına Verilen Diğer Teminat Mektupları

2.2.5.1.

Ayni ve Nakdi Dış Krediler İçin Verien Teminat
Mektubu/Kontrgarantiler

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Müsteşarlığın iznine gerek olmaksızın bankalar
aracılığı ile serbestçe aynî ve nakdi kredi alabileceği, 32 sayılı kararın 17. maddesinde
düzenlenmiş bulunmaktadır. Türk bankaları serbestçe alınabilecek aynî ve nakdi döviz
kredileri için döviz üzerinden izne gerek olmaksızın teminat meytubu/kontrgaranti
verebilmeltedirler.
2.2.5.2.

Yurt Dışında iş yapan Türk Girişimciler Lehine Verilen Dövizi
NatıkTeminat Mektupları/ Kontrgarantiler

Yurt dışında inşaat, tesisat işleri ile montaj, mühendislik, proje, müşavirlik gibi hizmetler
yapan Türk girişimcilerin katıldıkları ihaleler nedeniyle geçici, avans ve kesin teminat
mektuplarına gereksinmeleri büyüktür. Uygulamada ya doğrudan Türk bankası tarafından
yurt dışındaki ihale makamına hitaben Türk girişimci lehine teminat mektubu düzenlenmekte,
ya da Türk bankasının kontrgarantisiyle yabancı bir banka tarafından ihale makamına hitaben
teminat mektubu verilmektedir. Türk bankası açısından doğrudan teminat mektubu vermesi
ile kontrgaranti vermesi bakımından farklı bir durum ortaya çıkmamakta, Türk bankası her iki
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halde de Türk girişimciden bir kontrgaranti almakta ve ödeme halinde ona rücu etmektedir.
Buna karşılık Türk bankasının kontrgaranti vererek bir yabancı bankadan teminat mektubu
düzenlemesini istemesi Türk girişimcisi açısından "teminat ektubunun’’ maliyetini artırmakta,
zira Türk bankası yabancı bankaya ödediği teminat mektubu komisyonlarını da kendi
komisyonuna ilâve olarak Türk girişimciden tahsil etmektedir.
Yurt dışındaki Türk girişimcileri çeşitli ülkelerdeki ihalelere katılmakta ve her ülkenin
uygulamasının farklı olduğu görülmektedir. Muhataplar arap ülkelerinde genellikle resmi
makamlar olmakta, lehtar olarak da ya tek başına Türk firması, ya da o ülkedeki mahalli bir
firma ile birlikte Türk firmasının kurduğu “joint venture company" adi şirket gösterilmektedir.
Türk firmasının taşaron olarak çalıştığı hallerde muhatabın ihaleyi kazanan asıl firma olması
nedeniyle Türk girişimcinin ona karşı yükümlülüğünün teminat mektubu ile garanti edilmesi
istenmektedir.
Teminat mektubunun miktarlarının yüksek olması halinde, gerek Türk bankaları kendi
aralarında, gerekse Türk bankaları ile yabancı bankalar birlikte konsorsiyum oluşturarak
teminat mektubu/kontrgaranti vermektedirler.
Türk firmalarının taşaron olması halinde; Arap resmi makamlarına teminat mektuplarını
geçici -kesin ve avans teminat mektubu- asıl müteahhit vermekte; kendisini güvence altına
almak için ise kendine hitaben taşarondan teminat metupları talep etmektedir. Muhatap resmi
dairenin teminat mektubunu tazmin ettirmesi halinde asıl müteahhit de kendine hitaben
verilen mektuplarının tazminini istemektedir. Biri diğerinin güvencesini oluşturan bu tür
teminat mektuplarına “back to back" garanti denilmektedir. Taşaron Türk girişimcileri lehine
asıl müteahhide hitaben verilen teminat mektuplarında bu ilişkinin kurulması önem
taşımaktadır. Taşaron lehine verilen teminat mektuplarına “resmi daireye hitaben verilen
teminat mektubunun tazmininin talep edilmesi şartı ile ödeme” yükümlülüğünün getirilmesi
asıl müteahhidin keyfi tazmin taleplerini önliyecektir.
2.2.5.3.

Dövizi Natık Prefinansman Garantileri

Dış ticaret rejimi esasları dahilinde ihracatın finanse edilmesi amacıyla, hariçten kısa vadeli
finansman kredisi temin edilebilmekte, buna prefinansman kredisi denilmektedir.
Prefinansman kredilerinin şartları devamlı değişikliklere uğramaktadır.
Prefinansman kredisini müşteri doğrudan almakta, bankanın görevi garanti vererek veya
vermiyerek aracılıktan ibaret olmaktadır.
Yurt dışından mevzuata uygun olarak alınan (32 sayılı karar Md. 17) prefinansman kredisi
için garanti istenmesi halinde, Türkiye’deki banka 18. madde çerçevesinde, herhangi bir izne
gerek olmaksızın teminat mektubu veya kontrgaranti düzenliyebilecek, bu mektubu tazmin
edilirse Bakanlığa bilgi verecektir.
2.2.5.4.

İthalat Garanti Mektupları

Vesaik veya mal mukabili Türkiye’ye yapılan ithalatta, yurt dışındaki satıcı Türkiye'deki
ithalatçıya bir döviz kredisi açmaktadır. Bu tür bir kredi 32 sayılı kararın 17. maddesinde
öngörülen bir kredi türüdür.
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İhracatçı (satıcı) malları bir bedel almadan göndemekte (CAD/CAG) ve mal bedelini
güvenceye almak için ithalatçıdan banka garantisi talep etmektedir.
Satıcının burada bir garanti istemesi halinde, Türkiye’deki banka doğrudan döviz üzerine bir
teminat mektubu düzenlemekte veya teminat mektubunu düzenliyen bankaya kontrgaranti
vermektedir. Tespit edilen esas ve sürelere uygun olarak vesaik ve mal mukabili ithalat için,
Türkiye’deki bankalar herhangi bir izne gerek olmaksızın, dışarıda yerleşik kişilere hitaben
teminat mektubu veya kontrgaranti düzenliyebilmektedir. Yurt dışındaki ihracatçı teminat
mektubunu aldıktan sonar malı sevketmek suretiyle alacağını güvence altına almaktadır.
Ancak ithalatçı verdiği teminat mektubunun haksız yere tazmin edilmesi riski ile
karşılaşabilir. Normalde CAG işlemlerde ihracatçı malı yükler, ithalatçıda malı teslim alır ve
bedelini ihracatçıya transfer eder. Transfer etmezse ihracatçının TM nu tazmin hakkı doğar.
Kötü niyetli ihracatçılar malı yüklemediği halde elindeki TM nu tazmin talebinde bulunabilir.
Bunu önlemek için teminat mektubu/garanti mektubunun geçerliliğinin malın ithalatçı
tarafından gümrükden çekilmiş olması koşuluna bağlanabilir. Bu nedenle Mal mukabili
ithalatta; transferin yapılabilmesi için gümrükçe tasdikli fatura arandığından, gümrükten
malların çekilmesi teminat mektubunun geçerliliği şartları arasına konulmaktadır.
Diğer bir risk ithalatçı malı çektikden sonar mal bedelini transfer ettiği halde, ihracatçının
teminat mektubunu tazmine kalkışmasıdır. Bunu önlemek içinde mal bedelinin tarsferi ile
teminat mektubu/garanti mektubunun geçersiz kalacağı hükmünün metinde yer almasıdır.
2.2.5.5.

Türk İhracatçısının Taahhüdünü Garanti Eden Teminat Mek./
Kontrgarantiler (İhracat taahhüdü garantileri)

Burada Türkiye’deki ihracatçının gönderdiği malların sözleşme hükümlerine uygunluğunun
garanti edilmesi istenmektedir. Yurt dışındaki ithalatçı Türkiye’de akreditif açtırdığı ve
iharcatçı vesaiki ibraz suretiyle malın bedelini aldığı için, ithalatçı, sevkedilen malın şartlara
uygunluğunu bu şekilde garanti altına almak istemektedir.
Kesin teminat mektubu niteliğinde olan bu tür mektupları Türk bankaları 18. madde
hükümlerine göre herhangi bir izin almadan verebileceklerdir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde teminat mektuplarının tanımı, teminat mektuplarında taraflar, dövzi
üzerinden düzenlenen teminat mektuplarını yasal dayanağı ele alındıktan sonra, yurt dışına
verilen teminat mektupları, harici garantiler, teminat mektuplarındaki yabancı para taahhüdü,
döviz karşılığı TL taahhüdü ve içerikleri incelenmiştir.
Türk girişimcilerin yurt dışında faaliyetleri bulunduğu gerçeğinden hareketle, bu
girişimcilerin teminat mektubu ve harici garantisi ihtiyaçlarının nereden doğduğu ve
bankaların bu ihtiyacı karşılama yöntemleri öğrenildi.
Teminat mektupları ve garantiler ithalat ve ihracatta da kullanıldığından, ihracat
tahhütlerini garantisi, ithalat garantilerinin garantisi, prefinasman garantileri de bu bölümde
incelendi.
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Bölüm Soruları
1- Bankaların yurt dışında yerleşik kişiler lehine, Türkiye’de yerleşik kişiler muhatap dövizi natık
teminat mektubu vermeleri hangi kurumun iznine tabidir?
A)
B)
C)
D)
E)

T.C. Merkez Bankasının,
Gümrük Müsteşarlığının,
Hazine Müsteşarlığının,
Ekonomi Bakanlığının.
İzin gerekmez. Serbestdir.

2- Türkiye’de yerleşik banklar, Türkiye’de yerleşik kişiler lehine, yurt dışında yerleşik kişiler
muhatap teminat mektuplarını hangi para birimi üzerinden verebilirler?
A)
B)
C)
D)
E)

Sadece TL üzerinden verebilirler.
Sadece döviz üzerinden verebilirler.
Yurt dışında yerleşik kişiler lehine teminat mektubu veremezler.
Sadece Dolar üzerinden verebilirler.
TL veya Döviz üzerinden verebilirler.

3- İthalat garanti mektupları aşağıdaki ödeme şekllerinden hangisinde kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)

Peşin ödeme
Akreditifli ödeme
Kabul kredili akreditifli ödeme
Akreditifli peşin ödeme
Mal mukabili ödeme

4- Bankaların, yurt içinde açılacak uluslar arası ihaleler için, Türkiye’de yerleşik kişilere hitaben ,
Türkiye’deki kişiler lehine dövizi natık teminet mektubu vermeleri hangi kurumun iznine
tabidir?
A) İzin gerekmez serbestdir.
B) T.C. Merkez Bankasının,
C) Gümrük Müsteşarlığının,
D) Hazine Müsteşarlığının,
E) Ekonomi Bakanlığının.
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5- Türkiye’deki bankalarca yurt dışına teminat mektubu(TM)/kontrgaranti verilmesi durumunda
taraflardan hangisinin yurt dışında yerleşik olması mümkündür?
A) Sadece lehdar yurt dışında olabilir.
B) Sadece muhatap yurt dışında olabilir.
C) Sadece, muhatabın Türkiye’de, Lehdarın yurt dışında yerleşik olması halinde mümkündür.
D) Muhatap veya Lehtarın yurt dışında yerleşik olması halinde yurt dışına TM/Kontrgaranti
verilemez.
E) Lehdar da Muhatab da yurt dışında yerleşik olabilir.
6- Yurt dışına verilen teminat mektuplarında, muhatabın taleplerinden hangisinin yerine
getirilmesi hukuken mümkün değildir?
A) İtirarsız ilk talepte ödenmesi.
B) Bedelinin döviz olarak taahhüt edilmesi.
C) İthiyati tedbir kararı olsa bile ödeneceği taaahhüdü.
D) Bedelinin TL olarak taahhüt edilmesi.
E) Yurt dışında ödenecek vergilerin ödeneceğinin garanti edilmesi.
7- Yurt dışına verilen teminat mektuplarında muhatapın,“Tazmin talebinde bulunulmadığı
takdirde vade sonunda, teminat mektubu meblağının muhatap nezdinde depo edilmesi”
koşulunda israr etmesi durumunda, Türk bankası ne yapmayı tercih etmektedir.
A) Bu şekilde bir metni kabul etmek yerine vadesiz mektup vermeyi,
B) Ekonomi Bakanlığının onayını alarak muhatabın talebini kabul etmeyi ,
C) T.C Merkez Bankasının onayını ve lehdarın tahhüdünü alarak talebi kabul etmeyi,
D) Teminat mektununu verdikten sonra iptali için dava açmayı,
E) Bankalar yurt dışına bu koşulu içren teminat mektubu veremezler.
8- Türkiye’de yerleşik kişiler lehine ve dışarda yerleşik kişilerin muhatap oldukları döviz teminat
mektuplarına hangi tür işleri yapanlar ihtiyaç duyalar?
A) Yurt dışı inşaat taahhüdü işi yapanlar,
B) Yurt içinde uluslararası ihaleye konu inşaat tahhüt işi yapanlar,
C) Akreditifli ihracat işi yapanlar,
D) Akreditifli ithalat işi yapanlar,
E) Kabul kredili/akreditifli ithalat veya ihacat işi yapanlar.
9- Türkiye’de yerleşik bankalar, Yurt dışında yerleşik kişiler lehine, Türkiye’de yerleşik kişiler
muhatap teminat mektuplarını hangi para birimi üzerinden verebilirler?
A) TL veya Döviz üzerinden verebilirler.
B) Sadece TL üzerinden verebilirler.
C) Sadece döviz üzerinden verebilirler.
D) Yurt dışında yerleşik kişiler lehine teminat mektubu veremezler.
E) Sadece Dolar üzerinden verebilirler.
10- Muhatabı n ve lehdarın yurt dışında bankanın yurt içinde yerleşik olduğu bir teminat mektubu
işleminde Türkiye’deki banka kime kredi açar?
A) Yurt dışında yerleşik firmaya
B) Yurt dışında yerleşik ihale makamına,
C) Yurt dışında yerleşik mahkemelere,
D) Yurt içindeki ihale makamına,
E) Yurt dışındaki Gümrük İdaresine
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13.ders Yabancı Para Teminat Mektupları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta teminat mektupları konusuna devam edeceğiz. Türkiye’de yereleşik
bankaların yurt içine döviz üzerinden teminat mektubu vermelerinin usul ve esasları, yurt
dışında yereleşik bankaların Türkiye’de yerleşik muhataplara döviz üzerinden teminat
mektubu vermeleri, koşulları ve iş süreçleri incelenecek.
Bankaların yurt dışında, muhatabın Türkieye’de yerleşik olması durumunda
uygulamanın seyri, koşulları, kontrgaranti gerkliliği kimin kontrgaran olacağı, garanti
akreditifleri, teminat mektuplarından farkı, peşin ödemelere ilişkin teminat mektupları bu
haftanın konusudur.
Geçen hafta incelenen konular ve bu hafta incelenecek konular temnat mektuplarının
uluslararası uygulamasına ilişkindir. Bu nedenle Teninat mektubu türlerinin ingilzce
karşılıkları ve garantilere ilişkin uluslararası kurallar da ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Yurt dışında yerleşik bankalar Türkiye’deki muhataplara teminat mektubu
verebilir mi?
2)

Türkiye’de yerleşik bankalar dövizi natık teminat mektubu düzenleyebilir mi?

3)

Peşin ödemelerle ilgili döviz üzerinden garanti verilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Dövize natık teminat
mektupları garantiler

Döviz üzerinden
teminat meytubu
öğrenilecek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
düzenlenen
uygulaması Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Lehtarın Türkiye’de veya yurt dışında olamsı

•

Muhatabın yurt dışında veya Türkiye’de olması

•

Bankanın yurt dışında ya da Türkiye’de olması
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Giriş
Bu bölümde gayri nakdi yabancı para kredilerin en önemli başlığı olan “Dövize natık
Teminat Mektupları” işlenecektir. Bankalar tarafından düzenlenen teminat mektupları üçüncü
bir kişnin bir borcu veya fiilini garanti eden metinlerdir. “Yargıtay içtihadı birleştirme
kararları sonucu 1969 yılından beri banka teminat mektupları/kontrgarantiler garanti
sözlşemesi sayılmıştır.75
Nakit kredilerde olduğu gibi gayri nakdi kredilerde de kredinin milli para birimi TL
den kullandırılması gerekir. Ancak gerek yurt içindeki ihalelerde gerekse yurt dışına verilecek
garantilerde teminat mektuplarının/kontrgarantilerin döiz üzerinden düzenlenmesi
zorunluluğu orataya çıkmaktadır. Bankalar yurt içinde veya yurt dışındaki muhataplara
hitaben döviz teminat mektupları düzenleyebilmektedirler. Ayrıca yurt dışından gelen
kontrgarantilere dayanarak yurt içine teminat mektubu vermektedirler. Bankaların yurt
dışındaki bankaların muhatab olduğu kontrgarantiler vermeleri de bu dersin konularındandır.
Bankalar bu hizmetleri verirken bünyelerinden nakit bir çıkış yapmazlar. Ancak
verdikleri garantiler kadar riske girerler. Bu işlemler sebebiyle doğan risk döviz üzrinden
takip edilen risklerdir. Bu hizmetleri karşılığında bankalar müşterilerinden komisyon
almaktadırlar.

75

Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler –Önsöz Prof Dr. Seza Reisoğlu
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3. TÜRKİYE’DE YERLEŞİK BANKALARIN YURT İÇİNE
DÖVİZE NATIK TEMİNAT MEKTUBU VERMESİ
3.1. Lehdar dışarda muhatap Türkiye’de
Türkiye’de kurulu bankalar ve yabancı bankaların Türkiye’de kurulu şubeleri 32 sayılı kararın
18. maddesinin tanıdığı bu serbestiden yararlanacaklardır.
Bu seçenekte bankanın müşterisi (lehtar) yurt dışındadır. Muhatap yurt içideki bir kurum veya
herhangi bir gerçek veya tüzel kişilik olabilir. Örneğin İtalyan bir inşaat firması Türkiye’deki
bir karayolu ihalesine katılabilir, ihaleye katılım için ve ihaleyi alması halide her iki aşama
için de dövize natık teminat mektubu ihtiyacı olacaktır. Türk bankalarının yurt dışındaki bu
firmayı kredilendirmeleri kredi tekniği açısından birçok zorluk içermektedir. Bunun yerine
yurt dışındaki bir bankanın kontrgaranti istenecektir. Konumuz firmanın çalıştığı yurt
dışındaki bir banka Türkiye’deki muhabirine mektup yazarak yurt dıışıdaki firma lehine
Türkiye’deki muhataba hitaben teminat mektubu vermesini isteyebilir. Bu durumda Türk
bankasının müşterisi yurt dışındaki banka olacaktır.
3.2. Lehdar Türkiye’de Muhatap Türkiye’de
Bu seçenekte lehtar yani bankanın müşterisi Türkiye’dedir. Muhatabda Türkiye’dedir.
Türkiyedeki bir kişi veya kuruluşa teminat metubu verilmesin bazı şarları vardır. Bu şartlar
oladığı sürece Türkiye’deki muhataba ancak TL üzerinden temianat mektubu verilebilir. Bu
şartlardan biri bu seçenek içinde yer almaktadır. O şart uluslararası ihale şartıdır. Uluslararası
ihale; yurt dışındaki firmaların da katılacakları ihalelerdir. Uluslararası ihalenin mutlaka kamu
kuruluşları tarafından açılması zorunlu olmayıp özel tüzel, hatta gerçek kişiler de uluslararası
ihale açabilirler. Örneğin 3. köprü ihalesi uluslararası bir ihaledir. Bu ihale için Türkiyeden ve
Dünyanın değişik ülkelerinden teklif verenler olacaktır. Dolayısıyla teminat mektuplarının da
döviz üzerinden olması doğaldır. Bu ihalaya katılacak Türk müteahhitlar lehine dövize natık
teminat mektubu verilebilir.

4. YURT DIŞINDAKİ BANKALARCA TÜRKİYE’DE YERLEŞİK
MUHATAPLARA HİTABEN TEMİNAT MEK. VERİLMESİ
4.1. Genel açıklama
Yabancı bankalarca genellikle Türk bankasına dışarıda yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine
kontrgaranti gönderilmekte ve Türk bankasının Türkiye’deki muhataba teminat mektubu
vermesi istenmektedir. Devlet ve kamu kuruluşları tarafından ihaleye çıkarılan büyük
kapsamlı işlere -baraj, otoyol, santral vs.- yurt dışında yerleşik firmalar da katılmakta, bu
firmalar lehine geçici, avans ve kesin teminat mektupları yabancı bankaların
kontrgarantilerine istinaden Türk bankalarınca verilmektedir. Ayrıca çeşitli konularda -yurt
dışına yapılan siparişlerde imalattan önce peşin ödemeler veya geçici ihracatta- yabancı
bankanın kontrgarantisi alınmaktadır.
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Yabancı banka kontrgarantileri süreli veya süresiz verilebilmektedir. Süreli kontrgarantilerde
mutlaka Türk bankasından verilmesi istenen teminat mektubu da süreli olacak ve
kontrgaranti süresinin teminat mektubu süresinden daha uzun bir süreyi -iki hafta veya bir
ay- kapsamasına dikkat edilecektir. Gerek kontrgarantinin ve gerekse teminat mektubunun
vadesinin aynı olması halinde, teminat mektubunun tazmininin son gün olması, kontrgarana
rücuu tehlikeye atacaktır.
Kontrgaranti süresiz, ancak verilmesi istenen teminat mektubu süreli ise; teminat mektubunu
veren bankanın kontrgarantinin süresiz olduğunu düşünerek vadeyi kendiliğinden uzatma
yetkisi yoktur. Mutlaka kontrgarandan uzatma konusundayetki alması gerekir. Buna karşılık
kontrgaran vadeli teminat mektubunun süresini uzatma talebinde bulunsa dahi, teminat
mektubunu uzatıp uzatmama sadece teminat mektubu veren bankanın yetkisindedir. Teminat
mektubunda, garanti veren banka bu tür bir yükümlülük altına girmiş ise bu yükümlülüğünü
yerine getirmek zorundadır.
Yabancı bankaların dışarıdaki veya Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler lehine Türkiye’deki
bankalara veya muhataplara hitaben -örneğin bir şirkete açılacak kredilerin teminatı olarakdoğrudan teminat mektubu veya kefalet vermeleri de mümkün bulunmaktadır.
4.2. Bankanın dışarda muhatabın Türkiye’de olması
Yabancı bankaların yurt dışında veya Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine örneğin Türkiye'deki bir şirketin nakdi veya gayri nakdi kredi alması halinde- Türkiye’deki
muhataplara dövizi natık teminat mektubu/kontrgaranti vermeleri mümkündür. Türkiye’de
yerleşik kişi lehine teminat mektubu söz konusu olduğunda genelde, yabancı banka verdiği
kontr- garanti/teminat mektubu için yurt dışında bir teminat almakta ve Türkiye’deki lehtara
başvurmamaktadır. Ancak teminat mektubunu/kontrgarantiyi tazmin eden yabancı bankanın
Türkiye'deki lehtara rücu etmek istemesi hali üzerinde de durmak gerekir.
Bu husus 32 sayılı kararın döviz kredisi alınması başlıklı 18. Maddesinde yeniden
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre “ Türkiyede yerleşik kişilerin yurt dışından... gayri nakdi
kredi temin etmeleri serbesttir”
Bu maddenin uygulanması sonucu Türkiyede yerleşik gerçek ve tüzel kişiler yurtdışındaki
bankaların lehlerine dövizi natık teminat mektubu/kontrgraranti alabilecekler,komisyon oranı
taraflarca serbestçe kararlaştırılabilecek ve mektubun tazmini halinde, teminat mektubu
meblağı başvuru üzerine bankalarca kendi kaynaklarından karşılanacakdır.
4.3. Yabancı bankanın TL teminat mektubu vermesi
32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanununda 1991 yılında yapılan değişiklikle Türk
Lirası üzerinden teminat mektubu/kontrgaranti verilmesi mümkün hale gelmiştir.
Hazine Müsteşarlığının bir yazısına göre 662 20 Haziran 1991 tarihli 20907 sayılı resmi
Gazetede yayımlanan Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 18.
Maddesi,Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından gayri nakdi kredi,garanti ve kefalet
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sağlamalarında döviz ve Türk Lirası ayrımı yapmaksızın serbesti getirilmiştir. Bu nedenle
yurt dışında yerleşik kişilere muhatap TL. Üzerinden teminat mektubu veya kontrgaranti
düzenlemeleri serbest bulunmaktadır.
Öte yandan anılan kararın 3. Maddesine göre, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de Türk
Parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları serbest olduğundan TL.üzerinden
düzenlenen söz konusu teminat mektuplarının tazmini halinde “TL” ile ödeme yapmaları da
serbest bulunmaktadır.
4.4. Yabancı para kontrgarantilerde bulunması zorunlu hükümler
Türk bankalarının Türkiye’deki muhataplara hitaben verdikleri teminat mektupları -özellikle
ihaleler nedeniyle verdikleri geçici, avans ve kesin teminat mektupları- belli ibareleri ihtiva
etmekte, resmi daireler bu mektupların metinlerinde hiçbir değişiklik kabul etmemektedirler.
Yabancı kontrgarantiler, Türk bankasınca verilecek teminat mektubu metnine uygun
düzenlenmelidir. Aksi takdirde, ödemede bulunan Türk bankası yabancı bankaya rücu
hakkını kaybedecek, bu durum bankayı önemli zararlara sokabileceği gibi, dövizlerin yurda
getirilmesini bankanın kusurlu davranışı ile engellediği, bu nedenle döviz kaybına neden
olduğu iddiaları ile de karşılaşılabilecektir.
Yabancı bankanın gayrikabili rücu sorumluluğu altında da olsa, Türk bankasından metin
vermeksizin sadece - örneğin geçici veya kesin- teminat mektubu vermesini istemesi
uygulamada bazı sakıncalar yaratabilecektir. Yabancı banka ihtilâf halinde, Türk bankasının
kayıtsız şartsız sorumluluk altına girmesinin kendi ülkesindeki teminat mektubu uygulamasını
aştığını, Türk bankasına bu kadar kapsamlı bir yetki vermediği iddiasını ortaya atabilecektir.
Belli bir komisyon karşılığında büyük meblağlara varan teminat mektubu veren Türk
bankasının tek güvencesi kontrgaranti olacağından, ihtilâfların asgariye indirilmesi
zorunludur. Bu nedenle yabancı kontrgarantide ya örneğin "metni tarafınızdan belirlenecek
avans teminat mektubu vermeniz" veya benzeri ibareler kullanılabileceği gibi kontrgaran
banka, Türk bankasına hitaben “kayıtsız şartsız; herhangi bir itirazda bulunmaksızın ilk yazılı
talepte ödeme taahhüdünde”de bulanabilir.
Yabancı kontrgarantilerde genellikle teminat mektuplarına ilâvesi istenen özel şartlar
bulunmaktadır. Bu özel şartlar mutlaka tercüme edilerek ve Türkçe olarak teminat mektubu
metnine ilâve edilecektir. İlk talepte derha! gecikmeksizin ve herhangi bir itirazda
bulunmaksızın ödeme taahhüdü ile özel şartların nasıl bağdaşabileceği tartışılabilir.
Kuşkusuz olan husus özel şartların geçerli olarak bir teminat mektubuna ilâve
edilebileceğidir.Akit serbestisi içinde şarta bağlı -özel şartların gerçekleşmesi koşulu
ile geçerli- bir teminat mektubu düzenlenmesi mümkündür. Özel şartlı bir teminat
mektubunda, şartların gerçekleştiğini muhatap ispat edecektir. Şartın gerçekleşmesi halinde-örneğin akreditifin açılması şartı- taahhhüdün yerine getirilmediğini muhatabın yazılı olarak
bildirmesi halinde banka derhal ödeme zorundadır.
Yabancı kontrgaranti ile verilmesi istenen teminat mektubundaki meblağ döviz ile Türk
Lirası olarak ifade edilmiş olabilir
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Teminat mektubundaki meblağın döviz olarak belirtilmesi halinde. Türk bankasının tazmin
talebi ile karşılaşması halinde yükümlülüğünün döviz mi, yoksa tazmin talebi tarihindeki
döviz karşılığı Türk Lirası mı olacağı tartışılacaktır. Teminat mektubu meblağının döviz
olarak gösterilmesi; sadece “döviz kaydı” anlamı taşıyorsa, diğer bir deyişle amaç
enflasyona karşı korunmak ise Türk bankasının yükümlülüğünün, tazmin talebi tarihindeki
kur üzerinden hesaplanacak Türk Lirası olacağı kuşkusuzdur. Buradaki kur, dövizin satış
kuru olacaktır. Buna karşılık amaç; tazmin talebi halinde muhataba döviz ödemesi ise gerek
32 sayılı karar gerekse Bankalar Kanunu gözönünde tutulacaktır.
4.5. Yabancı teminat mektubu ve kontrgaranti türleri
Teminat mektubu veya kontrgaranti veren her yabancı banka, kuşkusuz bunları kendi
hukukuna ve banka uygulamasına göre düzenlemek istemektedir.Ancak özellikle yabancı
kontrgarantilerin en büyük bölümünü oluşturan -resmi daireler tarafından yapılan ihaleler,
peşin ödemeler veya geçici ihracatta- işlerde muhatap, resmi kuruluşlar olmakta, bunlar da
örnek teminat mektupları metinlerinde değişiklik yapmayı kabul etmemektedirler. Bu
nedenle Türkiye’ye kontrgaranti veren çeşitli dış ülkeler bankaları Türk uygulamasına uygun
kontrgaranti metinleri vermeyi kabul etmektedirler. Kontrgarantiye konulan özel şartlar
genelde Türkiye’deki muhatap ile dış ülkedeki lehtar arasındaki anlaşmaya uygun olduğu
ölçüde muhatapça kabul edilmekte, aksi takdirde teminat mektubu -ve dolayısıyla
kontrgaranti- metninden özel şartların çıkarılması istenmektedir.
Türk bankacılık uygulamasına göre yabancı teminat mektubu/kontrgarantiler başlıca iki
grupta toplamaktadır. Bunlar Türk hukukuna ve uygulamasına göre bir garanti mukavelesi
niteliğinde sayılabilecek teminat mektupları ve kontrgarantiler ile akreditif kurallarına göre
verilen teminat mektupları ve kontrgarantilerdir.
4.5.1. Türk uygulamasına benzer yabancı teminat mektupları
Anglo-Saxon hukuk sistemi ve uygulaması dışında kalan ülkeler -örneğin Avrupa ülkeleri,
Japonya, Arap ülkeleri- bir garanti sözleşmesi niteliğinde teminat mektubu ve kontrgaranti
düzenlemekte veya Türk bankalarınca istenen teminat mektubu/kontrgaranti metinlerini
olumlu karşılamaktadırlar.
4.5.2. Garanti Akreditifi (Stand by Letter of Credit)
Garanti akreditiflerine genellikle Amerikan uygulamasında rastlanmaktadır. 1857 de
Newyork Temyiz Mahkemesinin Banking Act ile ilgili olarak verdiği karar, yüz seneden fazla
zamandan beri Amerikan mahkemeleri tarafından müstakar bir şekilde benimsenmiş
bulunmaktadır. Bu karar, Amerikan bankalarının üçüncü bir kişinin borcu için garanti
vermesini engellemektedir. Spekülasyona ve belirsizliğe dayanan kişilerle ilgili garantilerin
sadece sigorta şirketleri tarafından verilebileceği kabul edilmektedir.
Bu yasağı aşmak için Amerikan bankaları standby letter of credit düzenlemektedirler.
Amerikan kontrol mercileri de garanti akreditiflerini geçerli saymakta, Amerikan içtihatları
da aynı görüşü paylaşmaktadırlar.
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Garanti akreditiflerine standby letter of credit denilmesinin nedeni lehtarın bu garantiyi
sadece diğer tarafın kusuru “default” halinde kullanmasına dayanmaktadır. Burada esas
itibariyle mücerret bir taahhüt söz konusudur. MTO Bankacılık Komisyonu, standby L/C
lerin hem milletlerarası yeknesak kurallara, hem de bunu düzenliyen ülke mevzuatına tabi
olduğu ve garanti niteliği taşıdığı şeklindeki ibarelerin kargaşa yaratır nitelikte olduğundan
kullanılmamasını tavsiye etmiştir.
Standby letter of credit'ler milletlerarası yeknesak kurallara tabi bir akreditifin tüm
unsurlarını içermesine rağmen mal akreditiflerinden farklıdırlar. Garanti akreditifleri,
taahhüdün yerine getirilmemesi “nonperformance” halini temin ettiği halde, mal akreditifleri
taahhüdün ifası "performance”ningüvencesini oluşturmaktadır. Bu farklılık gerek akreditif
bankasının durumunu, gerekse istenen belgelerin tipini değiştirmektedir.
4.5.3.

Kontrgaranti niteliğindeki garanti akreditifleri

Amerikan bankaları doğrudan teminat mektubu veya kontrgaranti verememeleri nedeniyle
zorunlu olarak standby L/C düzenlemektedirler. Uygulamada da Türk bankaları genellikle
Amerikan bankalarından kontrgaranti yerine geçmek üzere standby L/C almaktadırlar. O
takdirde Amerikan bankası, Türk bankasından belli kişiye hitaben belli meblağı havi teminat
mektubu düzenlemesini talep etmekte ve garanti akreditifinde belirtilen belgelerin Türk
bankasınca ibrazı halinde Ödeme taahhüdü altına girmektedir. Garanti akreditifinin bir
kontrgaranti niteliğinde olması için mutlaka Türk bankasından bir teminat mektubu
düzenlemesini istemesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu garanti akreditifi; doğrudan bir
teminat mektubu işlevi görecek; buna dayanarak Türk bankası “teminat mektubu’’
düzenliyemiyecek Türk bankası, akreditif bankasından teminat mektubu masraflarını ve de
teminat mektubu komisyonunu talep edemiyecektir. Garanti akreditifi bir kontrgaranti
niteliğinde olsa da; 500 sayılı Yeknesak Kurallar açısından Amerikan bankası akreditif
bankası, Türk bankası da lehtar durumunda olacaktır. Aranan belgeler ise genellikle, lehtarın
(Türk bankasının) teminat mektubu muhatabının tazmin talebinde bulunduğunu yazılı olarak
beyan etmesi (statement) ve görüldüğünde ödenecek bir poliçeyi akreditif bankasına
çekmesidir. Uygulamada bazen, garanti akreditifi veren Amerikan bankası lehtar olan Türk
bankasının değil, fakat teminat mektubu muhatabının poliçe çekmesini istemektedir ki,
kargaşaya yol açabilecek bu durumun kabul edilmemesi uygun olur. Akreditifin niteliği de
lehtarın poliçe çekmesine uygun bulunmaktadır.
Kontrgaranti niteliğindeki garanti akreditiflerinde, Türk bankasının görevli banka olarak
belirlenmesi, teminat mektubu muhatabının ise lehtar olarak gösterilmesi ve Türk bankasının
akreditife teyidini koymasının istenmesi de mümkündür. O takdirde, akreditife teyidini koyan
banka ayrıca bir teminat mektubu düzenlemiyecek; akreditifin lehtarı (teminat mektubunun
muhatabı) akreditifteki belgeleri -borçlunun taahhüdünü yerine getirmediğini belirterek
tazmin talebi ve şartlar arasında yer alıyorsa görüldüğünde ödenecek poliçe- teyit bankasına
vererek akreditif meblağını tahsil edecektir. Türk uygulamasında genellikle teyit verme
yerine, kontrgaranti niteliğindeki Amerikan bankası standby . L/C karşılığında Türkiye’deki
bankaca teminat mektubu düzenlenerek muhataba verilmektedir.
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Akreditif bankasının bir standby L/C düzenlemesi ve Türk bankasının da, bu garanti
akreditifini teyit etmesi halinde; bir kontrgarantiye dayanılarak teminat mektubu
verilmesinden farklı bir durum da ortaya çıkmaktadır. Bir bankanın bir kontrgaranti vermesi
halinde; kontrgaran bankaya karşı başvuru hakkı, sadece akreditifin lehtarı olarak teminat
mektubu veren bankaya -teminat mektubu muhatabına değil- aittir. Oysa teyitli bir standby
L/C de lehtar teyit veren bankaya başvurabildiği gibi, akreditif bankasına da aynı şekilde
doğrudan başvuru hakkına sahiptir.
Devlet İhale Kanununa tabi işlerde resmi dairelerin yasa gereği sadece vadesiz teminat
mektubu kabul etmeleri, kontrgaranti niteliğindeki garanti akreditiflerinde sorun yaratmıştır.
Akreditiflerin mutlaka vadeli olmaları zorunlu olduğundan, Amerikan bankaları vadeli
standby L/C düzenlemekte, ancak teminat mektubu iade edilinceye veya teminat mektubu
veren banka ibra edilinceye kadar akreditifin her defasında otomatik olarak aynı süre
uzayacağını kabul etmektedirler. Bu tür garanti akreditifi açan Amerikan bankaları bazan
akreditif meblağını, Türk bankasına depo etmek suretiyle akreditif yükümlülüğünden
kurtulma hakkını da saklı tutmaktadırlar.
4.5.4. Garanti akreditifleri ve teminat mektupları farkı
Standbay L/C ler, bir garanti fonksiyonu ifa etmekle beraber, Türk hukukunda nitelikleri ve
hükümleri Yargıtay kararları ile belirlenmiş bir garanti sözleşmesi niteliğindeki teminat
mektubu veya kontrgarantiden hukuken tamamen farklı bulunmaktadırlar. Türk hukukuna
göre, banka teminat mektupları ile belli bir risk garanti edildiği, risk ortaya çıkmadığı veya
sona erdiği takdirde garanti veren banka yükümlülüğünden kurtulduğu halde, garanti
akreditifleri “riskle” ilgili değildirler. Tüm diğer akreditifler gibi, akreditife uygun belgelerin
ibrazı halinde akreditif bankasının - varsa teyit bankasının- ödeme yükümlülüğü doğmaktadır.
Ancak burada da; risk doğmadan -veya sona erdikten sonra- akreditif lehtarının tazmin
talebinde bulunmasının iyi niyetli bir davranış oluşturmıyacağı (Fraud), akreditif bankasının
ve varsa teyit bankasının bu durumu bilmesi halinde akreditif meblağını ödeme
yükümlülüğünün doğmıyacağı ileri sürülebilecektir.

5. KONTRGARANTİ KARŞILIĞI TEMİNAT MEKTUBU
VERİLMESİ
5.1. Kamu kurumkarına hitaben verilen teminat mektupları
Büyük kamu ihalelerine hariçte yerleşik firmalar da katılmakta ve bunların gereksinme
duydukları geçici, kesin ve avans teminat mektupları, yabancı bankaların kontrgarantilerine
istinaden Türk bankaları tarafından ihale makamına verilmektedir. Yabancı bankaların, Türk
ihale makamlarına hitaben doğrudan teminat mektubu vermeleri kabul edilmemektedir.
Kendi ülkesinin yasalarına uygun olarak kurulmuş ve yasalara uygun faaliyette bulunan her
yabancı bankanın kontrgarantisi karşılığında Türk bankası ihale makamına karşı teminat
mektubu verebilecektir.
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İhale makamları genellikle, metni Maliye Bakanlığınca saptanmış olan mektuplarda bir
değişiklik kabul etmemektedir. Türk bankası, yabancı bankanın kontrgarantisinde özel
şartlar varsa bunları teknik terimler dışında mutlaka ve Türkçe olarak vereceği teminat
mektubuna koyacaktır. Muhatabın bu şartları kabul etmesi halinde, Türk bankasının ödeme
yükümlülüğü bu şartların gerçekleşmesine bağlı olacak, şartın gerçekleştiğini iddia eden
muhatap bunları ispat yükümlülüğü altında bulunacaktır.
Türkiye’deki bir bankanın, Türkiye’de yerleşik bir muhataba -kamu kuruluşu- vereceği
mektup Türk Lirası üzerinden veya belli yabancı para karşılığı Türk lirası olacaktır.
5.2. Peşin ödemelerle ilgili teminat mektupları (Down-payment

guarantee)
Özellilke yatırım malları ithalatında, yurt dışındaki imalatçı imalata başlamak için sipariş
bedelinin belli bir oranının ödenmesini isteyebilir. İthalatçının bu bedeli ödemesinde bir
sakınca yoktur. Ancak malın imal edileceği ve zamanında sevk edileceğinden emin olmak
ister. Bu maksatla karşı taraftan teminat mektubu isteyebilir. Yurt dışındaki banka
kontrgarantisi karşılığında yurt içi bir banka ithalatçıya temiminat mektubu vererek bu
güvence sağlanmaktadır.
YABANCI KONTRGARANTİLERE DAYANILARAK TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA
TÜRKİYE’DE YERLEŞİK MUHATAPLARA HİTABEN TEMİNAT MEKTUBU VERİLMESİ

PEŞİN ÖDEMELERLE İLGİLİ TM
(DOWN PAYMENT GUARANTEE).
•TARAFLAR:
-MUHATAP(İthalatçı)
-LEHDAR( İhracatçı)
-BANKA (ihracatçının bankası
- Kontrgaran)
-BANKA (İthalatçının bankası
- TM düzenleyen)

İHRACATÇI

2

4

BANKASI

İTHALATÇI

3

3

İHRACATÇININ

•Kontrgaran ihracatçının
•Yurt içi banka Kontrgaranın
riskini üslenir.

1

3
2

2

İTHALATÇININ

BANKASI

2

5.3. Dışarda yerleşik kişler lehine mahkemekere, icra dairelerine verilen teminet
mektupları
Dışarıda Yerleşik Kişiler Tarafından Türkiye'de Dava Açılması Halinde -Devletler arasında
ikili anlaşmalar haric, davalının teminat talebine hakkı bulunmaktadı. Teminat talebi ilk
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itirazlar arasında bulunup davalı tarafından esasa cevap vermeden önce talep edilmektedir.
Teminat talebi hakim tarafından kabul edilince, hakim teminat vermekle mükellef olan
davacıya -veya müdahile- bunu yatırması için uygun bir süre tanır. Bu süre içinde teminat
gösterilmezse dava açılmamış sayılır. Yurt dışında mukim davacıların talebi üzerine, yabancı
banka Türk bankasına kontrgaranti göndermekte ve Türk bankası mahkemeye teminat
mektubu vermektedir.
Mahkeme kararının temyiz edilmesi icrayı durdurmamakta; icranın tehiri istenirse, teminat
mektubu verilmesi gerekmektedir. Davayı kaybeden davalının, hariçte yerleşik bir kişi
olması halinde, genelde yabancı bankanın verdiği kontrgaranti karşılığında Türk bankasınca
verilecek teminat mektubu ile mahkeme kararı kesinleşinceye kadar icranln tehiri
sağlanmaktadır. Davacının ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talep etmesi halinde de benzer
uygulamalar söz konusu olmaktadır.

6. YABANCI PARA TEMİNAT MEKTUPLARININ İNGİLİZCE
KARŞILIKLARI
6.1. Temporary bond-bid bond-tender guarantee

(Geçici teminat mektupları)
Bu tür teminat mektupları ihale makamının açtığı ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin,
ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere ihaleyi açan tarafa
vermek zorunda olduğu bir teminat mektubudur. Teminat mekubunun tutarı ihale bedelinin
belli bir tutarı kadar olamak üzere önceden velirlenir. Katılımcı eğer ihaleyi kazanamaz ise
teminat mektubu kendisine iade edilir. Katılımcı ihaleyi kazandığı halde muhatap ile kontrat
imzalamaz ise, geçici teminat mektubu belirtilen bedel üzerinden tazmine konu olacaktır.
İhaleyi açan ihale makamı, ihaleyi kazanan tarafın ihale konusu iş ile ilgili kontratı
imzalamaya yanaşmaması halinde yeniden ihale açmak zorunda kalacaktır. Bu durumda
ihalenin yenilenmesi, şartların değişmesi, fiyat artışları gibi nedenlerle ihale makamını zarara
uğratabilir.
İhale sistemi bir işin en ucuz fiyata ve en iyi koşullarla yapılmasını sağlamak için rekabet
yaratılmasına bir zemin hazırlayan sistemdir. İhaleye katılanların verdikleri teklifin arkasında
durmalarını güvence altına almak üzere düşünülmüş olan geçici teminat mektupları ihale
makamının zararını tazmin etmeye hizmet etmesinin yanında, teklifinden vazgeçen katılımcı
için de bir cezai müeyyide olmaktadır.
6.2. Performance bond-Performance guarantee

(Kesin teminat mektubu)
Bu mektuplar ise, ihaleyi açan tarafın, ihale sonucunda işi taahhüt eden müteahhidin ihale ile
ilgili kanun ve şartname uyarınca vermesi gereken kesin teminat miktarının yerine geçen bir
belgedir.
Başka bir deyişle, ihaleyi kazanan istekli artık işi yapmaya hak kazandığından, bu kez işi
bitirmesini sağlamak için kendisinden kesin teminat istenilir. Kesin teminat verdiğii takdirde,
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evvelce ihaleye katılmak için vermiş olduğu geçici teminat iade edilir. Aksi takdirde, geçici
teminat muhatap tarafından gelir kaydedilecektir.
6.3. Advance payment guarantee(Avans teminat mektupları)
Bu mektuplar ise, ihaleyi kazanan tarafa, muhatap tarafından,işin daha çabuk yapılabilmesini
sağlamak amacıyla ödenecek olan avansın, işin savsaklanması ,yapılmaması halinde
muhataba geri odeneceğini ifade eden belgelerdir.
Amacı, ihaleyi kazanan müteahhidin nakit sıkıntısına çare olmak üzere, muhatap tarafından
önceden belirlenen bir miktarın , müteahhide ödenmesi ve sonra müteahhid iş yaptıkça işin
yapılan kısmına karşılık olan tutarın verilen avansdan düşülmesidir.Yani, müteahhid yaptığı
işi muhatap tarafa kabul ettirdikçe borcu eksilmektedir.
6.4. Payment guarantee (Ödeme garantisi)
Bu tür teminat mektupları, bedeli tahsil edilmeden gönderilen mal veya hizmet bedelinin
vadesinde ödeneceğini güvence altına alır.
Bedeli tahsil edilmeden göderilen mal veya verilen hizmette, satıcı veya hizmeti veren kişi
bedelin ödeneceği konusunda güvence altında değildir. Bankalarca düzenlenen bu ödeme
garantisi, bedelini tahsil etmeden mal satışı yapan ya da hizmeti sunan tarafı korur, mal yada
hizmeti alan tarafça vadesinde ödeme yapılmadığı takdirde , garantiyi düzenleyen banka
tarafından garanti tutarı satıcı veya hizmeti veren tarafa ödenir.
Genelde dış ticaret ödeme şekilleri içinde yer alan “Mal mukabili Ödeme” de mal bedelinin
vadesinde alıcı tarafından ödeneceğinin garantisi için düzenlenir.
6.5. Repayment guarantee (Kredi garantisi)
Bankalardan veya uluslarası piyasadaki kredi kuruluşlarından kullanılan kredilerin geri
ödenmesini garanti etmek üzere, krediyi kullandıran kuruluşa ( kreditör) verilen bir
taahhütdür.
Bu garantiyi düzenleyen banka, Amirin aldığı krediyi vadesinde kreditör kuruluşa geri
ödememesi durumunda,krediyi ödeyeceğini kreditör kuruluşa taahüt eder.
Krediler;
-

Credit Facility Guarantee (Kısa vadeli krediler karşılığı garanti.)
Loan Facility Guarantee (Uzun vadeli krediler karşılığı garanti.)
Prefinancing Guarantee ( Uluslararası piyasalardan sağlanan prefinansman kredisi
karşılığı garanti)
- Overdraft Guarante (Açık hesap olarak dönüşebilen vadesinin dolması halinde kısa bir
süre uzatılan veya kısa bir süre limit üzerinde kullandırılan garanti)
Şeklinde isimlendirilebilir.
Kredi kullananla, kreditör kuruluş arasında yapılan anlaşma kapsamında, kullanılan krediye
ilişkin kredi tutarının yanı sıra faizi ve masrafların da ödenmesi öngörülmüş ise; bu faizi
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veya faiz oranı ile masraflarının garanti mektubunda belirtilmiş olması gerekir. Ayrıca, geri
ödemesi garanti edilen meblağa, faiz ve masrafların dahil olup olmadığı veya başka faiz ve
masrafların taahhüt edilip edilmediği garanti mektubunda açıkça belirtilmektedir.

7. GARANTİLERLE İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLAR
7.1. Genel olarak
Uluslararası ticarette, yatırımlarda ve taahhüt işlerinde tarafların karşılıklı güven tesis etmeleri
ve doğabilecek riskleri önlemek için bankaların uluslararası kredibilitelerini devreye
sokmaları ilişkilerin devamlılığı için gerekli güven ortamını sağlamaktadır.Uluslararası
Ticaret Odası (ICC) ticaretin ve iş akışının kolaylaştırılması için bir çok alanda yeknesak
kurallar yayımlamıştır. Yeknesak kurllalardan en bilineni Akrediflerle ilgili olanıdır ve en
eski kurallar bütünüdür. Akreditiflerle ilgili ICC UCPD 600 no.lu yeknasak kuralları 2006
yılında onaylanmış ve 2007 yılında son versiyonu uygulamaya konulmuştur. Ayrıca ICC
Incoterm, sözleşme terimleri 2010 yılında yeni versiyonu ile uygulamaya konulmuştur.
Bunun yanı sıra vesaik tahsiline ilişkin ICC kuralları da bulunmaktadır. Uluslararası ticarette
bu tür kuralların güvenli bir iş akışı temin ettiğine şüphe yoktur. Mal alım satımında malı
bedelini almadan alıcıya gönderen şahıs, mal bedelini riske etmektedir. Bu riski teminat
altına lamak isytemesi durumunda karşı taraftan banka teminat mektubu isteyebilir. Hizmet
akitlerinde de banzer riskler ve risklerin teminata bağlanması sözkonusu olmaktadır. Örneğin
uluslarası bir inşaat ihalesi alan bir müteahhide avans verilmesi sökonusu olduğunda işveren
avans teminat mektubu talebinde bulunarak risini güvence altına alımış olur. Bütün benzer
konularda düzenlenecek metiler ICC tarafından yeknesak kurallara bağlanarak, dünya çapında
uygulama birliği sağlayabilmektedir.
“Banka teminat mektuplarının uluslararası uygulamada önemli boyutlara ulaşması ve ortaya
çeşitli sorunların çıkması üzerine 1978 yılında 325 sayılı Akdi Garantiler için Yeknesak
Kurallar uygulamaya konulmuştur.”76 Ancak bu kurallar garanti veren bankaları ve lehdarı
fazlası ile koruduğundan, muhtap açısından yeterli bir güvence sağlamamıştır. Bu nedenle
ICC 325 kuralları kabul görmemiş ve fazlaca uygulama alanı bulmamıştır. Bunun üzerine
Milletlerarası Ticaret Odası 1992 yılında 458 sayılı yeni bir yeknesak kurallar
yayımlamıştır.(ICC Uniform Rules for Demand Guaratees, Publication No. 458- URDG/458)
Uygulamak isteyenler için ICC 325 no.lu kurallar yürürlükde kalmıştır.
Garanti ve Teminat Mektubu konusu Akretitif ve Vesaik tahsiline göre çok fazla çeşitlilik ve
ayrıntı içerdiğinden aradan geçen yıllar ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar nedeniyle
Milletlerarası Ticaret Odası 1.Temmuz 2010 tarihinde yeni bir kurallar kitapçığı
yayımlamıştır. “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar” (Uniform Rules for Demand
Guarantees) Kısaca ICC URDG-758 ismiyle uygulamadaki yerini almıştır.

76

Prof. Dr. Seza Reisoğlu – Banka Teminat Mektupları sh.423
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7.2. MTO’nın URGDG 758 no.lu garantilere ilişkin birörnek kuralları

(ICC unıform rules for demand guaratees-URDG/758)
7.2.1. Genel Olarak
İngilizce karşılığına baktığımızda “talep garantileri” ifadesini görmekteyiz. “Demand
Guarantee” teriminin birebir tecümesi “talep garantisi” olarak ifade edilebilir. Ancak türkçe
karşılığını ICC Türkiye Milli Komitesi “Garantiler” şeklinde tercüme etmiştir. “Demand”
kelimesinin yeralamasını sebebinin, garanti tutarının tazmini için bir talebe ihtiyaç olduğu
düşüncesinden ileri geldiği düşünülmektedir. Teminat mektuplarında garantörün
yükümlüğünün, garantinin konusu iş ilişkisinden bağımsız olduğunu unutmamak
gerekir.

Amir

Tale
p

Kontrgarantör

Muhatap
Ga
ra

ti
ran
a
g
ntr
Ko

nt
i

Garantör

Uluslararası bir işlemde Kontrgaranti ve garanti ilşkisi yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi
işlemektedir.
758 no.lu birörnek kuralları incelendiğinde, tanımlardan başlayarak, iş akışının tarif edidiğini
görmekteyiz. Bir kontrgaranti ve garantinin bu kurallara tabi olabilmesi için metninde
bu hususun açıkça yeralması gerekir. Örneğin: This guarantee is subject to the URDG 2010
revision, ICC Publication No. 758.) Bu kuralların 1.Temmuz 2010 da yürürlüğe girdiği ve bu
tarihden önce düzenlenen metinlerin bu kapsamda olamayacağını gözöünde bulundurmak
gerekir. 758 no.lu birörnek kuralların bazı ana başlıkları aşağıda açıklanmıştır.
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7.2.2. Tanımlar
Advising Party (İhbar eden): Garantiyi muhataba ihbar eden taraftır. İhbar talebi
garantörden gelir.
Applicant (Amir): Garanti ile ilgili işi üslenen ve garanti ile desteklenen taraf.
Application (Müracaat): Garanti düzenlenmesi için yapılan talep.
Benficiary (Lehdar/Muhatap): Garantinin lehine düzendiği taraftır.
Business day (İş günü): ICC 758’e tabi bir garantiye konu olan işin yapılacağı, garantiye
konu işin yapılabilmesi için işyerlerinin açık olduğu gün.
Complying demand (Uygun talep): Uygun ibrazın gerekleriyle uyumlu talep.
Complying presentation (Uygun ibraz): İbraz edilen dökumanın uygun ibraz olabilmesi
için; 1. Garantideki şarlara 2. Bu kurallardaki şarlara uygun olması, 3. Garanti de ve bu
kurallarda yer almayan hususlarda ise uluslararası standart garanti uygulamalarına uygun
olması gerekir.
Counter-guarantee (Kontrgaranti): Bir kontürgarantör tafarından diğer bir tarafa verilen ve
başka bir tarafa garanti veya kontrgaranti düzenlenmesini tenim eden ve bu başka bir tarafın
lehine verilen garanti tahtında uygun ibrazı üzerine ödemeyi taahhüt eden imzalı belgedir.
Contuar-guarantor (Konturgarantör): Başka bir garantör veya kontrgarantöre kontrgaranti
düzenleyen taraftır.
Demand (Talep): Bir garantiye dayanılarak lehtar tarafından imzalanmış ödeme talep
belgesidir.
Demand guarantee or guarantee (Garanti veya kontrgaranti: Her nasıl tanımlanırsa
tanımlansın veya isimlendirilsin, uygun talep üzerine ödeme yapılamasını tahhüt altına alan
belge.
Expiry (Vade): Vade sonu veya vadeyi bitiren olay veya ikisi birlikde belirtilmişse en erken
olan.Örnek: This guarantee expires on date of your releasing, or latest 15.07.2015.
Expiry date (Vade tarihi): Garantinin üzerinde belirlenmiş tarih veya ibrazın yapılabileceği
tarihden öncesi.Örnek: This guarantee is valid until 15.07.2015. Any demand must be
received us on 15.07.2015 or before, otherwise this guarantee will be deemed and void.
Expiry event (Vadeyi bitiren olay): Meydana geldiğinde, derhal veya meydana gelmesinden
belli bir süre sonra ve garantinin şartları çerçevesinde, garantinin vadesinin bitimine sebep
olan olay. Bu amaca uygun olay aşağıdaki koşulların varlığı halinde gerçekleşmiş sayılır.
a) Olayın gerçekleştiğini gösteren, garanti mekubunda tarif edilmiş, bir belgenin ibraz
edilmesi.
b) Eğer garanti mektubunda bu tür bir belge tanımlanmamışsa, garantörün kendi
kayıtlarından olayın gerçekleştiğinin belirlenebilir olması.
Örnek: This guarantee shall expire on presenting following letter of release from General
Directorate of Highways.
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This guaranty shall expire after payment of USD 1.000.000 in favour of the beneficiary’s
account held with X Bank.
Guarantee (Garanti): Deman garanti tanımına bakınız. (aynı anlama gelir)
Guarantor (Garantör): Garanti mektubu düzenleyen taraf.
Guarantor’s own records (Garantörün kendi kayıtları): Alacak veya boç kayıtları
garantörün ilgili olduğu garanti mektubunu tanımasını sağlayan ve garantörün nezdinde olan
hesaba geçen alacak ve borç tutarlarını gösteren kayıtlardır.
Instructing party (Talimat veren taraf): Bir garanti veya kontrgarani düzenlenmesi taliamatını
veren, garantörü veya kontrgaranti olması duyrumunda kontrgarantörü tazmin etmekle
sorumlu olan taraf. Talimat veren taraf amir olabilir veya olamayabilir.
Presantation (İbraz): Bir garanti tahtında garantöre bir belgenin teslim edilmesi veya teslim
edilmiş olmasıdır. Bir talebin dışında olan ve vadenin sona ermesine sebep olan veya meblağ
değişikliğini amaçlayan bir ibrazda bu kapsamdadır.
Presenter (İbraz eden): Lehdar veya amir veya lehdar veya amir adına ibraz eden.
Supporting statement (Destekleyici beyan): Madde 15 (a) veya (b) de açıklanan beyan.
Underlying relationship (Temel İlişki): Amir ve lehdar arasında olan ve garanti
mektubunun esas aldığı ihale şartları ve diğer ilişkiler.

7.2.3. Yorumlar (Interpretation)
URDG 758 numaralı “Birörnek” kullarının 3.maddesinde yorumlar yeralmaktadır. Bu
kurallarda yeralan ifadelerin hangi anlam ifade ettiği yorumlar bölümünde açıklanmaktadır.
Buna göre, garantörün farklı ülkelerde faaliyet gösteren şubeleri ayrı kişi olarak kabul edilir.
Garanti (guarentee), kontrgaranti (couter-guarantee) ifadesini de kapsamaktadır.
Garantör (guarantor), kontrgarantör (couter-guarantor) ifadesini de kapsamaktadır.
Lehdar (beneficiary) ifadesi lehine garanti verileni de kapsamaktadır.
Bir garanti veya kontrgarantide, garantinin süresi, sürenin başlangıç ve bitişini belirlemek
için tarih veya tarihler kullanılıyorsa;
a) “from”, “to”, “ until”, “till” ve “between” terimleri sözü edilen tarihleri kapsar.
Örneğin: “This guaranee is valid until 28.07.2014” ifadesinden garanti mektubunun
28.07.2014 mesai bitimine kadar geçerli olacağını anlarız. “This guarantee shall be
valid from 20.06.2013 ifadesinden garantinin geçerliğinin 20.06.2013 tarihini de
kapsadığıni anlamalıyız.
b) “before” ve “after” terimleri ise sözü edilen tarihleri kapsamaz.
Örneğin: “This guarantee will come into force after advance payment.” ifadesine göre
garanti mektubu peşin ödeme yapıldıkdan sonra geçerlik kazanacaktır. Peşin ödeme
20.06.2013 tarihinde saat 15.00 de yapılmışsa, bu saatden önce düzenlenmiş bile olsa
geçerlik kazanmaz.
255

c) “within” terimi sözüedilen tarihlerden başlangıç tarihini kapsamaz, bitiş tarihini
kapsar. Örneğin: “within 7 days after 20.06.2013” ifadesine göre garanti 20
Haziran’da geçerli değil, geçerlik 21 Haziran’dan başlayacak ve 27 Haziranda da
geçerli olacaktır.
7.2.4. Düzenleme ve Geçerlilik (Issue and Effectivenes)
Garanti garantörün kontrolünden çıktıkdan sonra açılmış sayılır ve yürürlüğe girer. Açıkmış
garantiden dönülemez.
PERFORMANCE

Düzenleme Tarihi(Issue Date)

DEMAND

01.02.2015

Expiry(Vade)
31.12.2015

ADVANCE

Düzenleme
Tarihi(Issue Date)
01.02.2015 (Come
into force after
advance payment)

Advance
payment
28.02.2015

DEMAND

Expiry(Vade)
31.12.2015

Performans Garantilerde, garanti mektubunun düzenlenmesinden itibaren Vade tarihine kadar
olan dönemde tazmin talebinde bulunulması mümkündür.
Avans mektuplarda ise Avansın ödenmesinden önce tazmin talep edilemez. Avans
ödenmesinden itibaren Vade tarine kadar olan dönem tazmin talep edebilme dönemidir.
7.2.5.

Garanti ve kontrgarantinin bağımsızlığı (Independence of
guarantee and couter-guarantee)

Talep garantileri, amirin talmatı gereğince, lehtara belli bir miktara kadar bir tutarın garantör
tarafından ödeneceğinin gayrikabilirücu taahhüdünü içeren metinlerdir. Garantiler de
kontrgarantiler de asıl sözleşmeden bağımsızdırlar. Belgeler üzerinden işlem yapılır ve
mal/hizmet veya işe bakılmaz.
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7.2.6.

Talimatların ve garantinin içeriği (Content of Instructions and
Guarantees)

Gerek talimatlar, gerekse garantiler açık ve net olmalıdır. Muğlak, belirsiz ifadelerden
kaçınmak gerekir.
Garantilerde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
Amir,
Lehdar,
Garantör,
Referans numarası,
Kontrgaranti mevcutsa kontrgarantiyi tanımlayam bilgiler,
Tutar vaya maksimum tutar ve para cinsi,
Garantinin vadesi,
Ödeme talep etmek için herhangi bir şart veya ifade,
Garantide belirtilen belgelerde kullanılacak dil,
Masraflarda yükümlü taraflar.

7.2.7. Talebin Koşulları (Requirements for demand)
Garanti kapsamındaki bir talebin ve talebin eki belgelerin, ihlal beyanı ile desteklenmesi
gerekir. Payment has not been done at due date.
Örneğin;” Equpment has not been delivered. “
“Payment has not been done at due date.”
Garanti ve Kontrgaranti gereğince bir destekleyici beyan gerekmiyorsa, bu konu garanti ve
kontrgaranti metninde açıkça belirtilmişse “destekleyici beyan” aranmaz.
Talep ve destekleyici beyanın tarihi de önemlidir. Talep mektubunun ve destekleyici beyanın
tarihi, lehtarın ibrazda bulma hakkı elde ettiği tarihten önce olamaz.
Örneğin; Garanti Tarihi

: 01.02.2015
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GarantininVadesi : 31.12.2015
Borcun vadesi
: 30.11.2015
Borçlu (amir) borcunu vadesinde ödemez ise 01.12.2015 itibariyle lehdar garantiyi ibraz etme
hakkı kazanır. Bu tarihden önceki talepler geçersizdir. Lehdar 01.12.2015 ile 31.12.2015
tarihleri arasında talepte bulunmalıdır.
Talep ibraz tarihinden itibaren 5 iş günü içinde incelenir ve sonuçlandırılır. Bu süre garanti
vadesini geçebilir.
Garanti Vadesi

: 31.12.2015

Talep (ibraz) tarihi

: 29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015

Tatil.........................

01.01.2016

Cumartesi...............

02.01.2016

Pazar.....................

03.01.2016
04.01.2016
05.01.2016

İnceleme süre sonu
7.2.8.

06.01.2016

Amir Yasa, Yargı Mecii (Governing law, jurisdiction)

Garantide ve kontrgarantide genellikle hangi ülke yasalarına tabi olacağı ve ihtilaf hainde
hangi mahkemelerin yertkili olacağı açıkça belirtilmektedir. Dolayısıyla garanti/kontrgaranti
metinlerinde belirtilen yasalar uygulanır ve metinlerde belirtilen mahkemelerde davalar
görülür ve sonuçlandırılır.
Hangi ülke yasalarına tabi oalcağı belirtilmemişse Kontrgaranti/garantinin düzenlendiği yer
yasalarına tabi olur. Hangi mahkemelerin yetili olacağı belirtilmemişse düzenlendiği yer
mahkemeleri yetkili olur.
7.2.9. Türkiye’deki uygulaması
ICC 758 no.lu birörnek kurallarının Türkiye’de uygulaması bakımından çelişkiler vardır. Türk
Bankaları yurt dışından gelen kontrgarantilerin ICC 758’e göre hazırlanmasına ve bu
kurallara tabi olmasına muvafak etmektedirler. Ancak bankaların kamu kurumlarına
verecekleri teminat mektuplarında ICC 758 e göre teminat mektubu vermeleri ve ICC 758
kurallarına tabi olduğu yönünde ibare yazmaları mümkün olamamaktadır. Zira Kamu İhale
kurumu ve diğer resmi mecilerin hazırlamış olduğu, kesin, geçici ve gümrük teminat
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mektuplarının model metinleri, ICC 758 kuralları ile uyumlu değildir. Özel sektör açısından
uygulama alanı bulan ICC 758 kuralları kanu alanında uygulanamamakatadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde teminat mektupları konusuna devam edildi. Türkiye’de yereleşik
bankaların yurt içine döviz üzerinden teminat mektubu vermelerinin usul ve esasları, yurt
dıında yereleşik bankaların Türkiye’de yerleşik muhataplara döviz üzerinden teminat mektubu
vermeleri, koşulları ve iş süreçleri incelendi.
Bankaların yurt dışında, muhatabın Türkieye’de yerleşik olması durumunda
uygulamanın seyri, koşulları, kontrgaranti gerkliliği kimin kontrgaran olacağı, garanti
akreditifleri, teminat mektuplarından farkı, peşin ödemelere ilişkin teminat mektupları bu
haftanın konusu olmuştur.
Geçen hafta ve bu hafta incelenen konular temnat mektuplarının uluslararası
uygulamasına ilişkindir. Bu nedenle Teninat mektubu türlerinin ingilzce karşılıkları ve
garantilere ilişkin uluslararası kurallar da ele ele alındı.
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Bölüm Soruları
1)

Teminat mektubu lehdarının yurt dışında muhatabın Türkiye’de olması durumu
aşağıdaki alanlardan hangisinde karşımıza çıkar?
A)
Bir Türk firmasının yurt dışında iş taahhüdü üslemnesi
B)
Yurt dışındaki bir firmanın yurt dışında iş taahhüdü üslenmesi
C)
Bir Türk firmsının Türkiye’de döviz karşılığı bir iş taahüdü üslenmesi
D)
Yurt dışındaki bir kurumun uluslararsı ihale açması
E)
Yurt dışındaki bir firmanın Türiye’de bir iş taahüdü üslenmesi
2)
Yurt dışında yerleşik bankalar Türkiye’de yerleşik muhataba hangi para birimi
üzerinden teminat mektubu verebilir?
A)
Sadece Amerikan Doları (USD)
B)
Sadece Euro
C)
Sadece Japon Yeni
D)
Sadece Ingliz Sterlini
E)
TL veya döviz üzerinden
3)
Yurt dışındaki ihracatçıya yapılan peşin ödemelere ilişikin teminat mektuplarına ne ad
verilir?
A)
Geçiçi teminat mektubu (Temporary bond)
B)
Kesin teminat mektubu (Performance bond)
C)
Ödeme garantisi (Payment guarantee)
D)
Kredi garantisi (Repayment guaranee)
E)
Peşin ödeme garantisi (Down payment guarantee)
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Geçici Teminat Mektubunun İngilizce karşılığı hangisidir?
Performance Bond
Advance Payment Guarantee
Payment Guarantee
Repayment guarantee
Temporary guarantee

5)

Kesin Teminat Mektubunun İngilizce karşılığı hangisidir
Performance Bond
Advance Payment Guarantee
Payment Guarantee
Repayment guarantee
Temporary guarantee

A)
B)
C)
D)
6)

Avans Teminat Mektubunun İngilizce karşılığı hangisidir
A) Performance Bond
B) Advance Payment Guarantee
C) Payment Guarantee
D) Repayment guarantee
E) Temporary guarantee
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7) Uluslararası bir garanti mektubunun MTO’nın URGDG 758 kurallara tabi olması için
aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A) Garantinin Türkçe düzenlenmesi
B) Garantinin en az bir yıl vadeli olması
C) Garantinin en çok 5 yıl vadeli olması
D) Garantinin en az 5 miyon Dolar olması
E) Bu kurallara tabi olduğunun belirtilmesi
8) Aşağıdakilerden hangisi Kontrgaranti niteliğindeki garanti akrediflerinin özelliğidir?
A) TL üzerinden düzenlenmesi
B) Dolar üzerinden düzenlenmesi
C) Merkez bankasının onayının gerekmesi
D) İlgili ülke Gümrük idaresinin iznininin gerekmesi
E) Standby L/C şeklinde düzenlenmesi
9) Yabancı para kontrgaranileri karşılığı verilen teminat mektuplarında, kontrgaranti hangi
belge ile uyumlu olmalıdır?
A) Ticaret sicil belgesi ile
B) Vergi levhası ile
C) Gümrük beyannamesi ile
D) Uyum aranmaz
E) Teminat mektubu ile
10) Yurt dışından gelen kontrgaranti vadeli ile teminat mektubunun vadesi nasıl olmalıdır?
A) Vadesiz
B) Kontrgarantinin vadesinden 1 ay sonraya vadeli
C) Kontrgarantinin vadesi ile aynı gün olmalı
D) Vadeli kontrgaranti düzenlenemez
E) Kontrgaranti vadesinden 2 hafta veya 1 ay sonraya vadeli
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14.ders Kabul ve Aval Kredileri
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta vadeli akreditifler, aval/kabul kredileri, krediledirme süreçleri, işleyişleri ele
alınacak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Vadeli akreditif ne demektir?

2)

Vadeli mal alımlarında KKDF uygulanır mı?

3)

Kabul kredisi ile Vadeli akredifin ne farkı vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Vadel akreditifler,
kabul/aval kredileri

Kredilendirilmesi ve işleyişi

Ders notları
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Anahtar Kavramlar

•

Poliçe

•

Vadeli mal alımı

•

Aval
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Giriş
Bu bölümde Vadeli akreditifler ve kabul kredileri incelenecek. Uluslararası ticaretde
uygulanan bütün ödeme şekillerinde bir tarafın diğerine bir kredi açması sözkonusudur. Malın
ülkelerarasında taşınması, teslim sürelerinin uzun olması gibi hususlar dikkate alındığında
malın teslimi ile bedelinin ödenmesi aynı anda gerçekleştirilmez. Bir tarafın diğerine kredi
açma mecburiyeti bu nedenden doğmaktadır.
Bedeli peşin ödenen bir alım satım işleminde öedemeyi yapan alıcı satıcıya kredi açmış
olur. Malı gönderip ödemeyi, mal tesliminden sonraya erteleyen sayıcı alıcıya kredi açmış olur.
İki farkı ülkedeki alıcı ve satıcının birbirlerine kredi açmaları bir yere kadar anlaşılabilir.
Ancak bunun yaygılaştırılması, ancak bankaların araya garantör olarak girmesi ile mümkün
olur.
Bankaların, akreditif açarak, aval ya da kabul kredisi açarak taraflara güvence sağlaması
uluslararası ticertin daha güvenli ve suratli yürtülmesini sağlar. Bankların araya girmesi kredi
gerçeğini ortadan kaldırmaz ancak banka garantili olmasını sağlar. Ancak banklarda garanti
verdikleri lehine bir kredi açmış olurlar. Bu krediler çoğunlukla döviz üzerinden kullandırılan
kredilerdir. Bu nedenle Vadeli akreditfler ve Kabul/aval kredileri gayri nakdi döviz kredileri
başlığı altında ele alınmaktadır.
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8.

VADELİ AKREDİTİFLER, KABUL VE AVAL
KREDİLERİ

8.1. Vadeli akreditifler(Deferred Payment)
Kabul ve Aval kredilerine geçmeden öncebenzer bir finansman aracı olan Vadeli akreditifleri
incelemekte fayda vardır. Yurt dışından mal ithal edecek bir Türk işletmesinin mal bedelini
peşin değil vadeli ödemesi prensibine dayalı bir araçtır. Mal bedelinin sevkiyattan sonraki bir
tarihte ödenmesi bir tür kredi sağlanması anlamına gelir. Satıcı tarafından sağlanan bu imkan
döviz üzerinden sağlandığından gerek Kabul/Aval kredileri gerekse Vadeli Akreditifler
Yabancı para kredi olarak ele alınmaktadır.
Vadeli Akreditifler, Mal bedelinin ödenmesinde lehtarın (satıcı) amire (alıcı) bir vade tanımasma paralel olarak, yüklemenin yapıldığı tarihten belirli bir süre sonra ödemeyi öngören
akreditiflerdir. Diğer bir ifadeyle, ibraz edilen belgelerin uygun bulunması karşılığı ödeme,
vesaik ibrazında değil, satıcının alıcıya tanımış olduğu vade tarihinde yapılmaktadır.
Akreditifin bu kapsamda kullanılması halinde, amir veya teyit bankası akreditif koşullarının
yerine getirilmesi ve şarta bağlanan belgelerin uygun olarak ibraz edilmesi kaydıyla, akreditifte
belirtilen vade tarihinde ödeme yapacaklarını dönülmez (gayrikabilirucu) olarak lehtara karşı
taahhüt etmektedirler.
Ödeme vadesi başlangıç tarihi, genellikle yükleme tarihinden itibaren (taşıma belgesi
tarihinden) itibaren başlamak üzere belirlenmektedir
Örneğin, akreditifte odemenin yüklemeden sonra 90 gün sonra yapılması şart koşulmuşsa,
ibraz edilen dokümanlardan taşıma belgesi üzerinde gözüken yükleme/teslim alma tarihi
üzerine 90 gün eklenerek bulunacak vade tarihinde ödeme yapılacağı taahhüt edilir.
Akreditiften doğan alacağın vadesinde ödeneceği amir veya teyit bankası tarafmdan taahhüt
edilmiş olması nedeniyle, satıcı, ödeme vadesinden önce bu alacağını bir finans kurumuna
iskonto ettirerek finansman ihtiyacını karşılayabi1mektedir.
8.1.1.

Vadeli akreditifin işleyişi (Teyitsiz)

Vadeli ve teyitysiz akreditiflerde uygun vesaikin ibraz edilmesi koşulu ile süreç
aşağıda belirtildiği sıra ile yürütülektedir.
1- Mal alım/satın Sözleşmesi
Mal alım/satımına ilişkin taraflar arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde anlaşma ve
veya gerektiğinde sözleme imzalanır.
2- Akreditif Açılış Talebi
Alıcı, satıcıyla yapmış olduğu anlaşma şartlarına uygun olarak hazırladığı talimatla
bankasına müracat ederek, teyitsiz ve vadeli olarak akreditif açılması talebinde
bulunur.
3- Akreditifin Açılması
Alıcının bankası, akreditif şartlarını inceler, şartların bankayı herhangi bir risk altına
sokmayacağı kanaatine varması halinde, alıcının belirlemiş olduğu şartlar çerçevesinde
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akreditif metnini hazırlayarak, ihrcatçıya ihbar edilmek üzere ihbar bankasına
(İhracatcının bankası) gönderir.
4- Akreditifin ihracatçıya ihbarı
Ihracatçının bankası, akreditifin teyitsiz olduğunu belirten ihbar mektubu hazırlar,
akreditifin bir fotokopisini de ekleyerek ihracatcıya ihbarını yapar.
5- Mal Sevkiyatı
Satıcı, kendisi lehine açılmış akreditif şartlarını kontrol ederek alıcıyla yapmış olduğu
anlaşmaya uygun olduğunu tespit etmesi halinde, akreditif şartlarına uygun olarak malı
alıcıya sevk eder.
6- Vesaikin ihbar Bankasına Teslimi
Satıcı, akreditif şartları kapsammda gerçekleştirmiş oldugu mal sevkiyatına ilişkin
belgeleri (akreditifte şarta bağlanmış belgeleri) amir bankaya ibraz edilmek üzere, ihbar
bankasına teslim eder.
7- Vesaikin gönderilmesi
İhbar bankası, satıcının teslim ettigi vesaike uygun olarak römiz mektubu (banka
talimatı) hazırlar, hazırladığı römiz mektubuna vesaiki ekleyerek amir bankaya
gönderir/ibraz eder ve vadesinde ödeme talebinde bulunur
8- Vesaikin kontrolü/Vadeli ödeme Taahhudü
Amir banka, kendisine ibraz edilen vesaikin akreditif şartlarına uygun olup olmadığını
kontrol eder(bu süre 5 banka iş gününü geçemez). Vesaikin uygunluğuna karar vermesi
halinde, vesaiki kabul ettigini ve vade tarihinde ödeme yapacağını ihbar bankasına
bildirir.
9-Vesaikin Alıcıya Teslimi
Amir banka, vesaiki alıcıya teslim ederek ödeme vadesini bildirir.
10- Vade Tarihinde Alıcının ödeme Yapması/Rambursman/Satıcıya ödeme
Alıcı, ödeme vadesinde vesaik bedelini amir bankaya öder.
Amir banka, ödeme vadesinde ihracatcıya ödenmek üzere, vesaik bedelini ihbar
bankasına transfer eder.
İhbar bankası, vade tarihinde amir bankadan gelen vesaik bedelini satıcıya öder.
Taraflar arasmda yapılan ödemeler, ödeme vadesinde (rambursman tarihinde) aynı gün
gerçekleşmektedir.
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8.1.2. Vadeli akreditifin işleyişi (Teyitli)
Vadeli ve teyitli akreditiflerde uygun vesikin ibraz edilnesi koşulu ile süreç aşağıda
belirtildiği sıra ile yürütülmektedir.
1- Mal Alım/Satım Sözleşmesi
Mal alım/satımına ilişkin taraflar arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde anlaşma ve
veya gerektiğinde sozleşme yapılır.
2- Akreditif Açılış Talebi
Alıcı, satıcıyla yapmış olduğu anlaşma şartlarına uygun olarak hazıladığı talimatla
bankasma müracaat ederek, teyitli ve vadeli olarak akreditif açılması talebinde bulunur.
3- Akreditifin Açılması
Alıcının bankası akreditif şartlarını inceler, şartların bankayı herhangi bir risk altına
sokmayacağına karar vermesi halinde, alıcının belirlemiş olduğu şartlar çerçevesinde
vadeli akreditif metnini teyitli olarak hazılayarak, ihracatçıya ihbar edilmek üzere teyit
bankasına gönderir.
4- Akreditifin Teyitli Olarak ihracatçıya ihbarı
Teyit Bankası, akreditife teyidini ilave ettiğini belirten ihbar mektubu hazırlar,
akreditifin bir fotokopisini ekleyerek ihracatçıya ihbarını yapar.
5- Mal Sevkiyatı
Satıcı, kendisi lehine açılmış akreditif şartlarını kontrol ederek alıcıyla yapmış olduğu
anlaşmaya uygun olduğunu tespit etmesi halinde, akreditif şartlarına uygun olarak malı
alıcıya sevk eder.
6- Vesaik ibrazı
Satıcı, akreditif şartları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu mal sevkiyatına ilişkin
belgeleri (akreditifte şarta baglanmış belgeleri) uygun olarak teyit bankasma ibraz eder
ve vadesinde ödeme yapı1ması talebinde bulunur.
7- Vadeli ödeme Taahhüdü
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Teyit bankası kendisine ibraz edilen vesaikin akreditif şartlarına uygunluğunu tespit
etmesi halinde, akreditifin vadesinde, mal bedelini satıcıya ödeyeceğini garanti eder.
8- Vesaikin Amir Bankaya Gönderilmesi
Teyit bankası, uygun bulduğu ve vade tarihinde satıcıya ödeme yapacağını taahhüt
ettiği vesaiki römiz mektubu (banka talimatı) ekinde amir bankaya göndererek, vade
tarihinde ödeme yapılnasını talep eder.
9- Vesaikin Kontrolu ve Alıcıya Teslimi
Teyit bankası tarafından uygun bulunarak gönderilen vesaik amir bankaya ulaştığında,
vesaik, amir banka tarafından da kontrol edilir(bu süre 5 banka iş gününü geçemez),
Vesaikin uygunluğuna karar vermesi halinde, vesaiki alıcıya teslim ederek ödeme
vadesini bildirir
10- Vade Tarihinde Alıcının ödeme Yapması
Alıcı, ödeme vadesinde vesaik bedelini amir bankaya öder. Ödemediği takdirde
bankanın ödeme yükümlülüğü düşmez. Banka transferi kendisi yaparak müşterisinden
faizi ile birlikte talep eder. Amir banka, ödeme vadesinde ihracaçıya ödenmek üzere,
vesaik bedelini teyit bankasına transfer eder. Teyit bankası, vade tarihinde vesaik
bedelini satıcıya öder.
Taraflar arasında yapılan ödemeler, ödeme vadesinde (ramburaman tarihinde) aynı gün
gerçekleştirilmektedir.
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8.2. Kabul kredileri
8.2.1. Tanımı
Kabul kredileri, bir bankanın üzerine keşide edimiş vadeli bir poliçenin bankaca Kabul
edilmesi va böylece poliçe bedelinin vadesinde ödeneceğinin banka tarafından garanti
edilmesidir.
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Bir bankaya police kabulü için talimat, o bankanın müşterilerinden veya muhabirlerinden gelir.
Bu telibin bankalara gelmesinin nedeni ödemenin güvence altına alınması arzusudur. Poliçe
keşidecisi, borçlunun kabulü yerine onun bankasının kabulünü tercih eder.
Poliçelerin, bankaların yanısıra, diğer mali kuruluşlar, şirketler ve gerçek kişiler üzerine keşide
edilmesi mümkündür. Doğrudan borçu olsun yada olmasın, üzerine police keşide edilen kişi
poliçenin üzerine ‘Kabul Edilmiştir/Kabul ediyorum’ (Accepted/We accept) yazarak altını
imzalar ise bu bir Kabul işlemi olur. Polçeyi bir banka Kabul ederse buna banka kabulü
denir.Bir bankanın poliçeyi kabulü poliçeye kridibilite kazandırır.
Bankalar üzerine police keşide edilmesi ve bankalaın bunu kabulü bankaların müşterileri ve
muhabirleri ile önceden yaptıkları bir mutabakat sonucunda gerçekleşir. Örneğin: Teyitli Kabul
kredili bir akreditifte, akreditif amirinin amir banka nezdinde ve amir bankanında teyit bankası
nezdinde bu işleme uygun limitleri bulunmalıdır. Bu şekilde akreditf açan amir banka, akreditif
şartlarına uygun vesaike ekli polçeyi Kabul etmesi için teyit bankasına talimat vermekle bu
muhabir nezdindeki kredi limitini kullanmaktadır. Ayni şekilde akreditif amiri müşterisinede
aynı tür kredi kullandırmış olmaktadır.
Bir müşterisi lehine döviz üzerinedendüzenlenmiş poliçeyi “kabul” eden banka, müşterisine
gayrinakdi döviz kredisi kullandırmış olmaktadır. Poliçe tutarı kadar risk üslenmiş demektir.
Bu nedenle işlemin gerekli kredi süreçlerinden geçmiş olması gerekir. İşlemin teyitli olması
halinde amir banka da muhabiri nezdinde gayri nakdi kredi kullanarak işlemi
sonuçlandırabilmektedir.
8.2.2. Kabul Kredili akreditiflerin işleyişi (Teyitsiz)
Akreditif koşullarına uygun vesaikin ibrazı halinde kabul kredili teyitsiz bir akreditifin işleyiş
süreci aşağıdaki sıralama çerçevesinde gerçekleşmektedir.
1-Mal alım/satım Sözleşmesi:Satıcı tarafından gönderilen proforma faturanın alıcı tarafından
incelenir. Siparişe karar verilmesi halinde taraflar arasında anlaşma sağlanmış olur. Gerekirse
bu husus bir sözleşmeye bağlanır.
2-Akreditif Açılış Talebi:Alıcı satıcı ile muatakata vardığı şartlara göre satıcı lehine Teyitsiz
Kabul kredili akreditif açılması için bankasına başvurur.
3-Akreditifin Açılması: Alıcının bankası akreditif şartlarını inceler, banka açısından
doğabilecek riskleri dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapar ve alıcının belirlemiş olduğu
şartlarla akreditif metnini hazırlayarak ihracatcıya ihbar edilmek üzere ihracatcının bankasına
gönderir.
4Akreditifin ihracatcıya ihbarı: İhracatcının bankası, akreditifin teyitsiz olduğunu belirten ihbar
mektubu hazırlar, akreditifin bir fotokopisini de ekleyerek ihracatcıya ihbarını yapar.
5- Mal Sevkiyatı: Satıcı kendisi lehine açılmış akreditif şartlarını kontrol ederek alıcıyla
yapmış olduğu anlaşmaya uygun olduğunu tespit etmesi halinde, akreditif şartlarına
uygun olarak malı alıcıya sevk eder.
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6- Vesaik ve Amir Banka üzerine çekilmiş Poliçenin ihbar Bankasma Teslimi: Satıcı, akreditif
şartları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu mal sevkiyatına ilişkin belgeleri (akreditifte şarta
bağlanmış belgeleri)
ve
amir
banka
üzerine
çekilmiş
akreditifte
belirtilen vadeyi içeren poliçeyi ihbar bankasına teslim eder.
7- Vesaik ve Poliçenin gönderilmesi: ihbar bankası, satıcının teslim ettiği vesaike uygun
olarak römiz mektubu (banka talimatı) hazırlar, hazırladığı römiz mektubuna vesaik ve poliçeyi ekleyerek amir bankaya gönderir/ibraz eder ve poliçe vadesinde ödeme yapılması
talebinde bulunur.
8- Vesaikin Kontrolü/Poliçenin kabulü: Amir banka, kendisine ibraz edilen vesaikin akreditif
şartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder(bu süre 5 banka iş gününü geçemez). Vesaikin uygunluğuna karar vermesi halinde, poliçeyi kabul ederek satıcıya teslim edilmek
üzere ihbar bankasına gönderir.
9-Vesaikin Alıcıya Teslimi: Amir banka, vesaiki alıcıya teslim ederek ödeme vadesini bildirir.
10- Malın Gümrükten çekilmesi: Alıcı tarafından gerekli gümrükleme işlemleri yapılır.
Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasından sonra mal gümrükten alıcı tarafından çekilir.
11- Poliçe Vadesinde Alıcının Ödeme Yapması/Rambursman/Satıcıya Ödeme: Alıcı, poliçe
vadesinde poliçe bedelini amir bankaya öder. Ödemediği takdirde bankanın ödeme
yükümlülüğü düşmez. Banka transferi kendisi yaparak müşterisinden faizi ile birlikte
talep eder. Amir banka, poliçe vadesinde, poliçe bedelini ihracatçıya ödenmek
üzere, ihbar bankasına transfer eder. İhbar bankası, poliçe vadesinde amir bankadan gelen
poliçe bedelini satıcıya öder.
Taraflar arasmda yapılan ödemeler, poliçe vadesinde (rambursman tarihinde) aynı gün
gerçekleşmektedir.
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8.2.3. Kabul kredili akreditifin işleyişi (Teyitli)
Akreditif koşullarına uygun vesaikin ibrazı halinde kabul kredili teyitli bir akreditifin işleyiş
süreci aşağıdaki sıralama çerçevesinde gerçekleşmektedir.
1- Mal Alım/Satım Sözleşmesi:Mal alım/satımına ilişkin taraflar arasında sağlanan mutabakat
çerçevesinde anlaşma ve gerektiginde sözleşme yapılır.
2Akreditif Açılış Talebi: Alıcı, satıcıyla yapmış olduğu anlaşma şartlarına uygun olarak hazıladığı talimatla bankasına müracaat ederek, kabul kredili teyitli olarak akreditif açılması
talebinde bulunur.
3- Akreditifin Açılması: Alıcının bankası akreditif şartlarını inceler, şartların bankayı herhangi
bir risk altına sokmayacağına karar vermesi halinde, alıcının belirlemiş olduğu şartlar
çerçevesinde vadeli akreditif metnini teyitli olarak hazırlayarak, ihracatçıya ihbar edilmek
üzere teyit bankasına gonderir.
4Akreditifin Teyitli Olarak ihracatçıya ihbarı: Teyit Bankası, akreditife teyidini ilave ettigini
belirten ihbar mektubu hazırlar, akreditifin bir fotokopisini ekleyerek ihracatçıya ihbarını
yapar.
5- Mal Sevkiyatı: Satıcı, kendisi lehine açılmış akreditif şartlarını kontrol ederek alıcılyla
yapmış olduğu anlaşmaya uygun olduğunu tespit etmesi halinde, akreditif şartlarına uygun
olarak malı alıcıya sevk eder.
6- Vesaik ve Teyit Bankası üzerine çekilmiş Poliçenin Teyit Bankasına ibrazı: Satıcı, akreditif
şartları kapsamında gençekleştirmiş olduğu mal sevkiyatına ilişkin belgeleri (akreditifte şarta
bağlanmış belgeleri) ve teyit bankası üzerine çekilmiş akreditifte belirtilen vadeyi içeren
poliçeyi teyit bankasına ibraz eder ve poliçe vadesinde ödeme yapılması talebinde bulunur.
7- Poliçe Kabulü: Teyit bankası, kendisine ibraz edilen vesaikin akreditif şartlarına uygun olup
olmadığını kontrol eder(bu süre 5 banka iş gününü geçemez). Vesaikin uygunluğuna karar
vermesi halinde, lehtar tarafından kendi üzerine çekilmiş poliçeyi kabul ederek, poliçeyi
satıcıya teslim eder.
8- Vesaikin Amir Bankaya Gönderilmesi:Teyit bankası, uygun bulduğu ve poliçe vadesinde
satıcıya ödeme yapacağını taahhüt ettiği vesaiki römiz mektubu (banka talimatı) ekinde amir
bankaya göndererek, poliçe vadesinde ödeme yapılmasını talep eder.
9- Vesaikin Kontrolü ve Alıcıya Teslimi: Teyit bankası tarafından uygun bulunarak gönderilen
vesaik amir bankaya ulaştığında, vesaik, amir banka tarafından da kontrol edilir(bu süre 5
banka iş gününü geçemez), Vesaikin uygunluğuna karar vermesi halinde, vesaiki alıcıya teslim
ederek ödeme vadesini bildirir.
10- Malın Gümrükten çekilmesi: Alıcı tarafından gerekli gümrükleme işlemleri yapılarak mal
gümrükten çekilir.
11- Poliçe Vadesinde Alıcının Ödeme Yapmasl/Rambursman/Satıcıya Ödeme: Alıcı, poliçe
vadesinde, poliçe bedelini amir bankaya öder. Amir banka, poliçe vadesinde poliçe bedelini
teyit bankasına transfer eder. Teyit bankası, poliçe vadesinde poliçe bedelini satıcıya öder.
Taraflar arasında yapılan ödemeler, poliçe vadesinde (rambursman tarihinde) aynı gün
gerçekleşmektedir
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8.3. Aval
Banka kabulü, bankanın kendi üzerine keşideli bir polçeyi Kabul etmek sureti ile poliçe
bedelinin vadesinde ödeneceğni Kabul etmesidir. Bu tanımı yukarıda gördük. Ayni mahiyette
bir garantiyi sağlamanın başka bir yolu; müşteri üzerine keşideli bir poliçeye bankanın aval
vermesidir. Aradaki fark: kabulde banka, poliçenin doğrudan borçlusu, avalde ise kefilidir.
Her iki durmda da banka poiçenin ödenmesini garanti altına almaktadır.
Aval işlemi genellikle tahsil vesaiki işlemlerinde alıcının üzerine satcının keşide ettiği vadeli
poliçenin önce alıcı tarafından kabulü, buna ek olarak alıcının bankasının avali karşılığında
sevk vesaikinin alıcıya teslim edillmesi ihtiyacından doğar. Başka bir ifade ile, ihacatcı (satıcı)
vesaik bedelinin ödenesini garanti altına almak için alıcının kabulünü yetrerli görmemekte,
alıcının bankasının da avalini istemektedir.
Aval, borçlunun Kabul ettiği poliçenin ön yüzüne banka tarafından FOR AVAL FOR THE
DRAWEE( keşideci için aval verilmiştir)ibaresi yazılmak suretyle aval tarihi ve yetkili
imzaların atılması ile gerçekleşir.
Bankalarca aval verilen poliçeler banka kabullü poliçeler gibi iskonto edilebilir. İskonto eden
banka aval veren bankanın riskini üsleniyor demektir. Bu nedenle bu işleme uygun kredi limiti
verilmiş olmalıdır.
8.4. Bankalar açısından değerlendirme
Bankalar açısından Aval/Kabul kredileri ve Vadeli Akreditifler kredi analizi açısından nakit
kredilerden farklı değildir. Bu nedenle nakdi döviz kredilerinde aranan kredilendirme
prosedürü bu kredi türleri için de uygulanır.
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Vadeli Akreditif, Kabul/Aval kredisi kullandırılacak müşteriler için kredilendirme yetkileri
çerçevesinde, bu amaca uygun garyinakdi kredi onaylanmasına ve gerekli teminatların
alınmasına ihtiyaç vardır.
İtlahçı lehine bu türden bir akreditif açan veya aval veren banka, taahhüt ettiği miktar kadar
risk üslenmiş olmaktadır. Zira işlemle ilgili ödeme vadesi geldiğinde, banka taahhüt ettiği tutarı
yurt dışındaki ihracatçıya ödenmek üzere muhabirine döviz olarak transfer etmek zorundadır.
Müşterinin transferden önce ithalat bedelini bankaya tevdi etmesi gerekir. Ancak müşterinin
temerrüde düşmesi bankanın taahhüdünü ortadan kaldırmaz. Bu tür akredififler, ihracatcılar
tarafından gayrikabilirücu olarak talep edilmektedir. Gayrikabili rucu akreditiflerde, caymak
veya vazgeçme imkanı yoktur.
Banka yurt dışına zamanında transferi yaptıktan sonra müşterisine dönerek gerekiyorsa kanuni
takip yapabilir veya taminatlar varsa nakde çevirme yoluna gidebilir.
Diğer taraftan;
1) Kabul kredili ihracat işlemi çerçevesinde, yurt dışındaki bir bankanın avalini taşıyan
poliçenin, Türkiye’deki ihracatçı tarafından Türkiye’deki bir bankaya gayrikabili rücu iskonto
ettirilmesi halinde, Türkiye’deki banka tarafından yurt dışındaki avalist bankaya,
2) Türkiye’deki bankalara gelen vadeli akreditiflerin, uygun vesaik ibrazında Türkiye’deki
ihracatçı firmaya ödenmesi ve ödeme sırasında Döviz Alım Belgesi düzenlenerek belge üzerine
“İhracat bedeli Bankamızca yurt dışındaki muhabir (x) bankasına açılan döviz kredisi borcu ile
ödenmiştir.” notunun konulması halinde, yapılan gayrikabili rücu iskonto işlemiyle, yurt
dışındaki muhabir bankaya,
3) Kabul kredili ithalat işlemi çerçevesinde Türkiye’deki bir bankanın avalini taşıyan poliçenin
yurt dışındaki ihracatçı tarafından Türkiye’de aval veren bankaya veya başka bir bankaya
kabilirücu iskonto ettirilmesi halinde, senedi iskonto ettiren yurt dışındaki ihracatçıya döviz
kredisi açılmış olacaktır.
4) Kabul kredili ithalat işlemlerinde aval veren banka ile iskonto eden bankanın aynı olması ve
poliçenin gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi durumunda, ithalatçıya tahsis edilmiş gayrinakdi
kredi, iskonto işlemi ile nitelik itibariyle Türk lirası üzerinden nakdi krediye dönüşecektir.
TCMB Sermaye Har. Genelgesi sh.40)
8.5. BSMV - KKDF

Banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç
olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi
lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta
muameleleri vergisine tabidir.
BSMV'de vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için bir muamele yapılması ve bu muamele
sonucu lehe para kalması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla
BSMV'de her işlem tek başına bağımsız olarak dikkate alınmakta ve o işlem sonucu lehe alınan
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para vergilendirilmektedir. Diğer bir deyişle, bir işlem neticesinde gelir elde edilmemişse (lehe
para kalmamışsa) BSMV'ye tabi bir matrah da bulunmamaktadır.
Mal mukabili ithalat, Vadeli Akreditif, Kabul kredisi ve Aval işlemlerinde bankaların aldıkları
komisyonlar %5 oranındaBSMV ne tabidir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Vadeli akreditifler ve kabul kredileri incelendi. Uluslarrası ticeretde
tartışamız yer edinmiş olan akreditifler, aval/kabul kredileri buların işleyişi ve kredilendirilmesi
ele alınmıştır.
Hangi durumda bankaların risk üslenecekleri ve kimlere kredi açmaları gerektiği,
bankaların birbirleri olan krediledirme ilişkileri ve kabul kredilerinde avalde kullanılan polçe
üzerinde duruldu.
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Bölüm Soruları

1- Lehine Kabul kredili ithalat işlemi yapılacak bir müşteri için bankanın kredi tahsisi açısından
aşağıdaki işlemlerden hangisini yapması gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)

İthalatçı lehine gayrinakdi döviz kredisi tahsis etmesi
Bir işlem yapması gerekmez
İhracatçı lehine gayri nakdi kredi tahsis etmesi
Muhabir banka lehine nakdi kredi tahsis etmesi
İhracatçının bankası lehine gayri nakdi akreditif kredisi tahsis etmesi

2- Teyitli bir kabul kredisi işleminde aşağıdakilerden hangisi teyit bankasının görevlerindendir?
A)
B)
C)
D)
E)

Malların yüklenmesine nezaret etmek.
Akreditifi ithalatçıya ihbar etmek.
Mal bedelinin tahsilinden sonra vesaiki ithalatçıya elden teslim etmek.
İthalatçı adına Döviz Satım Belgesi (DSB) düzenlemek.
İhracatçının ibraz ettiği vesaikin uyunluğunu incelemek.

3- Amir bankanın bir ithalat işleminde müşterisi lehine poliçeye “aval” vermesi veya” poliçeyi kabul”
etmesi kredi riski açısından nasıl değerlendirilir?
A) “Aval”, “Kabul”e göre daha az riski olduğundan teminat alırken daha esnek olunabilir.
B) Avalden cayabilir. Bu nedenle risk oluşturmaz.
C) “Kabul”, “Aval”e göre daha az risklidir. Bu nedenle kabulde teminat almaya gerek yoktur.
D) Amir banka her iki işlemdede aynı nitelikte taahhhüt altına girmiş olur.
E) Bankalar aval veremezler. Verselerde geçersiz olduğundan risk de doğmaz
4- Bir Vadeli akreditif işleminde ithalatçının bankası açısından risk ne zaman başlar?
A) Akreditifin açıldığı tarihde.
B) Kredi tahsis tarihinde
C)Akreditifin vade tarihinde
D) Mal bedelinin ödendiği tarihde
E)Mal teslim tarihinde
5- Vadeli ve teyidli bir akreditif işleminde Teyid bankası açısından risk ne zaman başlar?
A) Akreditifin İthalaçıya ihbar tarihinde
B) Teyid tarihinde
C) İthalatçının bankasına kredi tahsis tarihinde
D) Malın yüklendiğini gösteren taşıma belgesi tarihinde
E) Mal bedelinin ödendiği tarihde.
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6- Vadeli Tesitsiz bir akreditif işleminde ihracatçının bankası kimin lehine kredi tahsis eder?
A) İthalatçının
B) İhracatçının
C) Ithalaçının bankasının
D) İhtacatçını bankasıi
E) Kredi tahsisi gerekmez
7- Teyitli bir kabul kredisi işleminde teyit veren banka kimin lehine kredi tahsis eder?
A) İthalatçı
B) İhracatçı
C) İthalatçının bankası
D) İhracatçının bankası
E) Kredi tahsisi gerekmez
8- Banka avali gerektiren bir kabul kredili ithalat işleminde vesaikin ithalatçıya teslimi hangi koşula
bağlanır?
A) İthalatçının bankasının poliçeye aval vermesi
B) Mal bedelinin tahsil edilmesi
C) Malın temsil alınması
D) İhratçının poliçeyi kabul etmesi
E) Malın teslim edilmesi
9- Banka avali gerektiren bir kabul kredili ithalat işleminde, ithalatçının bankası açısından risk ne
zaman doğar?
A) Aval tarihinde
B) Taşıma belgesi tarihinde
C) Vesaik ibraz tarihinde
D) Mal teslim tarihinde
E) Risk doğmaz
F)
10- Vadeli akredififlerin yabancı para kredi olarak nitelendirilmesinin nedeni nedir?
A) İthalatçının kendisini güvende hissetmesi
B) İhracatçının kendisini güvende hissetmesi
C) Bankanın ithalatçı lehine döviz taahhüdünde bulunması
D) Akreditifin vadeli olması
E) Akreditifin vadesiz olması
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EKLER
1-

Ekonomi Bakanlığından:
İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE
DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ
İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ
(İHRACAT:2017/4)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulanİhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet
ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararve 1/7/1964 tarihli ve 488
sayılı Damga Vergisi Kanununun ek 2 nci ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun
ek 1 inci maddelerine istinaden ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulaması suretiyle ihracatı
arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç
pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasının uygulama usul ve
esaslarınınbelirlenmesi ve yürütülmesini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Belgeli ihracat kredileri: Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası
belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
c) Belgesiz ihracat kredileri: Herhangi bir belge ile bağlantılı olmaksızın ihracatın
finansmanı amacıyla kullanılan kredileri,
ç) Dar Mükellef Firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Gelir
Vergisi Kanunu ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre
mükellefiyetleri tayin ve tespit edilen firmaları,
d) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler: 488 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi ve 492
sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi çerçevesinde belirlenen ve vergi, resim ve harç istisnasından
yararlandırılan hizmet ve faaliyetleri,
e) Grup firması: Ana ortaklığın doğrudan kendisi veya ana ortaklığın %50 sinden fazla
hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak/ortakları veya diğer grup firmaları veya iştirakleri
vasıtasıyla; sermaye ve yönetim ilişkileri çerçevesinde asgari %50 oranında hisseye veya asgari
%50 oranında oy hakkına veya yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sini seçme hakkına veya
yönetim kurulu üyelerinin asgari %50’sine sahip olduğu işletmeyi,
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f) İhracat: Bir malın yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde
Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut Bakanlıkça
ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri,
g) İhracat sayılan satış ve teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve vergi, resim ve
harç istisnası ile ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,
ğ) İhracat taahhüdü: Belgeli ve belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında
kullandırılan krediler ile bunlarla ilgili işlemlerde, vergi, resim ve harç istisnasından
yararlanmak amacıyla belirli tutarda döviz kazandırma veya ihracat gerçekleştirme
yükümlülüğünü,
h) İhracat taahhüdünün gerçekleştirilmesi: Belgesiz ihracat kredilerinde, ihracı taahhüt
edilen malın veya değerin yürürlükteki İhracat Mevzuatı ile Gümrük Mevzuatına uygun şekilde
ihracatının yapılmasını; ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilmesini; transit ticaretin finansmanında
kullanılan kredilerde ise, transit ticaret faaliyetiyle ilgili gelirin tahsil edilmesini,
ı) Ortak Girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında
yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
i) Taahhüde sayılabilecek döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı
hizmet ve faaliyetlerin sonucunda bankalara satışı yapılan döviz ile mal ve hizmet bedeline
sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,
j) Tam mükellef firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve
tespit edilen firmaları,
k) Tam mükellef imalatçı firma: 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre mükellefiyetleri tayin ve
tespit edilen ve üretim faaliyetinde bulunan firmaları,
l) Uluslararası ihale: Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların
ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen
ihaleyi,
m) Vergi resim harç istisnası belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkan
sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 4 – (1) Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında;
a) İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile
transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla bankalarca kullandırılan her türlü sevk
öncesi ve sevk sonrası krediler (Türk Eximbankın fon temini işlemleri, bu banka tarafından
aracı bankalar vasıtasıyla kullandırılan krediler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
Türk Eximbanka açılan kısa vadeli senet reeskont kredileri ile Türk Parası Kıymetini Koruma
hakkındaki mevzuat uyarınca ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan altın kredileri dahil)
ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,
b) İhracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil),
faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat
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sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış
oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile
ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya
hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri,
c) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar ile ilgili
işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
ç) İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler,
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve bu işlemler
sebebiyle düzenlenen kağıtlar,
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu ile ihdas edilen Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinden, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ihdas
edilen Damga Vergisinden, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınan
harçlar ve diğer kanunlarda yer alan vergi, resim ve harçlar ile 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı
Kanuna göre alınan hal rüsumundan müstesnadır.
(2) Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalat ve/veya yurt içi alımlar, ihracat
sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç
istisnasından yararlandırılabilmesi için Bakanlıktan belge alınması zorunludur. Bu çerçevede
kullandırılan krediler ve uygulanan istisnalar belgeye kaydedilir. Bunun dışındaki hususlarda
vergi, resim ve harç istisnası, ilgili kurum ve kuruluşlarca resen uygulanır ve herhangi bir belge
ile irtibatlandırılmaz.
(3)Vergi, resim ve harç istisnasından yararlanılması için belge alınmasının zorunlu
olduğu durumlarda belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından
sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası
uygulanmaz.
Belgesiz işlemler
MADDE 5 – (1) Aşağıda yazılı işlemler ve bu işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlara
(gümrük idarelerine verilen beyannameler dahil) ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki
halinde işlem yapan kuruluşlarca resen vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki
kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere
ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel
bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil),
b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki,
c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar,
ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması,
d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı,
e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat
vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile
kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali,
f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat,
g)Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan
girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya T.C. Şeker Kurumunca tespit edilen şeker
fabrikalarından alımı.
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(2) Vergi, resim harç istisnası belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek
taahhütnameler ile bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (d), (e), (g), (j), (l)
ve (o) bentlerinde sayılan işlem ve faaliyetlere ilişkin sözleşme safhasından önceki teminatlar
ve ihale kararlarına, söz konusu faaliyet ve işlemlerin ilgili bentlerde belirtilen niteliklerin
tamamını aynı anda taşıması kaydıyla, belge aranmaksızın resenvergi, resim ve harç istisnası
uygulanır.
Belgeli işlemler
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak
isteyen firmalar, Bakanlığa müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim
harç istisnası belgesi almak zorundadırlar. Vergi, resim harç istisnası, belgenin geçerlilik süresi
içerisinde ve belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla uygulanacak olup, belge müracaat
tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere istisna uygulanmaz. Ancak, bu süre içerisinde
gerçekleştirilen hizmet ve faaliyetler taahhüde sayılır.
(2) İhracat işlemleri; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ve bu belgenin geçerlilik
süresi içerisinde, ihracat amaçlı olmak kaydıyla; yapılan ithalat ile yurt içinde hammadde,
yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemesi alımları ve bunlarla ilgili verilecek
her türlü teminat mektupları ile diğer işlemlerdir.
(3) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler;
a) Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan
yatırımlardan ve Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye
çıkarılanların ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen ana
yüklenici firmaların (alt yükleniciler hariç);
1) Tam mükellef firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı
para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları teslim, hizmet ve
faaliyetler ile tam mükellef imalatçı firmaların, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin
yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,
2) Dar mükellef firma olması halinde, söz konusu firmanın bu işte kullanacağı mal ve
malzemeyi üreten tam mükellef imalatçı firmaların (işi taahhüt eden firmalar dahil) yapacakları
satış ve teslimleri,
3) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı halinde, tam mükellef firmaya kendi faaliyeti
oranında, diğer firmaya ise (2) numaralı alt bendi çerçevesinde tam mükellef firmaların
üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
4) Yukarıda belirtilen (1), (2) ve (3) numaralı alt bentler çerçevesinde proje sahibi kamu
kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara proje süresince yapılacak teknik müşavirlik,
mühendislik ve benzeri hizmet satışları,
b) Savunma sanayii, güvenlik veya istihbarat alanında,
1) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma, güvenlik veya istihbarat
alanları ile ilişkili projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik
veya istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım
ve onarım hizmetleri,
2) Savunma Sanayii Müsteşarlığınca savunma, güvenlik veya istihbarat alanları açısından
önem arz ettiği belirtilen savunma, güvenlik ve istihbarata yönelik her türlü platform, sistem,
yazılım, araç ve gereçlerini üreten tam mükellef imalatçı firmalar ile savunma, güvenlik veya
istihbarat alanlarında yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini üstlenen tam mükellef
imalatçı firmaların ülkenin savunma, güvenlik veya istihbaratı ile ilgili kamu kurum ve
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kuruluşlarına yapacakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler sonrası doğan bakım ve
onarım hizmetleri,
3) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen firmalara, tam mükellef imalatçı
firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
4) Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen işleri yüklenen firmanın dar
mükellef firma olması halinde, tam mükellef imalatçı firmaların bu firmaya üreterek
yapacakları satış ve teslimleri,
c) Tam mükellef imalatçı firmaların, Bakanlıkça yayımlanan Tebliğ eki yatırım malları
listesinde belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
ç) Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında monte
edilmemiş haldeki aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, ithal edebilecekleri bu aksam
ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
d) Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatırım projelerini üstlenen tam mükellef
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurtiçi veya
yurtdışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri,
f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda
getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
g) Yurtdışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve
mühendislik hizmetleri,
ğ) Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya
yurtdışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, döviz karşılığı
verilecek sağlık hizmetleri,
h) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurtiçindeki ve yurtdışındaki turizm
faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
ı) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurtdışında yerleşik firmalar adına
gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı gemi,
uçak veya tırların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm ile bakım, onarım, yenileme ve
dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
i) Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin pazarlanması amacıyla yurtdışında
mağaza açılması veya işletilmesi,
j) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan maden havzalarından
rödövans karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle ilgili üretim faaliyetleri,
k) Yurtiçinde yerleşik haber ajanslarınca, yurtdışındaki yayın organlarına görüntülü veya
görüntüsüz haber satışları,
l) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan ve Bakanlıkça belirlenen
yatırım malları, sınai mamuller ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan tam mükellef
imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
m) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hükümlerine göre yurtiçinde bulunan
yabancı kuruluşların yurtdışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim
eden tam mükellef imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve
kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef müteahhit firmaların
faaliyet ve teslimleri,
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n) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen
projeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler (bunlar tarafından yurtiçinde projenin
yürütülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık gerçekleştirilen şirketler dahil) tarafından proje
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);
i) Tam mükellef olması halinde, bunların yapacakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef
imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
ii) Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, tam mükellef firmanın
ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların bu
firmalara üreterek yapacakları satış ve teslimleri,
o) Kamu özel işbirliği kapsamında tesis yapımı ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam
mükellef firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri,
ifade eder.
(4) Bu maddede belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ek2 nci maddesi ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun ek1 inci maddesine istinaden yayımlanan İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğindeyer almayanları,
damga vergisi ve harç istisnasından yararlandırılmaz.
(5) Belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin
ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemler ile bu işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlara
damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak
düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi
Müracaatların değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi
MADDE 7 – (1) Firmaların, vergi resim harç istisnası belgesi almak üzere Ek-1’de
belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekir. Firmalar tarafından
ibraz edilen bilgi ve belgeler, aksi sabit oluncaya kadar doğru olarak kabul edilir. Bakanlıkça,
Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda vergi resim harç istisnası belgesi
düzenlenebilir. Belge düzenlenmesi durumunda, düzenlenen belgenin bir nüshası firmaya
gönderilir. Ayrıca, düzenlenen belgeye ilişkin bilgiler, elektronik ortamda Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına gönderilir.
(2) Vergi resim harç istisnası belgeleri ithal hakkı içermediğinden, ithalata mesnet teşkil
etmez.
Belge süresi ve ek süreler
MADDE 8 – (1)Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört)
aydır. Ancak, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (e), (g), (i), (j), (l), (m)
ve (n) bentleri kapsamındaki belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından
proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade
süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının
(d) ve (o) bentleri çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.
(2) Süre başlangıcı, vergi resim harç istisnası belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge
kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere vergi resim
harç istisnası belgesi süresi uzatılabilir.
(3)Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b),(d), (e), (g), (j), (l), (m),(n) ve
(o) bentleri kapsamındaki belgelere ihale makamının, 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (i)
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bendi kapsamındaki belgelere ilişkin projelere ise Türk Eximbank’ın uygun görüşü alınarak
belge konusu iş tamamlanıncaya kadar ek süre verilebilir. Ayrıca bu Tebliğin 6 ncı maddesinin
üçüncü fıkrasının (c) ve (ç) bendi kapsamındaki belgelere, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa
müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu iş tamamlanıncaya
kadar ek süre verilebilir.
(4) Gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin
bitimini müteakip belge konusu işe ait hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge
süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir. Ancak, bu durum kredi
vadesinin uzatılması anlamına gelmez. Nakdi kredilerde kredi süresi, bu süre ile paralel olarak
uzatılmaz ve kredi tasfiye edilememiş ise süreyi aşan zaman diliminde istisna uygulanmaz.
(5) Firmaların, bu madde kapsamındaki ek sürelerden yararlanabilmesi için belge süresi
sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen
süre dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.
(6) Belge süresi bitiminden sonra yapılan süre uzatımları belge bitim tarihinden itibaren
hüküm ifade eder.
Belgenin revizesi
MADDE 9 – (1) Vergi resim harç istisnası belgeleri, ilgili firmanın müracaatına
istinaden belge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar Bakanlıkça revize edilebilir.
İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 10 – (1) Vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin ihracat taahhütleri; belge
süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle müracaat edilmesi
kaydıyla, Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
belirlenen usuller çerçevesinde, anılan Bankanın ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma
işlemi firmaya ve ilgili vergi dairesine bildirilir. Ayrıca belgenin kapatıldığı bilgisi Bakanlığa
elektronik ortamda gönderilir.
(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler
kapsamında düzenlenen belgelerin ihracat taahhütlerinin kapatılmasında Katma Değer Vergisi
hariç satış fiyatı esas alınır.
(3) Belge ihracat taahhütleri kapatılırken, döviz karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz
alım belgesinin veya satış ve/veya teslimat bedeli yabancı paranın ilgilinin hesabına alacak
kaydedildiğine dair üzerinde vergi resim harç istisnası belgesinin tarih ve sayısının da yer
aldığı banka dekontunun veya iş bitirme belgesinin Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat sayılan
satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır. Ayrıca, Türk Lirası
karşılığı yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlere ilişkin düzenlenen vergi resim harç istisnası
belgelerinde satış ve/veya teslimat belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Belgeli İhracat Kredilerinde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Vergi, resim ve harç istisnasının süresi
MADDE 11 – (1) Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından
yararlanma süresi, Bakanlıkça düzenlenecek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim
harç istisnası belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.
Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 12 – (1) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması,
ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
(2) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
finansmanında kullanılan krediler için vergi resim harç istisnası belgesinin; ihracat ve ihracat
sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için ithalatın finansmanında
kullanılan kredilerde ise dahilde işleme izin belgesinin düzenlenmesi gerekir. Dahilde işleme
izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge
süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz.
(3) Belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat
taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile
belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamaz. Döviz kredisinin döviz
olarak kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75’ini geçemez. Bu
durumda, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olması zorunludur.
(4) Belge konusu faaliyetle ilgili olarak düzenlenen garanti ve teminat mektupları,
dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalata ilişkin gümrük idarelerine hitaben düzenlenen
teminat mektupları, ithalat akreditifinin açılması sırasında düzenlenen genel kredi sözleşmeleri
ile yurt içinden mal alımına ilişkin teminat ve garantiler, belge kapsamında kullanılan
kredilerin teminatı için düzenlenen garanti ve teminat mektupları ile Kambiyo Mevzuatı
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat alacağının ihracatçı tarafından kredi veren veya
ihracat kredi sigortası/garantisi yapan kuruluşa temlikine ilişkin temliknameler; teminat
hükmünde olduğundan, herhangi bir limite bağlı olmaksızın vergi, resim ve harç istisnasından
yararlandırılır.
(5) Ancak, belge kapsamında yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde, işin yapıldığı ülkeye
üçüncü ülkeden mal sevkiyatına ilişkin açılan akreditiflerde, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü
aşılamaz.
İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 13 – (1) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat
kredilerinin ihracat taahhütleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve
faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılır. Ancak, ihracat sayılan
satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde (aynı holding veya grup
bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul
edilmez.
(2) Bu çerçevede, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat
kredilerinin ihracat taahhüdünün kapatılması işlemi;
a) İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin
finansmanında kullanılan kredilerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca vergi resim harç
istisnası belgesinin,
b) İhracat ve ihracat sayılan satış ve teslimlere yönelik gümrük muafiyetli mal ithali için
düzenlenen dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki ithalatın finansmanında kullanılan
kredilerde ise, Bakanlık taşra teşkilatında yer alan Bölge Müdürlüklerince dahilde işleme izin
belgesinin,
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ihracat taahhüdünün kapatıldığını gösteren taahhüt kapatma bildirim yazılarına istinaden,
ilgili banka tarafından sonuçlandırılır.
(3) Vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında kullanılan kredinin belge ihracat
taahhüdünden az kullanılmış olması halinde, kullanılan krediye tekabül eden tutarın
gerçekleştirilmesi yanında, kredi işlemleri dışında vergi, resim ve harç istisnasından
yararlanılmış ise, belgede kayıtlı ihracat taahhüdü ile kullanılan kredi tutarı arasındaki farkın
asgari %10’u tutarında taahhüdün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu tutar, kredi dışındaki işlemler
için yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnaları toplamından az olamaz. Kredi
kullanılmaması durumunda ise, yararlandırılan vergi, resim ve harç istisnası toplamının altında
kalmamak kaydıyla belgede kayıtlı ihracat taahhüdünün %10’unun gerçekleştirilmesi gerekir.
(4) Belgeli ihracatta uygulanan istisnalar; her işlem için sıra numarası, tarihi, kredi
miktarı (döviz olarak kullanılan döviz kredilerinde düşüm 1/3 fazlası ile yapılır) ve bakiye
kısım belirtilerek dahilde işleme izin belgesi veya vergi resim harç istisnası belgesine
kaydedilir ve uygulanan vergi, resim ve harç istisnaları, istisnayı uygulayan kurum ve
kuruluşlarca ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Belgesiz İhracat Kredileri, Transit Ticaret İşlemleri ile Transit Ticaretin
Finansmanında Kullandırılan Kredilerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası
Vergi, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler
MADDE 14 – (1) Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından
yararlanma süresi 24 (yirmidört) aydır. Ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın
%50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka
tarafından 6 (altı) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde
(hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret
Odasından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili
banka tarafından 6 (altı) ay uzatılır.
(2) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması ile transit ticaretin
finansmanında kullandırılan kredilerin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi
transit ticaret alış bedelinin transfer tarihinden itibaren 18 (on sekiz) aydır. Ancak transit
ticaret alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde vergi, resim ve harç
istisnasından yararlanma süresi, transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren 18 (on sekiz)
aydır.
Vergi, resim ve harç istisnasının kapsamı
MADDE 15 – (1) Belgesiz ihracat kredileri, kredi vadesinin 14 üncü ve 17 nci
maddelerde belirtilen süreler içerisinde kalması kaydıyla, vergi, resim ve harç istisnasından
yararlandırılır. Bu sürelerin aşılması durumunda, aşılan süre içerisinde tahakkuk eden vergi,
resim ve harçlara istisna uygulanmaz.
(2) Taahhüt edilen ihracat gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat
taahhüdünü ortadan kaldırmaz. Transit ticaretle ilgili işlemlerde ise transit ticaret satış bedeli
tahsil edilmeden kredi riskinin kapatılması, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
(3) Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından
uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi
riskinin birinci fıkrada belirtilen sürelerden önce kapatılması halinde ise, bu süreler içinde
yapılan işlemler istisnadan yararlandırılır ve gerçekleştirilen ihracat taahhüde sayılır. Belgesiz
ihracat kredileri ile ilgili olarak alınan gayri nakdi krediler herhangi bir limite bağlı olmaksızın
vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.
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(4) Alış ve satış bedelleri arasında aleyhte farkın olduğu transit ticaret işlemlerinde,
aleyhte farka tekabül eden kısma istisna uygulanmaz.
İhracat taahhüdünün kapatılması
MADDE 16 – (1) Belgesiz ihracat kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri; Bakanlığın
uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen usuller
çerçevesinde, krediyi kullanan firma; ana ortaklıksa kendisinin ve/veya grup firması, grup
firmasıysa kendisinin ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık ve/veya ilgili olduğu ana ortaklığın
diğer grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatı tevsik eden gümrük beyannamelerine
istinaden ilgili banka tarafından kapatılır.
(2) İmalatçı ihracatçı firmalar, taahhüt ettikleri ihracatı bizzat ve/veya grup firmaları
ve/veya ilgili olduğu ana ortaklık aracılığıyla yapabilecekleri gibi başka bir ihracatçı
aracılığıyla yapabilirler. Bu firmaların üretim tesislerinin başka bir firmaya kiralanmış veya
devredilmiş olması halinde ise, imalatçı ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri
üretim tesisini kiralamış veya devralmış olan firma tarafından kiralama veya devir işleminden
sonra gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.
(3) İmalatçı olmayan ihracatçı firmaların kullandıkları kredilerin taahhütleri, Dış Ticaret
Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihracat hariç
olmak üzere, aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılamaz.
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri tarafından kullanılan kredilerin taahhütleri ise şirket ortağı olan
imalatçı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilen ihracat ile kapatılabilir.
(4) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz kredisi
kullandırılmış olması halinde; üzerinde dahilde işleme izin belgesi sayısı ve/veya satır kodu
kayıtlı olan gümrük beyannamesi konusu ihracatın, ithalat bedelinin transferinde kullanılan
kredinin 1/3 fazlasına faiz ve komisyonlar ile varsa diğer masrafların ilavesiyle bulunacak
tutarına tekabül eden kısmı, belgesiz ihracat kredisinin ihracat taahhüdüne sayılmaz.
(5) İlgili banka tarafından, kullandıracakları kredilere ilişkin ihracat taahhüdü
hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer
masraflar da hesaplamaya dahil edilir.
(6) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticaret işlemleri ile transit
ticaretin finansmanında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütleri transit ticaret faaliyetinden
elde edilen gelirlerle kapatılır.
(7) Vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan transit ticarete ilişkin taahhüt
kapatma işlemleri istisnayı uygulayan banka tarafından sonuçlandırılır.
(8) İhracat taahhüdünün kapatılması için ilgililerce, transit ticaret alış bedelinin transfer
tarihinden, transit ticaret alış bedelinin vadeli akreditif vasıtasıyla ödendiği işlemlerde ise
transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren en geç 18 (on sekiz) ay içinde alış ve satışa
ilişkin faturalar ile satış bedelinin tahsil edildiğini gösterir belgenin (döviz alım belgesi veya
satış bedelinin ilgilinin hesabına alındığına dair banka yazısı) istisnayı uygulayan bankaya
ibrazı gerekir.
(9) Transit ticaretin finansmanı için kullandırılan kredilere ilişkin ihracat taahhüdü
hesaplanırken (Türk Lirası olarak kullandırılan krediler hariç) ana para ile birlikte faiz,
komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.
(10) Taahhüt kapatma sırasında transfer edilen transit ticaret alış bedelinin, tahsil edilen
satış bedelinden fazla olması halinde eksik tahsil edilen oranda uygulanan istisnaların tahsili
için kapatmayı yapan bankaca gerekli işlem yapılır.
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ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler
Mücbir sebep ve fevkalade haller
MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin vergi resim harç
istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredilerinin süresi içinde vukuu halinde, ihracat süresi (ek
süre dahil) bitim tarihinden itibaren 8 inci ve 14 üncü maddelerde belirtilen sürelere ilave
olarak ek süre verilebilir;
a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri
veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),
b) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması veya durdurulması
(firma faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),
c) Grev ve lokavt (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),
ç) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali,
d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme Kararı ile),
e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,
f) Karşılığı ihracat süresi içerisinde yerine getirilmediği için prefinansman hükümlerine
tabi hale gelen peşin döviz ile ilgili ihracatın yapılamaması (ithalatçı firmadan ihracatın
belirlenen süreden daha geç yapılmasının istenildiğine dair alınan yazı veya diğer haklı
sebeplere ilişkin bilgi ve belge ile).
(2) Firmaların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmesi için; vergi resim
harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde
Bakanlığa, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma
süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri gerekir.
Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller
Bakanlıkça, diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafından
belirlenir.
(4) İlgili bankaca krediye ilişkin ihracat taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade hale
ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak ve 1 (bir)
yılı geçmemek üzere uzatılabilir. 1 (bir) yılı aşan süre talepleri ise, ilgili bankanın onayı olması
halinde Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle sonuçlandırılır.
(5) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız süre
uzatımlarında dikkate alınır, ihracat taahhüdünü ortadan kaldırmaz.
(6) Vergi resim harç istisnası belgesi ve belgesiz ihracat kredisi kapsamında mücbir
sebep ve fevkalade hallere istinaden ek süre verilmesi halinde, bu ek süreler içinde yapılan
işlemler taahhüde sayılır ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılır.
Vergi resim harç istisnası belgesinin iptali
MADDE 18 – (1) Vergi resim harç istisnası belgesi, ilgili firmanın talebi üzerine
Bakanlıkça iptal edilir.
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(2) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgeleri hükümlerine
uyulmadığının, vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesi ve revizesi için ibraz edilen
bilgi ve belgeler ile belge kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun ve ilgili belge
üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge Bakanlıkça iptal edilir ve ilgililer
hakkında kanuni işlem yapılır.
(3) Ayrıca, vergi resim harç istisnası belgesi ihracat taahhüdünün kapatılması için bu
Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen sürede ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
şubesine müracaat edilmemesi halinde, bu hususun anılan Banka tarafından Bakanlığa
elektronik ortamda gönderilmesini müteakip, belge Bakanlıkça iptal edilir.
(4) İptal edilen belge kapsamında uygulanan istisnaların 19 uncu madde hükmü
çerçevesinde iptal işlemi, ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubesine ve istisnaların
tahsil edilmesi için ilgili vergi dairesine bildirilir.
(5) Bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde vergi, resim harç istisnası
belgesinin iptaline ilişkin olarak belge sahibine yapılan tebligatı müteakip 3 ay içerisinde
Bakanlığa başvurulması halinde, söz konusu belgenin kapatma işleminin yapılabilmesini
teminen (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) iptal işlemi geri alınabilir.
Müeyyide
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğe istinaden uygulanan istisnaların gerçekleştirilmeyen ihracat
taahhüdüne tekabül eden kısımları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(2) Vergi resim harç istisnası belgesinin iptal edilmesi halinde; belge kapsamında
uygulanan istisnalar, 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
(3) Kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması
durumunda, bu belge kapsamı ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslim veya döviz
kazandırıcı hizmet ve faaliyete tekabül eden istisnalar birinci fıkra hükümleri çerçevesinde geri
alınır ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. İnceleme veya soruşturma sonucunda sahtecilik
veya tahrifat fiili sabit olan belge sahibi firma adına 1 (bir) yıl süreyle vergi resim harç istisnası
belgesi düzenlenmez.
(4) Bu Tebliğ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili genelgelerine uymayan,
yanlış işlem yapan, belgelerin ilgiliye ait orijinal nüshasına gerekli meşruhatı kaydetmeden
işlem yapan, yanıltıcı bilgi veren ve bu nedenlerden dolayı vergi kaybına veya verginin
tahsilinde gecikmelere sebep olan kişiler, asıl borçludan alınamayan alacağın ödenmesinden
müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu çerçevede amme alacağı, gecikme süresi de
dikkate alınarak 213 sayılı Kanun ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Denetim
MADDE 20 – (1) Bakanlık, bu Tebliğde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına ilişkin her
türlü denetimi ve düzenlemeyi yapabilir, ilgili firma, kamu kurum ve kuruluşları ile
bankalardan bilgi ve belge isteyebilir ve gerekli önlemleri alabilir.
(2) Vergi, resim ve harç istisnaları ile ilgili işlemler; ihracatla ilgili işlem yapan tüm
kamu kurum ve kuruluşları, bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring
şirketleri, sigorta şirketleri, noterler ve diğer kuruluşlar tarafından bu Tebliğ hükümleri ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası genelgelerinde yer alan esaslar dahilinde yürütülür.
Belgeli işlemlerde hizmet ve faaliyetin devri veya gerçekleştirilememesi
MADDE 21 – (1) Belge sahibi firma tarafından belge konusu döviz kazandırıcı hizmet
ve faaliyetin tüm hak ve yükümlülükleri ile diğer bir firmaya veya ortak girişime devredilmesi
ve bu durumun ihale makamı tarafından uygun görülmesi halinde, devralan firma, belge
konusu faaliyetin kalan kısmı için, bu Tebliğin7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim
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harç istisnası belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini
belirtir yazı ile birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda devreden firmanın vergi
resim harç istisnası belgesine ilişkin ihracat taahhüdü bu Tebliğin10 uncu ve 19 uncu maddesi
hükümleri çerçevesinde kapatılır. Bu durumda, belgeli ihracat kredisi kullanılması halinde bu
Tebliğin 13 üncü maddesi hükmü saklıdır.
(2) Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetin ortak girişim tarafından üstlenildiği
durumlarda, ortaklıktan ayrılan firma olması ve bu durumun ilgili ihale makamı tarafından
uygun görülmesi halinde, ortaklığa dahil olan yeni firma olup olmadığına bakılmaksızın, yeni
ortaklık, işin kalan kısmı için bu Tebliğin 7 nci maddesi çerçevesinde yeni bir vergi resim harç
istisnası belgesi almak üzere ihale makamından alınacak işin kalan bedelini ve süresini belirtir
yazı ile birlikte Bakanlığa müracaat edebilir. Bu durumda eski ortaklığa ait vergi resim harç
istisnası belgesine ilişkin ihracat taahhüdü, ortaklıktan ayrılan firma için, ortaklıktaki payı
oranında gerçekleşmeyen kısma müeyyide uygulanarak bu Tebliğin 10 uncu ve 19 uncu
maddesi hükümleri çerçevesinde kapatılır. Bu durumda, belgeli ihracat kredisi kullanılması
halinde bu Tebliğin 13 üncü maddesi hükmü saklıdır.
(3) Belge kapsamındaki işin, belge sahibi firma tarafından, bu firmanın da dahil olduğu
bir ortak girişime devredilmesi veya söz konusu işi yüklenen belge sahibi ortak girişime yeni
bir veya birkaç ortak eklenmesi ve bu durumların ilgili ihale makamı tarafından uygun
görülmesi halinde ilgili belge geçerliliğini korur ve yalnızca belge üzerinde unvan değişikliği
yapılır.
(4) Sözleşme imzalandıktan sonra, belge sahibifirmanın herhangi bir kusurunun
bulunmaması
halinde,idare
tarafından
söz
konusu
işin
yapımından
veya
tamamlanmasındanvazgeçilmesi veya ihalenin iptal edilmesi veya ihaleye ilişkin düzeltici
işlem tesis edilmesi gibi sebeplerle, belge konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinin tamamen
veya kısmen imkansız hale geldiği durumlarda, belge sahibi firma, ilgili idareden alınacak
durumu tevsik eden yazı ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ilgili şubesine
taahhüt kapatma müracaatında bulunur. Bu durumda müracaat konusu vergi resim ve harç
istisnası belgesi, nakdi kredi veya teminat mektubu kullanılmadığının ve belge kapsamında
daha önce uygulanan müeyyidelerin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla, gerçekleşme değerine
bakılmaksızın müeyyidesiz olarak kapatılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye,
özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları
idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.
(2) Bu Tebliğ ile ilgili olarak Bakanlığın uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasınca bankalara gönderilen genelgeler bu Tebliğ kapsamında değerlendirilir.
(3) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), vergi resim harç istisnası belgesine yönelik
olarak tesis edilen iptal işlemlerini (müeyyidenin tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) geri
almaya yetkilidir.
Uygulama ve atıflar
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre
kullanılan belgesiz ihracat kredileri, transit ticaretin finansmanında kullandırılan krediler ve
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri ile vergi resim harç istisnası belgeleri kendi mevzuat
hükümlerine tabidir. Ancak, henüz ihracat taahhüdü kapatılmamış belgeler ile transit ticaretin
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finansmanında kullandırılan krediler ve belgesiz ihracat kredilerine bu Tebliğin lehe olan
hükümleri uygulanabilir.
(2) 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden
itibaren,
a) Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış
olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek
için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla
ortak girişim olarak teklif vermiş olması gerekmektedir.
b)Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet
konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016 tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda,
ilgili başvuruya istinaden işbu Tebliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri
çerçevesinde belge tanzim edilir.
c) Uluslararası ihalelerden,
(i)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesine istinaden pazarlık usulü ile
gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak girişimin ihaleye
davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
(ii)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 20 nci maddesine istinaden belli istekliler arasında
ihale usulü ile gerçekleştirilenlerde, yabancı firma veya yabancı firmanın yer aldığı ortak
girişimin ön yeterlik değerlendirmesine başvurmasını takiben ön yeterlik değerlendirmesi
sonucunda idarece teklif vermeye davet edilmesi ve ihaleye teklif vermesi,
(iii)4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine istinaden açık ihale usulü ile
gerçekleştirilenlerde yabancı firmanın da tek başına veya yerli ve/veya yabancı firmayla ortak
girişim olarak teklif vermesi
gerekmektedir.
(3) Bu Tebliğin 6ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (n) ve (o) bentlerinde düzenlenen
faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnası, 6728 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri uyarınca Kanunun yayımı tarihi olan 9/8/2016 tarihinden
itibaren yapılan proje ve işlere uygulanacaktır. Söz konusu bentlerde yer alan proje ve işlere
ilişkin olarak istisna uygulanabilmesi için, 9/8/2016 tarihinden itibaren ilk defa yapılan bir
proje veya iş olması ya da mevcut projelerin 9/8/2016 tarihinden itibaren ihale edilen kısmına
ilişkin olması gerekmektedir.
(4)Mevzuatta, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,
Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğe (İhracat: 2008/6) yapılmışolan
atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 1-(1)Bu Tebliğin yayım tarihinden önce belge süresi sona ermiş
veya bu Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilmiş vergi, resim ve
harç istisnası belgelerine (belge kapsamında müeyyide tahsil edilmediğinin tespiti kaydıyla) bu
Tebliğin yayım tarihini takip eden üçüncü ayın son iş gününe kadar gerekli bilgi ve belgelerle
birlikte Bakanlığa müracaat edilmesihalinde, bu Tebliğin 8 inci maddesinin üçüncü
fıkrasıçerçevesinde ek süre verilebilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
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MADDE 24 – (1) 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat,
Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ileDöviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim veHarç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğin,
a) 18 inci maddesinin beşinci fıkrası 1/1/2018 tarihinde,
b)Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

294

KAYNAKÇA
Eken M. Hasan

Banka Muhasebesi Der Yayınları İstanbul 2008

Erol Ahmet

Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing) Yaklaşım Yayıncılık Ank.2008

ICC Yayın no.715

Incoterm 2010

Kaya Ferudun

Uluslararası Finansman Beta Basım Dağıtım A.Ş İstanbul 2011

Kırman Ahmet

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vegisi Ankara 1995

Kırman Ahmet

Damaga Vergisi Kanunu Şerhi Ankara 1997

Koyuncuoğlu Hikmet Finansal Kiralama Sözleşmelerine ilişkin Uygulamadan Kaynaklanan.....
Sorunların Değerlendirilmesi. Oniki Levha Yayıncılık İstanbul 2015
Reisoğlu Seza

Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Akreditif Ankara 1995

Reisoğlu Seza

Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler Ankara 1997

Taşpolat Ali

Döviz Teminat Mektupları İstanbul 1985

Topuz Murat

Finansal Kiralama Sözleşmesi Adalet Yayınevi Ankara 2013

Turhan Nihat

Dış Ticaret ve Akreditifli İşlemlerin Uluslararası Uygulamaları Klavuzu 2010

Ünay Vecdi

Bankalarca Dış Ticaretin Finanse edilmesi Usulleri

Yıldırım Mesut

Banka Muhasebesi Bankalar Birliği Yayın No. 258 İstanbul 2008

295

