
Bahsi geçen yazılı taahhüde ek olarak, krediyi kullandıran veya 
kullanıma aracılık eden Türk bankasına aşağıdaki belgelerin 
ibraz edilmesi gerekliliği de istisna kapsamında düzenlenmiştir: 

• Kredi bedeli, kredi kullanımının gerçekleşmesinden sonra 
proje kapsamında kullanılacak veya proje kapsamında 
kullanılmak üzere Görevli Şirket’e aktarılacak ise, uygulama 
sözleşmesinde belirtilen yapım süresi bitimine kadar bu 
durumu ispatlayan swift mesajları, banka dekontları, Görevli 
Şirket ile gerçekleştirilen resmi yazışmalar vb. belgeler.

• Kredi bedeli, kredi kullanımının gerçekleşmesinden en fazla 
bir yıl önce proje kapsamında kullanılmış veya proje 
kapsamında kullanılmak üzere Görevli Şirket’e aktarılmış 
bedellerden mahsup edilecek ise bu durumu ispatlayan swift 
mesajları, banka dekontları, Görevli Şirket ile gerçekleştirilen 
resmi yazışmalar vb. belgeler.

Söz konusu belgelerin uygulama sözleşmesinde belirtilen 
yapım süresi bitimine kadar ibraz edilmemesi halinde ilgili 
banka Bakanlık’a bildirimde bulunacaktır.

Sonuç
Genelge’de yapılan 8 Aralık 2020 tarihli değişiklik ile Görevli 
Şirketler’in Türkiye’de yerleşik ortakları tarafından kullanılacak 
döviz kredilerinde döviz geliri şartının kredi bedelinin Görevli 
Şirket’in sermayesine eklenmesi kaydıyla aranmayacağı 
düzenlenmişti. Genelge’de yapılan 21 Aralık 2020 tarihli yeni 
düzenleme, Görevli Şirketler’in Türkiye’de yerleşik ortakları 
tarafından kullanılacak döviz kredilerinin sermaye artırımı 
olmaksızın istisna kapsamına alınmasının önünü açmaktadır. 

Kredi borçluları, kredi bedelinin KÖİ modeli ile yapılan proje 
kapsamında değerlendirildiğini taahhüt ve tevsik etmek 
suretiyle döviz geliri şartından muaf tutulacaktır. Bu değişiklik 
ile birlikte KÖİ projelerinin yurtiçi ve yurt dışı kaynaklı döviz 
cinsi kredi kullanımları ile finansmanın sağlanması açısından 
yeni bir kaynak oluşturulması için yeni bir adım daha atılmıştır. 

not exceed the amount specified in the implementation 
agreement and the loan utilization or the intermediation to 
utilization will take place following the submission of the written 
undertaking set out in paragraph (iv) to the relevant bank.

In addition to the written undertaking in question, the exemption 
also requires the submission of the following documents to the 
lending or intermediary Turkish banks:

• If the loan amount will be used within the scope of the project 
or will be transferred to the Assigned Company to be used 
within the scope of the project, swift messages, bank receipts, 
official correspondence with the Assigned Company, and other 
documents evidencing these circumstances until the end of the 
construction period specified in the implementation contract.

• If the loan amount will be deducted from the amounts used 
within the scope of the project or will be transferred to the 
Assigned Company to be used within the scope of the project 
within a maximum of one year before the loan utilization, swift 
messages, bank receipts, official correspondence with the 
Assigned Company, and other documents evidencing these 
circumstances.

In the event that the foregoing documents are not submitted 
before the completion of the construction period specified in the 
implementation agreement, the relevant bank will notify the 
Ministry.

Conclusion
Pursuant to the amendments made to the Circular on 8 
December 2020, the foreign currency income requirement is no 
longer sought for foreign currency loans utilized by Turkish 
resident shareholders of Assigned Companies provided that 
loan amount is added to the share capital of the Assigned 
Company. The new amendment to the Circular dated 21 
December 2020 enables foreign currency loans used by 
Turkish resident shareholders of Assigned Companies to 
benefit from this exemption without the need to make any share 
capital increases. 

Borrowers will be exempted from the foreign currency income 
requirement by undertaking and evidencing that the loan 
amount has been used within the scope of projects carried out 
under the PPP model. With this change, a new step was taken 
to create a novel source for financing PPP projects through 
domestic and offshore foreign currency loans.

DÖVİZ KREDİSİ YASAĞINA KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ 
PROJELERİ İLE İLGİLİ YENİ BİR İSTİSNA DAHA 

GETİRİLDİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”), 21 Aralık 2020 
tarihinde 716498 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri 
Genelgesi’ne (“Genelge”) Kamu Özel İşbirliği (“KÖİ”) projeleri 
kapsamında Türkiye’de kullandırılacak döviz kredileri ile ilgili 
yeni bir istisna daha getirdi. 

Genelge, belirli istisnalar hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik 
kişilerin döviz geliri olmaksızın yurt içi veya yurt dışı kaynaklı 
yabancı para cinsinden kredi kullanması yasağını 
düzenlemektedir. Bakanlık, 8 Aralık 2020 tarihinde Genelge’ye 
KÖİ projelerine ilişkin bir istisna getirmiş ve KÖİ modeli 
kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle 
görevlendirilmiş olan Türkiye’de yerleşik kişilerin (“Görevli 
Şirket(ler)”) Türkiye’de yerleşik ortaklarının döviz kredisi döviz 
geliri şartı aranmaksızın yurtiçinden veya yurtdışından döviz 
kredisi kullanabilmesini, bu kredilerin ilgili Görevli Şirket’in 
sermayesine eklenmesi kaydıyla mümkün kılmıştı. Bu konuya 
ilişkin hukuk bültenimizi buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. 
 
21 Aralık 2020 tarihinde bu istisnanın kapsamı Bakanlık 
tarafından genişletilmiş ve Genelge’nin yurtiçinden alınan 
kredilerde döviz geliri şartı istisnalarını düzenleyen 21/15 
maddesine eklenen (f) bendi ve yurtdışından alınan kredilerde 
döviz geliri şartı istisnalarını düzenleyen 40/15 numaralı 
maddesine eklenen (e) bendi ile Görevli Şirketler’in Türkiye’de 
yerleşik ortaklarının kullandığı döviz kredilerinin ilgili Görevli 
Şirket’in sermayesine eklenmeksizin, ilgili KÖİ modeli ile 
yapılan proje kapsamında kullanılmak üzere alınması halinde 
döviz kredisi yasağı kapsamına alınmayacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılan döviz kredisi kullanımlarında, Görevli 
Şirketler’in aşağıda listelenen belgeleri yurtiçi kredileri için 
krediyi kullandıran, yurtdışı kredileri için ise kullanıma aracılık 
eden Türk bankasına sunması gerekmektedir:

(i) Kuruluşlarına ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği,
(ii) Uygulama sözleşmesinin taraflar, konu, tutar, tarih ve imza 
sayfalarının asılları veya noter tasdikli suretleri,

(iii) İlgili kamu kuruluşundan alınacak ve sözleşme tutarını 
içeren onay yazısı, ve

(iv) Kredi bedelinin tümünün proje kapsamında kullanıldığına 
ve/veya kullanılacağına veya proje kapsamında kullanılmak 
üzere Görevli Şirket’e aktarıldığına ve/veya aktarılacağına 
ilişkin yazılı taahhüt.

Görevli Şirketler’in ortaklarının Genelge’ye getirilen yeni istisna 
kapsamında alabileceği kredi miktarının uygulama 
sözleşmesinde belirtilen bedeli aşamayacağı, kredi 
kullanımının veya kullanıma aracılığın (iv) maddesinde 
belirtilen yazılı taahhüdün ilgili bankaya ibraz edilmesini takiben 
gerçekleşeceği belirtilmiştir.

ANOTHER EXEMPTION FOR PUBLIC PRIVATE 
PARTNERSHIP PROJECTS WAS INTRODUCED TO THE 

FOREIGN CURRENCY LOAN BAN

 
The Ministry of Treasury and Finance of Turkey (“Ministry”) 
introduced another exemption regarding foreign currency loans 
utilized in Turkey within the scope of Public Private Partnership 
(“PPP”) projects to the Capital Movements Circular 
(“Circular”) dated 2 May 2018 with its letter numbered 716498 
on 21 December 2020.

The Circular regulates the ban on the utilization of domestic 
and offshore foreign currency loans by persons residing in 
Turkey without foreign currency income, save for certain 
exemptions. On 8 December 2020, the Ministry introduced an 
exemption to the Circular in relation to PPP projects that 
enabled the utilization of foreign currency loans by Turkish 
resident shareholders who have been assigned the right to 
operate projects carried out under the PPP model (“Assigned 
Company(s)”), provided that such loans are added to the 
share capital of the relevant Assigned Company. You may 
review our client alert on this matter here.

On 21 December 2020, the scope of this exemption was 
expanded through the insertion of paragraph (f) into Article 
21/15 of the Circular on the Exemptions from the Foreign 
Currency Income Requirement for Domestic Loans and 
paragraph (e) into Article 40/15 of the Circular on the 
Exemptions from the Foreign Currency Income Requirement 
for Offshore Loans, and the foreign currency loans granted to 
Turkish resident shareholders of the Assigned Companies 
were held to be exempt from the foreign currency loan ban 
under the condition that these amounts are used within the 
scope of the relevant PPP projects.

The Assigned Companies must submit the documents listed 
below to the lending Turkish bank for domestic loans or to the 
Turkish bank intermediating the use of offshore loans for the 
utilization of foreign currency loans within this scope:

(i) A copy of the Trade Registry Gazette evidencing their 
incorporation;

(ii) Original or notarized copies of the pages indicating the 
contracting parties, subject matter, amount, date, and signature 
pages of the implementation contract;

(iii) An approval letter to be obtained from the relevant public 
institution containing the contract sum; and

(iv) A written undertaking stating that the entirety of the loan 
amount has been and/or will be used for the project or has been 
and/or will be transferred to the Assigned Company to be used 
for the project.

The amount borrowed by the shareholders of the Assigned 
Companies under the exemption introduced to the Circular may 
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