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Tarih    : 24.10.2022 

Sayı     : 2022 / 72 

Konu : Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere TL Kredi Kullandırım 

Sınırında Yapılan Değişiklik Hk. 

2022/45 sayılı sirkülerimizde BDDK’nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı 

uyarınca, bağımsız denetime tabi şirketlerin, belli şartları taşımaları halinde TL cinsinden yeni 

bir kredi kullandırılmayacağı yönündeki kuralı ile bu kuralın istisna ve muafiyetlerine, 

2022/54 sayılı sirkülerimizde BDDK’nın 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Kararı 

uyarınca kredi kullandırım sürecinde Yeminli Mali Müşavirlere tanınan yetkilere, 

 Yer verilmişti. 

Bu sefer BDDK’nın 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı Kararıyla;  

- 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Kurul Kararının 1 inci ve 7 nci maddeleri ile anılan 

Kararın Ek-1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde belirtilen “15 milyon TL” ve “yüzde 

10” eşik değerlerin; söz konusu Karar kapsamındaki bankalar ile finansal kiralama, faktoring 

ve finansman kuruluşları tarafından, 01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aksi 

yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar “10 milyon TL” ve “yüzde 5” olarak uygulanmasına, 

- Alınan Karar çerçevesinde, 01.11.2022 tarihinden itibaren, 10265 sayılı Kararın Ek-

1’inde bulunan beyan ve taahhüt örneğinde yer alan “30.06.2022” tarihinin “01.11.2022” 

olarak değiştirilmesine ve 01.11.2022 itibaren geçerli olacak şekilde müşterilerden yeni beyan 

ve taahhüt alınmasına, 

- 01.10.2022 ila 31.10.2022 tarihleri arasında, 10265 sayılı Kararın 10389 sayılı Karar 

öncesindeki hali ile uygulanmasına devam olunmasına, 

 Karar verilmiştir. 

BDDK’nın 21.10.2022 tarih ve 10389 sayılı Kararı sonrasında, 2022/54 sayılı 

sirkülerimizde yapmış olduğumuz açıklamalar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. 

A-Şartları Taşımayan Şirketlerce Kredi Kullanmak İstenmesi1 Halinde; 

1-Beyan ve Taahhüt 

 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız 

denetime tabi olan şirketlerin kredi kullanmak istemeleri durumunda; 

➢ YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 10 milyon TL’yi aşmayacağını ya da 

➢ YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 10 milyon TL’yi aşsa bile aktif toplamından veya 

son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini geçmeyeceğini ya da 

 
1 Krediyi kullandıkları tarih itibarıyla ya da rotatif, KMH, kredi kartından nakit çekim, gün içi ve gecelik 

krediler için 6 ncı maddede belirtildiği şekilde yeni kredi kullandırılmış sayıldığının tespit edildiği tarih itibarıyla, 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_f97ed01aa482469b885fe371668ebd9f.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_03aee1f0f581471ea664623b05c41f7c.pdf
https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1147
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➢ Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmasının mümkün olmaması 

nedeniyle ve yalnızca kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net pozisyon açığı 

ile sınırlı olmak üzere yeni kredi kullanımında bulunacağını, 

Sirkülerimizin son kısmında yer alan  beyan ve taahhüt örneği (Ek-1) ile 01.11.2022 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (01.11.2022 dahil) beyan ve taahhüt etmeleri, 

Gerekmektedir. 

2- Her 3 Aylık Takvim Dönemi İçin Banka Tarafından Kontrolünün Sağlanması 

Yukarıda yer verdiğimiz şekilde beyan ve taahhüt yoluyla kredi kullanan şirketlerin 

01.11.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü 

akşamına kadar söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını 

teminen, 

Söz konusu üçer aylık dönemler içinde, 

➢ YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 10 milyon TL’yi aşmadığının veya 

➢ YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 10 milyon TL’yi aşsa bile VUK ve ilgili 

düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan (geçici vergi dönemleri 

dahil) en güncel finansal tablolarına göre (ya da konsolide finansal tablo hazırlama 

yükümlülüğü bulunan Şirketler için bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel 

konsolide finansal tablolar üzerinden Şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil 

edilmeden) aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5’ini 

geçmediğinin veya, 

➢ Bu sınırlamalara takıldığı tarihler itibarıyla kredi kullandırılmış ise; 

❖ Bu şekilde kullandırılan TL cinsinden tüm ticari nakdi kredilerin toplamının 

ilgili kredilerin kullandırım tarihlerini izleyen 3 aylık dönemdeki YP net 

pozisyon açığını aşmadığının ve 

❖ Bu şekilde kredi kullanmış olan Şirketin söz konusu dönemde YP kredi 

kullanmasının mümkün olmadığının  

bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da Yeminli Mali Müşavirlerce2 onaylanmak 

suretiyle teyit edilerek ilgili bankaya belgelendirilmesi gerekmektedir. 

B-Yabancı Para Net Pozisyon Açığı Bulunun Şirketlere İstisna Uygulanması; 

İlgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle 

sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 

aylık dönem içinde; 

➢ YP net pozisyon açığı bulunduğunu ve pozisyon açığı tutarını beyan etmeleri 

şartıyla, 

➢ Yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki söz konusu beyan edilen 

pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere, 

 
2 Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu belgelendirmelerin ve 

değerlendirmelerin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılması gerekmektedir. 
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TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine ve pozisyon açığını belirten söz 

konusu beyanın doğruluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da Yeminli Mali 

Müşavirlerce onaylanmak suretiyle teyit edilerek bankaya belgelendirilmesine, 

C-Bağımsız Denetime Tabi Olunmaması veya Karardan Muaf Olunmasına İlişkin 

Bankalarda Tereddüt Oluşması Hali 

Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda 

başlayacak Şirketlerin bu Karar kapsamından muaf tutulmasına karar verilmiştir. Bu şirketlerin 

durumlarını kredi kullanacakları bankaya Sirkülerimizin son kısmında yer alan  beyan ve 

taahhüt örneği (Ek-2) ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

Bu kapsamda, kredi başvurusunda bulunan bir şirketin bağımsız denetime tabi 

olmadığını ya da bağımsız denetime tabi olmasına rağmen yukarıdaki şekilde Karar 

kapsamından muaf olduğunu beyan ve taahhüt etmesine rağmen, ilgili banka nezdinde bu 

konuda tereddüt oluşması halinde, kredi kullandırım tarihinden itibaren bankalarca ilgili şirkete 

bağımsız denetime tabi olmadığını ya da bağımsız denetime tabi olsa bile denetim 

yükümlülüğünün ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacağını, 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat 

almış Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce (SMMM), YMM’lerce ya da bağımsız denetim 

kuruluşlarınca onaylı olmak üzere belgelendirmeleri için 1 ay süre tanınarak, başvuruda 

bulunan şirketin beyanı esas alınmak suretiyle kredi kullandırılabilmesine, 

D- Yaptırım 

Bir Şirketin, yukarıda yer verilen süreler içinde bağımsız denetim kuruluşu ya da 

Yeminli Mali Müşavirlerce onaylı olarak bankaya tevdi etmesi gereken bilgi ve belgeleri 

bankaya tevdi etmemesi veya bu süre içinde tevdi ettiği bilgi ve belgelere göre Şirketin 

beyanının aksine bu Karar kapsamındaki kredi sınırlamasına dahil olması gerektiğinin 

bankalarca anlaşılması halinde, 

- İlgili banka tarafından bu Şirkete TL cinsinden bu Karar kapsamına giren yeni nakdi 

ticari kredi kullandırılmamasına, 

- Söz konusu duruma ve Şirket bilgilerine ilişkin BDDK tarafından belirlenecek usul ve 

esaslara göre ilgili banka tarafından yapılacak bildirim çerçevesinde, bu kapsama giren 

Şirketlere 01.11.2022 tarihinden itibaren kullandırılan (bu Karar kapsamından muaf tutulsun 

tutulmasın) TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakdi kredilere “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin 

Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca sermaye yeterliliği oranı 

hesaplamasında; kredi riskine esas tutar hesaplanırken kullanılan yaklaşımdan (standart 

yaklaşım ya da içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar) bağımsız olarak kredi riski azaltım 

teknikleri, kredi derecelendirme notları ve gayrimenkul ipotekleri dikkate alınmadan yüzde 500 

risk ağırlığı uygulanmasına, 

Karar verilmiştir. 

E-Muaf Tutulan TL Krediler 

Bu Karar kapsamından; 

• (Nakit çekimler hariç) kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılan kredilerin, 
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• Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) aracılığıyla nakde dönüşen kredilerin, 

• Cayılamaz limit taahhüdü niteliğinde olan ve bankaların kredi müşterisi 5 olan Şirket 

dışındaki üçüncü taraflara ödeme garantisi sunduğu diğer krediler ile alıcı statüsündeki Şirketin 

kredilendirilmesi suretiyle tedarikçilere ödeme yapılan tedarikçi finansmanı kredilerinin, 

• TL cinsinden nakdi krediye dönüşen tazmin edilen gayri nakdi kredi bedellerinin, 

• Yeniden yapılandırma kapsamında olmayan ve sözleşme koşullarının değiştirilmesi 

suretiyle yenilenen ya da mevcut kredilerin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi 

için kullandırılan krediler hariç; Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak 

Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca ya da 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununun Geçici 32 nci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılan veya bu yeniden 

yapılandırmalar kapsamında kullandırılan kredilerin, 

Muaf tutulmasına karar verilmiştir. 
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Detay: 

*Yabancı para: İlgili yazıda yabancı para olarak altın dahil, efektif döviz ile 

bankalardaki YP mevduatlar sayılmıştır. 

*Döviz Kuru: YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplamasında hesaplama tarihine 

ait TCMB döviz alış kurunun kullanılması gerekmektedir. 

*Aktif Toplamının Hesabı: Aktif toplamının hesabında en güncel finansal tablo 

dikkate alınacaktır. 

 

24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı BDDK kararına ulaşmak için; 

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1127 

07.07.2022 tarih ve10265 sayılı BDDK kararına ulaşmak için; 

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1131 

21.10.2022 tarih ve10389 sayılı BDDK kararına ulaşmak için; 

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1147 

 

Saygılarımızla,  

 

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1127
https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1131
https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1147
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