BDDK TL KREDİ SINIRLAMASI
(10265 say. karar, 10250 say. karar ve 26.06.2022 Basın Açıklaması)

ŞİRKET TÜRÜ
BD. Var (Kapsamda)
Gerçek Kişi

Tüzel Kişi

(Kapsam Dışı)

BD. Yok (Kapsam dışı)

BD VAR İSE

Kredi Limiti Yok/Muaf

Kredi Limiti Var

-3 şart birlikte sağlanmıyor

-3 şartı sağlıyor

-İlk yıl BD var

-Döviz kredisi yok

-Konsoliyasyon/TFRS/BD Raporu
BOBİ-FRS/YMM Raporu/GİB Geçici Vergi

-3 aylık döviz açığı yok
-Döviz Kredisi var ise sadece
Döviz kredisi kullanımı

RAPOR (Banka + Leasing + Faktoring vb.)

Kredi kullanımı öncesi
Konsolide BD Raporu
Geçici Vergi YMM Raporu

Ek 1 Taahüt ile alınan kredi
(3 ay içinde)
(BD veya YMM)

Ek 2 Tahhüt
SMM YMM
BD tespiti

RAPOR KONUSU
Kredi talep tarihinde Ek 1’deki beyanlar doğrumu ?
1-BD Var mı ?

3- Aktif toplamı ve son 1 yıllık ciro %10 sınırı

2-Yabancı Para TL Değeri

4- 3 şart var ise 3 aylık döviz açığı tespiti

Altın, Döviz ve Altın ve Dövize Endeksli kıym.
(EUROBOND hariç) Swap İşlemleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 10250

Karar Tarihi: 24.06.2022

Kurulun 24.06.2022 tarihli toplantısında 24.06.2022 tarih ve E-24049440010.99[4/5]-54316 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal
istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin
bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında bu
Karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya kadar;
- Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin (Şirket) kredi
başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif
döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde
olması halinde; bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre
aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu
aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi
kullandırılmamasına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketler için bu
değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına,
- Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması
mümkün olmayan Şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu Şirketlerin bankaya kredi
başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net
pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından (bağımsız denetim
kuruluşu) en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit
ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu
Şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen
pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine,
- YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan Şirketlerin, kredi
başvuru tarihi itibarıyla, mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre
aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit
ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının
15 milyon TL’yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün

banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü
içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir
önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya
iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına,
- Bu uygulama kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında
hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun
kullanılmasına,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum İnternet sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 10265

Karar Tarihi: 07.07.2022

Kurulun 07.07.2022 tarihli toplantısında 07.07.2022 tarih ve E-24049440010.03[4/2]-55799 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 93 üncü maddesine dayanılarak, finansal
istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin
etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar
kapsamında alınan 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararının, söz konusu
Karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aksi yönde bir Kurul Kararı alıncaya
kadar aşağıdaki şekilde uygulanmasına ve bu çerçevede;
1) Bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerden, 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin
(Şirket),
 Kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para (YP) nakdi
varlıklarının Türk Lirası (TL) karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması
halinde ve
 Bu Şirketlerin YP nakdi varlıklarının, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili
düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan
(geçici vergi dönemleri dahil) en güncel finansal tablolarına göre aktif
toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde
10’ununu aşması durumunda,
söz konusu Şirketlere
kullandırılmamasına,

TL

cinsinden

yeni

bir

nakdi

ticari

kredi

2) Şirketlerin,
 Altın dahil efektif dövizinin,
 Bankalardaki YP mevduatının,
 Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobond’lar dışında
kalan, yurt içi ya da yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilen
menkul kıymetlerden/hisse senetlerinden oluşan varlıklarının,
 Altın veya dövize endeksli ya da bunlara ilişkin endeksleri takip eden
borsa yatırım fonlarının katılma paylarının,
 Yurt dışı yerleşiklerle YP cinsinden yapılan ters repo işlemlerinin,
 Bankalar ile gerçekleştirilen swap işlemleri kapsamında spotta TL temin
etmek üzere bankalara (altın dahil) döviz olarak verilen YP varlıklarının
bu Kararın uygulanmasında Şirketlerin YP nakdi varlıkları kapsamına dahil edilmesine,
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3) Şirketlerin bankalar ile gerçekleştirdikleri swap işlemleri kapsamında, spotta (altın
dahil) döviz verip TL borçlandığı tutarların da, bu Kararın uygulanması kapsamında,
ilgili banka tarafından söz konusu Şirkete kullandırılan TL cinsinden nakdi bir ticari
kredi olarak ele alınmasına,
4) Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal
raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama
yükümlülüğü bulunan Şirketler için;
 1 inci madde uyarınca yapılacak değerlendirmenin, KGK tarafından
yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun
olarak hazırlanıp KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarınca (bağımsız denetim kuruluşu) denetlenmiş en güncel
konsolide finansal tablolar üzerinden Şirketin yurt dışı bağlı ortaklık
ve iştirakleri dahil edilmeden yapılmasına,
 Bu Karar kapsamında YP nakdi varlıkları toplamının hesaplamasında,
bu Şirketlerin bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan
konsolidasyona tabi yurt içindeki bağlı ortaklıklarının ve
iştiraklerinin YP nakdi varlıklarının da hesaplamaya dahil edilmesine,
 Bu çerçevede bir Şirketin (ana ortaklık) konsolide finansal tabloları
üzerinden bu Karar kapsamında TL kredi kullandırımına uygun olmadığı
tespit edilirse yalnızca ana ortaklık için bu Karar kapsamındaki kredi
sınırlamasının uygulanmasına ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi
diğer bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler için bu Kararda
belirtilen hükümlerin her bir ortaklık ve iştirak için ayrı ayrı ele alınması
suretiyle kredi sınırlamasına tabi olup olmadıklarının belirlenmesine,
5) Bu Karar kapsamındaki kredi sınırlamasının istisnası olarak, ilgili 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
TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine ve pozisyon açığını belirten
söz konusu beyanın doğruluğunun, 7 nci maddede belirtilen usul ve esaslara göre
bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa (3568 sayılı Kanun)
göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle teyit edilerek
bankaya belgelendirilmesine,
6) Bu Kararın uygulanmasında, kredili mevduat hesabı (KMH) ve diğer rotatif nitelikli
krediler ile kurumsal kredi kartlarından nakit çekimi yoluyla veya gün içi ve gecelik
krediler yoluyla Şirketlere kullandırılacak kredi tutarının hesaplamasında, bu kredi
türleri için 30.06.2022 tarihi itibarıyla Şirketlere kullandırılmış toplam kredi bakiyesi
başlangıç olarak kabul edilmek üzere;
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 Her ay sonu itibarıyla önceki ay sonuna göre bu toplam nakdi kredi
bakiyesindeki artış miktarının yeni kullandırım olarak kabul edilmesine,
 Her ay sonundaki yapılacak bu hesaplamaya göre bakiye artışı olması
durumunda, yeni kredi kullandırımı olarak kabul edilecek bu bakiye
artışına ilişkin olarak ilgili Şirket için bankalarca bu Karar kapsamındaki
kredi kullandırım sınırlamalarına yönelik kontrollerin gerçekleştirilmesine
ve gerekli bilgi ve belgelerin temin edilmesine,
7) YP nakdi varlıklarının
 TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan veya
 TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşsa bile 1 inci ve 4 üncü maddelerde belirtilen
finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış
hasılatından büyük olanının yüzde 10’nunu geçmeyen veya
 Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmasının mümkün
olmaması kaydıyla ve yalnızca kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık
dönemdeki YP net pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere
kredi kullanmak isteyen Şirketlerin, 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,
 YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını ya da
 YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşsa bile aktif
toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde
10’nunu geçmeyeceğini ya da
 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
30.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (30.06.2022 dahil) beyan ve
taahhüt etmeleri ve bu tarihi müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen
ayın son iş günü akşamına kadar söz konusu beyan ve taahhüdün (Ek-1) banka
tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen,
 Söz konusu üçer aylık dönemler içinde,
- YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmadığının
veya
- YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 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 10’nunu 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
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aşmadığının ve
 Bu şekilde kredi kullanmış olan Şirketin söz konusu
dönemde YP kredi kullanmasının mümkün olmadığının
bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da YMM’lerce
onaylanmak suretiyle teyit edilerek
ilgili bankaya belgelendirilmesine ve konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü
bulunan Şirketler için bu belgelendirmelerin ve değerlendirmelerin bağımsız denetim
kuruluşlarınca yapılmasına,
8) Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı
sonunda başlayacak Şirketlerin bu Karar kapsamından muaf tutulmasına,
9) Kredi başvurusunda bulunan bir şirketin bağımsız denetime tabi olmadığını ya da
bağımsız denetime tabi olmasına rağmen 8 inci madde kapsamına dahil olduğu için
bu Karar kapsamından muaf olduğunu beyan ve taahhüt etmesine rağmen (Ek-2), 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,
10) Bir Şirketin,
 7 nci ve 9 uncu maddelerde yer verilen süreler içinde bağımsız denetim
kuruluşu ya da YMM 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 Kurumumuzca
belirlenecek usul ve esaslara göre ilgili banka tarafından yapılacak
bildirim çerçevesinde, bu kapsama giren Şirketlere 30.06.2022
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,
11) Bu Karar kapsamından;
 (Nakit çekimler hariç) kurumsal kredi kartları yoluyla kullandırılan
kredilerin,
 Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) aracılığıyla nakde dönüşen kredilerin,
 Cayılamaz limit taahhüdü niteliğinde olan ve bankaların kredi müşterisi
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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,
12) Bankaların bu Karar kapsamından muaf tutulmayan kredileri, yurt dışı şubeleri
aracılığıyla yurt içi yerleşik Şirketlere kullandırması durumunda da bu Karar
hükümlerinin uygulanmasına,
13) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman
Şirketleri Kanununa tabi finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarının;
 01.08.2022 tarihinden itibaren müşterilerine kullandıracakları TL
cinsinden ticari nitelikli nakdi kredilerin de bu Karar kapsamına dahil
edilmesine,
 Bu Kararda bankalar için getirilen yükümlülüklerin finansal kiralama, faktoring
ve finansman kuruluşları için de aynı şekilde uygulanmasına,
 Söz konusu kuruluşların ticari müşterilerinin beyan ve taahhüt
yükümlülüklerinin de bu tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (01.08.2022
dahil) 7 nci ve 9 uncu maddelerde belirtilen şekilde uygulanmasına,
14) Bu Karar kapsamında, YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında
hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun
kullanılmasına,
15) 7 nci ve 9 uncu maddeler uyarınca Şirketlerden temin edilmesi gereken beyan ve
taahhütler için;
 Bankalar tarafından Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formların,
 Finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşları tarafından ise Ek-1 ve Ek2’de yer alan formların uyarlanmak suretiyle
kullanılabilmesine,
16) Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum internet sitesinde
yayımlanmasına
karar verilmiştir.
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EK-1
(Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler için 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Uyarınca Verilmesi Gereken
Beyan ve Taahhüt Örneği)1

………………….. Bankası A.Ş. ……….…………. Şubesine (veya Uygun olan muhatap)
07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar)
Uyarınca, 30.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (30.06.2022 dahil), Bankanızdan
kullanacağımız, Karar kapsamına dahil olan Türk Lirası(TL) cinsinden tüm ticari nitelikli nakdi krediler
için,
- Söz konusu kredileri kullandığımız tarihler itibarıyla ya da rotatif, KMH, kredi kartından
nakit çekim, gün içi ve gecelik krediler için Kararda belirtildiği şekilde kredi kullandırılmış
sayıldığımızın tespit edildiği tarihler itibarıyla,





Kararda belirtilen Yabancı Para (YP) nakdi varlıklarımızın TL karşılığının 15 milyon
TL’yi aşmayacağını ya da
Kararda belirtilen YP nakdi varlıklarımızın TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşsa bile
Kararda belirtilen en güncel finansal tablolarımıza göre aktif toplamımızdan veya son 1
yıllık net satış hasılatımızdan büyük olanının yüzde 10’nunu geçmeyeceğini ya da
Bu sınırlamalara takılsa bile yalnızca YP kredi kullanmamızın mümkün olmaması
nedeniyle ve yalnızca ilgili kredi başvuru tarihimizi izleyen 3 aylık dönemdeki YP net
pozisyon açığımız ile sınırlı olmak üzere yeni bir kredi kullanımında bulunacağımızı,
30.06.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş
günü akşamına kadar, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara
riayet ettiğimizi teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak
suretiyle Bankanıza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı,

beyan ve taahhüt ederiz.
Şirket Ticaret Ünvanı:
Şirket Açık Adresi:
Şirket İletişim Bilgileri:
.... /.... / 20...
Yetkilinin Adı Soyadı
T.C. Kimlik No/Pasaport.No
(imza)

Finansal kiralama, faktoring ve finansman kuruluşlarının ticari müşterileri için bu örnek metinde yer alan
“30.06.2022” tarihi “01.08.2022” olarak uygulanır.
1
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EK-2
(Bağımsız Denetime Tabi Olmayan ya da İlk Defa 2022 Yılı Sonunda Bağımsız Denetim
Yükümlülüğü Başlayacak Olan Şirketler için 07.07.2022 tarihli ve 10265 sayılı Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Uyarınca Verilmesi Gereken
Beyan ve Taahhüt Örneği)

………………….. Bankası A.Ş. ……….…………. Şubesine (veya Uygun olan muhatap)
İşbu beyan tarihi itibariyle, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler
uyarınca, bağımsız denetime tabi olmadığımızı / bağımsız denetim yükümlülüğümüzün ilk defa 2022
yılı sonunda başlayacağını ve başvuruya konu kredimizin kullandırılmasından itibaren 1 ay içinde bu
beyanımınız doğruluğunu teyit edecek şekilde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da 1/6/1989 tarihli ve 3568
sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavirlerce (YMM) onaylanmak
suretiyle Bankanıza gerekli bilgi ve belgeleri sunacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

Şirket Ticaret Ünvanı:
Şirket Açık Adresi:
Şirket İletişim Bilgileri:
.... /.... / 20...
Yetkilinin Adı Soyadı
T.C. Kimlik No/Pasaport.No
(imza)

7

26 Haziran 2022
Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından daha önce bankalara, kredilerin kullandırım
amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi
için azami özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti. Ancak bazı şirketlerin,
döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası
bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz
pozisyonu tuttukları görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken
uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı
şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.
Bu itibarla, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken
alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına
matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makro ihtiyati
tedbir olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı(Karar) alınmıştır.
Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek tereddütlerin
giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür:
Karar Kapsamına Dahil Olma Şartları ve Kapsama Dahil Olunmayan Haller:

 1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca
bağımsız denetime tabi bir şirket(Şirket) olması,
 2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki
YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,
 3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son
1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması.
Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki her 3 şartın birden
sağlanması gerekmektedir.
1. şartın sağlanmaması halinde, yani bir şirketin ilgili mevzuat uyarınca bağımsız
denetime tabi bir Şirket statüsünde olmaması durumunda söz konusu şirket bu
Karar kapsamına girmeyecektir.

1.şart sağlanmasına rağmen, 2.şartın sağlanmaması halinde de, yani bir Şirketin YP
nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi geçmemesi durumunda da kredi
kullandırılmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
1. ve 2. şart sağlanmasına rağmen, Şirketin YP nakdi varlıklarının TL karşılığının,
Şirketin aktif toplamının ya da son 1 yıllık satış hasılatının(büyük olan baz
alınacaktır) yüzde 10’unu aşmaması halinde de kredi kullandırılmasına ilişkin
herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.
Yani yukarıda da belirtildiği üzere, bu sınırlamaya tabi olmak için yukarıdaki her 3 şartın
da birlikte sağlanması gerekmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu Karar kapsamına gerçek kişiler ile gerçek kişi Şirket
ortakları da girmemektedir.
Uygulamaya ilişkin akışı gösteren şemaya ayrıca aşağıda yer verilmektedir.
Kredi Kullandırım Sınırlamasından İstisna Tutulacak Haller: Yukarıdaki 3 şartın
birden sağlanması nedeniyle kredi kullandırım sınırlaması kapsamına giren ancak Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar ve ilgili mevzuat uyarınca YP
cinsinden kredi kullanması da mümkün olmayan Şirketlerin, krediye başvurduğu
tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu
bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış şekilde tespit ettirerek bankaya sunmaları
halinde; yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığı ile sınırlı
olmak kaydıyla bu Şirketlerin de TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilmeleri
mümkündür.
Bu istisnadan yararlanacak Şirketler için bakılacak kriter, yabancı para pozisyon açığının
bulunması yani önümüzdeki herhangi bir 3 aylık dönemde yabancı para
borçlarının(yükümlülüklerinin) yabancı para varlıklarından fazla olması durumudur.
Böyle bir durum söz konusu ise, YP yükümlüklerin YP varlıklarından fazla olduğu tutar
kadar bu Şirketlere de TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilecektir.
Uygulamaya ilişkin akışı gösteren şemaya ayrıca aşağıda yer verilmektedir.
Karar kapsamına dahil olan ve olmayan YP nakdi varlıklar: Kararda da belirtildiği
üzere YP nakdi varlıklar kapsamına Şirketlerin altın da dahil olmak üzere efektif dövizleri
ile bankalardaki YP mevduatları dahil olup, Şirketlerin yurt içi yerleşiklerce YP cinsinden
ihraç edilmiş menkul kıymetler ve Eurobond gibi borçlanma araçlarından oluşan diğer
parasal varlıkları Kararda belirtilen YP nakdi varlıklar kapsamına girmemektedir. Ancak
Şirketlerin, yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve

hisse senetleri ile yurt dışı yerleşiklerle yapılan ters repo gibi diğer parasal
varlıkları da Karar kapsamındaki YP nakdi varlık tutarının hesaplamasına dahil
edilecektir.
Kapsamın Belirlenmesinde Kullanılacak Bilgi ve Belgeler: Bir Şirketin Karar
kapsamında olup olmadığı, bu Şirketin YP nakdi varlık toplamı ile bağımsız denetimden
geçmiş en güncel finansal tabloları uyarınca aktif toplamı ve son 1 yıllık net satış
hasılatının bağımsız denetim kuruluşu tarafından onaylanarak belgelendirilmesi
suretiyle belirlenecektir. Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan
Şirketler için bu değerlendirme konsolide bilanço üzerinden yapılacaktır.
Kapsama Dahil Olmayan Şirketlerin Durumu: YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15
milyon TL’yi aşmayan Şirketler Karar kapsamındaki kredi sınırlamasına dahil
olmayacaktır. Ancak, bu Şirketlerin kredi başvuru tarihi itibarıyla,
 Mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını
ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri,
 Kullanacakları kredinin vadesi boyunca YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15
milyon TL’yi aşmayacağını ya da aşsa bile aktif toplamından ya da son 1 yıllık net
satış hasılatından büyük olanının yüzde onunu geçmeyeceğini beyan ve taahhüt
etmeleri,
 Söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını
teminen Şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna
göre YP nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son
12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri
gerekmektedir.
Bu kapsamda Şirketlerden alınacak beyan ve taahhütler için bu aşamada Kurumumuzca
standart bir form bildirilmeyecek olup, 15.06.2022 tarihli ve 53262 sayılı talimat
yazımızda da belirtildiği üzere kredinin amacına uygun kullanıldığının takibine yönelik
olarak, mümkün olduğu ölçüde kredi müşterilerinden belge temin edilmesi, “kredinin
amacına uygun kullanıldığının tespitine ve takibine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi
talep edilmesi halinde bankaya ibraz edeceğine yönelik” taahhütname alınması ve/veya
sözleşmelerin bu kapsamda güncellenmesi ve iş süreçlerinin buna uygun hale
getirilmesi bankaların sorumluluğundadır.
Sınırlama Kapsamına Giren Ticari Kredi Türleri ve Mevcut Kredi Limitlerinin
Durumu: Kararda ve yukarıda belirtilen her 3 şartı da sağlayan şirketler için, Karar

tarihinden sonra kullandırılacak, TL cinsinden her türlü nakdi ticari kredi sınırlama
kapsamına girmektedir.
Rotatif, kredili mevduat hesabı(KMH) veya kurumsal kredi kartları gibi kredi işlemleri
yoluyla, Karar tarihinden itibaren gerçekleşecek nakdi ticari TL kredi kullandırımları için
her ay sonunda yapılacak bakiye artışı hesaplaması yeni kullandırım olarak kabul
edilecek ve her ay sonundaki hesaplama tarihinden önceki ay sonuna göre bakiye artışı
olması durumunda, ay sonu itibariyle yapılacak bu hesaplamaya kadar ilgili ticari kredi
müşterisinin Kararda belirtilen bağımsız denetim kuruluşu onaylı belgeleri bankaya
tevsik etmesi gerekecektir. Gecelik kredilerde de her ay sonunda yapılacak hesaplama
tarihi itibariyle bakiye risk tutarı bulunması durumunda, ay sonu itibariyle yapılacak bu
hesaplamaya kadar ilgili ticari kredi müşterisinin Kararda belirtilen bağımsız denetim
kuruluşu onaylı belgeleri bankaya tevsik etmesi gerekmektedir. Ay sonunda kredi
müşterisinin; rotatif, KMH veya kurumsal kredi kartları için bakiye artışının bulunması;
gecelik krediler için ise risk tutarının bulunması halinde ve tevsik edilen belgeler
çerçevesinde ilgili sınırlama kapsamına girdiğinin tespit edilmesi durumunda, söz
konusu müşterilere limit boşluğu olsa dahi yukarıda belirtilen türlerde(rotatif, KMH,
kurumsal kredi kartı, gecelik krediler gibi) TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi
kullandırılmaması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Karar tarihinden önce müşterilere tahsis edilmiş limitler doğrultusunda
kullandırılacak rotatif nitelikli krediler ile KMH, kurumsal kredi kartları ve gecelik krediler
için uygulama yukarıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. Dolayısıyla 27 Haziran 2022
tarihiyle başlayan hafta içinde vadesi dolacak, yenilenecek bu tür krediler için ilgili
müşterilerin gerekli belgeleri bu ay sonunda yapılacak hesaplamaya kadar ve yalnızca
önceki ay sonuna göre bakiye artışı gerçekleşmiş ise tamamlaması gerekmektedir. Karar
tarihinden önce kredi başvurusu yapılarak sözleşmesi akdedilmiş ancak henüz
kullandırımı yapılmamış ve yalnızca 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta içinde
kullandırımı yapılacak olan spot nitelikli TL cinsinden nakdi ticari krediler için ise
herhangi bir ilave kontrol yapılmasına gerek bulunmamakta olup, ilgili krediler
Karar’dan etkilenmeyecektir.
Doğrudan Borçlandırma Sistemi(DBS) gibi gayri nakdi krediler, nakdi krediye
dönüşmediği sürece Karar kapsamında değildir.
Diğer taraftan, 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 Karar tarihinden sonra yeniden yapılandırılan krediler, yeni
kullandırım olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak yeniden yapılandırma kapsamında

olmayan ve Karar tarihinden sonra sözleşme koşullarının değiştirilmesi suretiyle
yenilenen ya da mevcut kredilerin kısmen veya tamamen yeniden finanse edilmesi için
kullandırılan kredilerin yeni kullandırım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Şirketlerin Bağımsız Denetime Tabi Olup Olmama Durumu: Bir şirketin bağımsız
denetime tabi olup olmadığı 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 397 nci maddesi uyarınca kararlaştırılmış olan 2018/11597 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili diğer mevzuata göre belirlenmektedir. Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin “hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler” başlıklı
9 uncu maddesi uyarınca da bankalar söz konusu mevzuat çerçevesinde bir şirketin
bağımsız denetime tabi olup olmadığını belirlemekte olup, bu hüküm uyarınca bir
şirketin bağımsız denetime tabi olup olmadığı bankalarca bugüne kadar nasıl
belirlendiyse, söz konusu Karar uyarınca da aynı şekilde belirlenmeye devam edilecektir.
Kararda Belirtilen “En Güncel Finansal Tabloların”: Kararda belirtilen “en güncel
finansal tablolar” ifadesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde
konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlardan konsolide; konsolide
finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlardan konsolide olmayan; aynı
standartlara uygun olarak hazırlanıp Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlenmiş en güncel finansal tablolar kastedilmektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Onaylanmak Suretiyle Tevsik Edilmesi Gereken
Belgelerin Hazır Olmaması Durumu: Karar tarihinden sonra yapılacak kredi başvuru
tarihi itibariyle, bağımsız denetim kuruluşlarınca YP nakdi varlıkları toplamı henüz tespit
edilmemiş ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş güncel finansal tabloları
hazır bulunmayan ya da kredi başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönem itibariyle YP net
pozisyon açığı bağımsız denetim kuruluşlarınca henüz tespit edilmemiş olan Şirketlerin,
bağımsız denetim sürecinin başlatıldığını ilgili bankaya belgelendirmesi ve YP nakdi
varlıkları toplamının, aktif toplamının, bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış
hasılatının ve başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönem itibariyle YP net pozisyon açığının
güncel değerini ilgili bankaya beyan etmesi ve bu beyana göre yapılacak değerlendirme
çerçevesinde söz konusu şirketin Karar kapsamındaki kredi kullandırım sınırlamasına
girmemesi kaydıyla, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi tahsisi
yapılması mümkündür.

Söz konusu Şirketlerin bağımsız denetim sürecinin başlatıldığını ilgili bankaya beyan
etmesine rağmen kredi tahsisinden sonraki 1 ay içerisinde bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetlenmiş güncel finansal tabloları ile bağımsız denetim kuruluşunca
onaylanması ve tespit edilmesi gereken diğer bilgi ve belgeleri bankaya tevdi etmemesi
ya da tevdi ettiği bilgi ve belgelere göre Şirketin Karar kapsamındaki kredi sınırlamasına
dahil olması gerektiğinin anlaşılması halinde, ilgili banka tarafından bu Şirketlere TL
cinsinden hiçbir yeni nakdi ticari kredi kullandırılmaması ve bu durumun
ivedilikle Kurumumuza bildirilmesi gerekmektedir.
Hesaplamalarda Kullanılacak Döviz Kuru: YP nakdi varlıkların TL karşılığının
hesaplanmasında hesaplama tarihine ait TCMB döviz alış kuru kullanılacaktır.
Bankalarca Kuruma Yapılacak Raporlamalar: Karar kapsamında Kurumumuza
yapılacak raporlamalara ilişkin gerekli raporlama formu ve formatı en kısa sürede
Kurumumuzca bankalara duyurulacaktır.
Bankalarca ve Şirketlerce Dikkat Edilecek Diğer Hususlar: Şirketlerin TL kredi talebi
öncesi, fiktif işlemlerle borç kaydı yaratma ya da muvazaalı diğer işlemler yoluyla
Kararın etrafından dolanmaya yönelik uygulamalara tevessül etmemeleri bakımından
bankaların müşterilerini uyarması ve her bankanın, müşterilerinin bu tür dolanma
amaçlı YP varlık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kendi bankaları özelinde
kontrol etmeleri ve böyle bir tespitte bulunmaları halinde ivedilikle Kurumumuza bilgi
vermeleri gerekmektedir. Diğer taraftan, Kararın etrafından dolanılması veya etkisiz
hale getirilmesine yönelik bu şekildeki yanıltıcı ve muvazaalı işlemler gerçekleştirmek
suretiyle bankalarca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlayanlar
hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabileceği de tabiidir.
Ayrıca, Şirketlerin kredi kullandırımı öncesi bankalara verecekleri beyan ve taahhüdün
bankalarca kontrolünün sağlanmasını teminen her ayın ilk 10 iş günü içinde bankalara
iletecekleri bilgi ve belgelere göre ya da kredi başvuru tarihi itibariyle hazır
bulunmaması nedeniyle kredi tahsisinden sonraki 1 ay içerisinde bağımsız denetim
kuruluşunca onaylanarak bankaya sunulması gereken bilgi ve belgelere göre Karara
uymadığı tespit edilen veya kredi tahsisinden sonraki 1 ay içerisinde bağımsız denetim
kuruluşunca onaylanması ve tespit edilmesi gereken bilgi ve belgeleri bankaya tevdi
etmeyen Şirketler hakkında da ilgili banka tarafından ivedilikle Kurumumuza bilgi
verilmesi gerekmektedir.

Bankaların söz konusu Kararın etkin bir şekilde uygulanması açısından gerekli özeni
göstermeleri ve Kararda açıkça belirtilmemiş olsa bile söz konusu Kararın ruhuna uygun
olmayan işlemlerin gerçekleştirildiğini tespit etmeleri halinde Kurumumuza gerekli
bilgilendirmeleri yapmaları ve Karar kapsamında Kurumumuzca talep edilecek
raporlamaların doğru ve zamanında yapılmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

24.06.2022 tarihli ve 10250 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Akış Şeması
Karar
kapsamında
değil

EVET

Müşteri TL cinsinden
nakdi Ticari Kredi Kullanma
talebinde bulunur

Müşteri gerçek kişi
mi?

HAYIR

Müşteri bağımsız denetime tabi
bir şirket mi?

HAYIR

Karar
kapsamında
değil

EVET

Müşterinin YP nakdi varlıklarının TL
karşılığı 15 milyon TL nin üzerinde
mi?

HAYIR

Karar
kapsamında
değil

EVET

Müşterinin YP nakdi varlıklarının
TL karşılığı; aktif toplamından veya son 1
yıllık net satış hasılatından büyük olanının

HAYIR

yüzde 10 unundan fazla mı?

Karar
kapsamında
değil

EVET

Müşteri ilgili mevzuat uyarınca
YP cinsinden kredi kullanması
mümkün olan bir şirket mi?

EVET

Müşteri Karar kapsamına girmekte
olduğundan yeni bir TL nakdi ticari
kredi kullanamaz, ancak YP kredi
kullanmasının önünde bir engel
bulunmamaktadır.

HAYIR

Müşteri başvuru tarihini izleyen
3 aylık dönemde yabancı para net
pozisyon açığın bulunduğunu bağımsız
denetim kuruluşunca onaylanmış bir
şekilde belgelendirebiliyor mu?

EVET

Müşteri Kararın istisnası kapsamına girdiğinden,
belgelendirdiği YP pozisyon açığı ile sınırlı olmak
üzere yeni bir TL nakdi ticari kredi kullanması
mümkündür.

HAYIR

Müşteri Karar kapsamına girmekte
olduğundan yeni bir TL nakdi ticari
kredi kullanması mümkün
bulunmamaktadır.

ŞİRKETLER İÇİN BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA DURUMU SORGULAMA
SORGULAMA YAPILACAK YIL
2022
SORGULAMASI YAPILACAK ŞİRKETİN VERGİ KİMLİK NUMARASI
Vergi Kimlik Numa
DOĞRULAMA KODU
Doğrulama Kodu
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 Önceki sayfa

BDDK’nın 24.06.2022 Tarihli Kurul Kararı (Bağımsız Denetime Tabi Olma) Hakkında Duyuru
Bilindiği üzere finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken alanlarda
kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına matuf bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makro ihtiyati tedbir olarak BDDK tarafından
24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı alınmıştır.
Söz konusu Kurul Kararında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız
denetime tabi olunmaya ilişkin atıflar bulunduğundan, Kurumumuza gelen başvurular çerçevesinde
aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur:
1. HANGİ ŞİRKETLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE 660 SAYILI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİME
TABİDİR?
Bilindiği üzere, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun
397/4'üncü maddesinde belirtilmiş olup anılan maddede, Kanunun 398'inci maddesi kapsamında
denetime tabi olacak şirketlerin Cumhurbaşkanınca (Bakanlar Kurulunca) belirleneceği hüküm altına
alınmıştır. Bu kapsamda, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018
tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu
Kararı

(Karar)

(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/Yeni%20Bakanlar%20Kurulu%20Karar%
ile denetime tabi olacak şirketler için kıstaslar belirlenmiş, söz konusu kıstasları sağlayan şirketlerin 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız
denetime tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Karar kapsamında 28.06.2022 tarihi itibariyle 2021 hesap döneminin bağımsız denetimine
ilişkin 12.630 şirketin sözleşme bildirimi yapılmıştır.
Anılan Karar’da şirketlerin bağımsız denetime tabi olma durumları aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:
A.

Karar’a

Ekli

(I)

Sayılı

Liste

(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/I%20Sayili%20Liste.pdf)
Kapsamında Olan Şirketler:
Karar’a ekli (I) sayılı liste kapsamında olan şirketler Aktif Toplamı, Yıllık Net Satış Hasılatı ve Çalışan
Sayısı bakımından herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. (Karar m. 3/1-a)
Söz konusu Şirketler esas olarak SPK, BDDK, SEDDK, RTÜK gibi Kurumların düzenleme ve
denetimine tabi olan şirketler, Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili
müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden
şirketler ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre kurulan lisanslı depo
işletmeleri ile 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununa göre kurulan umumi mağazalardır.
B. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında Halka Açık Sayılan Şirketler:
Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak
6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden:
Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası ve
Çalışan sayısı 50 kişi
ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda
iki hesap döneminde aşan şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. (Karar m. 3/1-b-1)
C. Karar’a Ekli (II) Sayılı Liste Kapsamında Olan Şirketler:
Karar’a Ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketlerden:

Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası ve
Çalışan sayısı 125 kişi
ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda
iki hesap döneminde aşan şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. (Karar m. 3/1-b-2)
Karar’a Ekli (II) sayılı listede yer alan şirketler şunlardır:
Sermayesinin en az %25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara,
derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait
olan şirketler,
Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475
sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tabi olan şirketler,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum
düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren şirketler,
(I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere; Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak
durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür
işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf
Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411
sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,
(I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50’si belediyelere ait olan şirketler.

D. Genel Denetim Kriterlerine Tabi Olan Şirketler:

Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerden
Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası,
Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası ve
Çalışan sayısı 175 kişi
ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte art arda
iki hesap döneminde aşan şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. (Karar m. 3/1-b-3)

2. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUNUP OLUNMADIĞININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK
HESAPLAMALARIN YAPILMASINDA ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR NELERDİR?
Bağımsız denetime tabi olunup olunmadığının belirlenmesine yönelik hesaplamaların yapılmasında esas
alınacak finansal tablolar ile hesaplamaların nasıl yapılacağına yönelik açıklamalar Karar’ın beşinci
maddesi ile 16/02/2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi
Şirketlerin

Belirlenmesine

Dair

Bakanlar

Kurulu

Kararına

İlişkin

Usul

ve

Esaslar

(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/Diger/Usul%20ve%20Esaslar.pdf)’da
açıklanmıştır.
3. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP OLMADIĞIMI NASIL TESPİT EDEBİLİRİM?
Karar’da belirtilen kıstaslar çerçevesinde bağımsız denetime tabi olunup olunmadığını belirleme
yükümlülüğü esas olarak şirketin kendisine aittir. Bu kapsamda, şirketin kendisine ve varsa bağlı ortaklık
ve iştiraklerine ait veriler üzerinden Usul ve Esaslar’da yer alan açıklamalar çerçevesinde hesaplamaları
yapması, bağımsız denetime tabi olup olmadığını belirlemesi ve denetime ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Bununla birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kurumumuza sağlanan veriler çerçevesinde ilgili
hesap dönemi için denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketler VKN üzerinden sorgu yapılabilecek
şekilde

Kurumumuz

internet

sitesinde

https://dtsorgu.kgk.gov.tr/giris.aspx

(https://dtsorgu.kgk.gov.tr/giris.aspx) adresi üzerinden bilgi amaçlı ilan edilmektedir.

Kurumumuzca paylaşılan söz konusu çalışma bilgi amaçlı olup denetime tabi olma hususunda kesin bir
sonuç içermemektedir. Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin
kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır. Nitekim daha öncede belirtildiği üzere,
Karar’da yer alan ölçütler ve Karar’a Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da
esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup
olunmadığını Usul ve Esaslar çerçevesinde hesaplama, belirleme ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine
aittir.
Ayrıca şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmama durumu; Usul ve Esaslar’da belirtilen finansal
tablolar ve diğer bilgiler (Bağlı ortaklık ve iştiraklere ilişkin veriler, çalışan sayısı, yıllara yaygın inşaat
ve

onarım

işi

bulunup

bulunmadığı

vb.)

dikkate

alınarak

ilgili

şirket

ve

BDDK’nın

(https://www.bddk.org.tr/Duyuru/Detay/951 (https://www.bddk.org.tr/Duyuru/Detay/951)) açıklamasında
da belirtildiği üzere Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 9’uncu maddesi uyarınca
Bankalarca belirlenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Şirketler İçin Bağımsız Denetime Tabi Olma Durumu Sorgulama Bilgi Ekranına ulaşmak için
tıklayınız. (https://dtsorgu.kgk.gov.tr/giris.aspx)
Bağımsız Denetime Tabi Olmaya İlişkin Sıkça Sorulan Sorulara ulaşmak için tıklayınız.
(https://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/10286/Bag%CC%86%C4%B1ms%C4%B1z-DenetimeTabi-Olmaya-I%CC%87lis%CC%A7kin-S%C4%B1kc%CC%A7a-Sorulan-Sorular)

Cimer
(https://www.cimer.gov.tr/)

Faaliyetler

Bilgi Edinme Başvurusu

(https://kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/10262/Faaliyetle
(/DynamicContentDetail/41
Edinme-Başvurusu)
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 Önceki sayfa

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümü
BOBİ FRS 2021 Sürümü hakkında Kurul Kararı
(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0_FRS/BOB%C4
BOBİ FRS 2017 Sürümü ile BOBİ FRS 2021 Sürümü arasındaki farklar
(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0_FRS/BOB%C4
BOBİ FRS 2021 Sürümüne ilişkin bilgi notu
(https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BOB%C4%B0_FRS/Bilgi%20
Güncellemeler
(https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/10387/G%C3%BCncellemler)
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) 2021 Sürümü

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), Kurumumuz
tarafından bağımsız denetime tabi olup TFRS’yi uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun,
finansal bilgi ihtiyacını karşılayan ve karşılaştırılabilir finansal tablolar düzenlemesini
sağlamak amacıyla 29/7/2017 tarihinde yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girmiştir.
BOBİ FRS 2017 Sürümünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulayıcılardan alınan geri
bildirimler, Kurumumuz inceleme çalışmaları, Elektronik Finansal Raporlama (EFR) sistemine
yüklenen finansal tabloların gözden geçirilmesi ve diğer paydaşlarımızdan gelen görüşler
çerçevesinde BOBİ FRS 2017 Sürümünün bazı hükümlerinde iyileştirme yapılması ihtiyacı
görülmüştür.



Bu iyileştirmelerle bölümler arasındaki uyumun artırılması ve açıkça düzenlenmeyen
hususların netleştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda Kurum içi yapılan çalışmalar sonucu güncellemelere yönelik hazırlanan taslak
metin 9/12/2020 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun görüşüne açılmıştır.
Gelen görüşler çerçevesinde taslak metne nihai hali verilerek BOBİ FRS 2021 Sürümü
hakkında Kurul Kararı 30/3/2021 tarihli ve 31439 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
BOBİ FRS 2021 Sürümünde yapılan değişikliklerin kolay takip edilebilmesi ve mevcut paragraf
numaralarının muhafaza edilmesi amacıyla; yeni eklenen paragraflar (bölüm sonuna
eklenenler dışında) kendinden önceki paragraf numarasına harf eklenerek
numaralandırılmış, silinen paragrafların numarası ise değiştirilmemiştir. Alt paragraflarda
yapılan değişikliklerde de aynı yol izlenmiştir.
Diğer taraftan, BOBİ FRS 2021 Sürümü çalışmaları kapsamında büyük işletmelerin
belirlenmesinde esas alınan aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı ölçütlerine ilişkin eşik
değerler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:
Önceki Değerler

Yeni Değerler

Aktif toplamı

75 milyon TL ve üstü

200 milyon TL ve üstü

Yıllık net satış hasılatı

150 milyon TL ve üstü

400 milyon TL ve üstü

Ortalama çalışan sayısına ilişkin eşik değer ise 250 ve üstü olarak dikkate alınmaya devam
edilecektir.
Kurumumuz EFR sisteminden alınan veriler çerçevesinde; zorunlu olarak TFRS uygulayanlar
hariç bağımsız denetime tâbi olan işletmelerin önceki eşik değerlere göre yaklaşık olarak
%67’sinin büyük işletme tanımını karşıladığı görülmüştür. Eşik değerlerin Kurul
Kararına göre güncellenmesi sonucu bu oranın yaklaşık olarak %34’e düşeceği tahmin


edilmektedir. Böylece, BOBİ FRS’de büyük işletmelere yönelik; ertelenmiş vergi tutarının
sunumu, konsolide finansal tabloların hazırlanması ve ek dipnot açıklamaları yapılmasına
ilişkin ilave yükümlülükler daha az sayıda işletme için zorunlu olacaktır.
Büyük işletmelerin belirlenmesinde esas alınacak güncel eşik değerlere ve BOBİ FRS 2021
Sürümüne yer veren Kurul Kararı, 1/1/2021 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Bununla birlikte işletmelerin isteğe
bağlı olarak BOBİ FRS 2021 Sürümünü bu tarihten önce başlayan hesap dönemlerinde erken
uygulamalarına izin verilmektedir. Erken uygulamayı tercih etmeyen işletmeler, 1/1/2021
tarihinden önce başlayan hesap dönemleri için BOBİ FRS 2017 Sürümünü uygulayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
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