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TÜRK LİRASI CİNSİNDEN NAKDİ TİCARİ KREDİLERİN AMACINA UYGUN 

KULLANILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

 

Bazı şirketlerin döviz cinsinden borcu veya döviz yükümlülükleri olmamasına rağmen, bununla 

birlikte döviz olarak elinde bulundurdukları değerlerin fazlası bulunmasına rağmen, TL Kredi 

kullanımı akabinde, kullanılan kredilerle döviz alımı gerçekleştirdikleri, stok döviz miktarlarını 

arttırdıkları gözlemlenmiştir. Kullandırılan ticari TL kredilerin çeşitli şartlar koşullar kapsamında 

alındıktan sonra amacına yönelik kullanılmaması, uygun faiz ve vade koşullarında alınan TL ticari 

kredi kaynaklarının üretim, yatırım veya istihdam artırımı için kullanılmaması istatistiki veriler 

kapsamında belirlenmiştir.  

 

Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) 

,5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 93. Maddesine dayandırılarak, 24.06.2022 Tarih 10250 Karar 

Sayılı Kurul Kararı ile TL cinsinden kredi kullanımına ilişkin sınırlamalar ve düzenlemeleri 

yürürlüğe girmiştir.  

 

• Karar Kapsamına Dahil Olma Şartları ve Kapsam Dışı Olunan Haller  

 

Yukarıda sayılan şartların üçünün birden sağlanması halinde, şirket bu sınırlama kararı kapsamına 

girmektedir.  

 

Başka bir ifadeyle; Bağımsız Denetime kapsamında olmayan bir şirket, olsa bile Yabancı Para 

varlığı 15.000.000-TL altında olan veya belirtilen tutar üzerinde Yabancı Para varlığı olsa bile, 

Yabancı Para TL karşılığının, şirketin Aktif toplamı ile Net Satış Hasılat tutarlarının 

karşılaştırılması sonucunda büyük olanın Yüzde 10’undan düşükse, ilgili şirket bu karar 

kapsamında kısıtlamaya tabi olmayacaktır.  

 

Gerçek kişiler ile gerçek kişi Şirket ortakları da kapsam dahilinde değildir. 

 

• Kredi Kullandırımına İlişkin İstisnai Durumlar  

 

Sınırlama kararına ilişkin sayılan 3 şartın birden sağlanmasından dolayı kredi kullandırımı 

sınırlamasına dahil olan ancak Türk Parasını Koruma Kanunu 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat 

çerçevesinde Yabancı Para türünden kredi kullanması mümkün olmayan Şirketlerin ; kredi başvuru 

tarihinden itibaren 3 Aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu Bağımsız 

Denetim kuruluşlarınca onaylanmış şekilde tespiti akabinde bankaya sunmaları halinde “sadece 

başvuru tarihini izleyen 3 aylık periyottaki döviz pozisyon açığı ile sınırlı olmak kaydıyla” bu 

şirketlerin Türk Lirası cinsinden nakdi ticari kredi kullanımları mümkündür.  

1. Türk Ticaret Kanunu’na göre  (660 KHK ve ilgili düzenlemeler kapsamında) Bağımsız Denetime tabi bir 

şirket  

 

2. İlgili Şirketin Yabancı Para nakdi varlıklarının (Altın Dahil, Efektif Döviz ile bankalardaki Yabancı Para 

Mevduatının TL Karşılığının 15.000.000-TL (onbeş milyon ) üzerinde olması,  

 

3. İlgili Şirketin Yabancı Para nakdi varlıklarının TL karşılığının, aktif toplamından veya son 1 Yıllık Net Satış 

Hasılatı ile karşılaştırılması neticesinde tutar olarak büyük olanın Yüzde 10’unu (% 10) aşması,  

 



 
 

           
Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr | 

Gürsel Mah.  İmrahor Cad. Premier Kampüs Ofis No: 29 - 151 Kağıthane -İstanbul-TÜRKİYE 

Universal YMM A.Ş.  

Belirtilen bu istisnai durumdan faydalanacak şirketler için kriter; “Yabancı Para pozisyon açığının 

bulunması yani, herhangi bir 3 aylık periyottaki Yabancı Para borçlarının yabancı para varlıklarından 

fazla olma durumudur. (Foreign Currency Net Position) Buna göre Yabancı Para cinsinden 

yükümlülüklerin, yabancı para cinsinden varlıklarından fazla olduğu tutara eşdeğer, şirket Türk Lirası 

cinsinden kredi kullanabilecektir.  

• Yabancı Para Nakdi Varlıklar Açıklaması 

 

Kurul kararında belirtildiği üzere YP nakdi varlıklar kapsamına sayılıp, hesaplamaya dahil edilecek 

varlıklar;  

- Şirketlerin altın da dahil olmak üzere efektif dövizleri ile bankalardaki YP mevduatları, kredi 

kullandırım sınırlaması hesaplamasına dahil,  

 

- Şirketlerin yurt içi mukim Yabancı para cinsinden ihraç edilmiş “menkul kıymetler ve Eurobond 

gibi borçlanma araçlarından oluşan diğer parasal varlıkları” kredi kullandırım sınırlaması 

hesaplamasına dahil değil, 

 

- Şirketlerin, yurt dışı mukimler tarafından “Yabancı Para türünden ihraç edilmiş menkul kıymetler 

ve hisse senetleri ile yurt dışı yerleşiklerle yapılan ters repo gibi diğer parasal varlıkları” kredi 

kullandırım sınırlaması hesaplamasına dahil. 

 

• Kapsamın Belirlenmesinde Kriter olarak Kabul Edilen Bilgi ve Belgeler 
 

Şirketin Yabancı Para Nakdi Varlık toplamı ile Bağımsız Denetimden geçmiş en güncel finansal mali 

tabloları, uyarınca aktif toplamı ve son 1 yıllık net satış hasılatının ilgili Bağımsız Denetim kuruluşu 

tarafından onaylanarak belgelendirmesi bunun akabinde belirlenmesi gerekmektedir. 

 

Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirme konsolide 

edilmiş bilançoları üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

• Kapsam Dışında Kalan Şirketlerin Durumu  

 

Yabancı Para cinsinden Nakdi varlıklarının TL karşılığı 15.000.000-TL aşmayan şirketlerin, karar 

kapsamında kredi sınırlamasına dahil edilmemektedir.  Bu şirketlerin kredi kullanımı için krediye 

başvuru tarihi itibariyle; 

i) Yabancı Para varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre Aktif toplamını ve son bir 

yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşlarına tespit ettirmeleri 

 

ii) Kullanacaklar kredinin vadesi süresince Yabancı Para nakdi varlıklarının TL 

karşılığının 15.000.000-TL’nı aşmayacağını veya sınır tutarı aşsa bile; aktif toplamı ile 

son 1 yıllık net satış hasılatı karşılaştırılması sonucunda büyük olan kaleme ait tutarın 

%10 ‘nu geçmeyeceğini beyan ve taahhüt etmeleri,  
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iii) Şirket tarafından verilen beyan ve taahhüdün kredi kullanımı için başvurulan banka 

tarafından kontrolünün sağlanmasını için, şirketin her ayın ilk 10 iş günü içinde, bir 

önceki ay sonu bilançosuna göre Yabancı Para Nakdi varlıklarını, Aktif toplamını ve bir 

ay önceki itibariyle son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya ibraz 

edilmesi  

 

Gerekmektedir.  

Şirketlerden alınan beyan ve taahhütler kapsamında, kredinin amacına yönelik kullanımı, buna ilişkin 

belgelerin temin edilmesi, kredinin amacına uygun kullanıldığının takibine yönelik olarak, her türlü 

bilgi ve belgeyi talep edilmesi halinde bankaya sunulacağına ilişkin taahhüt alınması, sözleşmelerin bu 

çerçevede güncellenmesi vb. işlemler ilgili bankalar sorumluluğundadır. 

• Hangi Krediler Sınırlama kapsamında ve Mevcut Kredi Limitlerinin Durumu  

 

Kurul karar içeriğinde belirtilen 3 şartın sağlayan şirketler, karar tarihinden sonra kullandırılacak TL 

cinsinden her türlü nakdi ticari kredi sınırlama kapsamındadır. 

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 kredi kullandırım olarak kabul edilecektir.  

Bununla birlikte her ay sonundaki hesaplama tarihinden önceki ay sonuna göre bakiye artışı olması 

durumunda, ay sonu itibariyle yapılması gereken bu hesaplamaya kadar ticari kredi kullanan şirketin 

karar içreğinde 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 yapılacak bu hesaplamaya kadar ilgili ticari kredi kullanan şirketin, yine kararda 

belirtilen bağımsız denetim kuruluşu onaylı belgeleri bankaya tevsik etmesi gerekmektedir.  

Ay sonunda kredi kullanan şirketin, Rotatif, KMH veya kurumsal kredi kartları için bakiye artışında 

bulunması ve gecelik krediler için ise risk tutarının bulunması halinde ve tevsik edilen belgeler 

kapsamında kredi kullandırma sınırlamasına dahil olduğu tespit edilmesi durumunda söz konusu 

müşterilere, kullanabilecek limitleri olsa dahi yukarıda belirtilen türlerde Türk Lirası cinsinden nakdi 

bir kredi kullandırılamayacaktır.  

Karar tarihinden önce şirketlere tahsis edilen limitler kapsamında kullandırılacak Rotatif nitelikli 

krediler ve KMH, kurumsal kredi kartları, gecelik krediler için uygulama yukarıda açıklandığı gibi 

uygulanacaktır.  

27 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlayan hafta içinde vadesi dolacak, yenilenecek bu tür krediler 

için ilgili şirketlerin, gerekli belgeleri bu ay sonunda yapılacak hesaplamaya kadar ve yalnızca önceki 

ay sonuna göre bakiye artışı gerçekleşmiş ise tamamlanması gerekmektedir.  Karar tarihinden önce 

kredi başvurusu yapılmış ve yalnızca 27 Haziran 2022 tarihiyle başlayan hafta içerisinde kullandırımı 

yapılacak olan Spot nitelikli Türk Lirası cinsinden nakdi ticari krediler için ise, herhangi bir ilave 

kontrol yapılmasına gerek olmamakla birlikte, ilgili krediler karar kapsamında değildir.  

Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) gibi gayri nakdi krediler, nakdi krediye dönüşmediği süre 

boyunca karar kapsamında değerlendirilmeyecektir.  
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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.  

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 

 

Bağımsız denetime tabi olup olmadığı  

- 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,  

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesi uyarınca kararlaştırılmış olan 2018/11597 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 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” ifadesindeki maksat 

 

Kararda içeriğinde belirtilen “en güncel finansal tablolar” ifadesi ile KGK 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 KGK tarafından 

yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel finansal tablolar 

kastedilmektedir. 

• Kararda Belirtilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Onaylanması Gereken Tevsik Edici 

Belgelerin Hazırlanamaması 

 

Karar tarihinden sonra yapılacak kredi başvuru tarihi itibariyle, bağımsız denetim kuruluşlarınca 

Yabancı Para 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 Yabancı Para net pozisyon açığı bağımsız denetim kuruluşlarınca henüz tespit 

edilmemiş olan Şirketler; 

- Bağımsız denetim sürecinin başlatıldığını ilgili bankaya belgelendirmesi  

 

- Yabancı Para nakdi varlıkları toplamının, aktif toplamının, bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 

aylık net satış hasılatının ve başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönem itibariyle Yabancı Para net 

pozisyon açığının güncel değerini ilgili bankaya beyan etmesi  
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- İlgili beyana göre yapılacak değerlendirme çerçevesinde söz konusu şirketin Karar kapsamındaki 

kredi kullandırım sınırlamasına girmemesi kaydıyla, 

 

 sözkonusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi tahsisi yapılması mümkündür. 

 

Bu  kapsamdaki 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 Türk Lirası cinsinden hiçbir yeni nakdi ticari kredi kullandırılmaması ve bu 

durumun ivedilikle kuruma bilgi verilecektir. 

 

• Hesaplamalarda Kullanılacak Döviz Kuru: 

 

Yabancı Para nakdi varlıkların Türk Lirası karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait TCMB 

döviz alış kuru kullanılacaktır. 

• 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 Yabancı Para  

varlık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kendi bankaları özelinde kontrol etmeleri ve 

böyle bir tespitte bulunmaları halinde ivedilikle kuruma bilgi verilecektir.   

Bu ve benzeri yanıltıcı işlemler gerçekleştirmek suretiyle bankalarca tahsis edilmemesi gereken 

bir kredinin açılmasını sağlayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabileceği de tabiidir. 

Bununla birlikte 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 kuruma bilgi verilecektir. 

Saygılarımızla           

  

UNIVERSAL YMM A.Ş. 

Kaynakça: 24.06.2022 Tarih 10250 Sayılı BDDK Kararı 

      26.06.2022 Tarihli BDDK Basın Açıklaması  

 

 

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1127
https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/951?ekId=825
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• Kurul Kararına İlişkin Hesaplama Örnekleri  

 

Açıklama  Euro  Dolar  

Yabancı Para Mevcudu  € 370.000,00 $590.000,00 

 

Olası Döviz Kuru  17,89 16,90 
 

 
Yabancı Para Mevcudu 

Türk Lirası Karşılığı  
₺6.619.300,00 ₺9.971.000,00 

 

 
Yabancı Para Mevcudunun 
Toplam Türk Lirası Karşılığı  

₺16.590.300,00 
 

 

Aktif Toplamı ₺120.000.000,00 
 

 

Yıllık Net Satışı Hasılatı ₺127.000.000,00 
 

 
Hesaplama  

( %10 Kriter Oranı) 
13,06% 

 

 
Ticari Türk Lirası Kredi  

Kullandırım Sonucu  
Yabancı Para Varlıklarının TL Karşılığı %10 oranından fazla olması 

nedeniyle TL Kredi kullandırımına uygun değildir.  

 

 

Açıklama: Kurul Kararı Gereği; YP varlığının TL Karşılığı ile Aktif Toplam- Yıllık Net Satış Hasılatı 
karşılaştırılıp büyük olan tutarın oranlanması sonucu çıkan oran kredi kullandırım kriterini 
oluşturmaktadır.  

 

 

 
 

Açıklama  Euro  Dolar  

Yabancı Para Mevcudu  € 320.000,00 $382.000,00 

 

Olası Döviz Kuru  17,89 16,90 
 

 

Yabancı Para Mevcudu 
Türk Lirası Karşılığı  

₺5.724.800,00 ₺6.455.800,00 
 

 

Yabancı Para Mevcudunun 
Toplam Türk Lirası Karşılığı  

₺12.180.600,00 
 

 

Aktif Toplamı ₺120.000.000,00 
 

 

Yıllık Net Satışı Hasılatı ₺127.000.000,00 
 

 

Hesaplama  
( %10 Oranı ) 

9,59% 
 

 

Ticari Türk Lirası Kredi  
Kullandırım Sonucu  

Yabancı Para Varlıklarının TL Karşılığı %10 oranından az olduğundan 
TL Kredi kullandırımına uygundur. 

 

 

Açıklama: Kurul Kararı Gereği; YP varlığının TL Karşılığı ile Aktif Toplam- Yıllık Net Satış Hasılatı 
karşılaştırılıp büyük olan tutarın oranlanması sonucu çıkan oran %10 altında olduğu için kurul 
kararı içeriğindeki “Kapsama Dahil Olmayan Şirketler" statüsünde yer alacak olup, bu bölümdeki 
taahhütleri ve işlemleri yerine getirmelidirler. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüzel Kişi  
“ 

Bağımsız 

Denetime Tabi 

Şirket mi ? 

“ 

Şirketin Yabancı Para 

Varlıkları TL Karşılığı 15 

Milyon TL Üzerinde mi?    

Kurul Kararı 

Kapsamında Değil   

Kurul Kararı 

Kapsamında Değil   

Kurul Kararı 

Kapsamında Değil   

Şirketin Yabancı Para nakdi 

varlıklarının TL karşılığı; aktif 

toplamından veya son 1 yıllık 

net satış hasılatından büyük 

olanının yüzde 10 unundan 

fazla mı? 

Gerçek Kişi  

Şirket ilgili mevzuat 

uyarınca YP cinsinden 

kredi kullanması 

mümkün olan bir 

şirket mi? 

Kurul Kararı 

Kapsamında Değil   

Şirket Karar kapsamına 

girmekte olduğundan 

yeni bir TL nakdi ticari 

kredi kullanamaz, ancak 

YP kredi kullanmasının 

önünde bir engel 

mevcut değildir. 

H
A

Y
IR

 

Şirket başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemde 

yabancı para net pozisyon açığın bulunduğunu 

bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış bir 

şekilde belgelendirebiliyor mu? 

Şirketin Kararın istisnası 

kapsamına girdiğinden, 

belgelendirdiği YP pozisyon 

açığı ile sınırlı olmak üzere 

yeni bir TL nakdi ticari kredi 

kullanması mümkündür. 

Şirket Karar kapsamına 

girmekte olduğundan yeni bir 

TL nakdi ticari kredi 

kullanması mümkün 

bulunmamaktadır. 

24.06.2022 TARİH 10250 SAYILI KURUL KARARI UYGULANMASIN DAİR DİYAGRAM 
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Vergi Denetim - Mali Danışmanlık – Bağımsız Denetim  

SGK – AR-GE ve İnovasyon - Hukuk  

BURADAYIZ 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek 

suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak 

isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi suleyman.deniz@universalymm.com veya 

vergi@universalpartners.com.tr  adresine gönderebilirsiniz. 

https://goo.gl/maps/qDk2KriwaixjXeR16
mailto:suleyman.deniz@universalymm.com
mailto:vergi@universalpartners.com.tr

