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24.06.2022 Tarih ve 10250 Sayılı BDDK Kararı’nın Yansımaları 

BDDK, 24.06.2022 tarih, 10250 sayılı kararıyla TL cinsinden ticari kredi kullanımına yönelik yeni düzenleme 

getirdi. Yeni düzenlemeye göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi 

şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif Döviz 

ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu 

şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 

1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL 

cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi. Konsolide finansal tablo 

hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden 

yapılmasına karar verilmiştir. İlgili uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul 

kararı alıncaya kadar geçerli olacak. 

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para 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 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 karar verildi. 

Kararın ardından Dolar/TL, Türkiye piyasaları kapanmışken bankalararası piyasada düşük hacimli işlemlerde 

17,36 seviyelerinden 16,50’nin altına, Türkiye’nin 5 yıllık dolar bazlı CDS oranı 784 baz puana gerilerken 

VİOP’ta BİST30 vadelileri %2 düşüş gösterdi. Merkez Bankası’nın faiz artırmadan TL’deki değer kaybının 

önüne geçilebilmesi için bu tür makro-ihtiyati uygulamalar getirildiğini, ayrıca kamunun son dönemde tüzel 

kişilerin döviz alımlarının sürmesinin de bu adımın atılmasının nedenlerinden olduğunu düşünmekteyiz. 

Aktiflerin %10’u önemli bir döviz nakit pozisyonu anlamına gelmekte. Genelde şirketler aktiflerinin %2-5 

aralığında nakit tutarken döviz naktin %10’a yakınsaması ve bu durumun düşük maliyetli TL kredi ile 

sağlanması spekülatif amaçlı olma ihtimalini artırdığı için BDDK’nın böyle bir karar aldığını düşünüyoruz. 

Şirketleri bu duruma iten temel faktör ise enflasyon ve faiz makasının oldukça açılmış olması. Kısaca BDDK, 

aktiflerin %10’unu aşan oranda döviz nakdi olan firmalara TL kredi öncesi döviz nakdinizi kullanın demekte. 

Döviz açık pozisyonunda olan firmalar ise bu durumdan istisna. Karar kısmen döviz ve hisse piyasasında 

satışı beraberinde getirebilir. İlgili kuralın şirketlerle sınırlı olduğu anlaşılmakta. Bireylere uzanan bir 

uygulama sonraki dönemde ortaya çıkarsa ciddi bir döviz dalgalanması yaşanabilir. Makro ihtiyati kuralın 

sonucunda kredilerde sıkılaşma ve ekonomik büyümede frene basma doğal bir sonuç olarak beklenebilir. 

Mevcut durumda şirketlerin birkaç opsiyonu bulunmaktadır. Bunlar: 

➢ Dövizlerini spot piyasada satabilirler, 

➢ Dövizi TL’ye çevirip VİOP’ta döviz varlıklar üzerinden işlem yapabilirler, 

➢ Kur Korumalı Mevduata yatırabilirler, 

➢ Nakdi döviz varlıklarını ortaklara aktarabilirler. 

İlgili karar uyarınca şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının hesaplamasında başvuru tarihi itibariyle nakit 

ve benzerlerinde izlenen nakdi döviz tutarları baz alınacak. Mevcut durumda yabancı para nakdi varlıklarının 

hesaplanmasıyla ilgili bilgi karmaşası bulunmakla birlikte ilerleyen günlerde Kurul’un bu konuda yönlendirici 

açıklama yapacağını düşünüyoruz. 
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Karar’ın tamamı aşağıdaki gibidir: 
 

 

Kurulun 24.06.2022 tarihli toplantısında 24.06.2022 tarih ve E-24049440- 010.99[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 verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

