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SİRKÜLER NO:  2022/18 

(DÜZELTME) 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE 

 

27.06.2022 tarih ve 2022/18 sayılı sirkülerimiz aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kurul 

Kararı ile yabancı para cinsinden kredi kullanımına bazı sınırlamalar getirilmiştir.  

Kurul Kararına göre bağımsız denetime tabi şirketlerin yabacı para nakdi varlıklarının (altın ve döviz)  

TL karşılığının 15 milyon Türk Lirasının üzerinde olması ve yabancı para nakdi varlıklarının 

bilanço aktif toplamının veya son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının %10’u aşması halinde 

TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullanamayacaktır.  

Ancak, yukarıdaki kapsama girmeyen diğer bir ifade ile üç koşulu birlikte sağlamayan bağımsız 

denetime tabi şirketlerin yeni nakdi ticari kredi talebinde bulunması halinde mevcut yabancı para 

nakdi varlıklarını en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamının ve son bir yıllık net satış 

hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri, kullanacakları kredinin vadesi boyunca 

yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağı, aşsa bile aktif 

toplamından ya da son bir yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde onunu geçmeyeceği 

konusunda beyan ve taahhütte bulunmaları ve her ayın ilk 10 işgünü içinde bir önceki ay sonu 

bilançosuna göre yabancı para varlıkları ile aktif toplamını ve son on iki aylık net satış hasılatının 

güncel değerini ilgili bankaya iletmeleri gerekmektedir.  

Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler kredi kullanımı sınırlamasına tabi olmayacaktır.  

Konuyla ilgili olarak BDDK’nın Kurul Kararı ile Basın Açıklaması ekte sunulmuştur. 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  

Saygılarımızla. 

         Kanıt YMM A.Ş. 

 

 

EKLER 

1- BDDK’nın 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kurul kararı 

2- BDDK’nın basın açıklaması  
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