
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 19.08.2019 

Sayı: 2019/127        Ref: 4/127 

 

 

Konu:  

BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN TEMİN EDİLECEK KREDİLERDE BAĞIMSIZ 

DENETİM RAPORU İBRAZ ETME ZORUNLULUĞUNA DAİR TOPLAM KREDİ 

RİSKİ LİMİTİ 500 MİLYON TL’DAN 100 MİLYON TL’NA İNDİRİLMİŞTİR  

 

16.08.2019 tarih ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile, “Bankaların 

Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in “Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler” 

başlıklı 11/A maddesi değiştirilmiştir.  

 

Talep edilen son kredi de dahil olmak üzere (Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

nezdindeki en güncel bilgilere göre) bankacılık sektöründeki toplam kredi riski 100 

Milyon TL’nı aşan firmaların en güncel tarihli finansal tablolarına dair bağımsız denetim 

raporunu ibraz etmeleri gerekecektir. Bu limit daha önce 500 Milyon TL idi.  

 

Bağımsız denetime tabi tutulacak finansal tablolar en güncel tarih itibariyle hazırlanmış 

olacaktır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TMS/TFRS) kapsamında konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunanlar 

konsolide, konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunmayanlar konsolide olmayan 

finansal tablolarını denetime sunacaklardır.   

 

Başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olan şirketler, TMS/TFRS’larındaki tanımlamalara 

uyan ana ortaklıklarının bağımsız denetime tabi tutulmuş en güncel konsolide finansal 

tablolarını kredi talep edecekleri bankalara ibraz edeceklerdir.  

 

Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir 

şirket statüsünde olanlar, müşterek kontrol eden şirketlerin her birinin bağımsız 

denetime tabi tutulmuş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan 

finansal tablolarını kredi talep edecekleri bankalara ibraz edeceklerdir. 

 

Yukarıda belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve 

bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu da içeren yönetmelik ekinde Ek-4'te verilen 

analiz tablosunun da bankalara ibrazı gerekmektedir.  

 

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi anonim ortaklıkların, Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Kurumsal 

Yönetim Tebliğinde (II-17.1) yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunu da kredi 

taleplerinde ilgili bankalara ibraz etmeleri gerekecektir. Kurumsal Yönetim Tebliğine tabi 

olmayan anonim ortaklıklar açısından hazırlanacak bu rapor, kurumsal yönetim 

ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve yönetim kurulu üyelerine ve üst 

düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından Kurumsal Yönetim 

Tebliğinde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe uygun 

şekilde hazırlanacaktır.  

 



 

 

 

Yukarıda yer verilen finansal tabloların, yönetmelik ekinde yer alan Ek-4'te verilen analiz 

tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği 

sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde ilgili bankalara ibrazı gerekecektir.  

 

Söz konusu maddenin değişiklik öncesi ve sonrası aşağıdaki gibidir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler 

 

MADDE 11/A – (1) Bankacılık sektöründeki toplam 

riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği 

Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 

milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden, 

kredi tahsis aşamasında; 

 

a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal 

raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide olmayan 

finansal tabloları, 

 

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal 

raporlama standartları uyarınca konsolide finansal 

tablo hazırlama yükümlülüğü olanların, Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal 

tabloları, 

 

c) Kredi kullanacak işletmenin; Kamu Gözetimi, 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama 

standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir 

işletmenin bağlı ortaklığı olması durumunda, yine bu 

standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklığının 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim 

kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide finansal 

tabloları, 

 

 

Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler 

 

MADDE 11/A– (1) Bankacılık sektöründeki toplam 

riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği 

Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 

milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal 

kuruluşlar dışındaki kredi müşterilerinden, kredi 

tahsis aşamasında; 

 

a) 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 tablolarının, 

 

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal 

raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka 

bir işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz 

konusu standartlardaki tanımlamalara uyan ana 

ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca 

denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolarının, 

 

c) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan 

ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olanlardan, 

müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal 

raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış  

 

d) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan 

ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması 

durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her 

birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe 

ve finansal raporlama standartları çerçevesinde 

hazırlanmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca 

denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide 

ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 

Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş 

bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en 

güncel haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide 

olmayan finansal tablolarının, 

 

ç) (a) ila (c) bentlerinde belirtilen finansal tablolarda 

yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve 

bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu 

içeren Ek-4'te verilen analiz tablosunun, 



 

olmayan finansal tabloları 

 

ile birlikte, söz konusu finansal tablolarda yer verilen 

bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız 

denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Ek-4'te 

verilen analiz tablosunun bankalarca alınması 

zorunludur. 

 

Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması 

zorunlu tutulan finansal tablolar, yurtdışında yerleşik 

kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı 

mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası 

standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile 

kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal 

tablolarını ifade eder. 

 

(2) Birinci fıkrada sayılan finansal tablolar ile Ek-4'te 

verilen analiz tablosunun, kredi ilişkisinin devam 

ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay 

içinde alınmasına devam olunur. 

 

d) Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı 

Resmî Gazete'de yayımlanan, Kurumsal Yönetim 

Tebliği (II-17.1)'nde yer alan kurumsal yönetim 

ilkelerine uyum raporunun, 

 

bankalarca alınması zorunludur. Kurumsal Yönetim 

Tebliğine tabi olmayan anonim ortaklıklar 

açısından (d) bendi uyarınca hazırlanacak rapor, 

kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim 

kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve yönetim 

kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere 

sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından 

Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler 

kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe 

uygun şekilde hazırlanır. 

 

Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması 

zorunlu tutulan finansal tablolar, yurt dışında yerleşik 

kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı 

mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası 

standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile 

kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal tabloları 

ifade eder. Yurt dışında yerleşik kredi müşterileri 

açısından birinci fıkranın (d) bendi uygulanmaz. 

 

(2) Birinci fıkrada sayılan finansal tabloların, Ek-4'te 

verilen analiz tablosunun ve kurumsal yönetim 

ilkeleri uyum raporunun, kredi ilişkisinin devam 

ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay 

içinde alınmasına devam olunur. 

 

 

Yönetmelik değişiklikleri 16.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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16 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30860 

YÖNETMELİK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine 

İlişkin Yönetmeliğin 11/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11/A – (1) Bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği 

Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 100 milyon TL ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar 

dışındaki kredi müşterilerinden, kredi tahsis aşamasında; 

a) 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 tablolarının, 

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal 

raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olanlardan, söz konusu 

standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklıklarının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolarının, 

c) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olanlardan, 

müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 

yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel 

haliyle varsa konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal tablolarının, 

ç) (a) ila (c) bentlerinde belirtilen finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve bağımsız 

denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Ek-4’te verilen analiz tablosunun, 

d) Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3/1/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum 

raporunun, 

bankalarca alınması zorunludur. Kurumsal Yönetim Tebliğine tabi olmayan anonim ortaklıklar açısından (d) 

bendi uyarınca hazırlanacak rapor, kurumsal yönetim ilkelerinden; yönetim kurulunun işlevi, faaliyet esasları ve 

yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler bakımından Kurumsal 

Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve anılan Tebliğe uygun şekilde hazırlanır.  

Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması zorunlu tutulan finansal tablolar, yurt dışında yerleşik kredi 

müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun 

dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara ek finansal tabloları ifade eder. Yurt dışında 

yerleşik kredi müşterileri açısından birinci fıkranın (d) bendi uygulanmaz. 

(2) Birinci fıkrada sayılan finansal tabloların, Ek-4’te verilen analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri 

uyum raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınmasına devam 

olunur.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

1/11/2006 26333 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 2/2/2007 26422 
2- 12/11/2008 27052 
3- 12/11/2009 27404 
4- 30/7/2010 27657 
5- 30/4/2013 28633 
6- 11/7/2013 28704 
7- 31/12/2013 28868 
8- 25/11/2015 29543 
9- 27/9/2016 29840 

10- 14/12/2016 29918 
11- 12/12/2017 30268 
12- 7/6/2018 30444 
13- 15/8/2018 30510 
14- 27/11/2018 30608 
15- 25/1/2019 30666 
16- 10/2/2019 30682 
17- 19/2/2019 30691 
18- 26/2/2019 30698 

  

  

 

 
 


