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TAHSİSİ İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE İLAVE BAZI BELGELER ARANAN KREDİLERDEKİ 
TOPLAM RİSK ALT SINIRI, 500 MİLYON LİRADAN 100 MİLYON LİRAYA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR  

 
16.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile, kredi tahsis aşamasında bankalarca 
ilave belgeler istenecek kredi müşterilerinin tayininde dikkate alınacak olan bankacılık 
sektöründeki toplam riske ilişkin alt sınır, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL’den 100 milyon 
TL’ye düşürülmüştür.  
 
Ayrıca, kredi tahsis aşamasında bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgelere, bağımsız 
denetim raporları ile analiz tablosunun yanında kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu da 
eklenmiştir.  
 
Sözü edilen Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.  
 

I- BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 
19.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile, 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 alınması zorunlu olan ilave 
belgeler belirlenmişti.  
 

Bu defa, kredi tahsis aşamasında ilave belgeler aranılacak olan kredi müşterilerinin 
belirlenmesinde dikkate alınan bankacılık sektöründeki toplam riske ilişkin alt sınır, talep edilen 
kredi dahil 500 milyon TL’den 100 milyon TL’ye düşürülmüş olup, kredi müşterisi konumunda 
olan banka ve finansal kuruluşlar ise uygulamanın dışına çıkarılmıştır.    
 
Buna göre, 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 bankalarca 
alınması zorunlu olan ilave belgeler aşağıdaki gibidir:  
 

 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (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 tabloları, 

 

 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 KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca 
denetlenmiş en güncel konsolide finansal tabloları, 
 

 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 KGK tarafından yetkilendirilmiş 
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel haliyle varsa konsolide, yoksa 
konsolide olmayan finansal tabloları, 
 

 Kredi talebinde bulunanlara ilişkin finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle 
hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren analiz tablosu, 
 

 Anonim ortaklık olanlardan, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.01.2014 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde yer alan kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum raporu. 

 

Kurumsal Yönetim Tebliğine tabi olmayan anonim ortaklıklar açısından hazırlanacak rapor ise, 
kurumsal yönetim ilkelerinden;  
 

 Yönetim kurulunun işlevi,  
 Faaliyet esasları ve  
 Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklara ilişkin ilkeler  

 
bakımından anılan Tebliğde yer alan hükümler kıyasen dikkate alınmak suretiyle ve Tebliğe 
uygun şekilde hazırlanacaktır. 
 

Buna göre, işbu Duyuru konusu Yönetmelik ile, kredi tahsis aşamasında bankalarca alınması 
zorunlu olan ilave belgelere ilişkin olarak:  
 

 Bankalarca alınacak konsolide ya da konsolide olmayan tüm finansal tabloların en güncel 
haliyle olması zorunluluğu getirilmiş, 

 Anonim ortaklıklar için ilave olarak alınması gereken belgelerin (finansal tablolar ve analiz 
tablosu) yanına kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu da eklenmiştir.   

 
Diğer taraftan, bu hükümler 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 etmektedir. Yurt dışında yerleşik kredi müşterileri 
açısından kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu aranmayacaktır.  
 
Ayrıca, söz konusu finansal tabloların, analiz tablosunun ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum 
raporunun, kredi ilişkisinin devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde 
alınmasına devam olunacaktır. 

 
Saygılarımızla.   


