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15 MİLYON ABD DOLARI KREDİSİ OLAN ŞİRKETLERE BİLDİRİM VE  
BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR 
 

17.02.2018 tarihinde 30335 sayılı resmi gazete ile döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri 
izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge 
toplamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendiği yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte; 

- Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler, 

- Dövize endeksli kredilerin  

Toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan 
firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna uygun olarak Bankaya 
müteakip hesap döneminden itibaren bildirmekle yükümlü kılınmıştır.  

Kredi tutarlarının ABD doları karşılığı ilgili dönemin son iş gününe ilişkin Resmî Gazete’ de 
yayımlanan döviz alış kuru kullanılarak belirlenecektir. 

       Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi 
kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin 
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanan finansal durum tablosu, bulunmaması 
durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan 
bilanço dikkate alınacaktır.  

       Bildirimle yükümlü olan firmanın, yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredileri 
toplamı Bankaca tanımlanan sınırın altında kalması durumunda, müteakip yıllık hesap 
döneminden itibaren bildirim yükümlülüğü sona erecektir. 

       Bildirim yükümlülüğü olan firmalar, yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün 
içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapması gerekmektedir. 

       Firma yönetimi, Bankaya bildirilecek verilerin tam ve doğru olmasından sorumlu 
olacaktır. 

     Merkez Bankasına Bildirim Esasları 
 

Firma tarafından finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanan veriler veri 
formu kullanılmak suretiyle Bankaya bildirilecektir. 

Bildirim, Sistemde bulunan açıklama formuna uygun olarak yapılıp, Bu kapsamda veri 
girişi, açıklama formunun ekinde bulunan ve veri girişiyle ilgili kuralları tanımlayan kullanıcı 
kılavuzunda ve Sistemde bulunan tüm adımlar izlenerek eksiksiz olarak yapılacaktır. 

          Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran 
ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın 
sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden 
üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanması gerekecektir. 
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Bağımsız Denetim ile ilgili Esaslar 

Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde 
bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından Kamu Gözetim Kurumu 
düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanması 
gerekecektir. 

Denetimlerde, “Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile 
Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” 
başlıklı Bağımsız Denetim Standartları 805 ile birlikte denetimle ilgili tüm Bağımsız Denetim 
Standart’ larına uyulmalıdır. 

Denetçi, bildirilen verilerde, bariz biçimde önemsiz sayılanlar dışında yanlışlık tespit 
etmesi durumunda firmadan gerekli düzeltmeleri yapmasını Sistem üzerinden talep edip, 
Denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar firma tarafından beş iş günü içerisinde düzeltilerek 
Sisteme yüklenecektir. 

Denetçi, olumlu görüş içeren denetim raporunun imzalanmış kopyasını 31 Mayıs 
tarihine kadar Sisteme yükleyip onay işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.  

             Denetçi tarafından düzeltilmesi talep edilen yanlışlıkların firma yönetimi tarafından 
düzeltilmemesi halinde bildirilen veriler için onay işlemi yapılamaz ve olumsuz görüş 
verilerek, Olumsuz görüşü içeren denetim raporunun imzalanmış kopyası birinci fıkrada 
belirtilen tarihe kadar Sisteme yüklenecektir. 

             Bildirilmesi zorunlu olan verilerin denetiminin mümkün olmaması halinde denetçi 
denetimden çekilebilir ve bu durumun nedenlerini yazılı olarak Sisteme yükler. 

             Denetçi, denetim sözleşmesini, Sisteme yüklediği raporları ve uygunsuzluk yazdığı 
yazıyı belirlenen süreler içerisinde Kamu Gözetim Kurumuna bildirmelidir. 

            Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

 

Saygılarımızla, 

 


