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KAPSAM

• İşbu çalışma, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun (BDDK’nın) 27.05.2021 tarih ve 9590 
sayılı Kararı kapsamında hazırlanmıştır.
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1. 500 Milyon TL Üstü Ciroya Sahip Şirketlerin Kredi Kullanabilmesi İçin Derecelendirme Notu
Alması Zorunluluğu 31.12.2021 Tarihine Ertelendi

• Bilindiği üzere, 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’’in 8. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, BDDK tarafından kapsamı
belirlenecek kredile için 17.04.2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
''Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında
Yönetmelik'' kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun
alınması zorunlu bulunmaktadır.

• Bu çerçevede, BDDK'nın 21.02.2020 tarih ve 8876 sayılı Kararı uyarınca, 500 milyon Türk Lirası ve
üstü ciroya sahip şirketlerin kredi kullanabilmesi için 30.06.2021 tarihine kadar yetkili bir
derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması zorunlu kılınmıştı.

• Bu kez, BDDK tarafından alınan 27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı Karar ile; pandemi şartları göz
önünde bulundurularak, kredi tahsis süreçlerinin aksamaması ve ilgili şirketlerin derecelendirme
hizmeti maliyetlerinin zamana yayılabilmesi amacıyla, 30.06.2021 tarihi 31.12.2021 olarak
değiştirilmiştir.

*27.05.2021 tarih ve 9590 sayılı BDDK Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_1082.pdf
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2. Sonuç

• Söz konusu BDDK Kararı uyarınca; derecelendirme yükümlülüğü kapsamındaki şirketlerin kredi
tahsisi için 31.08.2021 tarihine kadar yetkili derecelendirme kuruluşu ile sözleşme imzalamış
olması ve söz konusu süre içerisinde yapılmış olan derecelendirme taleplerine yönelik hazırlanacak
derecelendirme raporunun, 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması şartıyla; henüz
derecelendirme raporu hazırlanmamış olsa da, sözleşme yapıldığını ispat edecek bir belge alınarak
31.12.2021 tarihine kadar kredi kullandırılmasına devam edilebilecektir.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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