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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 09.04.2018 

        Sayı  : 2018/21 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1. 15 Milyon ABD Doları ve Üzerinde Kredisi Bulunan Firmalara Bildirim ve Bağımsız 

Denetim Yükümlülüğü Getirilmiştir. 

 

 “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 

Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

(17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı R.G.) 

 

 Bilindiği üzere 05.01.2018 tarihinde yayımlanan 2018/11185 sayılı Kararla; 

 

 -02.05.2018 tarihi itibariyle döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt 

dışından veya yurt içinden döviz kredisi kullanamayacağı, 

 

 -Ancak kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 Milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerini kapsamayacağı belirlenmiştir. 

 

 Yayımlanan Yönetmelik ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara 

bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. 

 

2. Yükümlülük 

 

 Yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize 

endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibariyle 15 milyon ABD 

doları ve üstünde olan firmalar, veri formu ile talep edilen bilgileri, açıklama formuna 

uygun olarak bankaya(T.C. Merkez Bankası) müteakip hesap döneminden itibaren 

bildirmekle yükümlüdür. 

 

 Veri formu; sistem kapsamında yönetmelik uyarınca belirlenecek firmaların 

girişini yapmakla yükümlü olduğu ve banka tarafından belirlenen formu ifade 

etmektedir. 

 

 Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde; 

 

 -Firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı 

hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal 

durum tablosu,  
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 -TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun 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 ermektedir.  

 

 Bildirim yükümlülüğü olan firmaların, yükümlülüğünün başladığı tarihten itibaren 

60 gün içinde denetçi ile denetim sözleşmesi yapmak zorundadır. 

 

3. Bildirim usulü 

 

 Bildirim, sistemde bulunan açıklama formuna uygun olarak yapılır. Bu kapsamda 

veri girişi, açıklama formunun ekinde bulunan ve veri girişiyle ilgili kuralları tanımlayan 

kullanıcı kılavuzunda ve sistemde bulunan tüm adımlar izlenerek eksiksiz yapılmalıdır. 

 

 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 tamamlanmalıdır. 

 

4. Bağımsız denetim 

 

 Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara 

dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından 

KGK(Kamu Gözetimi Kurumu) düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın 31 Mayıs 

tarihine kadar tamamlanır. 

 

 Bu denetimlerde,  

 

 -“Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal 

Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” başlıklı 

 

 -BDS 805 ile birlikte denetimle ilgili tüm BDS’lere(Bağımsız Denetim Standartları) 

uyulur. 

 

            -Denetçi; bildirilen verilerde, bariz biçimde önemsiz sayılanlar dışında yanlışlık 

tespit etmesi durumunda firmadan gerekli düzeltmeleri yapmasını sistem üzerinden 

talep eder. Denetçi tarafından bildirilen yanlışlıklar firma tarafından beş(5) iş günü 

içerisinde sisteme yüklenir.  

 

           -Denetçi, olumlu görüş içeren denetim raporunun imzalanmış kopyasını 31 Mayıs 

tarihine kadar sisteme yükler ve onay işlemini gerçekleştirir. 

 

           -Denetçi tarafından düzeltilmesi talep edilen yanlışlıkların firma yönetimi 

tarafından düzeltilmemesi halinde bildirilen veriler için onay işlemi yapılmaz ve olumsuz 

görüş verilir. Olumsuz görüş içeren denetim raporunun imzalanmış kopyası 31 Mayıs 

tarihine kadar sisteme yüklenir. 
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           -Denetçi denetim sözleşmesini, sisteme yüklediği raporları ve yazdığı yazıyı KGK 

düzenlemelerinde belirlenen süreler içerisinde KGK’ya bildirir. 

 

5. Banka(T.C. Merkez Bankası) Tarafından Yapılan Doğruluk Denetimi 

 

           Banka, firma tarafından bildirilen verilerin çapraz kontrollerini gerçekleştirir. 

İhtiyaç duyması halinde T.C. Merkez Bankası tarafından yükümlüler nezdinde denetim 

yapılır. 

 

6. Sistemin Kuruluşu ve İşleyişi 

 

  T.C. Merkez Bankası, kur riski yönetiminde etkinliği arttırmak amacıyla veri tabanı 

ve düzenlemelerden oluşan Sistemik Risk Veri Takip Sistemini kurar. 

 

 Sistemin işletimi, banka adına ve vereceği talimatlar doğrultusunda destek 

kuruluşu tarafından gerçekleştirilebilir. Destek kuruluşu, sistemdeki bilgilerin gizliliğini 

korumakla yükümlüdür. 

 

 Sistemin kullanıcıları Banka, firmalar ve denetçilerdir. 

 

 Firma, sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden 

kullanıcı olarak belirler ve denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini sisteme yükler. 

 

 Firmalar, banka tarafından belirlenen veri formunun sisteme girişini belirlenen 

dönemlerde sistemin genel ağ adresi olan www.tcmbveri.gov.tr üzerinden 

gerçekleştirir. Firmanın girişini yaptığı verilerin denetimi tamamlandıktan sonra denetçi 

tarafından aynı adres üzerinden verilerin onay işlemi gerçekleştirilir. 

 

 Sistem kullanıcıları, sistemin genel ağ sitesi üzerinden elektronik imza oluşturma 

aracı ile kayıt olarak aktif kullanıcı olur. Sistemin MERSİS entegrasyonu ile firma ön 

bilgileri dolu olarak getirilir. 

 

 Banka, sisteme ilişkin veri formunu, kullanıcıları veya sistem ile ilgili açıklama 

formunu gerektiğinde değiştirebilir. 

 

7. Kullanıcılara Yapılacak Bildirimler 

 

 T.C. Merkez Bankası, firma tarafından belirlenen denetçiye sisteme girişle ilgili 

bildirimde bulunur. Söz konusu denetçi, sistem kullanıcısı olduğunda sistemde kayıtlı 

cep telefonuna gönderilen kısa mesaj  ve/veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. 

 

Sistem kullanıcılarına, kullanıcı tanımlama ve veri girişleri ile ilgili doğrulama 

kodları, uyarılar, hatırlatmalar, onay bildirimleri ve benzeri bildirimler, sistemden 

gönderilecek  kısa mesaj ve/veya e-posta yolu ile yapılır. 

 

Sistemde yapılacak değişiklikler, banka tarafından sistemin genel ağ adresi 

üzerinden bildirilir. 

 

 



 

4 
 

8. Diğer Hükümler 

 

        -Toplanan bilgilerden kişisel ve özel nitelikte olanlar yayımlanmaz ve açıklanmaz.  

 

        -Veri bildiriminin yapılmaması, doğru veya eksiksiz gerçekleştirilmemesi veya 

olumsuz görüş verilmesini gerektiren durumların düzeltilmemesi halinde 1211 Sayılı T.C. 

Merkez Bankası Kanunun ceza hükümlerine ilişkin işlem başlatılabilir. (Md:68) 

 

        -Banka, doğru veya tam olmayan verileri onaylayan veya yönetmelikte belirlenen 

denetim sürelerine uymayan denetçi hakkında KGK’ya bildirimde bulunur. 

 

         Sonuç Olarak; 

 

        -15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu bulunan firmaların T.C. 

Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki bilgileri www.tcmbveri.gov.tr 

adresine bildirmeleri, 

 

        -Bildirimlerin 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde sona eren üçer 

aylık hesap dönemleri itibarıyla yapılması, 

 

        -Varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum 

tablosu, 

 

        -Bulunmaması durumunda vergi mevzuatına göre hazırlanan bilançoların dikkate 

alınması, 

 

        -Yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde denetçi ile denetim 

sözleşmesinin yapılması, 

 

         -Bildirimlerin; 

 

           31 Mart dönemi için Nisan ayı sonuna kadar, 

 

           30 Haziran dönemi için Temmuz ayı sonuna kadar, 

 

           30 Eylül dönemi için Ekim ayı sonuna kadar, 

 

           31 Aralık yıllık hesap dönemi için Mart ayı sonuna kadar, 

 

yapılması, 

 

          -İlk veri bildirimlerinin 31 Mart 2018 tarihinde sona eren hesap dönemi için, 

denetim sözleşmesinin 31 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılması, 

 

          -Bildirim yükümlülüğünün belirlenmesinde hukuken krediyi alan gerçek ya da 

tüzel kişinin esas alınması, 

 

          -Serbest bölgedeki firmaların kapsama dahil olduğu, 

http://www.tcmbveri.gov.tr/
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          -Firmaların bağımsız denetime tabi olması durumunda, KGK düzenlemelerine 

göre uyguladığı T.F.R.S’lerini veya BOBİ için F.R.S’lerini, bunlar dışındaki, firmaların ise 

BOBİ işletmeler için F.R.S’lerini gerçekleştireceği, 

 

         -Bu duruma göre; 15 Milyon ABD doları ve üzerinde döviz cinsinden borcu 

bulunan firmaların T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen veri formundaki ilk bilgileri 

www.tcmbveri.gov.tr adresine 30 Nisan 2018 tarihine kadar bildirmeleri, 

 

gerekmektedir.  

 

Ekler: 

 

1-T.C. Merkez Bankasının “Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Bildirimleri” konulu yazısı, 

2-T.C. Merkez Bankasının konuyla ilgili soru-cevap metinleri, 

3-Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formu (1), 

4-Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formu (2), 

5-Açıklama Formu I, 

6-Açıklama Formu II, 

7-Türev İşlemleri Veri Formu, 

 

                                    Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

http://www.tcmbveri.gov.tr/

