
 

1 
 

         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 25.06.2020 

         Sayı   : 2020/103 

                                                                  

Değerli Müşterimiz;                                                                    

                                                          

            

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. Kişisel Verilerle İlgili Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü 

Süreleri Uzatılmıştır. 

 

2. T.C.M.B Tarafından Haftalık Veri Formuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular 

Yayımlanmıştır.  

 

B- Konu Özetleri; 

  

1. Kişisel Verilerle İlgili Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü 

Süreleri Uzatılmıştır. 

 

          Bilindiği üzere 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 

16 ncı maddesi gereği; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan 

önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır. 

 

          Covid-19 virüs salgını dolayısıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 

tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile; 

 

        • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den 

çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 

sorumlularının Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için 

belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine, 

 

        • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana 

faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 

Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,  

 

        • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine 

getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına karar verilmiştir. 

 

            Kurul Kararı ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. Kişisel verilerin korunması ile 

ilgili ayrıntılı bilgilere; 09.09.2019 tarih ve 2019/86 sayılı, 16.08.2019 tarih ve 2019/82 sayılı, 

18.02.2019 tarih ve 2019/26 sayılı. 11.04.2018 tarih ve 2018/23 sayılı Özet Bültenlerimizden 

ulaşabilirsiniz. 
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2. T.C.M.B Tarafından Haftalık Veri Formuna İlişkin Sıkça Sorulan Sorular 

Yayımlanmıştır. 

 

          Bilindiği üzere yurtiçinden ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile 

dövize endeksli kredilerin toplamı ilgili hesap döneminin (üçer aylık dönemler) son işgünü 

itibarıyla 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmaların T.C. Merkez Bankasına (TCMB) 

üçer aylık dönemler itibarıyla bildirim yükümlülüğü ve bu bildirimlere ilişkin yıllık 

bağımsız denetim yaptırma yükümlülükleri bulunmaktadır. 

 

          Son olarak TCMB tarafından internet sitesinde yapılan bir duyuru ile Sistemik Risk Veri 

Takip Sistemi 2019 yıllık raporlarının bildirim süresi 1 Haziran 2020 tarihine, denetim süresi 

ise 1 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. 

 

          TCMB bu kapsamda bildirim yükümlülüğü bulunan şirketlere gönderdiği 08.06.2020 

tarihli yazısı ile “haftalık” mali tablo verilerinin de 12.06.2020 tarih ve 2020/100 sayılı Özet 

Bültenimiz ekinde de yer alan formatta, TCMB’ye bildirilmesini talep etmiştir. 

 

          Bu defa konuyla ilgili olarak Merkez Bankası tarafından “Haftalık Veri Formuna İlişkin 

Sıkça Sorulan Sorular” aşağıdaki şekilde yayımlanmıştır. 

 

Soru:1-Üç aylık dönemlerde TCMB sistemine rapor bildirimi yapıyorum. Kurumsal 

izleme haftalık veri formunu da raporlamam gerekiyor mu? 

 

          Haftalık veri formları, uygulanan para politikalarının bilançolar üzerindeki etkisini daha 

zamanlı takip edebilmek amacıyla 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 

44’üncü maddesine istinaden talep edilmektedir.  

 

          Koronavirüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda reel sektöre 

uygulanan finansal desteklerin etkin değerlendirilebilmesi açısından firma finansal tablolarının 

daha yüksek frekansta toplanmasında yarar görülmüştür. Bildirim yükümlülüğü olan firmaların 

çeyrek dönemlik bildirimlerine ilave olarak Haftalık Veri Formunu da raporlamaları 

gerekmektedir. 

 

Soru:2-Haftalık veri formu hazırlamak ilave iş yüküne neden olur mu? 

 

          Haftalık veri formu uygulanan para politikalarının bilançolar üzerindeki etkisini daha 

zamanlı takip edebilmek amacıyla 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 

44’üncü maddesine istinaden talep edilmekte ve bu formda raporlama yapılan her haftanın son 

günü itibarıyla belirli kalemlerin bakiyesi istenmektedir. Bu nedenle firmalardan mevcut 

muhasebe kayıtlarının haricinde bir hesaplama yapması beklenmemektedir. 

 

          Üç aylık formlardan farklı olarak formun hazırlanması TFRS ve BOBİ FRS’ye göre 

değil, Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanununa göre yapılacaktır. Formda sınırlı 

sayıda bilanço kalemi (çoğunluğu finansal nitelikte, 13 aktif ve 12 pasif kalemi) yer almakla 

birlikte bilanço ana toplam (Örneğin, aktif ve pasif toplamı) veya ara toplam (Örneğin, varlık 

toplamları) gibi ilave hesaplama yapılmasını gerektirecek kalemler yer almamaktadır. Bu 

nedenle firmalardan haftalık bilanço veya mizan hazırlaması beklenmemektedir.  
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          Ayrıca raporlama yapılan haftada zamanlama uyumsuzluğu nedeniyle hesaplama 

yapılamayan kalemlerin (Örneğin, stoklar, ticari alacaklar) bulunması durumunda ilgili 

kalemlere ilişkin en güncel bakiyeye formda yer verilmesi yeterli olacaktır. 

 

Soru:3-Haftalık veri formunda yer alan tutarlar haftalık değişim tutarları mı yoksa hesap 

bakiyeleri mi olmalıdır? 

 

         Haftalık veri formunda talep edilen kalemlere ilişkin ilgili haftanın değişim tutarları değil, 

talep edilen kalemin raporlama haftası son günü itibarıyla mevcut bakiyenin (01.01.2020 – 

Raporlama haftasının son günü) yazılması gerekmektedir. Konuya ilişkin örneklere aşağıda yer 

verilmiştir. 

 

Örnek-1: 

 

      • 14.06.2020 tarihi itibarıyla işletmenin ABD Doları kasasında 100.000 ABD Doları 

mevcuttur. 

 

      • 17.06.2020 tarihinde işletme 100.000 ABD Doları almıştır. 

 

         Bu durumda 16.06.2020 tarihinde raporlanacak formda (14.06.2020 tarihi itibarıyla 

hazırlanan form) kasa hesabı için 100.000 ABD Doları, bir sonraki hafta 23.06.2020 tarihinde 

raporlanacak formda (21.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan form) ise kasa hesabı için 200.000 

ABD Doları raporlanacaktır. 

 

Örnek-2: 

 

      • 14.06.2020 tarihi itibarıyla işletmenin 50.000 Türk Lirası ticari borcu bulunmaktadır. 

 

      • 18.06.2020 tarihinde bu borcun 30.000 Türk Lirası kısmı ödenmiştir. 

 

         Bu durumda 16.06.2020 tarihinde raporlanacak formda (14.06.2020 tarihi itibarıyla 

hazırlanan form) ticari borçlar hesabı için 50.000 Türk Lirası, bir sonraki hafta 23.06.2020 

tarihinde raporlanacak formda (21.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan form) ise ticari borçlar 

hesabı için 20.000 Türk Lirası raporlanacaktır. 

 

Soru:3-Muhasebe süreçleri ay içerisinde devamlı işlemekte olduğu için önceki haftalarda 

raporlanan hesapların bakiyelerini değiştirebilecek türden bir fatura girişi, virman, 

ödeme, fatura düzenleme vb. olduğu zaman ilk gönderilen bilgilerde geriye dönük 

düzeltme yapılmalı mıdır?  

 

         Formda yer alan hesap bakiyeleri haftalık olarak güncelleneceği için bu tür zamanlama 

uyumsuzluklarından kaynaklanan değişiklikler sonraki raporlamalarda hesap bakiyelerine 

yansıyacaktır. Bu nedenle geriye yönelik bir düzenleme yapılması gerekmemektedir. 
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Soru:4-ABD doları ve Euro dışındaki döviz kurları cinsinden bakiyeleri nasıl 

raporlayacağım ? 

 

         Haftalık formda talep edilen kalemlere ilişkin ABD Doları ve Euro dışında bakiyenizin 

bulunması halinde formda yer alan “Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı” sütununa ilgili 

tutarın TL karşılığının yazılması gerekmektedir. 

 

Soru:5-Haftalık veri formunda TL cinsinden bakiyeler raporlanacak mı? 

 

         Haftalık formda talep edilen kalemlere ilişkin TL cinsinden bakiyelerin raporlanması 

gerekmektedir. 

 

Soru:6-Haftalık veri formunu ne zaman göndermeliyim ? 

 

         Haftalık formlar raporlama yapılan haftanın bitiş tarihini takip eden Salı günü mesai 

bitimine kadar kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine gönderilmelidir.  

 

Örneğin; 14.06.2020 tarihi itibarıyla hazırlanan form 16.06.2020 tarihi mesai bitimine kadar 

gönderilmelidir. 

 

 

Soru:7-Stok sayımı, alım-satım fatura kayıtları vb. işlemlerin periyodu haftalık değilse ne 

yapmalıyım ? 

 

         Bazı işlemlerin kayda alınma veya hesaplanma süresi bir haftalık süreyi aşabilmektedir. 

Bu durumlarda raporlama yapılan her haftanın son günü itibarıyla ilgili kalemde mevcut olan 

en güncel bakiye forma yazılmalıdır. İlgili işlem kayda alındığında veya hesaplandığında, 

ilgili tutara bu tarihi (kayda alınma veya hesaplanmanın yapılma günü) içeren haftanın 

formunda yer verilmelidir. Ayrıca geçmiş formlarda güncelleme yapılması 

gerekmemektedir. 

 

Soru:8-Haftalık veri formunu hazırlamak için haftalık bilanço ve mizan hazırlamalı 

mıyım? 

 

         Haftalık veri formu içerisinde belirli bilanço kalemlerine yer verilmiş olup bilanço ana 

toplam (aktif pasif toplamı) veya ara toplamı (varlık-yükümlülük toplamları) gibi ilave 

hesaplama gerektirecek tutarlar istenmemektedir. Sadece talep edilen kalemlere ilişkin 

bakiye bilgisi istendiğinden haftalık bilanço veya mizan hazırlanması gerekmemektedir. 

Soru:9-Haftalık veri formunu hangi muhasebe kurallarına göre hazırlayacağım? 

 

         Haftalık formun Tek Düzen Hesap planı ve Vergi Usul Kanunu kapsamında 

hazırlanması gerekmektedir. Form kapsamında yer alan finansal kalemler için reeskont veya 

tahakkuk işlemi yapılması talep edilmemektedir. 
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Soru:10-Haftalık veri formu bağımsız denetime tabi mi? 

 

         Haftalık veri formu bağımsız denetime tabi değildir. 

 

Soru:11-Haftalık veri formunu nasıl göndereceğim? 

 

         Haftalık veri formu doldurulduktan sonra formda yer alan raporlama yapılan hafta bilgisi 

menüden seçilerek form kaydedilecek ve raporlama haftasını takip eden Salı günü 

kurumsalizleme@tcmb.gov.tr adresine e-posta (mail) yapılacaktır. E-postaya istinaden 

otomatik olarak vergi kimlik numarası, unvan ve raporlama haftası incelenerek raporlama 

kontrolleri gerçekleştirilecektir. 

 

Soru:12-Kur bilgisi alanına hangi kuru yazacağım? 

 

         Haftalık veri formunda yer alan “TL'ye Çevrim için Kullanılacak Döviz Kuru Değeri” 

alanına raporlama yapılan haftanın son günü geçerli olan USD ve EUR kuru yazılmalıdır. 

Raporlama haftasının son günü Pazar günü olduğu için bir önceki Cuma günü 15:30’da 

açıklanan kurlar dikkate alınmalıdır. 

 

Soru:13-Kapsamda olduğumu nasıl değerlendireceğim ? 

 

         1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 44’üncü maddesine 

dayanan Yönetmelik kapsamında yükümlülüğü bulunan firmalar haftalık veri formunu 

hazırlayacaktır.  

 

          Daha detaylı bilgi için Yönetmelik ve https://www.tcmbveri.gov.tr/sss.html adresine 

bakabilirsiniz. 

 

Soru:14-Haftalık veri formunun hazırlanmaması durumunda bir yaptırım söz konusu 

olacak mıdır? 

 

          Haftalık veri formu 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 

44’üncü maddesine istinaden talep edilmektedir. Bu çerçevede, anılan madde kapsamında 

istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara 

aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden 

iki bin güne kadar adli para cezası uygulanacağı mezkûr kanunun 68’inci maddesinde 

belirtilmiştir. 

 

Soru:15-Haftalık raporlamalarda haftalık dönemin bitiş tarihi yıllık ve çeyreklik 

dönemlerin son gününe karşılık gelmemektedir. Bu durumda kontrollerin hangi tarihte 

biten mali tablolardan yapılması gerekmektedir. 

 

         Haftalık veri formu üç aylık veri formlarından farklı esaslara göre hazırlanan ve sınırlı 

kalemler içeren, firmaların güncel bilançolarına ilişkin bilgi sağlanmasını amaçlayan bir 

formdur. Bu farklılar nedeniyle diğer form ve tablolar ile arasında farklılıklar olabilecektir. 

 

 

mailto:kurumsalizleme@tcmb.gov.tr
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Soru:16-Form içerisinde yer alan kontrollerde “kalemin değerinden emin misiniz?” 

ifadesi çıkıyor ne yapmalıyım? 

 

         Form içerisinde yer alan kontroller eksik ve hatalı raporlamalara karşı uyarı mahiyetinde 

olduğundan, yazılan tutarların doğruluğundan emin olduğunuz sürece ilgili kontrolün 

uyarısını dikkate almayınız. 

 

 

            Saygılarımızla 

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

 


