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TÜREV İŞLEMLERİN RAPORLANMASINA İLİŞKİN DUYURU

Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)
(“Raporlama Tebliği”)’in 6. maddesi kapsamında türev araç sözleşmelerinin tarafları ve merkezi karşı
taraf hizmeti veren kuruluşlar tarafından akdedilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detayların veri
depolama kuruluşuna raporlamasına ilişkin esaslar halihazırda düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) 20 Nisan 2020 tarihinde yayımladığı basın duyurusu ile türev işlemlerin
raporlanmasına ve depolanmasına dair ek açıklamalarda bulunmuştur.
Öncelikli olarak, yatırım kuruluşları dışında Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerin aralarında veya yurtdışı
organize ya da tezgah üstü piyasalarda SPK tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı
olmaksızın akdettikleri türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüğünün, Raporlama
Tebliği’nin 6. maddesinde belirtilen (i) kolektif yatırım kuruluşları, (ii) portföy yönetim şirketleri, (iii)
ipotek finansmanı kuruluşları, (iv) varlık kiralama şirketleri, (v) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal kuruluşlar, (vi) 6361 sayılı Finansal Kiralama,
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yetkilendirilen finansal kiralama şirketleri, faktoring
şirketleri vb. Türkiye’de yerleşik tüzel kişilere ait olduğu düzenlenmiştir.
SPK tarafından gerçekleştirilen basın duyurusu ile; yatırım kuruluşları dışında, Raporlama Tebliği’nin 6.
maddesinde belirtilen kurumların yanı sıra halka açık şirketler ile Döviz Pozisyonunu Etkileyen
İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik’te belirtilen, yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize
endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve
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üstünde olan şirketlerin de aralarında veya yurtdışı organize ya da tezgah üstü piyasalarda SPK
tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşu aracılığı olmaksızın akdettikleri türev araç
sözleşmelerine ilişkin raporlama yükümlülüklerinin bulunduğu belirtilmiştir.
Yayımlanan basın duyurusunda, finansal istikrarın ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri ve tezgahüstü
türev işlemlerinin şeffaflaştırılması ile riskin merkezi izlenmesi ilkesi kapsamında raporlama
yükümlülüklerine ilgili tüm taraflarca uyulmasının büyük önem taşıdığı ve bu doğrultuda Raporlama
Tebliği’nin getirdiği bildirim yükümlülüklerine uymayan şirketler hakkında idari para cezası
verilebileceği hususu ayrıca belirtilmektedir.
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YAYIN HAKKINDA
ERYÜREKLİ tarafından hazırlanan bu yayın, büronun müvekkilleri ve meslektaşları ile bilgi paylaşımı niteliğindedir. Bu
yayında yer verilen bilgiler, yayınlandığı konu ile ilgili hususları bütün yönleri ile kapsamayabileceği gibi, burada sunulan
bilgiler hukuki tavsiye niteliğinde değildir.
Bu yayın kapsamında verilen bilgiler ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ek bilgi almak için danışmanınız veya
ERYÜREKLI ile irtibata geçebilirsiniz.
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