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*BSL496FNM4*

Genel Mektup : İstanbul, 

FİNANSAL ANALİZ ve DERECELENDİRME EKİBİ

Konu : Kredi Değerleme ve Derecelendirme Çalışmaları Kapsamında Bankamıza Üye Aracı Kurumların 
Verilerinin Gönderimi Hk.                                            

İlgili : Aracı Kurumlar                                            

Sayın Genel Müdür,
 
Bilindiği üzere, Bankamızca işletilen ve/veya merkezi karşı taraf (MKT) hizmeti verilen piyasalarda işlem yapan 
üyelerimizin gerek finansal durumlarının takibi, gerekse limit artırım taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla 
derecelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Derecelendirilen kurumların bu çalışmalarda kullanılan finansal verileri toplu 
halde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB)  temin edilmektedir. TSPB bünyesinde ise Tarafımıza bir paket 
halinde iletilen verilerin konsolidasyon çalışmaları, kaçınılmaz olarak tüm kurumların ilgili verileri gönderimi sonrası 
başlayabilmekte, bu husus da kimi zaman çalışma süresini uzatabilmektedir.
Bu nedenle bahse konu sürecin kısaltılmasına yönelik olarak Bankamızda uygulama değişikliğine gidilmesi 
değerlendirilmiş olup 30.09.2021 döneminden başlamak üzere, derecelendirme çalışmaları ve limit artırım süreci 
değerlendirmesinde kullanılan finansal veriler, aşağıda linkten ulaşılacak excel formatında üçer aylık dönemlerde ilgili 
kurumlardan talep edilecektir. Bu kapsamda, üçer aylık döneme ilişkin finansal verilerin dönem sonunu takip eden ayın 
son işgünü akşamına kadar aşağıda yer alan link ile ulaşılacak arayüz aracılığı ile Takasbank sistemlerine yüklenmesi 
gerekmektedir. 
Limit talebinde bulunan aracı kurumların ise cari durumlarının analiz sürecine dahil edilmesini teminen, limit talebi ile 
birlikte belirlenen finansal verilerin bir önceki ay sonu değerlerinin arayüz üzerinden Takasbank'a iletilmesi talep 
edilmektedir.
Takasbank tarafından talep edilen bilgilerin zamanında gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi durumunda, ilgili üyenin 
kredi derecelendirme ve değerlendirme çalışması kapsamına alınması söz konusu olamayacaktır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

Veri yükleme linki; (Bankacılık İşlemleri >> İşlemler Menüsü Altında AK Üye Data Girişi)
https://tbssec.takasbank.web.tr/tac/uyeintmenu/bff/index.html#     
https://tbsweb.takasdom.takasbank.com.tr/tac/uyemenu/bff/index.html#

Excel dosya linki;
https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/formlar-ve-mektuplar/ Aracı Kurum Bilanço
https://www.takasbank.com.tr/tr/kaynaklar/formlar-ve-mektuplar/ Aracı Kurum KZ
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