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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin www.riskmerkezi.org internet adresinde 
her ay yayımlanmakta olan “Negatif Nitelikli Ferdi Kredi ve Kredi Kartı” başlığı 
altındaki “Bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine Bildirimi Yapılan, 
Borcunu Ödemeyen Ferdi Kredi ve Bireysel Kredi Kartı Borçlularının Sayısı”  
raporunda Temmuz 2014 döneminden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 
değişiklikler yapılmıştır: 
 
1. Raporun oluşturulma metedolojisinde değişiklik yapılmıştır. 
 

Eski Durum Yeni Durum Açıklama 

Bankalar tarafından Risk 
Merkezine  bildirilen, yasal 
takibe intikal etmiş bireysel 
kredi ve kredi kartı 
borçluların kimlik bilgileri ve 
yasal takipteki güncel 
durumları üzerinden adetler 
oluşturulmaktaydı. 

Bankalar ve finansman 
şirketleri tarafından Risk 
Merkezine bildirilen, yasal 
takibe intikal etmiş bireysel 
kredi ve kredi kartı borçlu  
kişi kimlik bilgileri ve yasal 
takipteki güncel 
durumlarını da içeren tüm 
kredi bilgilerini kapsayan 
daha geniş bir bilgi havuzu 
üzerinden adetler 
oluşturulacaktır. 

Bankalarla birlikte finansman 
şirketleri tarafından bildirilen 
bilgiler üzerinden, bireysel 
kredi ve kredi kartı borçlu kişi 
sayısının daha doğru bir 
şekilde kamuoyuyla 
paylaşılması 
öngörülmektedir. 

Yasal takibe intikal etmiş 
kişilerin izleyen dönemlerde 
borcunu ödemesi 
durumunda, takibe intikal 
eden geçmiş dönem 
bilgilerindeki kişi adetleri 
geriye yönelik olarak 
güncellenmekteydi.   

Yasal takibe intikal etmiş 
kişi sayısı ile ilgili 
dönemde yasal takipte 
bulunan kişi sayısı ayrı 
ayrı gösterilecektir.  

Ay ve yıl bazında yasal takibe 
intikal etmiş kişi sayısı ve 
halen yasal takipte devam 
eden kişi sayısının ayrı ayrı 
gösterilmesinin daha doğru 
bir şekilde 
karşılaştırılabilmesine imkan 
verecektir. 
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“Bireysel Kredi  Ve Ya 
Kredi Kartları Borçlarını 
Ödememiş Gerçek Kişi 
Sayısı” bilgi başlığında, 
Bireysel Kredi Borcunu 
Ödememiş Kişi Sayısı ile 
Bireysel Kredi Kartını 
Ödememiş Kişi Sayısının 
aritmetik toplamı 
alınmaktaydı. 

“Bireysel Kredi  Ve Ya 
Kredi Kartları Borçlarını 
Ödememiş Gerçek Kişi 
Sayısı”, sadece bireysel 
kredi, sadece kredi kartı 
ve hem bireysel kredi hem 
kredi kartı dolayısıyla, 
yasal takibe intikal etmiş 
tekil kişi sayısını 
gösterecektir. 
 
Örnek: 
Mart 2014 döneminde A 
kişisi hem bireysel kredi, 
hem bireysel kredi 
kartından yasal takibe 
intikal etmiştir. 
 
Bu durumda “Bireysel 
Kredi  Ve Ya Kredi 
Kartları Borçlarını 
Ödememiş Gerçek Kişi 
Sayısı”nda bu kişi bir kişi 
olarak alınacaktır. 

Borçlu kişi sayısının 
belirlenmesinde, bir kişinin 
yasal takibe intikal etmiş hem 
bireysel kredisi hem de kredi 
kartı olması durumunda, bir 
kişinin birden fazla 
sayılmamasının sağlanması 
için değiştirilmiştir. 

 
2. Raporun ana başlığında değişiklik yapılmıştır: 
 

Eski Başlık Yeni Başlık Açıklama 

Bankalarca Türkiye 
Bankalar Birliği Risk 
Merkezine Bildirimi 
Yapılan, Borcunu 
Ödemeyen Ferdi Kredi Ve 
Bireysel Kredi Kartı 
Borçlularının Sayısı 

TBB Risk Merkezi 
Üyeleri Tarafından 
Bildirimi Yapılan, 
Borcunu Ödemeyen 
Bireysel Kredi ve 
Bireysel Kredi Kartı 
Borçlularının Sayısı 

Bankalarla birlikte finansman 
şirketlerinin de dahil olması 
sağlanmıştır. 

 
Söz konusu değişiklikler kapsamında yayımlanan “TBB Risk Merkezi Üyeleri 
Tarafından Bildirimi Yapılan, Borcunu Ödemeyen Bireysel Kredi ve Bireysel 
Kredi Kartı Borçluların Sayısı” raporu www.riskmerkezi.org internet adresinden 
ulaşılabilecektir.  
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,  
 
Türkiye Bankalar Birliği 

http://www.riskmerkezi.org/

