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TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ RĠSK MERKEZĠ 
 
I. RĠSK MERKEZĠ KURULUġU 
 
25 Şubat 2011 tarih, 27857(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun 
ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve  Geçici Madde 28 ilave edilmiştir. Ek 
Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini 
toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da 
onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk 
Merkezi kurulmuştur.  
 
Bankacılık Kanunu’nun Ek Madde 1’in  
 
5’nci fıkrasında;  
 
“Risk Merkezi’nin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Risk Merkezi Yönetimi’nin 
oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, Risk Merkezi’ne verilen bilgilerin kapsam, biçim 
ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, 
ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar; 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenen finansal kuruluşların üye 
oldukları meslek örgütlerinin görüşü ile Kurul’un ve Merkez Bankası’nın uygun görüşü 
alınarak, Türkiye Bankalar Birliği’nce belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır”  
 
9 uncu fıkrasında ise;  
 
“Risk Merkezi’nin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. Sır sahibinin, bilgilerinin açıklanması 
konusunda açık rızasının bulunması durumunda, belirlediği kişiye risk bilgileri verilir. Kişinin 
rızasına dayanan bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurul’un ve Merkez 
Bankası’nın uygun görüşü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin ve Kurul’un belirleyeceği 
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliği’nce belirlenir ve Resmi 
Gazete’de yayımlanır”  
 
düzenlemeleri yer almıştır. 
 
Bu kapsamda, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ve Kanun’da belirtilen kuruluşların 
temsilcilerinin yer aldığı Çalışma Grubu ile taslak yönetmelikler hazırlanmış, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da uygunluk 
görüşleri alınarak, , 10 Nisan 2012 tarih,  28260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Risk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının üyeleri dahil olmak üzere dokuz üyeden oluşan Risk Merkezi Yönetimi tarafından 
idare edilecektir.  
 
Bundan sonraki aşamada, Risk Merkezi Yönetimi oluşturularak, bilgi alışverişini sağlayacak 
sistem alt yapısı ile ilgili çalışmalar başlayacaktır. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra 
Risk Merkezi faaliyete geçecek olup bu tarih kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 
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II. RĠSK MERKEZĠ’NĠN TANITIMI 
 

RĠSK MERKEZĠ / GENEL 

 
1. Risk Merkezi nedir? 
 
Risk Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini 
toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da 
onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere 
kurulmuştur. 
 
2. Risk Merkezi mevzuatı nedir?  
 
Bankacılık Kanunu Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 
Yönetmeliği ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi 
Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel 
Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğidir. 
 
3. Risk Merkezi hangi tarihte faaliyete baĢlayacaktır? 
 
Bu aşamada ilgili Yönetmelikler hazırlanmıştır. Risk Merkezi Yönetiminin oluşturulması ve  
sistem alt yapısı ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra Risk Merkezi’nin faaliyete 
geçiş tarihi kamuoyuna duyurulacaktır. Bu tarihe kadar TCMB Risk Santralizasyonu 
faaliyetlerine devam edecektir. 
 
 
4. Risk Merkezi kime bağlıdır? Bağımsız bir tüzel kiĢiliği var mıdır? 
 
Risk Merkezi, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde kurulmuştur. Ayrı bir tüzel kişiliği 
bulunmamaktadır. 
 

 

RĠSK MERKEZĠ YÖNETĠMĠ 

 
5. Risk Merkezi kim tarafından idare edilir? 
 
Risk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nın personeli arasından belirleyeceği birer üye dâhil olmak üzere 9 üyeden 
oluşan bir yönetim tarafından idare edilir.        
 
Risk Merkezi Yönetimini oluşturan üyeler üç yıllık dönem için görev yapmak üzere seçilir. 
 
 
 
6. Risk Merkezi Yönetimi üyeleri nasıl belirlenir?  
 
Risk Merkezi Yönetimi’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kendi personeli arasından belirleyeceği üyeler dışındaki 7 
üyesi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Bu üyelerin 5’i Türkiye 
Bankalar Birliği üyesi bankalar, biri Türkiye Katılım Bankaları Birliği, biri Risk Merkezi’ne üye 
olması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülen diğer finansal 
kuruluşların mesleki birlik, merkez birlik veya derneklerinin her biri tarafından, en fazla bir kişi 
olmak üzere önerilen aday veya adaylar arasından Türkiye Bankalar Birliği tarafından seçilir.  
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RĠSK MERKEZĠ ÜYELĠĞĠ 

 
7. Risk Merkezi’ne kimler üyedir? 
 
Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülen finansal 
kuruluşlar Risk Merkezi’ne üye olmak zorundadır. 
 
8. Risk Merkezine hangi kuruluĢlar üyedir? 
 

 Türkiye Bankalar Birliği üyesi olan bankalar   

 Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyesi olan bankalar  

 Finansal kiralama şirketleri 

 Faktoring şirketleri 

 Finansman şirketleri 

 Varlık Yönetim şirketleri  

 
9. Üye kuruluĢlar tarafından Risk Merkezi’ne hangi bilgiler verilecektir? 
 

Müşteri bazında kredi limiti, 
 

Müşteri ve hesap bazında kredi riski, 
 

Müşteri bazında donuk alacak niteliğindeki kredi ve diğer alacaklar, 
 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri, müşteri bazında “tasfiye 
olunacak alacaklar ve zarar niteliğinde alacaklar hesabı”nda izlenen alacakları ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek diğer finansal 
kuruluşların benzer nitelikteki alacakları, 
 
Tasfiye olunacak borçları bulunan gerçek kişi müşterilerin kimlik bilgileri ve Risk 
Merkezi Yönetimi tarafından belirlenecek diğer bilgileri, 
 
Risk Merkezi Yönetimi’nce belirlenecek asgari tutarın üzerindeki senet bazında 
ödememe protestoları, 
 
Müşteri bazında ödenen ve karşılıksız işlemi yapılan çekler ve hesap sahibiyle ilgili 
bilgiler, 

 
Risk Merkezi’nin kuruluş amaçları doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu tarafından belirlenen diğer bilgiler, 

 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın uygun görüşlerinin alınması kaydıyla, Risk Merkezi Yönetimi tarafından 
Risk Merkezi’nin  kuruluş amaçları doğrultusunda belirlenen diğer bilgiler, 

  
10. Üye kuruluĢlar Risk Merkezi’nden hangi bilgileri alabilecektir? 
 

Müşteri bazında kredi limiti ve kredi riski hakkında bildirimde bulunan üyeler, müşteri 
bazında birleştirilmiş kredi limiti ve kredi riski bilgilerini, 
 
Müşteri bazında kredi limiti ve kredi riski bildirimi yapan üyeler, müşterisi olmayanlar 
hakkında münferiden Risk Merkezi Yönetmeliği’nin 9 uncu maddenin 1 inci fıkrasının 
(c) ve (ç) bentlerinde yer alan bilgileri, 
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Üyeler, ödenen ve karşılıksız çek bilgileri ve ödememe protestolarını,  

 
Müşteri bazında kredi limiti ve kredi riski bildirimi yapan üyeler, üyelerde tasfiye 
olunacak borçları bulunan gerçek kişi müşterilerin kimlik bilgilerini,  
 
Risk Merkezi Yönetiminin, özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından aldığı bilgileri, 
bilgi alışverişine yönelik imzalanan sözleşmeler kapsamında temin ettiği bilgileri ve 
üyelerinin maruz kalacakları riskleri ölçmek, karşı tarafın malî gücünü düzenli olarak 
analiz etmek ve izlemek için ihtiyaç duydukları gerekli bilgileri, 
 
Risk Merkezi’nin, nezdinde toplanan verilerden yararlanarak kuruluş amacına uygun 
ürettiği çeşitli ürünler, bilgi setleri veya raporları, 

 
Risk Merkezi’nin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun ve Türkiye 
Cumhuriyet  Merkez Bankası’nın uygun görüşlerinin alınması kaydıyla Risk 
Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda paylaşılacağı diğer bilgileri  

 
11. Risk Merkezi üyeler dıĢında kimlerden bilgi alır? 
 
Risk Merkezi Yönetimi, Risk Merkezi’nin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel 
kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşları 
ve bunların üst kuruluşlarından bilgi talep etmeye yetkilidir.  
 
Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun uygun görüşüne istinaden bu 
kuruluşlarla bilgi alışverişine yönelik sözleşmeler imzalayabilir. 
  

RĠSK MERKEZĠ NEZDĠNDEKĠ BĠLGĠLERĠNĠN GĠZLĠLĠĞĠ 

 
12. Risk Merkezi bilgileri gizli midir?  
  
Risk Merkezi’nin tüm işlem ve kayıtları gizlidir. 
  
Sır niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan mercilerden başkalarına 
açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına kullananlar, yayanlar, 
verenler, aktaranlar veya ele geçirenler hakkında, Bankacılık Kanunu’nun  159’uncu madde 
hükümleri uygulanır. Bu fıkrada tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanunu’nun tüzel kişilere özgü güvenlik 
tedbirleri uygulanır. 
  
13. Bankacılık Kanunu’nun 159’uncu maddesinde öngörülen müeyyide nedir? 
 
Sır niteliğindeki bilgileri bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan merciilerden başkasına 
açıklayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar adlî para cezası 
hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı 
cezalar uygulanır. 
 
Yukarıda belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla 
açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre 
sorumluların Bankacılık Kanunu kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan 
aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak yasaklanır. 
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14. Üyelerin de bilgileri gizli tutma yükümlülüğü var mıdır? 
 
Evet, Risk Merkezi’nden temin edilen bilgiler yalnızca bilgiyi alan üyenin kendi iç işlemlerinde 
kullanılabilir. Diğer üyeler dahil herhangi bir gerçek ve tüzel kişi ile paylaşılamaz.  
  
15. Risk Merkezi kamuoyuna ne tür bilgiler açıklar? 
  
Risk Merkezi, konsolide kredi limiti ve kredi riski, protestolu senet ile ödenen ve  karşılıksız 
çeklere ilişkin istatistiki bilgiler ile Risk Merkezi Yönetiminin uygun  gördüğü diğer istatistiki 
bilgileri dönemsel olarak açıklar. 
 

RĠSK MERKEZĠ RAPORU 

 
16. Risk Merkezi raporu nedir?  
 
Risk Merkezi’nin, üyelerinden ve bilgi alışveriş sözleşmesi imzaladığı özel hukuk tüzel kişileri 
ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 
üst kuruluşlarından, bir gerçek veya tüzel kişi müşteriyle ilgili olarak topladığı bilgileri içeren 
rapordur. 
 
17. Risk Merkezi Raporu ücretli midir? 
 
Risk Merkezi Raporunun temini için Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenen ücretin 
ödenmesi gerekir. 
Ancak gerçek kişiler tarafından bir takvim yılı içinde yapılan ilk rapor başvurusu için ücret 
alınmaz. 
 
18. Risk Merkezi raporu ücreti nasıl belirlenir? 
 
Risk Merkezi raporu ücreti maliyet analizi çerçevesinde Risk Merkezi Yönetimi tarafından 
belirlenecektir. Ücret, Risk Merkezi’nin internet sitesi aracılığı ile duyurulacaktır. 
 
19. Risk Merkezi raporu ücreti dıĢında ilave bedel ödenmesi söz konusu mudur? 
 
Risk Merkezi raporu için Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlenen Risk Merkezi üyeleri 
üzerinden yapılacak başvurularda, hizmeti veren üyelerin de bedel talep etme hakkı 
bulunmaktadır. 
 
20. Risk Merkezi raporu için hangi tarihten itibaren baĢvurulabilecek?  
 
Risk Merkezi raporu için ne zaman başvuru yapılabileceği hususu kamuoyuna 
duyurulacaktır. 
 
21. Risk Merkezi raporu baĢvuru ve teslim esas ve usulleri nelerdir?  
 
Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin Risk Merkezi  Raporu başvuru ve teslimine ilişkin esas 
ve usulleri Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi 
Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine Ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel 
Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.  
 
Uygulamaya ilişkin detaylar, Risk Merkezi Yönetimi tarafından belirlendikten sonra internet 
sitesinde duyurulacaktır. 
 
22. MüĢteri, Risk Merkezi raporunu kendisi dıĢında baĢka bir kiĢiye verilmesini 
talep edebilir mi? 
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Talep edebilir. Gerçek veya tüzel kişi müşterinin Risk Merkezi raporunu özel hukuk tüzel 
kişisine verilmesini talep etmesi durumunda Risk Merkezine bu hususta başvuru yapması ve 
onayını vermesi gerekmektedir.  
 
23. MüĢteri onayı ne demektir? 
 
Müşterinin, Risk Merkezinden Risk Merkezi raporunu kendisine değil bir tüzel kişiye 
verilmesini talep etmesi durumunda,  raporun içinde yer alan sır niteliğindeki bilgilerin 
belirlenen tüzel kişiye verilmesi hususundaki muvafakatını ifade eder. Buna ilişkin başvuru ve 
onay metni internet sitesinde duyurulacaktır.  
 
 
 
 
 


