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Türkiye Bankalar Birliği "Bankalarımız" Kitaplarının Tüm 

Serilerini İnternet Sitesinde Yayınlıyor 
 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kuruluşunun 50. yılında "Bankalarımız" 

kitaplarının tüm serilerini “.pdf” formatında internet sitesinde yayınlıyor. 

Bu kitaplarda yer alan bilanço ve gelir-gider bilgileri de "excel" ortamında 

sunuluyor. 

 

"Bankalarımız" kitaplarını 1995 yılında internet sitesinde sunmaya başlayan 

Türkiye Bankalar Birliği, kitapların 1958-1994 yılları arasındaki serilerini Mart 

2007’den bu yana “.pdf” formatında, Türkçe ve İngilizce olarak web sitesinde 

yayınlıyor. Bu kitaplarda, anılan tarih itibariyle faaliyet gösteren bankaların 

yöneticilerine, şube ve banka çalışanlarının dağılımlarına, banka bazında 

bilanço ve gelir-gider bilgileriyle, kredi ve mevduat ile ilgili diğer tablolara 

ulaşılabiliyor.  

 

Kullanıcıların “excel” formatında da bilanço bilgilerini alabilmesi için, 1958-1994 

yılları arasındaki "Bankalarımız" kitaplarında yer alan aktif, pasif, nazım hesaplar 

ve gelir-gider tabloları “excel”e aktarılarak kullanıma sunuluyor. 

 

Bankacılık sisteminde 1958’den günümüze yaşanan önemli gelişmeler  
 

Mevduat ve kalkınma ve yatırım bankalarının sayısı 1958 yılında 59, 1980 

yılında 40, 2000 yılında 79 ve 2007 yıl sonu itibariyle 46 olmuştur.  

 

İstihdam edilen kişi sayısı 1961 yıl sonu itibariyle 81.945 kişi, 1980 yıl sonu 

itibariyle 125.312 kişi olmuş, 2007 yıl sonunda 158.559 kişiye ulaşmıştır.  

 

Şube sayısı, 1961 yıl sonu itibariyle 1.725, 1980 yıl sonu itibariyle 5.954 olmuş, 

2007 yıl sonu itibariyle 7.618’e yükselmiştir. 
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Türkiye’de mevduat ve kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktifleri 1959 

yılında 18 bin YTL (6,3 milyar dolar) iken, 1980 yılında 1,5 milyon YTL (18 milyar 

dolar) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 

2007 yıl sonu itibariyle toplam aktifler 561 milyar YTL  (485 milyar dolar) 

olmuştur.  
 

Toplam mevduat, 1959 yılında 7 bin YTL (2,6 milyar dolar), toplam kredi 9 bin 

YTL (3,3 milyar dolar), 1980 yılında toplam mevduat 814 bin YTL (9 milyar 

dolar), toplam kredi 943 bin YTL (10 milyar dolar) iken; 2007 yıl sonu itibariyle 

toplam mevduat 342 milyar YTL (295 milyar dolar), toplam kredi 272 milyar YTL 

(234 milyar dolar)’dir.  
 

Kişi başına aktif, 1959 yılında 237 dolar, 1980 yılında 396 dolar ve 2007 yılında 

6.876 dolar olmuştur.  
 

Kişi başına  kredi 1959 yılında 124 dolar, 1980 yılında 236 dolar ve 2007 yılında 

3.323 dolardır.  
 

Kişi başına mevduat, 1959 yılında 98 dolar, 1980 yılında 204 dolar ve 2007 

yılında 4.185 dolar olmuştur. 
 

Türkiye’de mevduat ve kalkınma ve yatırım bankalarında 1961 yılında 344 

kişiye, 1980 yılında 357 kişiye bir çalışan düşerken, 2007 yılında 445 kişiye bir 

çalışan düşmektedir. 1961 yılında 16.364 kişiye, 1980 yılında 7.513 kişiye bir 

şube düşerken, 2007 yılında 9.254 kişiye bir şube düşmektedir.  
 

Toplam kredi stokunun gayri safi milli hasılaya oranı 1959 yılında yüzde 21, 

1980 yılında yüzde 18 ve 2007 yılında ise yüzde 42 ve toplam mevduatın gayri 

safi milli hasılaya oranı 1959 yılında yüzde 16, 1980 yılında yüzde 15 ve 2007 

yılında yüzde 53 olmuştur. Toplam aktiflerin gayri safi milli hasılaya oranı 1959 

yılında yüzde 41, 1980 yılında yüzde 30 ve 2007 yılında ise yüzde 87 olmuştur. 

  
Saygılarımızla, 
 
Türkiye Bankalar Birliği 


