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TBB hakkında 
 
Türkiye Bankalar Birliği (Birlik) Bankacılık Kanunu'nun 79’uncu maddesi hükümlerine göre 
kurulmuş olan tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
 
Birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden olusmaktadır. Birliğin karar 
organı Genel Kurul, yürütme organı ise Yönetim Kurulu’dur. 
 
Birliğin 2011-2012 faaliyet dönemi için misyonu, vizyonu ve temel değerleri ile ana stratejileri 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  
 
Misyon: Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün büyümesine, 
sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin önlenmesine ve 
rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır.  
 
Vizyon: finansal sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce 
ulaşmasına, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına öncülük eden bir kurum 
olmaktır. 
 
TBB’nin Temel Değerleri: 

Serbest piyasa mekanizmasını savunmak; ekonomik kararların, etkin bir denetim, düzenleme 
ve rekabet ortamında tarafların kendi iradeleri ile verilmesini destekler 
 
Düzenlemelere uymak, ilkelere bağlılık; faaliyetlerinde etik ilkeler ve kurumsal yönetim 
ilkelerini gözeterek hareket eder. 
 
Dürüstlük, güvenilirlik ve hakkaniyet; çalışanları ve tüm paydaşları ile ilişkilerinde dürüstlük, 
güvenilirlik ve eşitlik ilkelerini gözetir. 
 
Şeffaflık; sır niteliğini haiz olmayan bilgiler ile alınan kararları üçüncü kişilerle paylaşır. 
Uygulamaya ilişkin kararlar yazılıdır ve ilgili herkese açıktır.  
 
İletişim, dayanışma ve paylaşma; paydaşları ile açık iletişime önem verir. Katılımcı ve 
uzlaşıya dayalı yönetim ilkelerini uygular 
 
Tasarruf ve verimlilik; kaynaklarını paydaşlarına katmadeğer yaratmak amacıyla kullanır.  
 
Yeniliğe ve değişime açıklık,  bilgi ve uzmanlık, akılcılık ve gerçekçilik; çalışmalarında 
yenileşimi esas alır. Bilgi ve uzmanlığa değer verir. 
 
Bireye ve insan haklarına saygı; insan haklarına saygılıdır.  
 
Müşteri odaklılık; paydaşlarının memnuniyetine önem verir. 
 
Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci; çevreye ve topluma duyarlıdır, sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket eder. 
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TBB’nin Ana Stratejileri  

1. Finansal sektörün/bankacılığın büyümesine, verimli ve etkin çalışmasına katkıda 
bulunmak 

2. Finansal sektörün/bankacılığın rekabet gücünün artırılmasına ve rekabet ortamının 
iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

3. Banka-müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 
4. Finansal sektörün/bankacılığın itibarının korunması ve tanınırlığının artırılmasına katkıda 

bulunmak  
5. Bankacılık mesleğinin gelişmesine ve finansal eğitime katkıda bulunmak 
6. Sürdürülebilir başarı için kurumsal mükemmellik sistemini yönetmek 
7. Finansal sektörde bölgesel bir güç olmaya katkıda bulunmak 
 
TBB’nin Üyelikleri  

TBB, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dıs Ekonomik İliskiler 
Kurulu (DEİK), TC İstanbul Kalkınma Ajansı, TOBB Türkiye Bankacılık ve Finans Meclisi, 
Kalite Derneği (Kalder), Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), Asya Bankalar Birliği ve Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (EBTN), Balkan 
Bankalar Forumu ile Merkezi Avrasya Bankacılık Federasyonu üyesidir. 
 
TBB’nin Çalışan Yapısı  

Birlik bünyesinde Genel Sekreterliğe bağlı Bankacılık ve Arastırma, Mesleki Gelişim ve 
Kurumsal İletisim, Bilgi Sistemleri ve İstatistik ile İdari ve Mali İsler Grupları ve Risk Merkezi 
Birimi bulunmaktadır. Tam zamanlı çalışanlarının sayısı, 10 Mayıs 2012 tarihi itibariyle, 29’u 
sendikalı ve 17’si kapsam dışı çalışan olmak üzere 46 kişidir. Ayrıca, 3 danışman kısmi 
zamanlı olarak çalimaktadır.  
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Sunum 
 
Sayın Üyeler, 
 
Küresel ekonomide süregelen dengesizlikler ve yakın coğrafyamızda yaşanan siyasi 
gelişmeler ikibinonbir yılında dünyada ve bölgemizde ekonomik faaliyeti olumsuz yönde 
etkilemiştir. Sürekli nitelik değiştiren küresel sorunlar son dönemdeki özelliği ile gelişmiş 
ülkelerde borçların çevrilebilirliği riskinin artmasına neden olmuştur. Kamu borç stoku, milli 
gelirini aşan gelişmiş ülkelerin bazılarında, uluslararası kredi notlarının düşürülmesinin de 
etkisiyle, risk primleri hızla yükselmiştir. Uluslararası piyasalarda güvenin tesis edilmesindeki 
güçlükler nedeniyle belirsizlik artmıştır; büyüme ve ticaret hacmi yavaşlamıştır. Ekonomik 
faaliyetin ve ticaret hacminin yavaşlamasından doğrudan etkilenen gelişmekte olan ülkeler, 
uluslararası sermayenin iki yönde hızlı hareketinin neden olabileceği olumsuz yansımalarını 
sınırlandırmaya yönelik olarak daha ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olmuşlardır.  
 
Türkiye ekonomisinde de, benzer bir yaklaşımla, uluslararası alandaki dengesizliklerin makro 
dengelere olan olumsuzluklarını kontrol altında tutmak ve tasarruf açığını daraltmak amacıyla 
iç talep büyümesini yavaşlatacak önlemlere daha fazla ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, 
kredilerin ivmesini düşürmek üzere para ve bankacılık politikasında kapsamlı değişiklikler 
uygulamaya konulmuştur. Parasal önlemler, bankaların kaynak maliyetini yükseltmiş, 
bankacılık önlemleri ise sermaye yeterliliğini aşağı yönde etkilemiş, sermaye maliyetinin 
artmasına neden olmuştur. Ekonomik faaliyet, yılın genelinde yüksek hızda büyümeye 
devam etmiştir. Kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi 
hasılaya oranı gerilemiştir. İstihdam artmış, işsizlik düşmüştür. Öte yandan, TL’nin değer 
kaybetmesinin de olumsuz etkisiyle enflasyon hedefin üzerine çıkmıştır. Öte yandan, politika 
değişiklikleri geçen yılın ikinci yarısından itibaren etkisini göstermiş, kredi faiz oranları 
yükselmiştir. Kredi talebi ve yurtiçi talep yavaşlamıştır. Cari işlemler açığında artış durmuştur.  
 
Bankacılık, reel olarak büyümesini 2011 yılında da sürdürmüş, ekonomik faaliyetin 
finansmanına ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek olmuştur. Küresel koşullar 
nedeniyle yükselen temel riskler başarıyla yönetilmiş, ekonomiye olan olumsuzlukları önemli 
ölçüde sınırlandırılmıştır. Politika değişikliklerinin bankacılık sektörüne getirdiği yük nedeniyle 
azalan kar, özkaynak büyümesini destekleyememiştir; özkaynaklar reel olarak azalmıştır. 
Karlılık düşmekle beraber, Devlet iç borçlanma senetleri getirisinin üzerinde kalmıştır. 
Finansal kurumların piyasa değeri azalmıştır. Sermaye rasyosu gerilemiş, ancak yeterli bir 
düzeyde seyretmiştir. Bilanço yapısındaki değişme ve aktif kalitesinde iyileşme sürmüştür. 
Likidite güçlenmiş, kredilerin payı artarken mevduat ağırlığını korumuştur. Kredi riski 
düşmüştür.  
 
Türkiye Bankalar Birliği finansal istikrarın korunmasına yönelik politikaları desteklemiştir; 
önlemlerin tüm sektörleri ve politika seçeneklerini içerecek şekilde eş anlı olarak 
uygulanmasını, uzun dönemde büyümenin sürdürülmesini destekleyecek nitelikte olmasını 
talep etmiştir. Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşük tutulmasının yanı sıra tasarruf 
oranının artırılmasının önemi vurgulanmıştır. İstikrar içinde büyüme ve kalkınmanın 
sürdürülmesinin temel koşullarından bir tanesi olarak finansal sektörün iç tasarruflara dayalı 
olarak büyütülmesi, derinleştirilmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına çaba 
gösterilmiştir. Bu nedenle, tasarruf artışının özendirilmesine, finansal kurumların sermayenin 
büyütülmesini destekleyecek düzeyde karlılık yoluyla özkaynakların güçlendirilmesine, 
finansal, fiyat ve mali istikrarı birlikte gözeten bir faaliyet ortamının yaratılmasına, 
düzenlemelerin uluslararası iyi örnekler esas alınarak yapılmasına hassasiyet gösterilmesinin 
önemi belirtilmiştir.  
 
Yakın dönemdeki gelişmeler bu yöndeki taleplerimizin son derece haklı olduğunu açıkça 
ortaya koymuştur. Son on yıllık dönemde bankacılık sektörü milli gelirden daha hızlı 
büyümüş, toplam aktiflerin gsyh’ya oranı 30 puan artarak yüzde 94’e yükselmiştir.  
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Krediler çeşitlenmiş, toplam aktifler içindeki payı iki katından fazla artarak yüzde 56’ya 
çıkmıştır. Uluslararası karşılaştırmalar ülkemizde finansal sektörün ve bankacılık sisteminin 
büyüme potansiyelini açıkça ortaya koymaktadır. Bankacılık sektörünün önümüzdeki on yıllık 
dönemde de büyümesini sürdürmesi beklenmektedir. Toplam aktiflerin gsyh’ya oranının 2023 
yılına doğru yüzde 140’a, kredilerin gsyh’ya oranının ise yüzde 100’e yaklaşacağı tahmin 
edilmektedir.  
 
Birliğimiz, 2011-2012 faaliyetleri süresinde, sektörün hak ve menfaatlerini gözeterek, 
büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin 
önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaya çalışmıştır.  Bu bağlamda, 
tasarrufların artırılması, artışı konut finansmanında ikinci piyasanın oluşturulması ve 
büyütülmesi, risk merkezinin kurulması, Basel II uygulamasına, Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu’nda uygulamada sorunlara neden olabilecek hususların belirlenmesi 
çalışmalarına ağırlık verilmiştir.  
 
Uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm sağlanması, belirsizliklerin azaltılması, mesleğin 
gelişmesi, bankacılığın itibarının korunması, büyümede bankacılık sektörünün daha etkin rol 
alması,  finansal eğitimin artırılması, banka-müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapılmıştır. Sürdürülebilir başarı için kurumsal mükemmellik sistemi 
uygulamalarında “kalite yönetiminde yetkinlik” belgesi alınmıştır. İkili ve bölgesel ilişkilerin 
geliştirilmesine özel bir gayret gösterilmiştir.  
 
Sosyal sorumluluk alanında “Çok Yaşa Bebek” projemiz kapsamında 66 ilde, 132 hastaneye  
965 cihaz bağışı yapılmıştır. Ekonomi, finansal sektör ve bankacılık sistemindeki gelişmeler 
yakından takip edilmiş, üyelerimiz ile yakın işbirliği içinde olunmuştur. Yönetim Kurulumuz 
faaliyet dönemimiz süresinde 10 kez toplanmıştır. Gündemdeki önemli konularda, ilgili kişi ve 
kurumlar ziyaret edilerek Birlik görüşleri anlatılmış, destekleri talep edilmiştir.  
 
Sayın Üyeler, 
 
Bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren bir çok konuda üyelerimizin ve diğer paydaşların 
katılımıyla oluşturulan çalışma grupları faaliyet verimliğin artırılması amacıyla yoğun bir 
faaliyet göstermişler ve Birliğimiz çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Üyelerimize, paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza, Birliğimiz çalışanlarına teşekkür ederiz.  
 
Bu raporda, ekonomide ve bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirilmekte, Birliğin 
2011-2012 dönemine ilişkin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca, Birliğin 
30.06.2011 tarihli konsolide bilançosu ve 2010-2011 dönemi konsolide gelir-gider tablosu ile 
31.03.2012 tarihli hesap durumu ve 2011-2012 bütçesi Temmuz 2011-Mart 2012 dönemi 
konsolide gelir-gider tablosu ve 2012-2013 dönemi bütçe tasarısı sunulmaktadır.  
 
Birliğimizin faaliyetlerini ve hesap yılına ilişkin mali sonuçlarını görüşlerinize ve onayınıza 
sunarız.  
 
   Saygılarımızla, 
Türkiye Bankalar Birliği  
Yönetim Kurulu Adına 
 
 
 
      Hüseyin Aydın 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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I. 2011 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi 
 

1. Genel değerlendirme 
 

1.1. Dünya ekonomisi 
 
Uluslararası piyasalardaki dengesizlikler nedeniyle belirsizlik ve riskler yüksek 
düzeyde kaldı. 

  
Küresel kriz borç krizine döndü: Dünya ekonomisinde kısa süreli bir toparlanmanın 
ardından, geçen yılın ikinci yarısından itibaren belirsizlik artmış; riskler yükselmiştir. Bunun 
başlıca nedenleri başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerde 
finansal kurumların mali bünye sorunlarının devam etmesi, kamu kesiminin borçlanma 
ihtiyacının gayri safi yurtiçi hasılaya (gsyh) oranının yüksek düzeylerde olması, uluslararası 
kredi notlarının düşürülmesi nedeniyle yüksek kamu borç stokunun çevrilmesinde ortaya 
çıkan güçlükler ve ekonomi politikalarına duyulan güvensizliktir. 
 
Başlangıcından günümüze sürekli nitelik değiştiren küresel kriz son dönemdeki özelliği ile 
“borç krizi” tanımlanmasına uygun hale gelmiştir. Bunun nedeni, gelişmiş ülkelerde kamu 
borç stokunun ulaştığı yüksek düzeydir. Kamu borç stokunun gsyh’ya oranının 2012 yıl 
sonunda, ortalama olarak gelişmiş ülkelerde yüzde 107, AB ülkelerinde yüzde 90, gelişmekte 
olan ülkelerde ise yüzde 36 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 
 

            Kamu Borç Stoku (gsyh’nın yüzdesi) 

    

 
2010 2011 2012* 

    Dünya 74  74   74 

Gelişmiş ülkeler 99 104 107 

   AB ülkeleri 86   88   90 

Gelişmekte olan ülkeler 41   38   36 

Türkiye 43   40   38 
                         *Tahmin. 
                           Kaynak: IMF, FM, Nisan  2012. 

 
Olağan dışı önlemler sürdü: Yaşanan olağanüstü durum nedeniyle hemen her ülkede 
olağan dışı önlemler gündemdeki yerini korumaktadır. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları 
tarafından piyasalara likidite desteği sağlanmaya, faiz oranları düşük düzeylerde tutulmaya, 
finansal sektörde realize olabilecek sistemik riskin önlenmesi amacıyla hükümetler tarafından 
finansal piyasalara kamu desteği verilmeye devam edilmiştir.  
 
Özellikle bazı gelişmiş ülke ekonomilerine dönük olarak, yatırımcıların risk iştahı düşük 
kalmış, bu ülkelerin risk primleri yükselmiştir. AB’de, yüksek kredi notuna sahip bazı ülkelerin 
risk primleri, gelişmekte olan ülkelerin risk primlerinin üzerine çıkmıştır.  
   
Bir yandan, uzun süreli durgunluk yaşanması olasılığı, diğer yandan yüksek enflasyon 
beklentileri gündemde ilk sırada yer tutarak uzun vadeli beklentilerin iyileşmesini, dolayısıyla 
da istikrarlı bir faaliyet ortamının oluşmasını önlemiştir.  
 
Küresel büyüme yavaşladı: Uluslararası piyasalarla entegre olmuş her ekonominin çok 
yönlü ve ciddi bir şekilde etkilendiği bu dönemde geçmişten farklı olarak, gelişmekte olan 
ülkelerin büyüme performansları krizin daha da derinleşmesini sınırlandırmıştır. Ancak, hem 
dış ticaret hacmindeki yavaşlama hem de uluslararası sermayenin iki yönlü hızlı hareketi 
gelişmekte olan ülkeleri de olumsuz yönde etkilemeye başlamıştır.  
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Dünya ekonomisinin büyümesi ve ticaret hacmine ilişkin beklentiler uluslararası kuruluşlar 
tarafından aşağı yönlü revize edilmiştir. 2011 yılında dünyada ekonomik büyüme yüzde 3,8 
olurken, gelişmiş ülkelerde yüzde 1,6, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6,4 olmuştur. 
Ticaret hacmi ise dünya genelinde yüzde 7 oranında artmıştır.  

 
Ekonomik büyüme (yüzde) 

 
 2010 2011 2012* 

    Dünya 5,2 3,9 3,3 

Gelişmiş ülkeler 3,2 1,6 1,4 

   AB ülkeleri 1,9 1,6 -0,3 

Gelişmekte olan ülkeler 7,3 6,4 5,7 

Türkiye 8,9 8,5 4,0 
         *Tahmin.                 

                          Kaynak: IMF, WEO, Nisan 2012, TUİK. 

 
2012 yılına ilişkin beklentiler: 2012 yılına ilişkin tahminler, gelişmekte olan ülkelerde de 
büyüme hızının yavaşlayacağını göstermektedir. Büyüme hızının dünya ekonomisi için yüzde 
3,5, gelişmekte olan ülkeler için yüzde 5,7, gelişmiş ülkeler için ise yüzde 1,4 olacağı 
öngörülmektedir. Euro bölgesi ekonomisinin yüzde 0,3 oranında küçüleceği tahmin 
edilmektedir. 2011 yılında yüzde 7 artan dünya ticaret hacminin 2012 yılında yüzde 4 
düzeyinde artması beklenmektedir.  
 
Finansal kuruluşlara daha sıkı önlemler: Dünya ekonomisinde büyüme ortamının yeniden 
sağlanmasına yönelik olarak, uluslararası kuruluşların da katılımı ve koordinasyonu ile çıkış 
stratejileri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Parasal ve fiskal genişlemenin kademeli 
olarak yavaşlatılması, uluslararası kredi piyasasının yeniden etkin olarak çalıştırılması, 
finansal kurumların düzenlenmesi ve denetimine ilişkin ortak kuralların geliştirilmesi 
gündemin ilk sıralarında yer almaktadır. Finansal kurumlara ilişkin yeni düzenlemeler 
arasında denetimin daha etkin hale getirilmesi, risk yönetiminin iyileştirilmesi, sermaye 
tanımının yeniden yapılarak sermaye yeterliliğinin yükseltilmesi ve bankacılıkta kaldıracın 
sınırlandırılması öncelikli konulardır.  

 
1.2. Türkiye Ekonomisi  
 
Ekonomik faaliyet yüksek hızda büyümeye devam etti.  

 
İç talep hızlı büyüdü: Türkiye ekonomisi 2011 yılında, yüzde 8,5 ile yüksek hızda 
büyümesini sürdürmüştür. Özel sektör sabit sermaye yatırımlarındaki ve tüketim talebindeki 
artışa bağlı olarak iç talep genişlemesi büyümeyi desteklemiştir.  
 
Tasarruf oranı düştü: Yurtiçi tasarruf oranının gsyh’ya oranı 13,3 yüzde olmuştur. Tasarruf 
oranı özel sektörde düşmeye devam etmiş, kamu kesiminde ise yükselmiştir. Tasarruf 
açığının gsyh’ya oranı yüzde 9’un üzerine çıkarken, açığın çok önemli bir bölümü özel 
sektörden kaynaklanmıştır. Kamu kesiminde tasarruf açığının gsyh’ya oranı ise azalmıştır.  

 
İşsizlik azaldı: 2011 yılında ekonomik canlanmaya paralel olarak işsizlik oranı Aralık 2011 
itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 9,8 olmuştur. 

 
Kamunun borçlanma ihtiyacı düştü: Bütçe dengesinin öngörülenden daha düşük açık 
vermesi ve kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının gsyh’ya oranının sınırlı bir düzeyde 
kalması, kamu kesimi dengesindeki iyileşmeyi desteklemiştir. Kamu kesimi borç stokunun 
gsyh’ya oranı gerilemeye devam etmiştir.  
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Bu sayede kamunun kaynak talebinin bankacılık sistemine ve yurtiçi finansal piyasalara oranı 
azalmaya devam etmiş, faiz oranları düşmüştür. Diğer taraftan, yurtdışı piyasalardan 
sağlanan kaynak girişinin de sürmesi sayesinde bankacılık sektörünün özel sektöre 
kullandırdığı kaynaklar artmaya devam etmiştir. Bu arada, reel faiz oranları düşük düzeylerde 
kalmış, yılın ikinci yarısında eksi değerler almıştır.   
 
Yavaşlatıcı önlemler: Uluslararası piyasalardaki belirsizliklerin olumsuz etkilerini 
sınırlandırmak ve iç tasarruf açığını daraltmak amacıyla kredi büyümesinin yavaşlatılmasına 
yönelik olarak para ve bankacılık politikasında kapsamlı düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca, 
kur artışlarından arındırılmış kredi büyüme hızı 2011 yılı sonu itibariyle yüzde 25 ile 
sınırlandırılmıştır.  

 
2011 yılında Kredi, Mevduat ve Aktif  Büyüme Hızı*  

(2010 yıl sonu sabit kurlarla, yüzde) 
 

 
Mart  Haziran Eylül Aralık 

    
 

Krediler 34 31 29 23 

Mevduat 18 13 11 7 

T. Aktifler 20 21 21 13 
                * BDDK verilerinden hesaplanmıştır. 

 
Kredilerde yavaşlama: Parasal önlemler Türk lirası ve yabancı para kaynakların maliyetini 
yükseltmiştir. Bankacılık önlemleri ise sermaye yeterliliğini aşağı yönde etkilerken sermaye 
maliyetinin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle kredi faiz oranları yükselmiştir. Türk 
lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesinin de etkisiyle özellikle yabancı para 
cinsinden kredi talebi daha hızlı yavaşlamıştır. Kur artışları arındırıldıktan sonra, toplam 
kredilerin yıllık büyüme hızı ilk yarı sonunda yüzde 31’e, yıl sonunda ise yüzde 23’e 
yavaşlamıştır.  
 
Enflasyonda artış: Türk lirasının değer kaybı ile içki, tütün ve gıda fiyatlarındaki artıştan 
dolayı tüketici enflasyonu yıl sonunda yüzde 10,5 ile hedefin üzerinde gerçeklemiştir. 
Enflasyonun yükselmesi, enflasyon beklentilerinin bozulması, Türk lirasının değer kaybına 
yönelik baskının artması ve Türk lirası talebinin yavaşlaması nedeniyle Merkez Bankası para 
tabanındaki büyümeyi yavaşlatacak önlemler almıştır.  
 
Para politikasında farklılaşma: İkinci yarıda politika faizleri yükseltilmiş, net iç varlık artışı 
sınırlandırılmış, döviz satışı yoluyla net dış varlıklar azaltılmıştır. Merkez Bankası’nın döviz 
rezervleri (altın hariç), bir önceki yıl sonuna göre ilk yarıda 12 milyar dolar artmış, ikinci 
yarıda  ise 14,4 milyar dolar azalmıştır.  
 
Döviz rezervlerinin azalmasının önemli bir nedeni de, ikinci yarıda sermaye girişlerinin cari 
işlemler açığından daha hızlı yavaşlaması olmuştur.  
 
Cari açık büyüdü: Cari açık yüzde 65 oranında büyüyerek gsyh’nın yüzde 10’una ulaşmıştır. 
İkinci yarıda döviz arzındaki artış, döviz talebinden daha hızlı yavaşlamıştır. Diğer taraftan, 
parasal ve bankacılık önlemlerinin ödemeler dengesi üzerindeki sınırlandırıcı etkisi yılın son 
çeyreğinde etkisini göstermiş, cari işlemler açığındaki büyüme hız kaybetmiştir.  
 
Dış borç stokunun gsyh’ya oranı değişmedi: Dış borç stoku yüzde 5 artarak 306,6 milyar 
dolar olurken, gsyh’ya oranı yüzde 39,7 oranında aynı kalmıştır. Kamunun dış borç stokunun 
gsyh’ya oranı yüzde 12 olmuştur.   
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1.3. Bankacılık sektörü 
 
Bankacılık sektörü ekonomik faaliyeti destekledi.  

 

Bankacılık sektöründe büyüme: Temel bankacılık göstergeleri esas alındığında, küresel 
krizde başarılı bir performans gösteren bankacılık sektörü, reel olarak büyümesini 2011 
yılında da sürdürmüş ve ekonomik faaliyetin finansmanına destek olmuştur. Mevduat, 
kalkınma ve yatırım bankalarının toplam aktifleri reel olarak yüzde 9 oranında artmış, gsyh’ya 
oranı yüzde 90’a ulaşmıştır. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 56’ya, toplam 
mevduata oranı ise yüzde 99’a yükselmiştir.  

 
Kredi riskinde düşüş: Kredi portföyü çeşitlenmeye devam etmiştir. Kredilerin yüzde 68’i 
kurumsal, yüzde 32’si ise bireysel kredilerden oluşmuştur. KOBİ kredilerinin toplam krediler 
içindeki payı yüzde 23’tür. Kredi riski hem nominal olarak hem de toplam kredilere oran 
olarak düşmeye devam etmiştir. Tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 2,7 
düzeyinde gerçeklemiştir. 

 
Mevduat en önemli kaynak: Bilançonun finansmanında yüzde 57 ile önemli bir paya sahip 
olan toplam mevduatın artış hızı yavaşlamaya devam etmiştir. Repo hacmi ise hızlı bir 
büyüme göstermiştir. Kaynaklar içinde henüz düşük bir paya sahip olmakla birlikte bankalar 
tarafından ihraç edilen tahvil ve bono ihracında dikkati çeken bir artış olmuştur. Repo, 
yurtdışı borçlanma, bono ve tahvilden oluşan mevduat dışı kaynakların toplam aktiflere oranı 
yüzde 25 düzeyindedir.  
 
Mevduat kısa vadeli: Toplam mevduatın ortalama vadesi 2,4 aydan 2,9 aya yükselmiştir. 
Vade artışı özellikle Türk lirası mevduattan ileri gelmiştir.  
 
Bilanço Türk lirası ağırlıklı: Toplam aktiflerin yüzde 69’u, toplam kaynakların ise yüzde 64’ü 
Türk lirası cinsindendir.  
 
Bankalara ağır yük: Parasal ve bankacılık düzenlemelerinin bankacılık sektörüne 2011 
yılına mahsus olarak getirdiği yüklerin toplamının 8 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.  
 
Net kar düştü:  Bankacılık sektörünün net karı yüzde 10 azalmıştır.  
 
Özkaynak büyümesi yavaşladı: Karın özkaynakların büyümesine olan katkısının 
azalmasına bağlı olarak özkaynaklar reel olarak yüzde 3 azalmıştır. Öte yandan, bankacılık 
düzenlemeleri çerçevesinde bazı kredi türlerinin risk katsayılarının yükseltilmesi ve Türk 
lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybının hızlanması nedeniyle sermaye yeterliliği 
2,6 puan azalarak yüzde 16,6 olmuştur.  
 
Bilanço dışı büyüme: Gayri nakdi krediler özellikle diğer taahhütler kaleminde yaşanan 
yüksek düzeyli artışa bağlı olarak yüzde 83 artarak 1,6 trilyon TL’ye yükselmiştir.  
 
Finansal kurumların piyasa değeri düştü: Kar hacmindeki düşüş hisseleri İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem gören finansal kurumların piyasa değerini de etkilemiştir. 
Bu kurumların piyasa değeri bir önceki yıl sonuna göre yüzde 43 oranında azalmış, toplam 
piyasa değeri içindeki payı da 5 puan düşüşle yüzde 32 olmuştur.  
 
1.4.  Uluslararası karşılaştırma 
 
Sermaye yeterlilik rasyosu yüksek seyretmektedir: Türkiye’de bankacılık sektörü 
sermaye yeterlilik rasyosu ve özkaynak karlılığı  gelişmekte olan ülkeler ile kıyaslandığında 
yüksek düzeydedir. 
 
 



TBB 2011-2012 Faaliyet Raporu  12 
  

 

Seçilmiş Ülkeler Sermaye Yeterlilik Rasyosu ve Özkaynak Karlılığı  
(2011, yüzde) 

 

 

Sermaye 
Yeterlilik 
Rasyosu 

  En son verinin 
ait olduğu ay 

Özkaynak 
Karlılığı 

En son verinin 
ait olduğu ay 

     Türkiye
1
 16,4 Eylül 14,9 Eylül 

Rusya
1
 15,2 Eylül 11,7 Eylül 

Arjantin
3
  17,7 Aralık 13,1 Aralık 

Brezilya 17,3 Aralık 13,0 Aralık 

Endonezya
1
 16,1 Aralık 14,7 Aralık 

Meksika 16,2 Ağustos 9,8 Ağustos 

G.Afrika 14,9 Temmuz 12,0 Temmuz 

Kore 14,1 Eylül 11,4 Eylül 

Hindistan
2
 13,5 Mart 9,3 Mart 

1 Basel I. 
2 Basel I ve Basel II aynı anda uygulanıyor. 
3 2010 yılsonu verisidir. 
Kaynak:  IMF, Financial Soundness Indicators, Mart 2012. 

 
1.5. 2010-2011 dönemine ilişkin parasal ve bankacılık önlemleri  
 

i. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan önlemler 
 

  
a- Zorunlu karşılıklarla ilgili alınan 
tedbirler 

Likiditeye etkisi 

   

Ocak 11 
Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık 
oranları ortalama 2 puanın üzerinde 
artırılmıştır. 

Yaklaşık 9,8 milyar  TL 
azaltılmıştır. 

Mart 11 
Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık 
oranları ortalama 4 puanın üzerinde 
artırılmıştır.  

Yaklaşık 19,1 milyar TL 
azaltılmıştır. 

Nisan 11 
Yabancı para ve Türk lirası yükümlülükler 
için zorunlu karşılık oranları ortalama 1 
puanın üzerinde artırılmıştır. 

Yaklaşık 3,6 milyar   TL 
azaltılmıştır (bunun 1,4 
milyar doları yabancı para 
cinsindendir.) 

Temmuz 11 
Uzun vadeli yabancı para yükümlülükler için 
zorunlu karşılık oranları ortalama 1 puan 
azaltılmıştır. 

Yaklaşık 0,9 milyar   TL 
artırılmıştır. (0,6 milyar dolar) 

Ağustos 11 
Yabancı para yükümlülükler için zorunlu 
karşılık oranları ortalama 0,5 puan 
azaltmıştır. 

Yaklaşık 1,4 milyar   TL 
artırılmıştır. (0,9 milyar dolar) 

Eylül 11 
Altın ve kıymetli maden depo hesaplarını da 
zorunlu karşılığa tabi hale getirilmiştir. 

Yaklaşık 1,3 milyar  TL 
azaltılmıştır. (0,7 milyar 
dolar) 

Ekim 11 
Yabancı para yükümlülükler için zorunlu 
karşılık oranları ortalama 0,5 puanın 
üzerinde azaltılmıştır. 

Yaklaşık 2,3 milyar  TL 
artırılmıştır. (1,3 milyar dolar) 

  
 

b-Döviz piyasasıyla ilgili alınan tedbirler 
 

   Mayıs - 
Haziran 2011 

Döviz ihalelerinde günlük limitler 
düşürülmüştür. 

  

Temmuz 11 Döviz ihalelerine ara verilmiştir.   
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Ağustos 11 

Döviz satım ihalelerine başlanmıştır. Merkez 
Bankası taraflı işlemlerde, yabancı para borç 
verme faiz oranı ortalama 1 puan 
düşürülmüştür. 

  

Ağustos 11 
Döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmış ve Türk lirası likiditesi 
çekilmiştir.  

1,4 milyar dolar döviz 
satılmıştır.  

Eylül 11 
Döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmış ve Türk lirası likiditesi 
çekilmiştir.  

1,7 milyar dolar döviz 
satılmıştır.  

Ekim 11 
Döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmış ve Türk lirası likiditesi 
çekilmiştir.  

 4,9 milyar dolar döviz 
satılmıştır.  

Kasım 11 
Döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmış ve Türk lirası likiditesi 
çekilmiştir.  

0,7 milyar dolar döviz 
satılmıştır. 

Aralık 11 
Döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz 
likiditesi sağlanmış ve Türk lirası likiditesi 
çekilmiştir.  

Aralık ayında 2,7 milyar 
dolar döviz satılmıştır.  

Ağustos -                   
Aralık 2011 

Ağustos 2011’den sonra doğrudan 
müdahaleler yoluyla piyasaya döviz likiditesi 
sağlanmış ve Türk lirası likiditesi çekilmiştir.  

Yılın ikinci yarısında 
yapılan 5 doğrudan 
müdahale ile toplam 4,5 
milyar dolar ek döviz 
satılmıştır.  

  
 
c-Politika faiziyle ilgili tedbirler 

  

Ocak 11 
Haftalık repo ihale (politika) faiz oranı yüzde 
6,5’dan yüzde 6,25’e düşürülmüştür. 

  

Ağustos 11 

Haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 6,25’ten 
yüzde 5,75’e düşürülmüştür.                                                                                        
Faiz koridoru sistemini oluşturulmuş ve 
koridorun üst sınırı Ekim ayında yüzde 12,5’e 
çıkarılmıştır.  

  

 
ii. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan tedbirler 

 
    

Aralık 10 

Bankalar tarafından konut edinmeleri amacıyla 
tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı 
altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi 
tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin 
yüzde 75’i, ticari gayrimenkul alımı amaçlı 
kullandırılacak taksitli ticari kredilerde ise kredi 
tutarının teminata konu olacak gayrimenkulün 
değerinin yüzde 50’si ile sınırlandırılmıştır.  

  

Haziran 11 

Tüketici kredilerinin toplam kredilerine oranı yüzde 
20’nin üzerinde olan bankalar ile taşıt ve konut 
kredileri dışındaki tüketici kredilerine ilişkin tahsili 
gecikmiş alacaklar oranı yüzde 8’in üzerinde bulunan 
bankalarca kullandırılacak taşıt ve konut kredisi 
dışındaki tüketici kredilerine iliskin genel karşılık 
oranları artırılmıştır. Ayrıca, bu tür krediler için risk 
ağırlığı da artırarak, gerekli sermaye ihtiyacı 
yükseltilmiştir. 
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2011 

Sektörün risk büyümesine çeşitli sınırlamalar 
getirilmiştir. Şok değişim senaryoları hazırlanmış ve 
şokların gerçekleşmesi halinde muhtemel zararın 
özkaynakların yüzde 20’sini aşmaması 
düzenlenmiştir. Genel karşılık oranı yükseltilmiştir. 

  

2011 
Karın BDDK’dan izin alınarak dağıtılması uygulaması 
sürdürülmüştür.  

  

 
Yapılan düzenlemelerin bankacılık sektörüne etkisi yaklaşık olarak  8,1 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Düzenleme değişiklikleri   ¨Milyon 

Zorunlu karşılık artışı  4.000 

Zorunlu karşılıklara faizin sıfır olması 1.200 

İhtiyaç kredisi genel karşılık oranı 1.200 

Kredi kartları asgari ödeme oranı değişikliği 500 

Şube harcı  500 

Fon yönetim ücretlerinin düşürülmesi 400 

Sermaye maliyeti 200 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 68 

Toplam 8.068 

                                Kaynak: TBB hesaplamaları. 

 
 
1.6. Orta vadeli program ve 2012-2014 dönemine ilişkin tahminler 
 
Orta Vadeli Program 2012-2014 dönemine ait temel makro büyüklüklere ilişkin tahminleri 
içermektedir. Programın önceliği büyümenin sürdürülmesi ve tasarruf oranını 
yükseltilmesidir. Buna göre, gsyh’nın 2012 yılında yüzde 4, 2013 ve 2014 yıllarında ise yüzde 
5 düzeyinde olması hedeflenmektedir.  
 

Temel Ekonomik Büyüklükler*  

 
 

2012 2013 2014 

    
Gsyh (reel büyüme, yüzde)  4,0 5,0 5,0 

Cari işlemler dengesi/ gsyh (yüzde) -8,0 -7,5 -7,0 

İşsizlik oranı (yüzde) 10,4 10,2 9,9 

Kamu kesimi dengesi/gsyh (yüzde) -1,1 -0,8 -0,4 

Kamu faiz dışı dengesi/gsyh (yüzde) 1,7 1,9 2,2 

AB tanımlı kamu borç stoku /gsyh (yüzde) 37,0 35,0 32,0 
                        * Öngörü. 
                        Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 
 
 
Cari işlemler açığının gsyh’ya oranının 2012 yılında yüzde 8’e gerileyeceği ve bu trendin 
sonraki yıllarda da süreceği tahmin edilmektedir. Kamu kesimi dengesi açığının ve kamu 
kesimi borç stokunun gsyh’ya oranının dönem içerisinde azalması öngörülmektedir. 
 

 
İşsizlik oranında da düşüşün sürmesi beklenmektedir. Nitekim, işsizlik oranı 2010 yılsonuna 
göre gerileyerek, 2011 yılında yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.  
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2. 2011 Yılında Türkiye Ekonomisi 
 
2.1. Büyüme:  
 
Büyüme yüksek hızda sürdü:  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 
yılında, sabit fiyatlarla gsyh yüzde 8,5 ile öngörülenin üzerinde büyümüştür.  
 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (sabit fiyatlarla yüzde değişme) 
 

 
              Kaynak: TUİK. 
 

Cari fiyatlarla gsyh yüzde 17,8 oranında artarak 1.295 milyar TL’ye yükselirken, dolar 
bazında ise yüzde 5,5 oranında artarak 772 milyar dolara ulaşmıştır. Gsyh deflatörü yüzde 
6,5’ten yüzde 8,6’ya çıkmıştır. Kişi başına gelir 2011 yılında 10.079 dolardan 10.444 dolara 
yükselmiştir. 
 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
 

 2002 2008 2010 2011 

Büyüme (yüzde)     
   Cari fiyatlarla 45,9 12,7 16,0 17,8 
   Sabit fiyatlarla 6,2 0,7 8,9 8,5 
Deflatör (yüzde) 37,4 11,9 6,5 8,0 

Gsyh (1987 fiyatlarıyla, ¨ milyon) 73 102 106 115 

Gsyh (cari fiyatlarla, 1998 bazlı seridir)        

   ¨ Milyar  351 951 1.099 1.295 

   Milyar dolar 229 742 732 772 
   Kişi başına gelir (dolar) 3.296 10.436 10.079 10.444 

                    Kaynak: TÜİK. 

 
 
İktisadi faaliyet kolları itibariyle, reel bazda sanayi, hizmetler ve tarım sektörlerinde  büyüme 
hızı sırasıyla yüzde 9,4; yüzde 8,6  ve yüzde 5,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla 
tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin gsyh içindeki payı 2011 yılı içerisinde değişmemiştir. 
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Sektörel Büyüme 

 

  

Yüzde değişme Gsyh’ya oran 

  
 (sabit fiyatlarla)   (cari fiyatlarla, yüzde) 

      
  2008 2010 2011 2008 2010 2011 

  
      

Tarım 4,6 1,2 5,3 7 8 8 

Sanayi -0,1 13,6 9,4 20 16 16 

Hizmetler 0,5 9,2 8,6 73 76 76 

Kaynak: TÜİK. 

 
Sanayi sektörünün en önemli alt sektörü olan imalat sanayii yüzde 9,4 büyümüştür. Alt 
sektörler itibariyle; toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve haberleşme ile inşaat 
sektörlerinde büyüme yüzde 10’u aşmış; diğer alt sektörlerin tamamında da artış 
kaydedilmiştir. Enerji sektöründe üretim yüzde 8,8 oranında büyümüştür. 
 
Özel sektör yatırımları iç talebi destekledi: İç talep 2011 yılında da canlılığını korumuştur. 
Yurtiçi talep yüzde 10,5 oranında artarken, mal ve hizmet ihracatındaki artış yüzde 6,5 
düzeyinde gerçekleşmiştir.  
 
Sabit fiyatlarla tüketim talebi yüzde 7,7 oranında, yatırım talebi ise yüzde 18 oranında 
büyümüştür. Özel kesim tüketimi yüzde 7,7, kamu kesiminin tüketimi ise yüzde 4,5 artmıştır. 
Yatırım talebindeki artış özel sektör sabit sermaye yatırımlarından kaynaklanmıştır. Özel 
sektörde, kapasite büyütme yatırımları yüzde 22,9, makine ve teçhizat yatırımları ise yüzde 
25,6 büyümüştür.  
 

Tüketim ve Yatırım Talebi (sabit fiyatlarla, yıllık yüzde değişme) 
 

 
               Kaynak: TÜİK. 
 
Gsyh içinde özel sektörün tüketim harcamaları cari fiyatlarla yüzde 74, yatırım  harcamaları 
ise yüzde 18 oranında paya sahiptir. Cari fiyatlarla özel sektör yatırım harcamalarının gsyih 
içindeki payı 3 puan artmıştır. Kamunun tüketim harcamalarının payı yüzde 14, yatırım 
harcamalarının payı ise yüzde 4 olmuştur.  
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Tasarruf oranı düştü: Kalkınma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, yurtiçi tasarruf oranının 
gsyh’ya oranı 0,6 puan azalarak yüzde 13,3’e gerilemiştir. Tasarruf oranı, özel kesimde 
düşmüş; kamu kesiminde artmıştır. Tasarruf açığı ise 2,9 puan artarak gsyh’nın yüzde 
9,2’sine yükselmiştir. Kamu kesiminde tasarruf açığının gsyh’ya oranı daralırken; özel 
kesimde tasarruf açığı büyümüştür.  
 

Yurtiçi Tasarruflar ve Tasarruf Dengesi (gsyh’ye oranı, yüzde) 
 

 2002 2008 2010 2011* 

     
Yurtiçi tasarruflar 19,1 16,9 13,9 13,3 
   Kamu -6,2 1,7 1,6 2,9 
   Özel 25,3 15,1 12,3 10,4 
Tasarruf dengesi -2,6 -5,2 -6,3 -9,2 
   Kamu -12,5 -2,5 -2,4 -1,6 
   Özel 9,9 -2,7 -3,9 -7,6 
Dış kaynak 2,6 5,2        -6,3        -9,2 

                                  * Tahmin, faktör gelirleri ve cari transferler dahildir. 
                                  Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 

 
2.2. İstihdam ve ücretler  
 
İşsizlik azalmış, reel ücretler aynı kalmıştır: İşgücünün ve işgücüne katılma oranının 
artmasına rağmen, sabit sermaye yatırımlardaki ve ekonomik faaliyetteki artışa bağlı olarak 
işgücü talebindeki büyüme nedeniyle işsizlik oranı düşmüştür. TÜİK verilerine göre Aralık 
2011 itibariyle toplam işgücü arzı 26,3 milyon kişi, toplam istihdam ise 23,7 milyon kişi 
olmuştur. Geçen yılın aynı dönemine göre çalışabilir nüfus 700 bin kişi artmıştır. Çalışabilir 
nüfusun yanı sıra işgücüne katılma oranı da yükselmiştir. Aynı dönemde toplam istihdam 1 
milyon kişi artmıştır. Buna göre, işsiz sayısı önceki yıla göre yaklaşık 450 bin kişi azalarak 
2,6 milyon kişiye gerilemiştir. 

İşsizlik (yüzde) 
 

 2002 2008 2010 2011 

İşsizlik oranı     
   Genel 10,3 14,0 11,4 9,8 
   Kent 14,2 15,6 14,2 12,0 
Genç nüfus … 26,0 21,6 18,1 

                              Kaynak: TÜİK. 

 
Böylece, işsizlik oranı Aralık 2011 itibariyle, geçen yılın aynı dönemine göre 1,6 puan 
azalarak yüzde 9,8 olmuştur. Bu oran kentlerde yüzde 14,2’den yüzde 12’ye, kırsal bölgede 
ise yüzde 7,2’den yüzde 6,3’e gerilemiştir. İstihdamın yüzde 50’si hizmetler, yüzde 24’ü 
tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 6’sı da inşaat sektörleri tarafından yapılmaktadır. 
 

Reel İşgücü Maliyeti Endeksi (1994=100) 
 

 2002 2008 2010 2011* 

Toplam     

   Kamu 100 105 110 111 

   Özel 109 113 122 .. 

Memur 120 147 163 164 

Asgari ücret 135 177 193 190 
                           *Tahmin.        
                           Kaynak: Kalkınma Bakanlığı.  

 
Kalkınma Bakanlığı’nın tahminlerine göre, 2011 yılında kamu işçileri ve memurların reel 
işgücü maliyeti artarken, asgari ücret azalmıştır. 
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2.3. Enflasyon  
 
Enflasyon hedefin üzerinde gerçekleşmiştir: Tüketici fiyatları enflasyonu (Tüfe), 2011 
yılının ilk yarısında, yıllık bazda yüzde 4-4,5 bandında ve yüzde 5,5 olan hedefin altında 
seyretmiştir. Kamu ürünlerine yapılan fiyat ve vergi ayarlamalarına, Türk lirasının yabancı 
paralar karşısında değer kaybının hızlanmasına ve gıda ve enerji fiyatlarının yükselmesine 
bağlı olarak ikinci yarıda enflasyon yükselmiştir. Tüfe enflasyonu yıl sonunda yüzde 10,5 
oranında gerçekleşmiştir. 
 

Enflasyon (yıllık yüzde değişme) 
 

 
               Kaynak: TÜİK.  

 
Üretici fiyatları endeksi (Üfe), yıllık bazda yüzde 13,3 oranında artmıştır. Yıllık ortalama fiyat 
artışı ise Tüfe için yüzde 6,5, Üfe için ise yüzde 11,1 olmuştur.  
 

Enflasyon (yüzde) 
 

 2002 2008 2010 2011 

Yıllık ortalama     
    Üretici* 50 13 8,5 11,1 
    Tüketici 45 10 8,6 6,5 
    12 aylık     
    Üretici* 31 8 8,9 13,3 
    Tüketici 30 10 6,4 10,5 
Tüfe hedefi ... 4 6,5 5,5 

                                    *2002 yılı değerleri Tefe endeksine aittir. 
                       Kaynak: TÜİK. 

 
2.4. Kamu kesimi dengesi  
 
Kamu kesimi dengesi iyileşmiştir: 2011 yılında bazı kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasına ve borç ödemelerinin taksitlendirilmesine ilişkin düzenleme kapsamında 
gelir tahsilatının artmasının da olumlu etkisiyle kamu borçlanma gereğinin milli gelire oranı 
gerilemiştir. 
 
Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre 2011 yılında toplam kamu gelirleri yüzde 19, toplam 
kamu harcamaları ise yüzde 13 oranında artmıştır. Gelirlerin gsyh’ya oranının yaklaşık olarak 
1 puan artışla yüzde 36,4’e yükseldiği, harcamaların gsyh’ya oranının ise 0,9 puan 
gerileyerek yüzde 37,4 olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir.  
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Kamu Kesimi Dengesinin Gsyh’ya Oranı (yüzde) 
 

 2002 2008 2010 2011* 

Merkezi yönetim bütçesi dengesi -14,8 -1,8 -3,6 -1,7 
KİT dengesi -1,0 0,0 0,6 0,0 
Mahalli idareler dengesi 0,1 -0,6 0,2 0,1 
Fonlar dengesi 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diğer kesimler dengesi 3,0 0,8 0,5 0,6 
Kamu kesimi dengesi -12,7 -1,6 -2,3 -1,0 
Kamu kesimi dengesi (faiz dışı) -7,0 4,1 2,3 2,5 

                       * Tahmin. 
                       Kaynak:  Kalkınma Bakanlığı. 
 

Buna göre, kamu kesimi açığının gsyh’ya oranı yüzde 2,3’ten yüzde 1’e gerilemiştir.  Kamu 
kesimi faiz dışı fazlasının gsyh’ya oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 2,5’e yükselmiştir.  
 

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği/ Gsyh (yüzde) 
 

 
               Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 
 
Kamu gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı yüzde 55 düzeyinde gerçekleşmiştir. Vergi 
gelirlerinin yüzde 68’i dolaylı vergilerden oluşmuştur. Harcamaların yüzde 87’si faiz dışı 
harcamalardan meydana gelmiştir. Faiz harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı 
2011 yılına göre 2,5 puan azalarak yüzde 13,5’e gerilemiştir. 
 
Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, merkezi yönetim bütçe açığının gsyh’ya oranı yüzde 
1,4’e gerilemiştir. Merkezi yönetim bütçe gelirleri yüzde 16, harcamalar yüzde 6 oranında 
artmıştır. Faiz harcamaları yüzde 13 gerilerken faiz dışı harcamalar yüzde 10 oranında 
büyümüştür.  
 
Bütçe açığı cari fiyatlarla yüzde 56 daralırken, faiz dışı fazla 24,8 milyar TL’ye yükselmiştir. 
Bütçe gelirlerinin ve harcamalarının gsyh’ya oranı sırasıyla yüzde 23,1 ve yüzde 24,4 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz giderlerinin gsyh’ya oranı 1,8 puan azalarak yüzde 3,3 
düzeyine gerilemiştir. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (¨ milyar) 

 

 

 
Yüzde  

 
Yüzde  Yüzde  

Gsyh’ya 
oran 

2010 pay  2011* pay değ. 
2011 

(yüzde) 

       
Bütçe gelirleri 254 100 296 100 16 23,1 

   Vergi gelirleri 211 83 254 86 21 19,8 

   Vergi dışı gelirler 44 17 42 14 -4 3,3 

Bütçe harcamaları 294 100 313 100 6 24,4 

 Faiz harcamaları 48 16 42 13 -13 3,3 

 Faiz dışı  246 84 271 87 10 21,2 

    Personel 62 21 73 23 17 5,7 

    Cari 151 51 161 51 6 12,6 

    Yatırım 33 11 37 12 14 2,9 

Bütçe dengesi -40 
 

-17 
 

-56 -1,4 

Faiz dışı denge 8   25   201 1,9 
* Geçici.  
Kaynak: Maliye Bakanlığı. 

 
Bütçe harcamaları içinde en yüksek pay yüzde 51 ile cari harcamalara aittir. Yatırım 
harcamalarının payı 2010’a göre 1 puan artarak yüzde 12’ye yükselmiştir. Personel ve faiz 
harcamalarının payları ise sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 13 olmuştur.  

 

Bütçe Nakit Açığının Finansmanı (¨ milyar) 

 

   
                    

   
Gsyh’ya oran 

   
  

    
(yüzde) 

 
  2008 2010 2011   2008 2010 2011 

                

Finansman 

 

16 35 15 
 

1,7 3,6 1,2 

Dış borçlanma (net) 

 

0 4 -2 
 

0,0 0,7 -0,2 

İç borçlanma 

 

10 23 15 
 

1,1 2,1 1,1 

Diğer   6 8 3   0,6 0,8 0,2 

Kaynak: HM. 

 
2011 yılı içinde 15,2 milyar TL nakit finansman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Net iç borçlanma 
14,6 milyar TL olmuş, net dış borçlanma ise  2,2 milyar TL  azalmıştır. Hazine kasa/banka 
hesabı borçlanmadan sonra 2,8 milyar TL  açık vermiş, diğer kalemlerin de olumlu katkısıyla, 
Hazine kasa/banka net hesabı 3 milyar  TL fazlaya dönmüştür.Piyasadan yapılan iç 
borçlanmanın, ağırlıklı ortalama vadesi 44,1 aydan 44,7 aya yükselmiştir. Öte yandan, Türk 
lirası cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti Aralık 2010’da yüzde 7,7’den 
Aralık 2011’de yüzde 10,3’e yükselmiştir. İç borç stoku yüzde 4,5 oranında artarak 369 milyar 
TL düzeyinde gerçeklemiştir. İç borç stoku içinde sabit faizli Türk lirası kağıtların payı 
artarken, değişken faizli kağıtların payı ise yüzde 50,2’den yüzde 47,8’e gerilemiştir. Döviz 
kuruna duyarlı kağıtların payı ise yüzde 1,6’dan yüzde 1’e gerilemiştir. 
 

İç Borç Stokunun Yapısı (yüzde pay) 
 2008 2010 2011 

Türk lirası 91,6 98,4 99,0 

Yabancı para  8,1 1,6 1,0 

Bilgi için:     

Sabit faizli 51,2 49,8 52,2 

Değişken faizli 48,8 50,2 47,8 
                    Kaynak: HM. 
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İç borç stokunun gsyh'ya oranı yüzde 29 seviyesinde sabit kalmıştır. Kamu kesimi toplam 
borç stoku yüzde 9,4 artarak 518 milyar TL (274 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Toplam borç stokunun gsyh’ya oranı yüzde 40 olmuştur.   

 
Kamu Borç Stokunun Gsyh'ya Oranı (yüzde) 

 

 
            Kaynak: HM. 
 
İç borç stokunun gsyh'ya oranının gerilemesi yanında, kamu kesiminin finansal kaynaklar 
üzerindeki baskısı da azalmıştır. İç borç stokunun, geniş kapsamlı para arzına (mevduat, 
dolaşımdaki para, repo ve yatırım fonları; M2YRF) oranı 3 puan azalarak yüzde 75'e 
gerilemiştir.  

 
Aralık 2011 itibariyle, Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yüzde 56,7’si bankalar 
tarafından tutulmuştur. Banka dışı kesimlerin elinde bulunan DİBS’lerin toplamı 95,2 milyar  
TL olmuştur. Yurtdışı yerleşikler tarafından tutulan DİBS’lerin toplam içindeki payı yüzde 
17,3’tür. DİBS yıllık bileşik faiz oranı, yılın ilk yarısında yüzde 7-8 seviyelerinde seyretmiş, 
ikinci yarıda ise ortalama yüzde 9 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

 

İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (¨ milyar) 
 

  2008 2010 2011 

    Yurt içi yerleşikler 269 345 327 

   Bankacılık Kesimi 165 248 224 

   Banka dışı kesim (*) 91 89 95 

     Gerçek kişiler 16 6 6 

     Tüzel kişiler 60 67 74 

     Menkul Kıymet Yatırım Fonları 15 16 15 

   TCMB (**) 14 8 8 

Yurt dışı yerleşikler 31 49 68 

Toplam 301 394 395 

(*) Banka Dışı Kesim Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. 
(**) Nakit dışı DİBS'ler ile açık piyasa işlemlerinden kaynaklanan tutarları kapsamaktadır. 
Kaynak: TCMB, HM. 
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2.5. Parasal büyüklükler 

 
2.5.1. Para politikası 
 
Finansal istikrar vurgusu: Merkez Bankası, küresel piyasalardaki dengesizliklerin Türkiye 
ekonomisine olan olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla iç talep büyümesinin 
yavaşlatılmasının önemine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede, bir yandan iç talep artışının 
yavaşlatılması yoluyla tasarruf açığındaki büyümenin sınırlandırılmasına bir yandan da kısa 
vadeli sermaye girişinin caydırılmasına yönelik olarak para politikası uygulamasında yeni 
önlemler açıklanmıştır.  
 

Faiz Oranları (bileşik, dönem sonu), Kurlar ve Enflasyon (yıllık yüzde değişme) 
 

 2010 2011 
 Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

Faiz oranı (yıllık, bileşik)*      
   Haftalık repo (TCMB) 6,7 6,5 6,5 5,9 5,9 

   Kamu kağıtları 7,9 8,9 9,1 8,1 10,3 
Kurlar      

   ¨/$ 3,4 1,4 2,7 28,3 22,8 

   ¨/€ -4,1 6,9 21,3 27 18,9 

Enflasyon (TÜFE) 6,4 4,0 6,2 6,2 10,5 
             * Ortalama. 
             Kaynak: TCMB, HM, TUİK. 

 
İlk yarıda parasal genişleme: 2011 yılının ilk yarısında, zorunlu karşılık oranları 
yükseltilmiştir. Politika faizi sınırlı düzeyde düşürülmüş ve dar bir bantta faiz koridoru 
uygulaması başlatılmıştır. Bu dönemde, açık piyasa işlemleri yoluyla piyasaya verilen likidite 
arttırılmıştır.  
 
İlk yarı sonunda net iç varlıklar 32,3 milyar TL artarak 22,8 milyar TL’ye yükselmiştir. Net dış 
varlıklar, Türk lirasının değer yitirmesinin de etkisiyle yılın ikinci yarısında 100 milyar TL’den 
88 milyar TL’ye gerilemiştir. İlk yarı sonunda para tabanındaki yıllık artış hızı yüzde 91’e 
ulaşmıştır.  
 

Merkez Bankası Bilançosu, Seçilmiş Kalemler* (¨ milyar) 
 

 
2010 2011 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

      
Net dış varlıklar 85 92 100 105 88 

Net iç varlıklar -10 4 23 18 -4 

APİ -11 -29 -59 -69 -39 

Para tabanı 76 95 123 123 84 

*Merkez Bankası parası kalemi hariç, Stand-by çerçevesinde hazırlanan TCMB bilançosu baz alınmıştır. 
Kaynak: TCMB. 

 
İkinci yarıda parasal genişleme: Uluslararası piyasalardaki belirsizlikler ve artan  riskler 
yanında Türk lirasının değer kaybının hızlanması ve enflasyonist bekleyişlerin bozulması da 
dikkate alınarak, 2011 yılının ikinci yarısında para politikası uygulamasında değişikler 
yapılmıştır. Zorunlu karşılık oranları sınırlı da olsa düşürülmüş, Türk lirası karşılıkların kısmen 
de olsa yabancı para cinsinden tutulmasına imkan verilmiştir. Öte yandan, faiz koridoru 
genişletilmiş, piyasa verilen likiditenin fiyatı  yükseltilmiştir. Faiz koridorunun üst bandı yüzde 
12,5 olarak belirlenmiştir. 
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Para Tabanı  (sabit fiyatlarla yıllık yüzde değişme) 
 

 
         Kaynak: TCMB. 

 
Zorunlu karşılıklar için opsiyon: Zorunlu karşılıkların kısmen de olsa yabancı para 
cinsinden tutulması Merkez Bankası rezervlerini desteklemiştir. Ancak, yılın ikinci yarısında 
döviz talebindeki artışın bir kısmının Merkez Bankası’nın döviz arzını artırması yoluyla 
karşılanması döviz rezervlerinin azalmasına neden olmuştur.  Aynı zamanda, net iç varlıklar 
azaltılmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak parasal taban küçülmüştür. Para tabanının artış hızı 
yılsonunda yüzde 11’e yavaşlamıştır. 
 
Merkez Bankası döviz rezervleri 2011 yılının ilk yarısında 12,1 milyar dolar artarak 92,8 
milyar dolara yükselmiş, ikinci yarı sonunda ise 78,3 milyar dolara gerilemiştir. Bankanın net 
döviz pozisyonu yıl sonu itibariyle 42,4 milyar dolar olmuştur.  

 
Merkez Bankası Döviz Rezervi ve Net Döviz Pozisyonu (milyar dolar) 

 
2010 2011 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

Döviz rezervi 81 86 93 88 78 

Net döviz pozisyonu 51 54 56 53 42 

    Kaynak: TCMB. 

  
2.5.2. Finansal varlıklar ve para talebi   

 
Finansal aktiflerin milli gelire oranı düşmüştür: Finansal varlıkların gsyh’ya oranı 2011 
yılında 10 puan gerileyerek yüzde 93 olmuştur. Para ve para benzeri finansal varlıklara olan 
talebin gsyh’ya oranı ise mevduattaki gerileme paralelinde 2 puan azalmıştır.  
 

Finansal Aktifler (gsyh’ya oranı, yüzde) 
 2002 2008 2010 2011 

     

Para ve para benzeri araçlar 39 46 54 52 
 Nakit 2 3 4 4 
 Mevduat 36 42 50 47 
    Türk lirası 15 28 36 33 
    Yabancı para 21 14 14 15 
 Repo 1 0 0 0 
Sermaye piyasası 61 49 49 42 
 Hisse senedi (piyasa değeri) 4 19 15 11 
 Bono ve tahvil 43 29 32 29 
   Kamu 43 29 32 29 
   Özel 0 0 0,1 0,3 
 Yatırım fonu 1 1 1 1 
Toplam 87 95 103 93 

      Kaynak: TCMB, SPK. 
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Yabancı para cinsinden mevduatın Türk lirası karşılığının gsyh’ya oranı 1 puan artarken, 
Türk lirası varlıkların oranı 3 puan azalmıştır. Hisse sentlerinin piyasa değerinin gsyh’ya oranı 
7 puan azalmıştır. Ayrıca, borç çevirme oranının düşmesi sonucu kamu kesimi menkul 
kıymetlerinin oranı 4 puan gerilemiştir. Finansal varlıklara ilişkin önemli gelişme, gerek 
finansal kuruluşların gerekse finansal olmayan kuruluşların, henüz küçük hacim de olsa da 
bono ve  tahvil ihraçlarının artmasıdır. 
 
Para talebi yavaşlamıştır: Türk lirası mevduat, repo ve kısa vadeli yatırım fonlarından 
oluşan para talebi (M2RF) yüzde 9 oranında büyümüştür. Türk lirası vadeli ve vadesiz 
mevduat da aynı oranda artmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak, Türk lirası cinsinden 
varlıklardan oluşan para talebinin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 38 olmuştur.   
 

Parasal Büyüklükler (2011) 

 

 
 Milyar Milyar            Yüzde değişme 

              ¨            $ ¨              $ 

M2RF 494 261 9 -12 

   Dolaşımdaki para 49 26 11 -9 

   Vadesiz mevduat 65 35 9 -11 

   Repo 5 2 10 -11 

   PP yatırım fonları 15 8 -7 -24 

   Vadeli mevduat 360 190 9 -11 
M2YRF 685 363 12 -9 
   DTH 191 101 23 0 

              *Katılım bankaları fonları dahildir. 
                     Kaynak: TCMB. 

 
Yabancı para mevduatın da dahil edildiği geniş anlamda para talebi (M2YRF)’nin yıllık artışı 
ise yüzde 23 olmuştur. Yabancı para mevduatın Türk lirası karşılığı yüzde 23 artarken, dolar 
karşılığı ise aynı kalmıştır. M2RFY'nin gsyh’ya oranı 2 puan gerileyerek yüzde 53 olmuştur. 
 

Para Talebi (sabit fiyatlarla yıllık yüzde değişme) 
 

 
               Kaynak: TCMB. 
 
Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybının hızlanması nedeniyle yabancı para 
mevduatın geniş anlamda para talebi içindeki payı 2010 yılına göre 2 puan artarak yüzde 
28’e yükselmiştir.  
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Parasal Büyüklüklerin Dağılımı (yüzde) 

 
  2002 2008 2010 2011 

   Dolaşımdaki para 5 7 7 7 

   Vadesiz mevduat 5 7 10 10 

   Repo 2 1 1 1 

   Yatırım fonları 3 5 2 2 

   Vadeli mevduat 33 51 54 52 

   Yabancı para 51 29 26 28 

   M2YRF 100 100 100 100 
                          Kaynak: TCMB. 

 
Kredi faiz oranları yükseldi: Mevduat ve kredi faiz oranları politika faizlerinin seyrine paralel 
bir seyir izlemiştir. Üç ay vadeli mevduatın, ağırlıklı ortalama faiz oranı ilk yarı sonunda 0,6 
baz puan artarak yüzde 9,4’e, yıl sonunda ise yüzde 10,5’e yükselmiştir. Kaynak maliyetinin 
artmasına bağlı olarak ağırlıklı ortalama kredi faiz oranları tüketici kredilerinde 800 baz puan 
artarak yüzde 19,8’e, ticari kredilerde ise 650 baz puan artarak yüzde 15’e yükselmiştir. 

 
Mevduatın seyri: BDDK verilerine göre, katılım bankaları dahil, mevduat bankalarının 
toplam mevduatı yüzde 12 oranında artmıştır. Türk lirası mevduat yüzde 6, yabancı para 
mevduatın Türk lirası karşılığı yüzde 28 oranında büyümüştür. 2010 sonunda 119 milyar 
dolar olan yabancı para mevduat 2011 yılı sonunda 125 milyar dolara yükselmiştir. Yabancı 
para mevduatın Türk lirası değerinin toplam mevduat içindeki payı 2010 sonuna göre 4 puan 
artmış ve yüzde 34 olarak gerçekleşmiştir. Türk lirası mevduatın gsyh’ya oranı 1 puan 
azalarak yüzde 36’ya, yabancı para mevduatı da içeren toplam mevduatın gsyh’ya oranı 1 
puan artarak yüzde 54’e yükselmiştir. 
 
Mevduat çok kısa vadeli: Toplam mevduatın ortalama vadesi 2,5 aydan 2,9 aya çıkmıştır. 
Bunda Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını mevduatın vadesine göre 
çeşitlendirmesinin de etkisi olmuştur. Yabancı para mevduatın ortalama vadesi 3 ay, Türk 
lirası mevduatın ortalama vadesi ise 2,8 ay olarak gerçeklemiştir. 
  

Toplam Mevduatın Vade Yapısı (yüzde) 
 

 2002 2008 2010 2011 

     
Toplam 100 100 100 100 
  Vadesiz 19 14 16 17 
  1 ay  30 31 25 15 
  3 ay  38 48 52 55 
  6 ay  8 3 4 8 
  12 ay+ 6 4 3 5 

  Ortalama vade (ay) 2,8 2,4 2,4 2,9 
                          Kaynak: TCMB. 

 
Banka gruplarında mevduat: BDDK verilerine göre, toplam mevduatın yüzde 32’si kamu 
sermayeli bankalarda, yüzde 50’si özel sermayeli bankalarda toplanmıştır. 2010 sonuna 
göre, kamu bankalarının mevduattaki payı 4 puan düşmüş, özel bankaların payı 3 puan 
artmış ve yabancı sermayeli bankaların mevduattaki payı ise değişmemiştir. Katılım 
bankalarının yüzde 5,4 olan payı ise yüzde 5,6’ya yükselmiştir.  
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Mevduat ve Kredi Stoku* (¨ milyar) 
 

 
2002 2008 2010 2011 

          

Toplam mevduat 142 455 617 696 

   Türk lirası  60 294 434 460 

   Yabancı para  82 161 184 236 

     
Krediler** 52 368 526 683 

   Türk lirası 21 262 384 485 

   Yabancı para 31 105 142 198 
                         *Katılım bankaları dahildir. 
                         ** Takipteki krediler hariçtir. 
                          Kaynak: BDDK, TCMB. 

 
Türk lirası mevduatın dağılımı: Kamu bankaları Türk lirası mevduatın yüzde 37’sine, 
yabancı para mevduatın ise yüzde 24’üne sahiptir. Buna karşılık özel bankalar Türk lirası 
mevduatın yüzde 45’ini, yabancı para mevduatın ise yüzde 59’unu toplamışlardır. Yabancı 
bankaların Türk lirası ve yabancı para mevduat içindeki payı sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 
11’dir. 
 
Mevduatın tamamı krediye:  Toplam mevduatın krediye dönme oranı 2010 sonunda yüzde 
86 iken, 2011 yılı sonunda yüzde 99’a yükselmiştir. Bu oran kamu sermayeli bankalarda 
yüzde 80, özel sermayeli bankalarda yüzde 101, yabancı sermayeli bankalarda ise yüzde 
108 olmuştur. 

 
Kredi/Mevduat Oranı (yüzde) 

 

 
              Kaynak: BDDK. 

 
Kredi büyümesi yavaşladı: Kredinin yıllık büyüme hızı, Aralık 2010 itibariyle yüzde 34’ten 
2011 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 37’ye yükselmiş, yıl sonunda yüzde 29’a yavaşlamıştır. 
Türk lirası krediler yüzde 26 artarken, yabancı para kredilerin artış hızı yüzde 39 olmuştur. 
Kur etkisinden arındırılmış kredi büyüme hızı ise yüzde 23 olmuştur. Kurumsal krediler yüzde 
29, bireysel krediler ise yüzde 30 oranında büyümüştür. Bireysel kredilerin toplam kredi stoku 
içindeki payı yüzde 32 oranında aynı kalmıştır.  
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Toplam Krediler (2010 yıl sonu sabit kurlarla yıllık yüzde değişme) 
 

 
             Kaynak: BDDK. 

 
Kredi riski düştü: Tahsili gecikmiş alacaklar (özel karşılık öncesi) yüzde 5 küçülmüştür. 
Özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı 1 puan azalarak, 
yüzde 2,7’ye gerilemiştir. Özel karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere 
oranı ise yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Tahsili gecikmiş alacak oranı kurumsal 
kredilerde yüzde 2,6; bireysel kredilerde ise  yüzde 3 olmuştur.  
 

Takipteki Alacakların Kredi Stokuna Oranı (yüzde) 
 

 
              Kaynak: BDDK. 

 
Banka gruplarında kredi: Kredilerin yüzde 91’i mevduat bankaları, yüzde 6’sı katılım 
bankaları, yüzde 3’ü ise kalkınma bankaları tarafından kullandırılmıştır. Özel sermayeli 
mevduat bankaları tarafından kullandırılan kredilerin toplam kredilerdeki payı yüzde 51, kamu 
sermayeli bankaların payı yüzde 27 olmuştur. Yabancı sermayeli bankaların kredilerdeki payı 
ise yüzde 13 düzeyindedir. 
 
Yurtiçi şubelerden kullandırılan kredi: Toplam kredilerin yüzde 93’ü yurtiçi şubelerden, 
yüzde 7’si ise yurtdışı şubelerden kullandırılmıştır. Yurtdışı şubelerden kullandırılan kredilerin 
büyük kısmı yabancı para cinsindendir ve toplam kredi stoku içindeki payı azalmıştır.  
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Finansal olmayan kuruluşların yabancı para kredileri: Türkiye’de yerleşik bankaların 
yabancı para kredilerinin toplamı 104,8 milyar dolardır. Bu bankaların yurtdışı şubelerinden 
finansal olmayan kuruluşlara kullandırdıkları krediler 2011 yılında 23,5 milyar dolar olmuştur.  
 
Bu krediler finansal olmayan kuruluşların dış borç stokunun yüzde 21’ini oluşturmuştur. 
Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışı şubelerinden kullandırılan krediler hariç tutulduğunda 
finansal olmayan kuruluşların dış borç stoku 12,8 milyar dolar artarak 89,9 milyar dolar 
olmuştur. Bu artışta, Türkiye’de yerleşik bankaların aracılık maliyetinin 2011 yılında 
yükselmesinin de etkisi olmuştur.  

 
Finansal Olmayan Kurumların Yabancı Para Borçları (milyar dolar) 

 

 
2002 2010 2011 

        

Kurumsal krediler* (Yabancı para) 19 92 105 

  -Yurtiçi şubelerden 14 63 81 

  -Yurtdışı şubelerden 5 29 23 

    
Finansal olmayan sektörün 

   
  -Dış borç stoku 33 106 113 

  -Yurtdışı borç stoku 28 77 90 
* Dövize endeksli krediler dahildir. 
Kaynak: TCMB. 

 
2.6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
 
Piyasa değeri gerilemiştir: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 endeksi, 2011 
yılında hem dolar, hem de Türk lirası bazında azalmıştır. Endeks, dolar bazında yüzde 37 
oranında daralarak 1.580 puan, Türk lirası bazında ise yüzde 22 oranında azalarak 51.267 
puan değerine gerilemiştir. Öte yandan hisse senetleri toplam işlem hacmi yüzde 1 
oranında daralarak 424 milyar dolar olmuştur. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa 
değeri 2010 yıl sonunda 308 milyar dolardan, 2011 yıl sonunda 202 milyar dolara 
gerilemiştir. Piyasa değerinin gsyh’ya oranı da yüzde 38’den yüzde 26’ya gerilemiştir. 
Borsada işlem gören şirket sayısı 2010 yılına göre 23 adet artarak 373 olmuştur.  
 

Finansal Kurumların Piyasa Değeri ve Toplam İçindeki Payı 
 

 
             Kaynak: IMKB. 

15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

02 08 09 10 11

Piyasa değeri (Milyar dolar) Toplam içinde payı(yüzde, sağ eksen)



TBB 2011-2012 Faaliyet Raporu  29 
  

 

Finansal kuruluşların piyasa değeri ve payı düşmüştür: Borsada, 32 finansal kuruluşun 
hisseleri işlem görmektedir. Bunların 16 tanesi bankadır. Finansal kuruluşların piyasa değeri 
2011 yılında yüzde 43 gerileyerek 65 milyar dolara düşmüştür. Finansal kuruluşların piyasa 
değerinin, Borsa’da işlem gören tüm şirketlerin piyasa değerine oranı 5 puan azalarak yüzde 
32’ye gerilemiştir.  

 
2.7. Dış ticaret dengesi  
 
Dış ticaret açığı büyümüştür: İç talepteki hızlı büyüme, yurtdışı borçlanmadaki artış ile 
petrol ve diğer enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak dış ticaret hacmi ithalat ağırlıklı 
olarak büyümüştür. Dış ticaret hacmi 2011 yılında yüzde 26 oranında artarak 376 milyar 
dolar olmuştur. Dış ticaret hacminin gsyh’ya oranı 8 puan artarak yüzde 49 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. İhracat yüzde 18 oranında artarak 135 milyar dolara, ithalat ise yüzde 30 
oranında büyüyerek 241 milyar dolara yükselmiştir.  
 

Dış Ticaret (milyar dolar) 
 2002 2008 2010 2011 

     
İhracat 36 132 114 135 
İthalat 52 202 186 241 
Dış ticaret açığı 16 70 72 106 
Dış ticaret hacmi 88 334 299 376 
Dış ticaret açığı/gsyh 9 9 10 14 

İhracat/ithalat (%) 70 65 62 56 
                     Kaynak: TÜİK.  
 

Dış ticaret açığı yüzde 47 oranında büyüyerek 106 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret açığının 
gsyh’ya oranı 4 puan artarak yüzde 14’e yükselmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 6 
puan azalarak yüzde 56’ya gerilemiştir. İhracatın  gsyh’ya oranı 2010 yılına göre 3 puan 
artarak, yüzde 18’e, ithalatın gsyh’ya oranı 6 puan artarak yüzde 31’e çıkmıştır.  
 

Gsyh, İhracat ve İthalat Büyüme Hızı (dolar bazında, yıllık, yüzde) 
 

 
              Kaynak: TÜİK. 
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi yüzde 6,4; 
ithalat miktar endeksi ise yüzde 12 oranında artmıştır. Fiyat endeksi ise, ihracat için yüzde 
11,5; ithalat için yüzde 15,7 artmıştır. 

 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

08 09 10 11

gsyh İhracat İthalat



TBB 2011-2012 Faaliyet Raporu  30 
  

 

Mal Grupları İtibariyle Dış Ticaret, 2011 
 

                       İhracat                      İthalat 

  
Milyar   Yüzde Yüzde Milyar  Yüzde Yüzde 

pay           $      değ. pay       $ değ. 

 
  

     
Sermaye malları 14 20 11 37 29 16 

Ara malları 68 21 50 173 32 72 

Tüketim malları 52 15 39 30 20 12 

Diğer 1 35 0 1 35 0 
Toplam 135 19 100 241 30 100 

Kaynak: TÜİK. 

 
Mal grupları itibariyle ithalat, sermaye mallarında yüzde 29, ara mallarında yüzde 32 ve 
tüketim mallarında ise yüzde 20 oranında artmıştır. Ara malları ithalatı toplam ithalatın yüzde 
72’sini oluşturmuştur. 2011 yılında büyük ölçüde ham petrol ve doğalgaz kalemlerinden 
oluşan mineral yağlar ve yakıtlar kalemi geçen yıla göre yüzde 41 oranında artarak 54,1 
milyar dolar olmuş ve toplam ithalatın yüzde 22’sini oluşturmuştur. 
 
Mal grupları itibariyle ihracatın yüzde 39’u tüketim mallarından, yüzde 50’si ara mallarından, 
yüzde 11’i ise sermaye mallarından oluşmuştur.  
 
Dış ticarette AB ülkeleri yüzde 42 oranında bir paya sahiptir. AB dışı Avrupa ülkelerinin payı 
yüzde 14’tür. AB ülkeleri ile dış ticaret açığı 2010 yılında 19,5 milyar dolardan 2011 yılında 
28,7 milyar dolara yükselmiştir. AB ülkelerinin ithalattaki payı yüzde 38, ihracattaki payı ise 
yüzde 46’dır.  
 

Ülke Grupları İtibariyle Dış Ticaret, 2011 

 

              İhracat                 İthalat 
İhracat-

İthalat 

  
Milyar 

   $ 

Yüzde 
değ. 

Yüzde 
pay 

Milyar Yüzde 
değ. 

Yüzde 
pay 

Milyar  

        $       $ 

        
AB  62 18 46 91 26 38 -29 

Serbest bölge 3 21 2 1 18 0 2 

Diğer ülkeler 70 19 52 149 32 62 -79 

  Avrupa 13 14 10 36 19 15 -23 

  Afrika 10 11 8 7 40 3 4 

  Amerika 8 31 6 23 35 9 -15 

  Yakın ve Orta doğu 28 20 21 20 57 9 8 

  Diğer Asya 10 19 7 53 32 22 -43 

  Avust. ve Y.Zelanda 1 19 0 1 64 0 0 

  Diğer  0 61 0 9 31 4 -9 

Toplam 135 19 100 241 30 100 -106 
Kaynak: TÜİK. 

 

2.8. Ödemeler dengesi 
 
Cari açığın gsyh’ya oranı yüzde 10 oldu: Cari işlemler açığı yüzde 65 oranında artarak 77 
milyar dolara yükselmiştir. Cari işlemler açığının gsyh’ya oranı yüzde 6,6’dan yüzde 10’a 
yükselmiştir. 
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Cari İşlemler Dengesi (milyar dolar) 
 

 
2002 2008 2010 2011 

          

Cari işlemler dengesi -2 -42 -47 -77 

  -Mal dengesi -8 -53 -56 -89 

    -İhracat(fob) 40 141 121 144 

    -İthalat(fob) -49 -194 -177 -233 

  -Hizmetler dengesi(net) 8 17 16 18 

    -Turizm gelirleri(net) 7 18 16 18 

  -Gelir dengesi(net) -6 -8 -7 -8 

    -Doğrudan yatırımlar 0 -3 -2 -3 

    -Portföy yatırımları -1 1 -1 -1 

    -Diğer yatırımlar -4 -7 -4 -4 

      -Faiz ödemeleri -4 -9 -5 -5 

  -Cari transferler 4 2 1 2 

    -İşçi gelirleri 2 1 1 1 
Kaynak: TCMB. 

 
Turizm gelirlerinin olumlu etkisiyle hizmetler fazlasının, cari işlemler açığını azaltmasına olan 
katkısı sürmüştür. Gelir dengesi 7,7 milyar dolar açık vermiştir.  
 

Sermaye ve Finans Hesapları (milyar dolar) 
 

 
2002 2008 2010 2011 

          

Sermaye ve finans hesapları 1 34 44 65 

  -Sermaye hesabı(net) 0 0 0 0 

  -Finans hesabı(net) 1 34 44 65 

    -Doğrudan yatırımlar(net) 1 16 8 13 

    -Portföy yatırımları(net) -1 -5 16 22 

    -Diğer yatırımlar(net) 1 25 33 28 

 -Net hata ve noksan 0 6 3 12 

Genel denge 0 -3 15 1 

  -IMF kredileri 6 2 -2 -3 

  -Resmi rezervler -6 1 -13 2 

Kaynak: TCMB. 

 

Net sermaye girişi yüzde 48 artarak 65 milyar dolar olmuştur. Net doğrudan yabancı sermaye 
girişi yüzde 77,5 artarak 13,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Porföy yatırımları ve 
finans dışı kesimin borçlanmasında hızlı büyüme olmuştur. Finansal kuruluşların net 
borçlanması 16 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş; finansal olmayan kuruluşlar ise 20 
milyar dolar düzeyinde borçlanmıştır. 
 
Diğer taraftan, net hata ve noksan kaleminin 12,2 milyar dolar fazla vermesinin de katkısıyla 
genel denge fazlası 1 milyar dolar olmuştur. Uluslararası Para Fonu’na 2,8 milyar dolar 
ödenmiş; resmi rezervler ise 1,8 milyar dolar azalmıştır. 
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Sermaye Hareketleri (milyar dolar) ve  
Doğrudan Yatırımların Sermaye Hareketlerindeki Payı (yüzde) 

 

 
               Kaynak: TCMB. 

 
2.9. Dış borç stoku  
 
Özel kesimin dış borç stoku büyüdü: Dış borç stoku, 2011 yılında 14,3 milyar dolar 
artarak, 306,6 milyar dolara yükselmiştir. Dış borç stoku kamuda 1 milyar dolar artarak 90 
milyar dolar olurken, özel sektörde 11,2 milyar dolar artarak 202,7 milyar dolara ulaşmıştır. 
Merkez Bankasının dış borçları ise 2,2 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolar düzeyine 
gerilemiştir. Uzun vadeli dış borç stoku 7,9 milyar dolar, kısa vadeli dış borç stoku ise 6,3 
milyar dolar artmıştır. Uzun vadeli dış borç stoku içinde, kamu kesiminin (Merkez Bankası 
hariç) borçları 2,3 milyar dolar artarak 87 milyar dolar olmuştur. Özel kesimin uzun vadeli dış 
borç stoku ise 7,3 milyar dolar artmıştır. 
 

Dış Borç Stoku (milyar dolar) 
 

  2002 2008 2010 2011 

 
  

 
    

Uzun vadeli 113 227 215 223 

   Kamu 64 75 85 87 

   TCMB 20 12 10 8 

   Özel 29 140 120 127 

     Finansal kuruluşlar 5 41 34 42 

       Bankalar 3 30 29 35 

     Finansal olmayan kuruluşlar 24 99 85 86 

Kısa vadeli 16 50 78 84 

   Kamu 1 3 4 7 

   TCMB 2 2 2 1 

Finansal kuruluşlar 5 25 48 48 

Finansal olmayan kuruluşlar 8 24 24 28 

Toplam 130 278 292 307 
           Kaynak: HM.   
 

Dış borç stokunun gsyh'ya oranı değişmedi: Dış borç stokunun gsyh’ya oranı  39,7 
seviyesinde aynı kalmıştır. Uzun vadeli borçların gsyh'ya oranı 0,3 puan azalarak yüzde 
28,9’a gerilerken; kısa vadeli borçların oranı ise 0,4 puan artarak, yüzde 10,9’a yükselmiştir.  
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Dış Borç Stokunun Gsyh'ya Oranı (yüzde)  

 

 
          Kaynak: HM. 

 
Toplam dış borç stokunun yüzde 31’i kamu kesimine, yüzde 3’ü Merkez Bankası’na aittir. 
Banka sistemi dış borç stoku içinde yüzde 26 oranında, banka dışı kesimler ise yüzde 40 
oranında paya sahiptir. Kamu kesimi dış borçlarının (Merkez Bankası hariç) gsyh'ya oranı 
yüzde 12 düzeyindedir. Uzun vadeli dış borç stokunun 42 milyar doları resmi kreditörlere, 
130 milyar doları ise özel kreditörlere aittir. Resmi kreditörler içinde en büyük pay 34 milyar 
dolar ile Uluslararası Para Fonu’nun da dahil olduğu uluslararası kuruluşlar kalemine aittir. 
Ayrıca tamamı uzun vadeli olan tahvil stoku Aralık 2011 itibariyle 50,8 milyar dolar 
düzeyindedir. 2003 yılından sonra ilk defa, tahvil stoku içinde özel sektör tahvilleri yer 
almıştır. Özel sektör tahvillerinin miktarı 3,7 milyar dolar olmuştur. 

 
3. 2011 Yılında Türkiye’de Bankacılık Sektörü1 
 
3.1. Faaliyetteki bankalar, şube sayısı ve istihdam 
 
Banka sayısı 1 azaldı:  Türkiye’de 2011 yılında faaliyet gösteren banka sayısı 48 olmuştur. 
Bunlardan 4 tanesi katılım bankalarıdır.2 Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarının sayısı Fortis Bank’ın Türk Ekonomi Bankası bünyesinde birleşmesi sonucunda  
1 azalarak 44 olmuştur.  
 

Bankaların 31 tanesi mevduat bankası, 13 tanesi ise kalkınma ve yatırım bankasıdır. 
Mevduat bankalarından 3’ü kamusal sermayeli, 11’i ise özel sermayeli bankadır. Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde 1 banka bulunmaktadır. Yurtdışı yerleşiklerin 
yüzde 51 ve daha fazla oranda paya sahip oldukları yabancı sermayeli mevduat bankalarının 
sayısı 16’dır. Kalkınma ve yatırım bankalarının 3’ü kamu sermayeli, 6’sı özel sermayeli ve 4’ü 
yabancı sermayeli bankadır.  

 

 

 

                                                 
1
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının verilerini içermektedir. 

2
Katılım bankaları hakkında detaylı bilgiye www.bddk.org.tr ve www.tkbb.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
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Banka ve Şube Sayısı* 

 
 2002 2010 2011 

 Banka 

Şube 

Banka 

Şube 

Banka 

Şube 

       
Mevduat bankaları 40 6.087 32 9.423 31 9.791 
   Kamu sermayeli 3 2.019 3 2.744 3 2.909 
   Özel sermayeli 20 3.659 11 4.582 11 4.944 
   Fondaki bankalar 2 203 1 1 1 1 
   Yabancı sermayeli 15 206 17 2.096 16 1.937 
Kalkınma ve yatırım bankaları 14 19 13 42 13 42 
Toplam 54 6.106 45 9.465 44 9.833 
* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil. 
Kaynak: TBB. 

 
Şube ağı genişlemeye devam etti: Toplam şube sayısı 368 adet artarak 9.833’e 
yükselmiştir. Şube sayısındaki artışın tamamı mevduat bankaları grubunda olmuştur. Şube 
sayısı, özel sermayeli mevduat bankalarında 362 adet, kamu sermayeli mevduat 
bankalarında 165 adet artmış, yabancı sermayeli mevduat bankalarında birleşme sonrası 
159 adet azalmıştır.  
 
Sektörde, şube başına düşen nüfus 7.599 kişi düzeyindedir.  
 
İstihdamda rekor: Bankaların istidamı 2.914 kişi artarak 181 bin kişiye, yıl sonu itibariyle 
rekor düzeye ulaşmıştır. Çalışan sayısı kamu sermayeli mevduat bankalarında 3.004, özel 
bankalarda 5.414 kişi artarken yabancı bankalarda 4.966 kişi, fon bankasında ise 9 kişi 
azalmıştır. Çalışan sayısı, kalkınma ve yatırım bankalarında 528 kişi azalmıştır.  
 
Sektörde çalışan başına düşen nüfus 412 kişidir.  

 

Bankacılık Sektöründe İstihdam 
                2002             2010            2011 

    
Mevduat bankaları    118.329 173.134 176.576 
   Kamu sermayeli  40.159 47.235 50.239 
   Özel sermayeli  66.869 83.633 89.047 
   Fondaki bankalar      5.886 252 243 
   Yabancı sermayeli    5.416 42.014 37.047 
Kalkınma ve yatırım bankaları    4.942 5.370 4.842 
Toplam    123.271 178.504 181.418 

         Kaynak: TBB. 

 
Banka çalışanlarının yüzde 97’si mevduat bankaları, yüzde 3’ü kalkınma ve yatırım bankaları 
tarafından istihdam edilmiştir.  
 

Banka Başına Şube ve Çalışan Sayısı 
                    Şube                     Çalışan 
    2002 2010     2011 2002 2010 2011 

       
Mevduat bankaları 152 294 316 2.958 5.410 5.696 
   Kamu sermayeli 673 915 970 13.386 15.745 16.746 
   Özel sermayeli 183 417 449 3.343 7.603 8.095 
   Fondaki bankalar 102 1 1 2.943 252 243 
   Yabancı sermayeli 14 123 121 361 2.471 2.315 
Kalkınma ve yatırım bankaları 1 3 3 353 413 372 
Toplam 113 210 223 2.283 3.967 4.123 

     Kaynak: TBB. 
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Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 28’i kamu sermayeli mevduat bankalarında, yüzde 
49’u özel sermayeli mevduat bankalarında ve yüzde 20’si yabancı sermayeli bankalarda 
çalışmaktadır.  
 

Şube ve Personel Sayısı (bin) 
 

 
            Kaynak: TBB. 

 

3.2. Bilanço büyüklüğü 
 
Aktiflerin gsyh’ya oranı yüzde 94 oldu: Toplam aktifler, 2011 sonu itibariyle, bir önceki yıla 
göre yüzde 20 artarak 1.162 milyar TL’ye (615 milyar dolar) yükselmiştir. Türk lirasının 2011 
yılında yüzde 23 değer kaybetmesinin de etkisiyle toplam aktifler dolar bazında yüzde 2 
oranında azalmıştır. Toplam aktiflerin gsyh’ya oranı yüzde 90 olmuştur.   
 
Katılım bankaları da dahil edildiğinde toplam aktiflerin 1.218 milyar TL  olan (645 milyar 
dolar) değerinin gsyh’ya oranı yüzde 94 düzeyindedir.   

 
Toplam Aktifler (milyar dolar) ve Gsyh'ya Oranı (yüzde)  

 

 
              Kaynak: BDDK. 
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Toplam aktiflerde büyüme mevduat bankaları grubunda; kamu sermayeli bankalarda yüzde 
14, özel sermayeli bankalarda yüzde 24 ve yabancı sermayeli bankalarda ise yüzde 17 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Kalkınma ve yatırım bankalarının bilançolarındaki artış hızı yüzde 
34 olmuştur. 

Toplam Aktifler, Aralık 2011  

 

Milyar Milyar 
Yüzde 

değ. 
Yüzde 

değ. 

          ¨             $         ¨             $ 

 
        

Mevduat bankaları 1.120 593 20 -2 

   Kamu ve Fon bankaları 342 181 14 -7 

   Özel sermayeli 619 328 24 1 

   Yabancı sermayeli 158 84 17 -5 

Kalkınma ve yatırım bank. 42 22 34 9 

Toplam 1.162 615 20 -2 
                 Kaynak: BDDK. 

 
Toplam aktifler Türk lirası bazında yüzde 20 oranında büyümüştür. İç talepteki büyüme ve 
reel faiz oranlarındaki düşüşe bağlı olarak kurumsal müşterilerin hem işletme hem de yatırım 
amaçlı kredi talebi, bireysel müşterilerin de tüketici kredisi talebi artmıştır.  
 
Mevduat en önemli kaynak: Mevduat, en önemli kaynak olma niteliğini sürdürmüştür. Öte 
yandan, tasarruf oranlarındaki gerileme ve görece pahalı bir kaynak olması nedeniyle, 
mevduatın toplam aktifler içindeki payı azalmış; yurtdışı kaynak kullanımı ve repo aracılığıyla 
kullanılan kaynakların payı ise artmıştır. 
 

Başlıca Bilanço Kalemlerinde Değişme (¨ milyar) 
 

 
Varlıklar 

  2010 2011 

Likit aktifler -6 45 

Menkul değerler cüzdanı 25 -3 

Krediler 126 149 

Diğer aktifler 20 1 

Toplam 164 197 

  -Türk lirası 130 92 

  -Yabancı para 34 105 

 

                                                     
Kaynaklar 

  2010 2011 

Mevduat 96 72 

Mevduat dışı kaynaklar 35 101 

Özkaynaklar 23 10 

Diğer pasifler 10 11 

Toplam 164 197 

  -Türk lirası 123 74 

  -Yabancı para 41 124 
Kaynak: BDDK. 
 
Bankacılık sektörünün toplam bilanço büyüklüğü, 2011 yılında 197 milyar TL artmıştır. Bu 
artışın yüzde 37’si (72 milyar TL)  mevduattan; yüzde 51’i (101 milyar TL) mevduat dışı 
kaynaklardan, yüzde 5’i (9,6 milyar TL) özkaynaklardan ve yüzde 6’sı (11 milyar TL) diğer 
pasiflerden gelmiştir. Sağlanan kaynakların yüzde 76’sı (149 milyar TL) kredilere, yüzde 23’ü 
(45 milyar TL) likit değerlere ayrılmıştır.  
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3.3. Sektör Payları 
 
Piyasa payında değişme: Mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki payı yüzde 96, 
kalkınma ve yatırım bankalarının payı ise yüzde 4 olmuştur. Toplam aktiflerde, kamu 
bankalarının payı yüzde 2 azalırken, özel ve yabancı bankaların payları yüzde 1 oranında 
artmıştır.  
 
Buna karşılık, toplam mevduat içinde özel ve yabancı sermayeli bankaların payı sırasıyla 3 
ve 1 puan artarak yüzde 53 ve 13’e yükselirken, kamu sermayeli bankaların payı 4 puan 
gerileyerek yüzde 34’e düşmüştür. 
 

Grupların Sektör Payları (yüzde) 
 

 Toplam aktifler Toplam mevduat Toplam krediler 
  02  10  11  02  10  11  02  10  11 

          
Mevduat bankaları 96 97 96 100 100 100 89 97 96 
   Kamu sermayeli 36 31 29 39 38 34 20 29 28 
   Özel sermayeli 56 52 53 58 50 53 65 52 54 
   Fon bankaları  0 0  0 0  0 0 
   Yabancı sermayeli 3 13 14 2 12 13 4 15 14 
Kalkınma ve yatırım bank. 4 3 4 - - - 11 3 4 
Toplam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

               Kaynak: BDDK. 

 
Toplam krediler içinde kamu bankalarının ve yabancı sermayeli bankaların payları 1’er puan 
düşerek sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 14’e gerilerken; özel bankaların payı 2 puan artarak 
yüzde 54’e yükselmiştir. 
 

3.4. Yoğunlaşma  
 

Sektördeki ilk beş bankanın toplam aktifler ve mevduat içindeki payı sırasıyla yüzde 2 ve 
yüzde 3 azalırken; kredilerdeki payı ise 1 puan artmıştır. İlk on bankanın toplam aktifler 
içindeki payı 1 puan artarken, toplam mevduat içindeki payı değişmemiş; kredilerdeki payı 
ise 1 puan artmıştır. 
 

Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma (yüzde) 

 
 2002 2008 2010 2011 

Eylül 

İlk beş banka*     

   T. aktif 58 62 63 61 

   T. mevduat            61 65 66 63 

   T. krediler            55 58 57 58 

İlk on banka*     

   T. aktif            81 86 87 88 

   T. mevduat            86 90 91 91 

   T. krediler            74 84 86 87 
                           * Toplam aktiflere göre. 

            Kaynak: TBB. 

 

İlk beş banka içinde 2011 yılında, 1 kamu bankası ve 4 özel banka yer alırken, ilk on banka 
arasında 3 kamu bankası, 5 özel banka ve 2 yabancı sermayeli banka bulunmaktadır. 
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Banka Büyüklükleri (2011) 

 
Milyar $  0-2  2-10 10-40 40-80  80+ 

  02 11 02 11 02 11 11 11 

Sayı                 

Mevd. b. 26 14 8 5 6 5 5 2 

   Kamu     1   2   2 1 

   Özel 11 3 5 3 4 1 3 1 

   Yabancı 10 10   2   4     

   Fon 5 1 2           

Kal.Yat. b. 13 10 1 3         

Toplam 39 24 9 8 6 5 5 2 
       Kaynak: TBB. 

 

Aktif büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde 2 banka ve 40 milyar dolar ile 80 milyar dolar 
arasında 5 banka vardır. Bununla birlikte, bankaların yarısından fazlasının aktif büyüklüğü 2 
milyar doların altındadır. 
 

3.5. Bilanço Türk Lirası –Yabancı Para Yapısı   
 
Türk lirasının değer kaybetmesinin de etkisiyle, hem aktif hem de pasif yabancı para 
kalemler yüzde 42 büyümüştür. Türk lirası aktifler yüzde 13, Türk lirası pasifler ise yüzde 11 
artmıştır.  

 
Türk Lirası Kalemlerin Bilanço İçindeki Payı (2002-2011, yüzde) 

 

 
        Kaynak: BDDK. 

 
Bilanço içinde Türk lirası aktiflerin payı 5 puan gerileyerek yüzde 69’a, Türk lirası pasiflerin 
payı ise  6 puan azalarak yüzde 64'e gerilemiştir. 
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Bilanço İçinde Yabancı Para  ve “Yabancı Para Aktifler-Yabancı Para Pasifler”(*) 

 

 
Yabancı para 

aktifler                                           
Yüzde pay 

Yabancı para 
pasifler                                           

Yüzde pay 

Yabancı para 
aktifler - pasifler                                            

Milyar dolar  

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

       
Mevduat bankaları 26 30 30 36 -27 -30 

   Kamu sermayeli 20 25 21 25 -2 -1 

   Özel sermayeli 31 36 34 41 -9 -17 

   Yabancı sermayeli 19 23 36 38 -15 -13 

Kalkınma ve yatırım bank. 31 37 35 44 -1 -2 

Sektör 26 31 30 36 -28 -32 
(*) 

Tabloda kullanılan. 
 “Yabancı Para Aktifler-Yabancı Para Pasifler” tanımı sadece bilanço içi döviz varlıkları ve döviz yükümlülüklerini içermektedir. 
Bu nedenle, bu tanım “Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı Standart Rasyosu”nda yer alan “Net Genel Pozisyon” tanımından 
farklıdır. Dolayısıyla raporda yer alan tanım dövize endeksli krediler ile bilanço dışı döviz varlık ve yükümlülüklerini 
içermemektedir. Yapılacak değerlendirmelerde bu husus dikkate alınmalıdır. 

Kaynak: BDDK.
 

 

 
Banka gruplarında Türk lirası- yabancı para dağılımı: Gruplar itibariyle, Türk lirası 
kalemlerin bilanço içindeki ağırlığı önemli farklılıklar göstermektedir. Kamu sermayeli 
bankaların bilançosu Türk lirası ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bu bankalarda, Türk lirası 
aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 75, özel sermayeli bankalarda ise yüzde 64 
düzeyindedir. Benzer farklılıklar kaynakların dağılımında da vardır. Nitekim kamu sermayeli 
bankalarda, Türk lirası pasiflerin toplam pasifler içindeki payı yüzde 75 iken, bu oran özel 
sermayeli bankalarda yüzde 59’dur.  
 
Kur riski düşük: Bankacılık sektöründe bilanço içi döviz pozisyonunu gösteren döviz aktifleri 
ile döviz kaynakları arasındaki fark 2011 yılında 32 milyar dolar olmuştur. Buna karşılık, 
yabancı para net genel pozisyonu 315 milyon dolar fazla vermiştir. Bilanço içi net döviz 
pozisyonunun toplam 8,6 milyar doları özel bankalara, 8,5 milyar doları ise yabancı 
bankalara aittir.  
 

Yabancı Para Net Genel Pozisyonu (milyon dolar) 
 

 2008 2010 2011 

    

   Mevduat bankaları -129* -10* 310 

      Kamu sermayeli -191 108 -265 

      Özel sermayeli 44 44 772 

      Yabancı sermayeli 18 -162 -196 

   Kalkınma ve yatırım bankaları 38 28 -14 

   Sektör 16 41 315 
                  * Fon bankaları hariç. 
                   Kaynak: BDDK.      
 
3.6. Aktiflerin yapısı 
 
Kredilerin payında artış: Bankacılık sektörünün aktif yapısında krediler lehine değişme 
devam etmiştir. 2011 yılında önemli değişiklikler olmuştur. Kredilerin toplam aktiflerdeki payı 
4 puan artarak yüzde 56’ya çıkmıştır. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarını artırması 
sonucunda likit varlıklarda hızlı bir artış gerçeklemiştir. Öte yandan, Devlet iç borçlanma 
senetlerinin ağırlıklı oranda yer aldığı menkul kıymetler portföyünün payı likit aktif yaratma 
ihtiyacının de etkisiyle azalarak yüzde 24 olmuştur.  
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Aktiflerin Gelişimi ve Yapısı 

 

 

        Milyar              Milyar Yüzde değ.       Yüzde pay 

         ¨          $           ¨ 2010 2011 

      
Likit aktifler 144 76 45 10 12 

Finansal varlıklar 283 150 -1 30 24 

Krediler ve alacaklar 648 343 30 52 56 

   Takip. krediler 18 9 -6 2 2 

   Özel karşılıklar 14 8 -11 2 1 

Duran aktifler 26 14 6 3 2 

Reeskontlar 31 17 11 3 3 

Diğer aktifler 30 16 4 3 3 

Toplam aktifler 1162 615 20 100 100 

Kaynak: BDDK. 

 
Yıllık bazda, kredilerdeki artış hızı Eylül 2011’de yüzde 40’a kadar çıkmış, yıl sonunda ise 
yüzde 30’a gerilemiştir. Aralık 2010’da yüzde 9 olan menkul değerler portföyünün yıllık bazda 
büyüme hızı Haziran 2011’e kadar gerilemiş ve Haziran ayında büyüme durmuştur. Aralık 
2011’de ise menkul değerler cüzdanı yıllık bazda yüzde 1 küçülmüştür.  
 

Krediler ve Menkul Değerler Cüzdanının Toplam Aktiflere Oranı (yüzde) 

 
            Kaynak: BDDK. 

 
Krediler Türk lirası ağırlıklı: Kredilerin yüzde 70’i Türk lirası, yüzde 30’u ise yabancı para 
kredilerden oluşmuştur. 2011 sonu itibariyle, krediler içinde kurumsal kredilerin payı yüzde 
68, hanehalkının kullandığı kredilerin payı ise yüzde 32 olmuştur. 
 

Kredilerin Gsyh’ya Oranı (yüzde) 
 

 
       Kaynak: BDDK. 
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Kredilerin dağılımı: Bireysel krediler içinde, konut kredilerinin payı yüzde 32, tüketici 
kredilerinin payı yüzde 38, kredi kartlarının payı yüzde 27, otomobil kredilerinin payı ise 
yüzde 3  olmuştur. 

Kredilerin Dağılımı* (¨ milyar) 
 

  
Yıllık Yüzde Pay 

  2011 
yüzde 

değişme 
2002 2010 2011 

      
Kurumsal 487 28 86 68 68 

   KOBİ 163 30 - 22 23 

Hanealkı 234 29 14 32 32 

   Kredi kartları 62 26 9 9 9 

   Tüketici ve konut  172 29 5 24 24 

       Konut 75 22 1 11 10 

       Otomobil 8 26 1 1 1 

       Tüketici 89 37 3 12 12 

Toplam 721 28 100 100 100 
* Katılım bankaları dahildir. 
Kaynak: BDDK. 

 
KOBİ kredileri: BDDK’nın verilerine göre, 2011 yılında KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler 
yüzde 30; gayrinakdi krediler ise yüzde 20 artmıştır. KOBİ’lere kullandırılan kredilerin toplam 
kredi stoku içindeki payı 2010 yılına göre 1 puan artarak yüzde 23’e yükselmiştir. KOBİ 
niteliğindeki müşteri sayısı 2011 yılında yüzde 9 artarak, 2 milyona yükselmiştir. Takipteki 
KOBİ kredileri yüzde 12 azalarak, 5,2 milyar TL olmuş toplam KOBİ kredilerine oranı yüzde 
3,2’ye gerilemiştir. 
 
Sektörler itibariyle kredi: Kurumsal nakdi krediler içinde imalat sektörüne kullandırılan 
kredilerin payı yüzde 23 olmuştur. Ticaret sektörüne kullandırılan kredilerin payı yüzde 16 
olmuştur. Bunu yüzde 8 ile hizmetler ve inşaat sektörü izlemiştir. 
 
Kredi riski hem nominal hem de oran olarak azaldı: Mevduat, kalkınma ve yatırım 
bankalarında özel karşılık öncesi takipteki krediler 2011 yılında yüzde 6 azalarak 17,7 milyar 
TL’ye gerilemiştir. Takipteki kredilerin yüzde 80’i için karşılık ayrılmıştır. Bu oran, kamu 
sermayeli bankalarda yüzde 87, özel sermayeli bankalarda yüzde 80 ve yabancı sermayeli 
bankalarda yüzde 75 düzeyindedir. Özel karşılık sonrası takipteki kredilerin toplam kredilere 
oranı yüzde 0,6’dan yüzde 0,5’e gerilemiştir. 
 

Takipteki Krediler* ve Özel Karşılık Oranı (yüzde) 
 

 

Takipteki krediler/ Özel karşılıklar/ 
Toplam kredi Takipteki kredi 

  2002 2010 2011 2002 2010 2011 

       
Mevduat bankaları 22,9 3,9 2,8 64,2 85,3 80,5 
   Kamu sermayeli  24,0 3,4 2,6 69,4 87,8 86,6 
   Özel sermayeli 9,8 3,4 2,4 53,0 86,5 79,7 
   Yabancı sermayeli 5,2 6,2 4,5 77,6 80,7 74,9 
Kalkınma ve yatırım bank. 4,2 2,0 1,5 64,0 80,6 77,5 
Toplam 21,3 3,8 2,8 64,2 85,2 80,4 

* Karşılık öncesi. 
Kaynak: BDDK. 
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Katılım bankaları da dahil edildiğinde, takipteki krediler; toplamda yüzde 6, bireysel 
kredilerde yüzde 10, kurumsal kredilerde ise yüzde 2 oranında gerilemiştir. Hanehalkına 
kullandırılan kredi türleri itibariyle, takipteki kredilerde en hızlı daralma yüzde 29 ile ferdi taşıt 
kredilerinde gerçekleşmiştir. 
 

Takipteki Kredilerin (özel karşılık öncesi) Toplam Kredilere Oranı (yüzde) 
 

  2008 2010 2011 

    
Kurumsal 3,5 3,3 2,6 

   KOBİ 5,0 4,7 3,2 

Hanehalkı 3,6 4,1 3,0 

   Kredi kartları 6,5 7,9 6,0 

   Tüketici ve konut  2,5 2,8 1,9 

      Konut 1,3 1,4 0,9 

      Otomobil 5,9 6,0 3,4 

      Tüketici 3,0 3,7 2,7 

Toplam 3,6 3,5 2,8 
                                * Katılım bankaları dahildir. 
                                 Kaynak: BDDK. 
 

Sektörler itibariyle kredi riski: Sektörler itibariyle tahsili gecikmiş alacakların oranı inşaat 
sektöründe yüzde 3,7, imalat sektöründe yüzde 3,4, tarım ve hayvancılık sektöründe yüzde 3 
ve ticaret sektöründe ise yüzde 2,8 düzeyindedir.  

 
3.7. Pasiflerin Yapısı 
 
Kaynakların yüzde 57’si mevduat: Toplam mevduat yüzde 12 oranında büyüyerek 
kaynakların yüzde 57’sini oluşturmuştur. Yabancı para mevduatın Türk lirası karşılığı yüzde 
28, dolar karşılığı ise yüzde 4 oranında artmıştır. Yabancı para mevduatın toplam pasifler 
içindeki payı 1 puan artarak yüzde 19’a yükselmiştir. Buna karşılık, yüzde 6 oranında artan 
Türk lirası mevduatın toplam pasifler içindeki payı 5 puan düşerek yüzde 38 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 
 
Mevduat Türk lirası ağırlıklı: Toplam mevduatın yüzde 66’sını Türk lirası mevduat, yüzde 
34’ünü ise yabancı para mevduat oluşturmuştur. Türk lirası mevduatın toplam mevduat 
içindeki oranı kamu bankalarında yüzde 75, özel bankalarda yüzde 60 ve yabancı 
bankalarda yüzde 70 düzeyindedir. 
 

Pasiflerin Gelişimi ve Yapısı 
 

 

Milyar 

¨ 

Milyar 
$ 

Yüzde değ. 

¨ 

        Yüzde pay 

2010 2011 

 
Mevduat 656 347 12 61 57 
   Türk lirası 436 231 6 43 38 
   Yabancı para 220 117 28 18 19 
Mevduat dışı 289 153 54 20 25 
Özkaynaklar 138 73 7 13 12 
  Ödenmiş serm. 47 25 5 5 4 
  Sermaye yedekleri 88 46 24 7 8 
    Geçmiş Yıl K/Z -18 -10 1 2 -2 
    Dönem K/Z 19 10 -10 -2 2 
Diğer pasifler 66 35 4 6 6 
Toplam 1162 615 20 100 100 

 Kaynak: BDDK. 
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Mevduat dışı kaynaklarda hızlanma: Toplam kaynakların yüzde 25’ini oluşturan mevduat 
dışı kaynaklar 2011 yılında yüzde 54 oranında artarak 289 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Yurtdışından kullanılan kredilerin payı 2 puan artarak yüzde 14’e yükselmiştir. Repo 
işlemlerinden sağlanan fonlar yüzde 69 oranında artmış ve toplam kaynakların yüzde 8’ini 
oluşturmuştur. Öte yandan, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bono, kaynaklar içinde 
henüz düşük bir paya sahip olmasına rağmen 2011 yılı içinde 18,5 milyar TL’ye ulaşmıştır.  
 
Uzun vadeye özendirme: Zorunlu karşılık oranlarının mevduatın vadesine göre 
çeşitlendirilmesinin de etkisiyle 0,5 ay artarak 2,9 ay düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 

Toplam Mevduat ( ¨ milyar, 2011) 
 

    

Mevduatın dağılımı (yüzde) 
 

  
Türk 
lirası 

 Yabancı 
para 

Toplam 
Türk 
lirası 

Yabancı 
para 

Toplam 

       
Mevduat bankaları 436 220 656 66 34 100 

   Kamu sermayeli 169 56 225 75 25 100 

   Özel sermayeli 209 139 348 60 40 100 

   Yabancı sermayeli 58 25 83 70 30 100 

Kalkınma ve yatırım bank. - - - - - - 

Sektör  436 220 656 66 34 100 
Kaynak: BDDK.  

 

Yabancı para mevduatın ortalama vadesi Aralık 2010’da 2,8 ay iken Aralık 2011’de 3 aya 
yükselmiş; Türk lirası mevduatın 2,3 ay olan ortalama vadesi ise 2,8’e yükselmiştir. 
 

3.8. Özkaynaklar 
 
Özkaynak büyümesi yavaşladı: Özkaynaklar Türk lirası bazında yüzde 7 oranında artarak 
138 milyar TL’ye, dolar bazında ise yüzde 13 oranında gerileyerek 73 milyar dolar olmuştur. 
Serbest özkaynaklar (özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacaklar) 
102 milyar TL’den 109 milyar TL’ye yükselmiştir, dolar bazında ise 66 milyar dolardan 58 
milyar dolara gerilemiştir. 2011 yılında gelen yükler nedenyile düşen kar hacmi nedeniyle 
özkaynak büyümesi yavaşlamıştır.  
 

Özkaynaklar 

 

 

        Milyar         Milyar 
Yüzde 

değ.  
Yüzde 

değ. 
T.aktiflere 

oran  

       ¨          $ ¨  $ (yüzde) 

      
Mevduat bankaları 123 65 7 -13 11 

   Kamu sermayeli 32 17 6 -14 9 

   Özel sermayeli 72 38 9 -11 12 

   Yabancı sermayeli 19 10 2 -17 12 

Kalkınma ve yatırım bank. 15 8 9 -11 37 

Sektör  138 73 7 -13 12 
Kaynak: BDDK. 

 
Özkaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 12 oldu: Özkaynaklar toplam aktiflerin yüzde 
12’sini finanse etmiştir.  Serbest özkaynakların toplam aktiflere oranı ise yüzde 9,4 olmuştur.  



TBB 2011-2012 Faaliyet Raporu  44 
  

 

 
 

Serbest Özkaynaklar* 

 

 ¨ Milyar     T. aktiflere oranı (yüzde) 

  2002 2010 2011 2002 2010 2011 

       
Mevduat bankaları 3 89 95 2 10 9 

   Kamu sermayeli 1 25 26 1 8 8 

   Özel sermayeli 1 49 54 1 10 9 

   Yabancı sermayeli 1 15 15 17 11 10 

Kalkınma ve yatırım bank. 3 13 15 27 43 35 

Sektör  6 102 110 3 11 9 
*Özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası takipteki alacaklar.  
Kaynak: BDDK. 

 
Sermaye yeterliliği düştü: Sermaye yeterliliği standart rasyosu 2,5 puan düşerek yüzde 
16,6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Düşüşün başlıca nedenleri özkaynak büyümesinin yavaş 
olması, kredilerin aktifler içindeki payının artmaya devam etmesi, bazı kredi türlerinin risk 
ağırlıklarının artırılması ve Türk lirasının değer kaybının hızlanması olmuştur. Mevduat 
bankaları grubunda sermaye yeterliliği oranı, kamusal sermayeli bankalarda yüzde 14,8, özel 
sermayeli bankalarda yüzde 15,3, yabancı sermayeli bankalarda ise yüzde 16,7 olmuştur. 
Kalkınma ve yatırım bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu ise yüzde 48,1 düzeyindedir. 
 

Özkaynaklar ve Serbest Özkaynaklar (milyar dolar), Sermaye yeterliliği (yüzde) 
 

 
         Kaynak: BDDK. 

 
Risk ağırlıklı varlıklar içinde risk ağırlığı yüzde 100 olan varlıkların payı artarak yüzde 48 
seviyesinde aynı kalmıştır. Risk ağırlığı yüzde 50 olan varlıkların toplam içindeki payı yüzde 
11, risk ağırlığı yüzde 20 olan varlıkların payı ise yüzde 5 düzeyindedir. Sıfır risk ağırlığına 
sahip varlıklar toplamın yüzde 23’ünü oluşturmaktadır.  

 
Risk ağırlıklı varlıkların dağılımı (yüzde) 

 

  2002 2008 2010 2011 

Risk ağırlığına göre kalemler toplamı 100 100 100 100 

Risk ağırlığı yüzde 0 42 28 25 23 

Risk ağırlığı yüzde 20 13 6 5 5 

Risk ağırlığı yüzde 50 12 11 11 11 

Risk ağırlığı yüzde 100 28 45 48 48 

Piyasa riskine maruz tutar 6 2 3 3 

Operasyonel riske maruz tutar  ... 7 8 7 
Kaynak: BDDK. 
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Net kar nominal olarak azaldı: Net kar Türk Lirası bazında yüzde 10 oranında azalarak 19 
milyar TL olmuştur. Net kar, kamu bankalarında yüzde 21 ve özel bankalarda yüzde 10 
oranında küçülürken, yabancı sermayeli bankalar ile kalkınma ve yatırım bankalarında ise 
sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 3 oranında artmıştır. 

 
Net Dönem Kar - Zararı, 2011 

 

 
       Milyar          Milyar                 Yüzde değ. 

            ¨                  $                ¨                     $            

      Mevduat bankaları 18 10 -11 -27 

   Kamu sermayeli 5 3 -21 -36 

   Özel sermayeli 10 6 -10 -26 

   Yabancı sermayeli 2 1 23 0 

Kalkınma ve yatırım bankaları 1 1 3 -16 

Sektör 19 10 -10 -27 

 Kaynak: BDDK. 

 
Özkaynak karlılığı düştü: Özkaynak karlılığı 2,6 puan düşerek yüzde 13,8 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Buna rağmen özkaynak karlılığı Devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin 
2,5 puan üzerinde kalmıştır. Aktif karlılığı ise 0,6 puan azalarak yüzde 1,6 olmuştur.  
 

Özkaynak Karlılığı* ve DİBS Getirisi (yüzde) 
 

 
       *Yıl sonu itibariyle. 
        Kaynak:TBB. 

 
Karlılık rasyoları tüm banka gruplarında gerilemiştir. Özkaynak karlılığının en yüksek olduğu 
grup yüzde 17 ile kamusal sermayeli mevduat bankalarıdır.        

 
Karlılık, 2011 

 

  
Aktif karlılığı Özkaynak karlılığı* 

  (yüzde)  (yüzde) 

          
Mevduat bankaları 1,6 14,8 
   Kamu sermayeli 1,6 17,0 
   Özel sermayeli 1,7 14,4 
   Yabancı sermayeli 1,5 12,4 
Kalkınma ve yatırım bank. 2,1  5,6 

Sektör 1,6 13,8 

                              *Yıl sonu itibariyle. 
                                    Kaynak: TBB. 
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3.9. Gelir-gider durumu 
 
Faiz marjı düştü: Faiz gelirlerinin yüzde 14; faiz giderlerinin ise yüzde 27 oranında 
artmasına bağlı olarak özel karşılık öncesi faiz marjı hemen hemen aynı kalmıştır. Ancak, 
özel karşılıklarını azalmasına bağlı olarak özel karşılık sonrası net faiz geliri yüzde 5 
artmıştır. Faiz dışı gelirler yüzde 7 oranında artarken operasyon giderleri ise genel 
karşılıklardaki artış nedeniyle yüzde 19 büyümüştür. Bu nedenle net faiz dışı  gelirin kara 
katkısı azalmıştır.  

 
Gelir-Gider Tablosu, 2011 (milyar) 

 

   
              Yüzde değişme 

  ¨ $ ¨  $ 

     
Faiz gelirleri 84 45 14 -7 

Faiz giderleri 47 25 27 3 

Net faiz geliri 38 20 1 -18 

Tak. Alac. özel provizyonu 4 2 -25 -39 

Prov.Sonrası Net Faiz Geliri  34 18 5 -15 

Faiz Dışı Gelirler 22 12 7 -13 

  Ücret ve komisyon gelirleri(net) 1 0 -14 -30 

Bankacılık hizmetleri gelirleri 13 7 20 -3 

  Serm. Piy. işlemleri karları (Net) 2 1 -431 -370 

  Kambiyo karları (net) -2 -1 -409 -352 

Diğer faiz dışı gelirler 9 5 2 -17 

Operasyon giderleri 32 17 19 -3 

  Personel giderleri (bilgi için) 12 6 11 -10 

Faiz dışı gelir (net) -10 -5 59 30 

Vergi öncesi kar  24 13 -7 -25 

Vergi provizyonu 5 3 3 -16 

Dönem net karı 19 10 -10 -27 

Kaynak: BDDK. 

 
3.10. Sermaye Yapısı 
 
Halka açıklık oranı yüzde 20: Eylül 2011 itibariyle, mevduat, kalkınma ve yatırım 
bankalarının özkaynaklarının yüzde 20’si İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem 
görmektedir. Özkaynakların yüzde 56’sı Türkiye’de yerleşik kişilere, yüzde 24’ü ise 
yurtdışında yerleşiklere aittir.  
 

Özkaynakların Sermaye Yapısı (Eylül 2011, yüzde) 
 

                                                                                Halka açık             Halka arz edilmeyen 
 

                 Yurtiçinde       
Yerleşik 

Yurtdışında 
Yerleşik 

    
Mevduat bankaları    22,1 50,8 270 
   Kamu sermayeli  14,3 85,7 0,0 
   Özel sermayeli  31,2 48,0 20,8 
   Yabancı sermayeli    0,1 1,7 96,6 
Kalkınma ve yatırım bankaları    3,3 93,5 3,2 

Sektör    20,0 55,6 24,4 
         Kaynak: TBB. 
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Banka grupları bazında, en yüksek halka açıklık oranı yüzde 31,2 ile özel sermayeli 
bankalara ve en düşük halka açıklık oranı yüzde ise 0,1 ile yabancı sermayeli bankalara 
aittir. Kalkınma ve yatırım bankalarının yüzde 94’ü; kamu sermayeli bankalarının yüzde 86’sı 
yurtiçinde yerleşiklere ait iken; özel sermayeli bankalarda bu oran yüzde 48’dir. Yurtdışında 
yerleşikler yabancı sermayeli bankaların özkaynaklarının yüzde 97’sine; özel sermayeli 
bankaların yüzde 21’ine, kalkınma ve yatırım bankalarının ise yüzde 3’üne sahiptir.  
 

3.11. Nazım Hesaplar 
 

2011 yılında gayrinakdi yükümlülükler yüzde 35, taahhütler kalemi ise yüzde 92 oranında 
artmıştır. Toplam bilanço dışı kalemlerdeki artış ise yüzde 83 olmuştur.  

 
Nazım Hesaplar, 2011 

 
Milyar      Milyar              Yüzde değişme 

                ¨           $           ¨           $ 

    
  

Bilanço Dışı Kalemler 1.621 858 83 49 

Gayrinakdi yükümlülükler 192 102 35 10 

Taahhütler  1.428 756 92 56 

  Türev finansal araçlar 566 300 47 20 

  Diğer taahhütler 863 457 139 95 

Kaynak: BDDK. 

 
Bilanço dışı hesaplarda, özellikle kur riskine dönük dengeleme (hedge) amaçlı işlemlerin de 
yer aldığı türev finansal araçlar kalemi, yıl bazında yüzde 47, diğer taahhütler kalemi ise 
yüzde 139 artmıştır.  

 
3.12. Banka ve kredi kartı 
 
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre 2011 yılında kredi kartı sayısı yüzde 9 
oranında artarak 51 milyona ulaşmıştır. Banka kartı sayısı da yüzde 17 artışla 82 milyon 
olmuştur. POS cihazı ve ATM sayıları da sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 17 artarak, 1.976.843 ve 
32.462 düzeyine yükselmiştir.  
 

Kart Sayıları ve İşlem Hacmi 

    

 
2010 2011 Yüzde değ. 

        

Kredi kartı (bin adet) 46.956 51.361 9 

Banka kartı (bin adet) 69.916 81.880 17 

POS cihazı (bin adet) 1.824 1.977 8 

ATM  27.649 32.462 17 

Kredi kartı işlem hacmi (¨ milyar)* 234 291 24 

Banka kartı işlem hacmi (¨ milyar)* 217 255 18 

* Yerli ve yabancı kartların yurtiçi kullanımı. 
Kaynak: BKM. 

 
Kredi kartı işlem hacmi, 2011 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında artarak 291 
milyar TL, banka kartı işlem hacmi ise yüzde 18 oranında artarak 255 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Banka kartı ve kredi kartı ile yapılan işlem hacminin gsyh’ya oranı sırasıyla 
yüzde 20 ve yüzde 23 olmuştur. 
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3.13. İnternet Bankacılığı  
 

İnternet bankacılığı müşteri sayısı 2011 yılında bir önceki yılsonuna göre yüzde 29 artarak, 
8,6 milyon kişiye yükselmiştir. Müşterilerin yüzde 91’i bireysel, yüzde 9’u kurumsaldır. 
 

İnternet Bankacılığı Seçilmiş Göstergeler 

 
 

 2010 
 

 2011 
    Yüzde değ.  

Aktif müşteri sayısı (bin kişi) 6.694 8.606 29 

Finansal işlemler (¨ milyar) 666 1.061 59 

Yatırım işlemleri (¨ milyar) 282 368 30 

Kredi kartı işlemleri (¨ milyar) 22 29 32 

Diğer finansal İşlemler (¨ milyar) 60 93 55 

Toplam (¨ milyar) 1.030 1.551 51 
            Kaynak: TBB. 

 

İnternet bankacılığından yapılan işlemler 2010 yılına göre yüzde 51 artarak, 1.551 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Ağırlıklı olarak havale işlemlerinden oluşan finansal işlemler yüzde 59 
oranında,kredi kartı işlemleri yüzde 32 oranında ve yatırım işlemleri yüzde 30 oranında, diğer 
finansal işlemler ise yüzde 55 oranında artış göstermiştir. 

 
3.14. Uluslararası Karşılaştırma 
 
Türkiye’de finansal sektör henüz büyüme aşamasındadır ve büyümesini de sürdürmektedir. 
Son on yıllık dönemde bankacılık sistemi sabit fiyatlarla gsyh’dan daha hızlı büyümüştür. Bu 
sayede bankacılık sisteminin gsyh’ya oranı 2002 yılında yüzde 61 iken 2011 yılında katılım 
bankaları da dahil yüzde 94’e ulaşmıştır. Dünya Bankası verilerine göre  toplam aktiflerin 
gsyh’ya oranı gelişmekte olan ülkelerde ortalama yüzde 89 düzeyindedir. 

 
Finansal Sektör Seçilmiş Göstergelerin Gsyh’ya Oran (2010, yüzde) 

  Dünya AB GOÜ Türkiye 

Banka aktifi 159 275 89 91 

Sermaye piyasası 238 275 99 75 

   Hisse senedi  88 69 58 43 

   Tahvil ve bono 151 206 41 32 

       Kamu  66 69 26 32 

       Özel 85 137 16 1 

Toplam 397 550 189 166 
Kaynak: IMF, Global Financial Stability Report, Eylül 2010. 

 
AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de bankacılık sektörü oldukça yüksek büyüme 
potansiyeline sahiptir.  
 

Avrupa Birliği ve Türkiye Seçilmiş Göstergeler (2010) 
  AB Türkiye 

   
Aktif/gsyh (yüzde) 345 91 

Kredi/gsyh (yüzde) 144 48 

Nüfus/personel (kişi) 162 382 

Nüfus/şube (kişi) 2.336 7.248 
                                         Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK, TBB, TUİK. 

2010 yılı verilerine göre AB ülkeleri banka aktiflerinin gsyh’ya oranı yüzde 345 iken 
Türkiye’de ise bu oran yüzde 91’dır. Krediler açısından da karşılaştırıldığında Türkiye’nin 
büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. 
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II. Türkiye Bankalar Birliği Faaliyetleri 
 

A. Finansal sektörün/bankacılığın rekabet gücünün artrılımasına ve rekabet 
ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

 
1. Birlik Danışmanları başkanlığında çalışmalarını yürüten Hukuk Müşavirleri Kurulu ile 
Vergi Çalışma Grubu’nun yanısıra, bu faaliyet döneminde üyelerimizin ve ilgili diğer 
kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan çalışma grubu toplantılarında 
gündemdeki konular değerlendirilmiş ve Birlik görüşlerinin oluşturulmasına hazırlık 
yapılmıştır. İlgili makamlara yapılan ziyaretlerle Birlik görüşlerinin dikkate alınması 
hususunda çaba sarf edilmiştir.  
 
2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyet gösteren risk 
merkezinin Birliğe devredilmesini teminen Bankacılık Kanunu’na eklenen “Risk Merkezi” 
başlıklı Ek Madde 1 çerçevesinde BDDK, TCMB TBB, TKBB, Finansal Kiralama Şirketleri 
Derneği, Faktoring Derneği, Tüketici Finansman Şirketleri Derneği ve Kredi Kayıt Bürosu 
A.Ş. (KKB) temsilcilerinin katılımlarıyla Birlik koordinasyonunda oluşturulan Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan taslak yönetmelikler BDDK ve TCMB’nın uygunluk görüşleri alındıkran 
sonra TBB Yönetim Kurulu kararına istinaden Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih ve 
28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
 
Bankacılık Kanunu Alt Düzenlemeleri: BDDK tarafından hazırlanan bankacılık alt 
düzenlemeleri çerçevesinde gündemde yer alan konulardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 
 
a. Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik 
b. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin  
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik  
c. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair  
Yönetmelik  
d. Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal  Beyanında Bulunulması  
Ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
e. Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve  
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
f. Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık  
Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  
g. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle  
Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
h. Kredi Riski Yönetimi Tebliğ Taslağı 
i. Bireysel Müşterilerin Maliyet Bilgilerinin Yayımlanması Hakkında Genelge 
j. Basel 2,5 Taslak düzenlemeleri 
k. Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 
l. Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte  
Değişiklik Yapılmasına İişkin Yönetmelik 
 
BDDK Denetim II Daire Başkanlığı’nın TBB  faaliyetlerinin incelenmesi hakkında  
22 Şubat 2011 tarihli Raporuna ilişkin TBB’nin Bankacılık Etik İlkeleri ve Müşteri Şikayetleri 
Hakem Heyeti uygulamaları ile bankalar ve bireysel müşterileri arasında imzalanacak 
sözleşmelere ilişkin öneriler hakkında tamamlanan çalışmalar BDDK onayına sunulmuştur. 
 
3. Yeni Anayasa: Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanlığı’ndan alınan talep 
doğrultusunda, üyelerimizden alınan görüş ve öneriler TBMM’ne yazılı ve sözlü olarak 
sunulmuştur. 
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4. Çek Kanunu: 5941 sayılı Çek Kanunu’nda değişiklik öngören taslak düzenlemeye 
ilişkin olarak oluşturlan Birliğimiz görüş önerilerinin Tasarıda yer alması için çaba 
sarfedilmiştir. 5941 sayılı Kanun’da değişikik öngören 6273 sayılı “Çek Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 3 Şubat 2012 tarih ve 28193 sayılı Mükerrer 
nüshasında yayımlanmıştır. Buna bağlı olarak da, Resmi Gazete’nin 3 Mart 2012 tarih ve 
28222 sayılı nüshasında, Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle 
Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının 
Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin 2010/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
2012/2 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
5. Türk Borçlar Kanunu: Yürürlüğe 1 Temmuz 2012’de girecek olan Türk Borçlar 
Kanunu’na ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri Adalet Bakanlığı ilgili diğer makamlara 
gönderilmiştir.  

 
6. Türk Ticaret Kanunu: Yürürlüğe 1 Temmuz 2012’de girecek olan Türk Ticaret 
Kanunu’nun zamanaşımına ilişkin  düzenlemesi hakkında Adalet Bakanlığı’na iletilen TBB 
görüşüne ilave olarak uygulamada sorun yaşanabilecek diğer maddeler hakkında TBB görüş 
ve önerileri Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. 
 
7. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: Geçtiğimiz dönemde TC Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Taslak düzenleme ile kredi kartları konusunda Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu’nda düzenlenen bazı maddelerin Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunda yeniden düzenlenmesini öngören düzenlemenin uygulamada yaratacağı sorunlar, 
TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne 
sunulmuştur. Düzenlemeye ilişkin Birlik gündeminde bulunan konuların aktarılması amacıyla 
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nezdinde görüşmeler yapılmıştır. 
Başbakanlığa sevk edilen Tasarı Birlik gündeminde bulunmaktadır. 

 
8. İcra ve İflas Kanunu: İcra ve İflas Kanunu’nun iflasın ertelenmesine ilişkin hükümlerinde 
değişiklik yapılması yönünde çabalar sürdürülmüştür. Kanun’da 2003 yılında yapılan 
düzenleme değişikliğinden sonra Resmi Gazete’nin 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı 
nüshasında yayımlanan 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 179/a maddesinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olmakla birlikte, 
yürürlüğe girdiği zaman dahi ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalacağı düşünüldüğünden, 
2004 sayılı Kanun’un sistematiğine göre Birliğimiz ilgili alt Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan değişiklik önerileri TC Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. 
Ayrıca, TC Adalet Bakanlığı nezdinde İcra ve İflas Kanunu’nu yeniden bütünüyle ele almak 
üzere oluşturulacak olan Komisyon çalışmalarında değerlendirilmek üzere, üyelerimizden 
İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması gerektiği düşünülen madde değişiklik önerileri talep 
edilmiştir. Üyelerimiz görüşleri doğrultusunda Çalışma Grubu tarafından hazırlanan taslak 
çalışmada yer alan maddelerden gerekli görülenler   Hukuk Müşavirleri Kurulu toplantısında 
ayrıca görüşülecektir. 

 
9. Tapu Kanunu: Bankacılık sektöründe rekabet eşitliğinin sağlanması, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve uygulamada yaşanan zorlukların giderilerek ekonomik kayıpların en aza 
indirilmesini teminen Tapu Kanunu’nda ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti 
ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını teminen T.C. 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunulmuştur. Başvuruda talep edilen hususlar TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nde 25 Ağustos 2011 tarihinde ilgili diğer kurumların 
temsilcilerinin de katılımlarıyla yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Birliğimiz başvurusuna 
ilişkin TC Ekonomi Bakanlığı’nın talebi üzerine, yabancı sermayeli bankaların gayrimenkul 
edinimine ilişkin ilgili mevzuatın uygulama açısından değerlendirilmesine katkı sağlamak 
üzere, üyelerimizden alınan örnek vaka bilgileri TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve 
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Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Tapu Kanunu’nda değişiklik öngören 
Tasarı hakkında Birliğimiz görüşleri ayrıca ilgili makamlara iletilmiştir. Türkiye’de kurulu 
bankalar arasında rekabet eşitliğinin sağlanmasını teminen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarıs’ının bankacılık sektörünü çok yakından ilgilendiren maddeleri hakkında 
oluşturulan Birliğimiz görüş ve önerileri ilgili makamlara gönderilmiştir. Kanun Tasarısı TBMM 
Adalet Komisyonunda kabul edilmiştir. 

 
10. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: Resmi Gazete’nin 25 
Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Mükkerrer nüshasında yayımlanan, “Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 6111 sayılı 
Kanun’un 146’ncı maddesi ile 5411 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında 
değişiklik yapılarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci 
ve 100 üncü maddelerinin uygulanması ile genel sağlık sigortalılığında gelir testinin 
yapılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesinin sırrın ifşası 
sayılmayacağı, bu bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin usûl ve esasların Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık ile 
Kurulca belirleneceğine ilişkin hüküm getirilmiştir. Öte yandan, Resmi Gazete’nin 28 Aralık 
2011 tarih ve 28156 sayılı nüshasında yayımlanan, “Genel Sağlık Sigortası Kapsamında 
Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 5 Aralık 
2011 tarih ve 2011/2512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Akabinde, 
Resmi Gazete’nin 11 Ocak 2012 tarih ve 28170 sayılı nüshasında “Genel Sağlık Sigortalısı 
Gelir Tespiti İşlemleri ile ilgili 2012/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi” yayımlanmıştır. 
 
11. Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı: Banka sırrı/müşteri 
sırrına özen gösterilmesinin sağlanmasını teminen  Birlik görüş ve önerileri ilgili 
Komisyonlara sunulmuştur. 
 
12. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı: Mevcut hukuk sistemimizde 
yer almayan bir arabuluculuk müessesesinin kurulmasını teminen TC Adalet Bakanlığı 
tarafından “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” hazırlanmıştır. TBMM 
Adalet Komisyonu gündemine alınan Tasarıya ilişkin Birlik görüşü 2009 yılında TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Söz konusu Tasarı 21 Ekim 2011 tarihinde yeniden 
Adalet Komisyonu gündemine alınmıştır. 
 
13. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Taslağı: Geçtiğimiz 
dönemlerde BDDK tarafından hazırlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanun Taslağına ilişkin Birlik görüşü ilgili kurumlara gönderilmiştir. Tasarı TBMM 
komisyonlarında görüşülmeye başlanmıştır. 
 
14. Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı: Resmi Gazete’nin 19 
Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı nüshasında yayımlanan 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a bağlı olarak, TC Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına İlişkin 
Yönetmelik Taslağı’na ilişkin olarak oluşturulan Birliğimiz görüş ve önerileri Adalet 
Bakanlığı’na gönderilmiştir. Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2012 tarih ve 28184 sayılı 
nüshasında “Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 
 
15. Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Tasarıları: 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin hazırlanan yeni taslak 
düzenlemeler hakkında oluşturulan Birliğimiz görüş ve önerileri ilgili mercilere iletilmiştir. Söz 
konusu düzenlemeleri tek bir Kanun tasarısı altında toplayan ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK)’nundan alınan Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı hakkında üyelerimiz 
bilgilendirilmiştir. 
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16. Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı: TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK) tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı Birliğimiz görüş ve 
önerileri SPK’ya iletilmiştir. 

 
17. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ: 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve bankalara 2013 yılı başından itibaren 
uygulanması öngörülen “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına 
İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) hakkında oluşturulan Birliğimiz görüş ve değerlendirmesi ilgili 
makamlara gönderilmiştir. İlgili makamlar nezdinde yapılan görüşmeler ve düzenlemeye 
ilişkin izlenecek süreç Yönetim Kurulumuzda görüşülmüştür. Yapılan görüşmede; bankalar 
açısından uygulamada ciddi sorunlara neden olması beklenen konulara ilişkin Tebliğ’de 
değişiklik/düzenleme önerileri hakkında TBB Çalışma Grubu tarafından hazırlık yapılmasına 
ve TBB görüşünün SPK Başkanlığına iletilmesine karar verilmiştir. Çalışma Grubu’nun 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 

 
18. Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar: Bankaların ve Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun internet sitesinde ilan edilen bilgilere ilişkin ilan süresinin, 
Mayıs ayının on beşine kadar uzatılması ve bu bilgilerin aynı süre boyunca Birliğimiz internet 
sitesinde de yayımlanması hakkındaki TMSF önerisine ilişkin BDDK’dan alınan yazıda 
Birliğimiz görüşleri talep edilmiştir. BDDK’ya gönderilen yanıtta, TMSF’nin internet sitesinde 
ilan edilen bilgilere ilişkin ilan süresinin, Mayıs ayının on beşinci gününe kadar uzatılmasının 
yararlı olacağı ve Birliğimiz internet sitesinde, zamanaşımına uğrayan hesapların ilanına 
ilişkin bir açıklama ile birlikte, TMSF’nin söz konusu hesapları ilan ettiği internet sayfasına 
link verilmek suretiyle mudilerin bilgilendirilmesinin sağlanabileceği belirtilmiştir.  
 
Zamanaşımına uğrayan mevduat bilgilerinin TMSF’nin ve bankaların kendi internet sitesinde 
yayımlanması kapsamında dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçilmesi ve uygulamanın ortak 
standratlarda yapılmasını teminen TMSF’ye başvuruda bulunulmuştur. TMSF’den alınan 
yanıtta, konunun BDDK’ya iletildiği belirtilmiştir. Konuyla ilgili sorgulama ekranlarına ilişkin 
uygulama değişikliği hakkında BDDK’dan alınan 22 Kasım 2011 tarihli yazı üyelerimizin 
bilgisine sunulmuştur. Zamanaşımına uğrayan hesaplara ilişkin bilgilerin gönderilmesi 
sürecinin başlayacak olması nedeniyle 2012 yılında bankalar tarafından yapılacak ilanların 
formatında değişiklikler yapılacağı ve konu ile ilgili bankalar tarafından uygulamada 
oluşabilecek sorunların önlenmesi ve bilgi paylaşımında bulunulmasını teminen TMSF 
yetkilileri ile Birliğimiz üyesi bankaların temsilcilerinin katılımıyla Birliğimiz merkezinde 13 
Ocak 2012 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. 
 
19. Prim Yönetmeliğinde Değişiklik: Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı ile Mevduatın-Katılım Fonunun Vade Yapısına İlişkin 
Form Taslağı’na ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve 
BDDK’ya iletilmiştir. Anılan Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 29 Eylül 2011 tarih ve 28069 sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Diğer yandan, Resmi Gazete’nin 14 Ocak 2012 tarih ve 28173 
sayılı nüshasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin 
Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
yayımlanmıştır. 
 
20. Destek Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik: Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarih ve 
27846 sayılı 1. Mükerrer nüshasında yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun destek hizmetlerine ilişkin 3, 15 ve 35’ inci maddelerinde Birliğimiz görüşleri 
doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklik paralelinde Resmî Gazete’nin 1 
Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında yayımlanan “Bankaların Destek Hizmeti 
Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 
yürürlükten kaldırılarak, Resmi Gazete’nin 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı nüshasında 
“Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yeni Yönetmeliğin 
uygulanmasına ilişkin yaşanan sıkıntılar ve oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen yapılan 
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bir toplantıda ilgili alt çalışma grupları oluşturularak, sorunlar ve tereddüt edilen konular 
belirlenmiştir. BDDK yetkilileri ile yapılan değerlendirme toplantısının ardından Yönetmelik 
uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlar BDDK’ya iletilmişitir. Anılan Yönetmeliğin 8’inci 
maddesinde öngörülen raporlama süresinin ertelenmesi hususunda BDDK’ya başvuru 
yapılmış olup, BDDK’dan alınan yanıtta 28 Eylül 2012 tarihine kadar süre uzatımı yapılmıştır.  
 
21. Özel Güvenlik Yönetmeliği: Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2011 tarih ve 28051 sayılı 
nüshasında “Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik hükümlerine ilişkin olarak 
üyelerimiz tarafından uygulamada karşılaşılan sorunların iletilmesi ve Çalışma Grubu 
Başkanı tarafından hazırlanan “Banka Özel Güvenlik Görevlileri Alan Eğitimleri” hakkındaki 
taslak müfredat programının TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 
Dairesi Başkanlığı yetkililerine sunulmasını teminen, Özel Güvenlik Çalışma Grubu üyeleri ve 
Özel Güvenlik Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla Birliğimiz merkezinde bir 
değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Söz konusu toplantı akabinde, Özel Güvenlik 
Kanununda "Para ve Değerli Eşya Nakli" uygulamalarına ilişkin TC İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı ile talep edilen Birliğimiz görüş ve önerileri TC İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden iletilmiştir. 
 
22. Ortak Transit Yönetmeliği: TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’ndan alınan Taslak 
Yönetmeliğe ilişkin Birliğimiz görüş ve önerileri TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi 
Gazete’nin 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı mükerrer nüshasında yayımlanmıştır. 
 
23. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği: Kamu kurumlarına ait tasarrufların kamu 
bankalarında değerlendirilmesi veya Devlet Borçlanma Senetlerine yatırılması ve bu 
kaynakların TCMB eşgüdümü altında izlenmesini içeren "Kamu Haznedarlığı" uygulaması 
Resmi Gazetenin 6 Ekim 2004 tarih ve 25605 sayılı nüshasında yayımlanan 2004/1 Sıra 
No’lu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Resmi 
Gazetenin 22 Ağustos 2008  tarih ve 26975 sayılı nüshasında yayımlanan Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği ile 6 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliği hükümleri yürürlükten kaldırılmış, ancak bu Tebliğ kapsamında yer alan tüm kurum, 
kuruluş ve idarelere 6 Ekim 2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
kapsamında tanınmış olan istisnaların uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına 
alınmıştır. Resmi Gazete’nin 1 Aralık 2009 tarih ve 27419 sayılı nüshasında yayımlanan 
Tebliğ ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren kaynaklarını TCMB, kamu bankaları veya diğer bankalarda 
değerlendirebilecek olan kurum ve kuruluşların tabi olacakları esasların henüz açıklanmamış 
olması nedeniyle, söz konusu bankaların belirlenmesinde, bankalar arasında rekabet 
eşitliğinin korunmasını teminen ilgili düzenlemenin kısa sürede tamamlanması hususu Birlik 
gündeminde yer almaktadır. 

 
24. Sermaye Piyasası Kanununa İlişkin Alt Düzenlemeler: Resmi Gazete’nin 27 Ağustos 
2011 tarih ve 28038 sayılı nüshasında yayımlanan Seri: V, No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım 
Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ”’in bankaların kaldıraçlı alım satım işlemleri yapmasına imkanı vermeyen 4’üncü 
maddesinde yer alan düzenlemenin değiştirilmesi hususunda SPK’ya yapılan 
başvurularımızın kabul edilmemesi nedeniyle hukuki girişimde bulunulmuştur.  
 
Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarda hareket oluşması halinde yatırımcıların 
anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yetkilileriyle yapılan değerlendirme toplantısı sonucunda 
Seri: IV, No: 28 sayılı Tebliğ’in 20/A maddesi hükmü gereğince MKK tarafından belirlenerek 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanacak uygulama esaslarının belirlenmesi 
sürecinde Birliğimiz görüşleri SPK’ya sunulmuştur. 
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yayımlanan 556 ve 568 Sayılı Genel 
Mektuplar ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olan tüm vekaletname bilgilerinin üç ay 
içinde MKS’ye aktarılması talep edilmiştir. Birliğimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu ve 
MKK’ya başvuruda bulunularak, söz konusu aktarım için bir yıllık süre talep edilmiştir. MKK 
tarafından yayımlanan 571 sayılı Genel Mektup ile söz konusu vekalet bilgilerinin 29.04.2008 
tarihinden başlamak üzere tespit edilmesi talebimiz kabul edilmiş ancak herhangi bir süre 
uzatımına gidilmemiştir. Süre uzatım talebimizin yinelenmesi sonucunda SPK tarafından 
Birliğimiz gönderilen yanıtta, süre uzatım taleplerinin gerekçeleri ile birlikte banka bazında 
Kurul’a iletilmesi halinde değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 
 
25. DİBS’lerin Kaydileştirilmesi: Sermaye Piyasasi Kurulu tarafından 25.08.2011 tarihinde 
yayinlanan 2011/34 sayılı SPK haftalık bülten ile Kurul’un 25.08.2011 tarih ye 28 sayılı 
toplantısında alınan 832 sayılı karar uyarınca devlet iç borçlanma araçlarının 30.06.2012 
tarihi itibariyle kaydileştirilmesine karar veriIdiği duyuruImuştur. DİBS’lerin kaydileştirilmesi 
çalışmaları için uygulanması planlanan takvim ile uygulama esasları taslağı hakkında 
MKK’den alınan 16.12.2011 tarihli yazı ve ekleri üyelerimize duyurulmuştur. MKK tarafından, 
DİBS’lerin kaydileştirilmesine ilişkin açıklanan eylem planı ve takvime dair bankaların 
uygulamada karşılaşılabilecekleri sorunların tespiti ve çözüm getirilmesi amacıyla MKK 
yetkilileri ve ilgili Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. 
 
26. Sandıkların Devri: TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi 
Daire Başkanlığı tarafından banka sandıklarının sosyal güvenlik sistemine devrini öngören 
Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı hazırlanarak sandığı bulunan üyelerimizin görüşüne 
sunulmuştur. Karar Taslağı’ndaki gelişmeler ile teknik faiz hesaplaması konusundaki son 
durumun değerlendirilmesini teminen yapılan görüşme hakkında sandığı bulunan üyelerimiz 
bilgilendirilmiştir. Öte yandan, Aktüeryal Denetim Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 
hazırlanması istenilen raporlar hakkında sandığı bulunan üyelerimizin katılımıyla TC 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünde bir toplantı yapılmıştır. 
Resmi Gazete’nin 8 Mart 2012 tarih ve 28227 sayılı nüshasında yayımlanan 6283 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile 5510 sayılı Kanun’un Geçici 20’nci maddesinde değişiklik yapılarak, devir sürecine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılacak süre uzatımı 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır. 
 
27. Libya ile İlgili Gelişmeler: Libya ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)’nin 
1970 ve 1973 sayılı kararlarına ilişkin olarak Resmi Gazete’nin 2 Temmuz 2011 tarih ve 
27982 sayılı nüshasında 21/6/2011 tarihli ve 2011/2001 sayılı Kararnamenin eki olarak 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde tazmin taleplerinin dondurulmuş olmasının 
riskleri ortadan kaldırmadığı, bankaların risklerinin devam ettiği, Birliğimizin bu konuda bir 
düzenleme ve karar almasının mümkün olmadığı, müşterilerinden komisyon alınıp 
alınmamasının bankaların kendi takdirlerinde olduğu konusunda Yönetim Kurulumuzun 
kararı ilgili kurumlara iletilmiştir. 
 
Bakanlar Kurulu Kararı’na ilişkin olarak “Libya’da yerleşik gerçek veya tüzel kişiler adına 
veya yönlendirmesiyle hareket eden” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, 
dolayısıyla muhatabın talebi halinde tazminin yerine getirilip getirilmeyeceği konularında 
yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen TC Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. 
 
Mezkur Bakanlar Kurulu Kararı’nın dayanağını teşkil eden BMGK’nın 1970 ve 1973 sayılı 
yaptırım kararlarına ilişkin BMGK’nın 16 Eylül 2011 tarih ve 2009 sayılı kararı çerçevesinde 
üyelerimizden alınan tereddütlerin giderilmesini teminen BMGK’nın kararları dikkate alınarak 
yeni bir Bakanlar Kurulu Kararı alınması hususunun değerlendirilmesi için TC Dışişleri 
Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Başvurumuza alınan yanıtta, yeni bir Bakanlar Kurulu 
Kararı çıkarılması üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü bilgisi edinilmiştir.  
 
Resmi Gazete’nin 4 Şubat 2012 tarih ve 28194 sayılı nüshasında, Libya’da yerleşik bazı 
gerçek ve tüzel kişiler hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 
1973 sayılı kararları çerçevesinde yürürlüğe konulan 21/6/2011 tarihli ve 2011/2001 sayılı 
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Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına dair 2012/2727 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı yayımlanmıştır. Yeni Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açıklığa kavuşturulması 
gerektiği düşünülen hususlar hakkında TC Dışişleri Bakanlığı’na bir başvuru daha yapılmıştır. 
 
28. Kambiyo mevzuatı: Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen 
ilgili Çalışma Grubunda alınan kararlar doğrultusunda;  
 
a. Bankaların aracılık ettikleri ithalat işlemlerinde tahsil ettikleri masraf ve komisyonları işlemi 
yapan gümrük müdürlüklerine bildirimleri hakkında TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır.  
b. Bankalarca Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU)`ne hitaben düzenlenen teminat 
mektuplarının Türkçe olarak düzenlenmesini teminen TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne başvuru yapılmıştır. İngilizce metin dışına çıkılmaması 
kaydıyla, teminat mektuplarının iki dilde düzenlenebileceği, iki metin arasında fark olması 
durumunda ise teminat mektuplarının kabul edilemeyeceği değerlendirilmelerine ilişkin 
CFCU’dan alınan yanıt hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiştir. 
c. Dahilde işleme izni talep formu ve/veya dahilde işleme izni kapsamında düzenlenen 
teminat mektuplarına vergi, resim ve harç istisnası uygulanmasına ilişkin TC Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuru ve alınan yanıt hakkında üyelerimiz 
bilgilendirilmiştir. 
d. 24 aydan daha uzun vade ile ihracat taahhüdüne bağlı olarak kullandırılan döviz ve Türk 
Lirası (TL) ihracat kredilerinde, 24 aydan sonraki dönem için teşvik mevzuatındaki 
düzenlemelere uygun olarak yeniden ihracat taahhüdünde bulunulması koşuluyla aynı kredi 
tahtında firmanın BSMV istisnasından yararlanmaya devam etmesini teminen TC Ekonomi 
Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. 
e. Transit ticaretin finansmanı için kullandırılan kredilerin vergi, resim ve harç istisnasından 
yararlanma süresinin 18 ay yerine 24 ay olarak devam ettirilip ettirilmeyeceği ve vergi resim 
ve harç istisnasının transit ticaret işlemlerinin başlangıcından itibaren uygulanıp 
uygulanamayacağı hususlarına ilişkin Kurum değerlendirmesinin Birliğimize iletilmesi 
talebiyle TC Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. 
f. Kredi ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılacak gümrük beyannamesinin aslının 
kaybı halinde ne şekilde hareket edileceği ve gümrük Gümrük beyannamelerinin elektronik 
ortamda düzenlenmesine ilişkin pilot uygulamaya geçen gümrük müdürlükleri üzerinden 
gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde taahhüt kapaması hakkında TC Ekonomi Bakanlığı 
İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmıştır. 
g. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) tahsilatlarına ilişkin düzenleme yapılması 
talebiyle TCMB’ye başvuru yapılmıştır. 
h. Elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında yapılan 
işlemlere bankalar tarafından vergi istisnası uygulanabilmesi için Dahilde İşleme Rejimi (DİR) 
otomasyon DİR otomasyona bankaların da entegre edilmesi talebiyle TC Ekonomi 
Bankanlığı’na başvuru yapılmıştır. 
 
29. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulamalarına ilişkin 
gündemde bulunan konuların görüşülmesini teminen ilgili  Çalışma Grupları çalışmaları 
kapsamında;.  
 
a. Kredi kartları ile yapılan fiktif işlemlerin önlenmesini teminen hazırlanan taslak 
düzenlemelere ilişkin BDDK yanıtı doğrultusunda Rekabet Kurumu’ndan muafiyet alınması 
çalışmalarına başlanmıştır. 
b. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Kanuna ilişkin Yönetmelik uygulamaları ile 
ilgili olarak üyelerimiz nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesini, uygulamada karşılaşılan 
sorunların en aza indirilmesini ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla görüş 
alışverişinde bulunulmasını teminen BDDK yetkilileri ve  Birliğimiz Çalışma Grubundan üye 
temsilcilerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda öngörüldüğü üzere;  
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1. Kredi Risk Yönetimi Tebliğ hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, müşterinin 
gelirinin teyit edildiği andan kredi limiti ve kredi kartı tahsisi yapılma sürecindeki kontrollerin 
neler olduğuna, bu kontrollerin nasıl yapıldığına, kart tahsisinin ardından müşterinin hem o 
hem de diğer bankalardaki ödeme performansının takip edilme esas ve usullerine ilişkin 
çalışma grubu bankalarının risk analiz ve kredi tahsis birimleri temsilcilerinin katılımlarıyla bir 
çalışma grubu oluşturulmuş ve BDDK’ya gönderilmek üzere ayrıntılı bilgi notu hazırlanmıştır. 
2. 10 TL’nin altı tutarındaki dönem borçlarının istisna kapsamına alınmasına yönelik Birlik 
önerisi oluşturularak BDDK’ya sunulmuştur. Alınan yanıtta istisna tutarı 20 TL olarak 
belirlenmiştir. 
3. Ek kredi kartlarından talep ve onay alınmasına ilişkin düzenlemeye tüm bankalarımızca eş 
zamanlı uyum konusunda bir tarih belirlenmesi amaçlı ön görüşme yapılmıştır. Uygulama 
yapılabilmesi için yapılacak sistemsel değişiklikler sonrasında uygulamaya geçilecek tarihe 
ilişkin üyelerimizden bilgi talep edilmiştir. Alınacak bilgilerin talebin gerekçeleri ile birlikte 
banka unvanları belirtilerek BDDK’ya gönderilmesi, BDDK tarafından tarih belirlenmesi için 
çalışma yapılmıştır.  
4. Kartların kullanıma kapalı gönderilmesi uygulamasına henüz geçmemiş bankaların 
uygulamaya geçişi için ortak bir tarih belirlenmesi konusunda üyelerden alınacak bilgilerin 
talebin gerekçeleri ile birlikte banka unvanları belirtilerek BDDK’ya gönderilmesi ve BDDK 
tarafından tarih belirlenmesi için çalışma yapılmıştır. 
 
c. Banka kartı ve kredi kartı uygulamalarının değerlendirilmesini teminen BDDK ve TC 
Merkez Bankası yetkilileri ve Çalışma Grubu üyelerinin  katılımlarıyla değerlendirme 
toplantıları yapılmıştır. Toplantılarda genel olarak; kredi kartlarına ilişkin yapılacak 
düzenlemelerde ve alınacak kararlarda yararlanılarak riskin tüm taraflarca doğru algılanıp, 
doğru hesaplanıp, doğru fiyatlanmasını sağlamak üzere kapsamlı veri ihtiyacının ve veri 
standardizasyonunun önemi üzerinde durulmuştur. Bu konudaki görüş ve ihtiyaçların tespitini 
teminen Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) tarafından yaptırılacak çalışma hakkında 
BDDK ve TCMB yetkililerinin ön değerlendirmeleri alınmıştır.  
 
30. Konut Sektörüne İlişkin Yürütülen Çalışmalar:  
  
a. Türkiye’de konut sektörünün gelişmesi amacıyla, konut finansmanında menkul 
kıymetleştirme işlevinin etkin olarak çalışmasını desteklemek üzere, mevcut düzenlemelerde 
uluslararası iyi uygulamalar çerçevesinde yapılması önerilen değişiklikler ve yeni 
yapılandırmalar konusunda, Yönetim Kurulu tarafından kamunun içinde olduğu ve olmadığı 
durumlar göz önüne alınarak bir model oluşturulması McKinsey Danışmanlık Hizmetleri 
Şirketi ile bir sözleşme akdedilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucu gelinen aşamada özetle;  
 

1. Makroekonomik projeksiyonlar yapılarak bankacılık sektöründe oluşabilecek sermaye  
açığının boyutları bazında ikincil piyasanın gerekliliği değerlendirilmiş, 
2. Yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılarla ipotekli konut finansmanı ikincil piyasasını  
oluşturabilecek enstrümanlar tespit edilerek bu tip çözümlerin gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki örneklerle karşılaştırılması yapılmış, 
3. Türkiye'deki mevcut hukuki ve finansal altyapı incelenerek ikincil piyasaların oluşması için  
gerekli ortamın varlığı değerlendirilmiş,  
4. Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler sonucunda tüm bankaların iştirak edebileceği ve  
örneklerini Fransa, İspanya, Meksika gibi ülkelerde de görülen ortak platform yapısının 
detaylı tasarım çalışmaları yapılmıştır.  
 
Çalışmaların ikinci fazında yasalarla, vergilerle ve düzenlemelerle ilgili yönlerin ve yatırımcı 
perspektifi detaylandırılarak ilgili kamu sektörü temsilcileriyle görüşmeler yapılmıştır. Firma 
tarafından hazırlanacak nihai raporun Çalışma Grubu tarafından onaylanmasından sonra 
çalışmaların tamamlanması öngörülmektedir.  
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b. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nden alınan Türkiye Değerleme Standartları 
Taslağına İlişkin üyelerimizden görüş ve önerileri talep edilmiştir. Üyelerimizden alınan görüş 
ve öneriler Konut Kredileri Çalışma Grubu’nda değerlendirilerek, TDUB’a iletilmiştir.  
c. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 16 Aralık 2010 tarih ve 3980 sayılı 
Kararına ilişkin olarak alınan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 15 Şubat 
2012 tarih ve 3273 sayılı yazısına istinaden; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Birliğimiz 
ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Çalışma grubu tarafından taslak bir rapor hazırlanmıştır. Taslak rapor 
Çalışma Grubu tarafından değerlendirildikten sonra BDDK’ya iletilecektir.  
d. İpotek tesis edilmeden kullandırılan konut kredilerinin BSMV ve KKDF’ye tabi tutulması 
hususunda; üyelerimiz nezdinde ortaya çıkan tereddütlerin giderilerek uygulama birliğinin 
sağlanması ve uygulamada yaşanan sorunların azaltılmasını teminen ilgili makamlara 
başvuruda bulunulmuştur.  
 
31. Birlik gündeminde bulunan konularda ilgili otoriteler ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
yakın temas ve işbirliği içnde olunmuştur. Diğer yandan özel sektör temsilcileri ve kamu 
kurumları arasında görüş alış verişini geliştirmek amacıyla gündemlerine uygun olarak 
Çalışma Grubu toplantılarına, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı 
sağlanmıştır. 
 
32. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı’na 
ilişkin TBB görüş ve önerileri TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Taslak 
Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla  tüm bankaların katılımına açık 
olarak düzenlenen toplantıda görüşülmüştür. Ayrıca, Çalışma Grubu temsilcilerinin katılımıyla 
Hazine Müsteşarlığı temsilcileriyle yapılan toplantıda Birliğimiz görüşleri değerlendirilmiştir. 
Taslak düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. TC Merkez Bankası’nın “özel 
sigorta teminatı” kapsamındaki değerlendirme talebi hakkında Hazine Müsteşarlığı’ndan 
alınan yazı üyelerimize gönderilerek görüşleri talep edilmiştir. Üyelerle yapılacak 
değerlendirme sonrasında Müsteşarlık nezdinde TC Merkez Bankası ve Birliğimiz 
temsilcilerinin de katılımıyla bir toplantı düzenlenecektir.  

 
Para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek, bankacılık sektörünün görüş ve ihtiyaçlarını 
belirleyerek,  kamu kurumlarına iletmek amacıyla Para Piyasaları Çalışma Grubu’nun ilgili 
kamu kurumlarına ilettiği önerilerin önemli bir kısmı kabul görmüştür. Bu öneriler, TL ve YP 
zorunlu karşılıkların düşürülmesi; TL ve YP zorunlu karşılık bedellerinin daha esnek yollarla 
karşılanması, bankalararası TL ve YP piyasalarının işlemesinde etkinliğini artırılması 
konularına odaklanmıştır.  
 
Bankaların TCMB nezdinde zorunlu karşılık olarak tuttuğu altınlara, İstanbul Altın 
Borsası’nda bulunan altın stokunun da dahil edilebilmesi imkanının sağlanmasının, aracılık 
maliyetlerinin düşürülmesi ve operasyonel kolaylık sağlanması açısından uygun olacağı, 
ayrıca bankalara, TCMB nezdinde zorunlu karşılık olarak tuttukları altınları fiziki olarak 
tutmak yerine, kaydi olarak tutabilme imkanının sağlanmasının operasyonel sürecin 
hızlanması ve bildirimlerdeki hata riskinin azalması açısından fayda sağlayacağı yönündeki 
değerlendirmeler TCMB görüşüne sunulmuştur. 
 
33. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Düzenleme çalışmalarında, TBB-MASAK 
Çalışma Grubu görüşlerinin MASAK Başkanlığı ile paylaşılmasına devam edilmiştir. 
 
a. Yenilenmekte olan FATF Standartları hakkında oluşturulan Çalışma Grubu görüşleri  
düzenli olarak MASAK Başkanlığına iletilmiştir. 
b. Yasaklı ülke ve kişilere dönük yaptırımlarla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarındaki  
belirsizliklerin giderilmesi için MASAK’a başvuruda bulunulmuştur. 
c. “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanun Tasarısı”nın yasalaşmamasının  
yaratacağı sorunlar ilgili bilgilendirme ve talep kamu kurumlarına aktarılmıştır. 
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34. Mali konularda çalışmalar: 
 
a. Türev işlemlerin, vergi düzenlemelerindeki durumunun açıklığa kavuşturulması ve  
uluslararası iyi uygulamalara benzer hale getirilmesi amacıyla taslak alt düzenlemelere 
yönelik görüş oluşturulmuş, oluşturulan görüşler GİB’e iletilmiş, GİB yetkilileri ile muhtelif 
toplantılar yapılmıştır. Alt düzenlemelerin tamamlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmasının 
ardından üyelerimiz nezdinde halen tereddüt yaratan hususların giderilmesine yönelik 
girişimler sürdürülmektedir. 
b. Vergi Usul Kanunu: Kanunun yeniden yazılması çalışmaları kapsamında, Birliğimizin  
görüşleri oluşturularak GİB’e gönderilmiştir. 
c. Banka müşterileri mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve  
tüzel kişiler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun 148'inci maddesi gereğince talep edilecek 
bilgilerin karşılanmasını teminen standart bir form oluşturulması ile bankalardan toplu bilgi 
taleplerinin önlenmesi konusu Birlik gündeminde yer almaya devam etmiştir.  
d. Bankaların kullandırdığı kredilerin harç istisnasından yararlanmasını teminen Harçlar  
Kanunu 123’üncü maddede değişiklik yapılması, ayrıca kredilerde damga vergisi istisnasını 
düzenleyip harçlara ilişkin istisna maddesindeki ibarelere paralellik arz eden Damga Vergisi 
Kanunu’na ekli II sayılı tablonun 23 numaralı bendinde değişiklik yapılması talebiyle başvuru 
yapılmıştır. 
e. Tüketici kredilerinde kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi hakkında açılan dava ile  
ilgili olarak, T.C. Danıştay Onuncu Dairesi’nin 13.05.2011 tarih ve 2010/16369 sayılı kararı 
sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Birliğimiz Vergi Çalışma Grubu üyelerinin katılımlarına 
açık bir toplantı yapılmıştır. 
f. Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67’nci Madde uyarınca yapılan tevkifatlara ilişkin GİB  
tarafından hazırlanan taslak tabloya ilişkin Birlik görüşleri GİB’e iletilmiştir. 
g. GİB adına yapılan vergi tahsilatları kapsamında belgelerin basılması ve gönderilmesi ile  
ilgili süreçlerin yeniden değerlendirilmesinin ve sadece elektronik ortamda veri alışverişi 
yapılmasının hem bankalar hem de GİB birimleri açısından yararlı olacağı düşüncesiyle 
GİB’e başvuru yapılmıştır.  
h. VISA’nın “Nakitten Kartlı Ödemeye Geçişe Destek Modeli”ne ilişkin görüş oluşturulmuş,  
vergisel çekinceler de dahil olmak üzere belirlenen çekinceler dahilinde modelin 
benimsenmediği hususu VISA’ya bildirilmiştir. 
i. Kredi kartı hesap özetlerinde TCKN bilgisinin yer alması zorunluluğunun kaldırılmasına  
yönelik düzenleme yapılması hakkında GİB’e yapılan başvurumuza alınan yanıt üyelerimize 
duyurulmuş, yanıtta yer alan açıklamaya ilişkin üyelerimizin tereddütlerinin giderilmesini 
teminen GİB’e başvuru yapılmıştır. 
 
35. Bankalarca müşterilerine gönderilen banka kartları ile kredi kartlarının PTT tarafından 
taşınmasına ilişkin çalışmalar çerçevesinde PTT’den talep edilen hizmet başlıkları Birliğimiz 
Çalışma Grubu tarafından belirlenerek PTT’ye iletilmiş, hizmet başlıkları bazında öngörülen 
çalışmalar PTT tarafından Birliğimize bildirilmiş, öngörülen çalışmalara ilişkin bankaların 
münferit öndeğerlendirmeleri ortak hale getirilerek PTT’ye gönderilmiştir. Ardından, PTT 
yetkilileri ile kart çıkaran üyelerimizin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerinin 
katılımlarına açık toplantılar gerçekleştirilmiştir 
 
36. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda oluşturulan “Türkiye Bankacılık ve 
Finans Meclisi” çalışmaları kapsamında finansal sektörün gündeminde bulunan konulara 
ilişkin görüş oluşturulmuştur. 2011 yılında finansal sektörün değerlendirilmesini teminen bir 
rapor hazırlanamsına yönelik çalışma yapılmaktadır. 
 
37. TÜSİAD’ın Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Ekonomi ve 
Bankacılık Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım sağlanmıştır. 
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38. Toplantılar: 
 

a. TC Yargıtay Başkanlığı ile işbirliği içinde banka hukukçularının katılımıyla “6102 Sayılı  
Türk Ticaret Kanunu’nun Farklı ve Yeni Düzenlemeleri” konulu toplantı 21-23 Ekim 2011 
tarihleri arasında Abant’ta düzenlenmiştir. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Aydın’ın açılış konuşması yaptığı toplantıda; “Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti-
Birleşmeleri”, “Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi-Tür Değişiklikleri”, “Şirketler Topluluğu”, 
“Anonim Şirketlerde Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeler” başlıklı tebliğler sunulmuştur.  
b. Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun konuşmacı olarak  
katılımıyla, “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun Bankaları İlgilendiren Başlıca Farklı 
Düzenlemeleri” konulu konferans 8 Aralık 2011 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası Genel 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir. 
c. Prof. Dr. Baki Kuru’nun Panel Başkanlığında, Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ejder Yılmaz,  
Prof.Dr. Ramazan Arslan ve Prof. Dr. Ali Cem Budak’ın konuşmacı olarak katılımlarıyla 
“Hukuk Muhakemeleri Kanununda Farklı ve Yeni Uygulamalar” konulu toplantı Güral 
Sapanca Oteli’nde 24 Aralık 2011 tarihinde düzenlenmiştir. 
d. TC Merkez Bankası Başkanı Sayın Doç. Dr. Erdem Başçı ve Bankanının üst yönetiminin  
katılımıyla, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 18 Kasım 2011 
tarihinde  toplantı düzenlenmiştir. 
e. Ekonominin izlenmesine ve üyelerimizin bilgilendirilmesine dönük faaliyetler çerçevesinde  
Gazi Üniversitesi tarafından “Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar 
Hakimiyeti ve Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir 
Uygulama” başlığı ile yaptırılan araştırma proje çalışmasının üyelerimiz ve ilgili kurum 
temsilcileri ile paylaşılmasını teminen bir sunum toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 
39. IBAN uygulamaları değerlendirilmiş, bir banka veya finansal kuruluşun diğer bir banka 
veya finansal kuruluş nezdinde açtığı yabancı para (loro) ve Türk Lirası (vostro) hesaplar 
olarak adlandırılan hesaplardan yapılacak para transferlerinde IBAN kullanımında 
karşılaşılan zorluklara dikkat çekilerek bu tür hesaplarda IBAN kullanılmaması için başvuru 
yapılmıştır. 

 
40. İnternet bankacılığı çalışmaları; 
 
a. Banka müşteri bilgilerinin alternatif kanallar üzerinden değiştirilmesi hakkında bankalar  
tarafından uyulması gereken güvenlik standartlarının ve iyi uygulamaların belirlenmesi için bir 
çalışma yapılmaktadır. 
b. Bilgi paylaşımı: Bilgi paylaşımında karşılaşılan sorunlar, dolandırıcılık eylem çeşitleri ve  
bankalar tarafından alınması gereken tedbirler ile güvenli işlemin en önemli bileşenlerinden 
birisi olan telefon operatörleri tarafından alınan önlemler ve sorunlar yapılan toplantılarda 
değerlendirilmektedir. 
c. SIM kart değişikliği yapılarak gerçekleşen eylem girişimlerine karşı etkili önlemler almak  
üzere mobil telefon operatörleri ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar 
sonucunda; kısa mesaj (SMS) yönlendirme yoluyla yapılan dolandırıcılık eylem girişimlerine 
karşı alınan önlemler daha da geliştirilmiştir. 
d. İnternet vasıtasıyla yapılan dolandırıcılık eylem girişimleri ile mücadele kapsamında,  
“Ceza Hukuku Açısından İnternet Bankacılığı Uygulamaları” konulu bir panel düzenlenmiştir.  
e. Banka şube çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 

internet tabanlı bir eğitim hazırlanmaktadır.  
 
41. Elektronik haciz (e-Haciz) çalışmaları; 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB): Vergi daireleri tarafından elektronik ortamda bankalara iletilen 
haciz bildirileri (e-haciz) uygulamasının işleyişine ilişkin sorunlar değerlendirilmiş ve GİB’e 
başvuru yapılmıştır. Ayrıca, haciz konulan tutarların elektronik ortamda tahsil edilmesiyle ilgili 
olarak bir proje üzerinde çalışılmaktadır. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK): SGK haciz taleplerinin elektronik ortamda iletilmesi amacıyla 
SGK ile ortak bir çalışma başlatılmıştır. Banka temsilcilerinin ve SGK yetkililerinin  katılımıyla 
yapılan toplantılarda; SGK yetkilileri tarafından teknik konulara ilişkin bilgi verilmiştir. Test 
çalışmalarının Haziran 2012 tarihine kadar tamamlanmasının ve entegrasyon aşamasına 
geçilmesinin planlandığı belirtilmiştir. 
 
42. EFT sisteminin yazılım altyapısındaki değişiklik çalışmaları hakkında, Logica şirketi 
tarafından, EFT-EMKT sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında TCMB ile koordineli 
olarak çalışmalara devam edilmektedir. TCMB’nin yeni yaklaşımı ve önümüzdeki dönemde 
yapılacak çalışmalara ilişkin iş planları hakkında katılımcıları bilgilendirmek üzere EFT-EMKT 
kullanıcı grubu toplantısı planlanmıştır. 
 
EFT/EMKT  sistemiyle ilgili olarak, katılımcılar arasındaki koordinasyon görevi ve finansman 
işlemleri gerçekleştirilmektedir. EFT/EMKT sistemi katılımcısı sayısı, 29.02.2012 tarihi 
itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil 47 olarak gerçekleşmiştir. EFT/EMKT sisteminde 
kullanılmakta olan donanım ve yazılımlara ilişkin bakım sözleşmeleri yenilenmiştir.  
 
43. TCMB tarafından sürdürülen, bankalararası perakende ödemeler için yeni bir ödeme 
sistemi (Perakende Ödeme Sistemi – PÖS) hazırlanması çalışmaları, Birlik bünyesinde 
oluşturulan çalışma grubu ile birlikte yürütülmektedir.  
 
44. Birliğimiz ve Gümrük Müsteşarlığı arasında 18 Haziran 2007 tarihinde bir protokol 
imzalanmış ve sisteme katılacak bankalarla Birlik arasında ise ayrıca bir taahhütname 
imzalanmıştır. İhracat kredi taahhüt kapamalarının elektronik ortamda yapılmasını teminen 
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Gümrük Müsteşarlığı (GM), TC Merkez Bankası 
(TCMB),Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri ve Birliğimiz Dış Ticaret e-Belge 
Çalışma Grubunun katılım ve katkılarıyla çalışmalar yürütülmüştür.  

 
Gümrük Genel Tebliği kapsamında, "Mavi Hat" olarak ifade edilen hattan, onaylanmış kişi 
statüsüne sahip kişiler adına geçen eşyaların gümrük ve sair vergilerinin bu kişilerin banka 
hesabından elektronik ortamda tahsil edilmesi ile ilgili olarak 15 Aralık 2011 tarihinde TC 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü yetkililerinin 
katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Uygulama 1 Nisan 2012 tarihinde başlamıştır. 

 
45. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde verilen ve kişilerin sigortalılık 
durumunu gösteren bilgilerin verildiği hizmetler SGK tarafından kaldırılarak e-devlet kapısı 
üzerinden verilmeye başlanmıştır. Bireysel kredi ve kredi kartı tahsis süreçlerinde, başvuruda 
bulunan kişilerin sigortalılık bilgilerinin kontrol edilebildiği hizmet modüllerinin, bir protokol 
çerçevesinde bankalara açılması için Birlik bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 
çalışma grubu tarafından oluşturulan görüş ve talepler SGK’ya iletilmiştir. 
 
Bankalarca talep edilen bilgiler, SGK tarafından 15 Aralık 2011 tarihi itibariyle internet sitesi 
üzerinden, kamuya açık alanda verilmeye başlanmıştır. Verilen bilgilerin bankaların 
taleplerini karşılayacak şekilde sunulması ve kullanım kolaylığı sağlanmasına ilişkin 
çalışmalar kapsamında söz konusu bilgilerin bankaların sistemlerine de entegre olacak 
şekilde “web servisleri” aracılığıyla alınması için SGK’ya başvuruda bulunulmuştur. 
 
46.  2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında bankalarca TC Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’na yapılan raporlamalarda GİB tarafından format 
değişiklikleri yapılmıştır. Yeni formatların belirlenmesinde ve rapor sürelerinin tespitinde GİB 
ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 
 
47. Araç sicil kayıtlarına konulan rehin ve fek işlemlerinin elektronik ortamda (e-rehin) 
yapıldığı sistem Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde ve sahipliğinde işletilmekte 
olup sisteme katılan bankalar ve tüketici finansmanı şirketleri ile EGM arasındaki projenin 
koordinasyonu ve finansman işlemleri Birliğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Konuyla 
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ilgili olarak Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması amacıyla  EGM’ye 
başvuruda bulunulmuştur. 

 
E-rehin sisteminde; 26 üyemiz, 4 katılım bankası ve 11 tüketici finansman şirketi ile Kredi 
Garanti Fonu olmak üzere toplam 42 katılımcı bulunmaktadır. E-rehin sistemi için 27.04.2009 
- 29.02.2012 tarihleri arasında, 375.350.- ABD doları yatırım harcaması, 138.520 TL cari 
gider harcaması yapılmıştır. 

 
48. Merkezi operasyon çalışmalarında verimlilik sağlamak üzere ortak konular belirlenerek 
çalışma grubu tarafından değerlendirilmektedir. 
 
Bu kapsamda, senet operasyonunun iyileştirilmesi amacıyla Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile 
ortak bir çalışma başlatılmış, birlikte hazırlanan yeni Bono Kanunu taslağı üyelerimizin görüş 
ve önerilerine açılmıştır. Sonrasında ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulacaktır. 
  
49. Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
doğrultusunda, çek takas sisteminde, olağanüstü durumlarda karşılaşılabilecek risklerin en 
aza indirilebilmesi amacıyla alınması gereken önlemler belirlenmiştir.  
 
Çek iadelerinde kullanılması önerilen iade kodları hakkında çalışma grubu görüşleri TCMB’ye 
iletilmiş, alınan yanıt üyelere iletilmiştir.  
 
50. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(NVIGM) tarafından bankaların 
kullanımına açılan servislerle ilgili bankalardan gelen talepler çalışma grubunda 
değerlendirilmiş, 7 no’lu servise medeni durum ve KPS durum (vefat) bilgilerinin eklenmesi 
ve 23 no’lu servisin de aile bilgilerinin alınması için bankaların kullanımına açılması için 
NVİGM’ye başvuruda bulunulmuştur. Bu konuda yapılan başvuruya olumsuz yanıt alınmıştır. 
 
Sistemin işleyişinde karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
için tespit edilen hususlar görüşülerek, NVİGM’ye iletilmiş ve ortak bir toplantı yapılması talep 
edilmiştir. NVİGM ile Nisan ayı içerisinde ortak bir toplantı yapılmasına ve sorunların karşılıklı 
olarak görüşülmesine karar verilmiştir. 
 
B. Finansal sektörün/bankacılığın büyümesine, verimli ve etkin çalışmasına 
katkıda bulunmak 
 
51. “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Üyelerinin İsteğe Bağlı Olarak Finansal 
Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Protokol” Akbank T.A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., 
Anadolubank A.Ş., Denizbank A.Ş., Eurobank Tekfen A.Ş., Finans Bank A.Ş. HSBC Bank 
A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Tekstil Bankası A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. TC Ziraat Bankası 
A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., Vakıflar 
Bankası T.A.O. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından imzalanmış ve 27 Mayıs 2011 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir. Protokolden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların bu 
tarihten itibaren Protokole taraf olan bankalara 2 ay içinde başvuruda bulunmaları 
öngörülmüştür. Protokole başvuru süresi TESK’in başvurusu üzerine, 2 kere uzatılmış olup, 
27 Eylül 2011 tarihinde başvuru süresi sona ermiştir.  
 
Protokole taraf olan 16 bankadan derlenen verilere göre; Eylül 2011 itibariyle 6.046 esnaf ve 
sanatkar Finansal Yeniden Yapılandırma Programı kapsamına alınmıştır. Yeniden 
yapılandırılan borç tutarı 72.791 bin TL’dir. Yeniden yapılandırılan borçların vadelere göre 
dağılımı 1-18 ay vade için 3.986, 19-36 ay vade için ise, 3.880 adettir. Kapsama alınan esnaf 
ve sanatkarların; yüzde 42’si Marmara, yüzde 18’i Ege, yüzde 12’si Karadeniz, yüzde 11’eri 
Akdeniz ve İç Anadolu, yüzde 3’eri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne aittir. 
 
52. Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile ortak çalışmalar: KGF faaliyetleri hakkında katılımcı 
bankaların bilgilendirilmesini teminen ayda bir izleme toplantıları sürdürülmektedir. 
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Toplantılarda, KGF’den hazine destekli kredi kefalet işlemlerine ilişkin edinilen veriler 
paylaşılmakta ve katılımcı bankalar nezdinde uygulamada ortaya çıkan sorunlar hakkında 
KGF’ye gerekli başvurular yapılmaktadır. Son olarak, KGF kefaletine haiz işlemlere ilişkin 
uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında ilgili Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
“Bilgilendirme Notu” KGF’ye iletilmiş ve bir değerlendirme toplantısı yapılması talep edilmiştir.  
 
KGF’nin talebine istinaden 2012 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret 
Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde Kredi Garanti Fonu Kefalet ve Uygulama 
Esasları Çerçeve Sözleşmesi’nin (Sözleşme) yenilenmesine ilişkin üyelerimizden görüş ve 
önerileri talep edilmiştir. Sözleşmenin yenilenmesi hakkında çalışmaları yapmak üzere KGF 
katılımcı banka hukukçularından oluşan bir alt Çalışma Grubu oluşturulmuş, Alt Çalışma 
Grubu’nda oluşturulan görüş ve öneriler KGF İzleme Grubu toplantısında değerlendirilerek, 
KGF’ye iletilmiştir.  
 
53. KOSGEB:  2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)’nda Birliğimizin yer aldığı 
eylem/projelere ilişkin gelişmeler hakkında KOSBEB’e bilgi verilmiştir. 
 
54. TRLIBOR: Birlik tarafından ilan edilmekte olan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı 
(TRLIBOR) ile Türk Lirası Bankalararası Alış Oranı (TRLIBID) referans faiz oranlarının 
belirlenmesine ilişkin kurallarda değişiklik yapılarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kotasyon 
girilemediği durumlarda oranların nasıl hesaplanacağına ilişkin kural değiştirilmiştir. Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası’nın TRLIBOR endeksinin geliştirilmesine yönelik önerileri Çalışma 
Grubu tarafından değerlendirilmektedir. 

 
55. Swift Türkiye Kullanıcı Grubu, iki toplantı  gerçekleştirmiştir. SWIFT-Ulusal Kullanıcılar 
Grubu, SWIFT-Türkiye Kullanıcılar Grubu ve SWIFT-Operasyon Çalışma Grubu ve SWIFT 
Menkul Kıymetler Grubu başkanlığı seçimleri yapılmıştır. Seçilen yetkililerin, 2012 yılından 
başlayarak 3 yıllık süreyle görevlerini sürdürmesine yapılan toplantıda karar verilmiştir.   

 
Swift Yetkililerinin katılımıyla, SWIFT ile ilgili 2011 yılı istatistikleri paylaşılmış, Türkiye’nin 
payı değerlendirilmiş, SWIFT tarafından sunulan yeni ürünler hakkında genel bilgiler 
paylaşılmıştır. 

 
C. Banka-Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

 
56. Paydaşlar ile kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel ekonomik gelişmelerin daha 
yakından izlenmesi ve bankacılık sektörünün daha iyi anlatılmasını teminen Yönetim Kurulu 
20 Ekim 2011’de  Gaziantep Sanayi Odası’nda ve 10 Mayıs 2012 tarihinde Kayseri Sanayi 
Odası’nda toplanmıştır. Gaziantep ve Kayseri’de Valiler, Belediye Başkanları ve Sanayi 
Odası Başkanları makamlarında ziyaret edilerek, Sanayi Odası Üyeleri ile toplantılar 
yapılmıştır. 
 
57. Müşteri Şikayetleri Birimi çalışmaları: Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti  Oluşumu, 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ kapsamında, 1 Temmuz 2011–31 Mart 2012 
döneminde, toplam 1.975 başvuru değerlendirilmiştir. Alınan başvuruların yüzde 20,6’sı (407 
başvuru) Hakem Heyetleri gündemine alınmış ve yüzde 11,4’ü (113 başvuru) karara 
bağlanmıştır. Çalışmalar ve sonuçları hakkında hazırlanan dönemsel raporlar BDDK’ya ve 
üyelerimize gönderilmiştir. 
 
58. BES üzerinden kamuoyunun kullanımına yönelik iki ücretsiz eğitimin e-eğitim olarak 
hazırlatılması veya düzenlenen eğitim konferanslarının video çekimi ile sunulmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. “Kobilere Yönelik Türev Ürünlerin Tanıtımı ve Kullanım 
Amaçları” konulu içeriğin video eğitimi olarak sunulması planlanmaktadır. 

 
59. Birlik ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı arasında 30 Haziran 2011 
tarihinde imzlanan Protokol gereği, bankacı konuşmacıların katılımıyla Sanayi ve Ticaret 
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Odaları üyelerinin bilgilendirilmesine yönelik Anadolu illerinde düzenlenen toplantılara ilişkin 
bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 
 

İstanbul ve Trakya Bölgesi Kırklareli 26 Eylül 2011 
İhracatın Finansmanı 
ve İhracat Sigortası 

Türk Eximbank 

Marmara Bölgesi Bilecik 5 Ekim 2011 
İhracatın Finansmanı 
ve İhracat Sigortası 

Türk Eximbank  

Batı Karadeniz Bölgesi Zonguldak 21 Ekim 2011 
Yatırım Projeleri 

Fizibilitesi ve 
Finansmanı 

TSKB 

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi 

Siirt 2 Kasım 2011 
Yatırım Projeleri 

Fizibilitesi ve 
Finansmanı 

TKB 

Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu 17 Kasım 2011 
Yatırım Projeleri 

Fizibilitesi ve 
Finansmanı 

TSKB 

İç Anadolu Bölgesi Çankırı 28 Kasım 2011 
Yatırım Projeleri 

Fizibilitesi ve 
Finansmanı 

TKB 

 
60. BDDK Başkanı Sayın Tevfik Bilgin onuruna  21 Mart 2012 tarihinde BDDK yetkilileri, 
Birliğimiz ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerinin katılımıyla bir akşam yemeği 
düzenlenmiştir.  

 
61. Bankaların hizmet sunumu ve uygulamalarında engelli vatandaşlara gerekli kolaylığın 
gösterilmesi konusunda çalışma grubu “Engelli Vatandaşlara Sunulan Bankacılık 
Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler” raporu hazırlanmıştır. Rapor bankalara 
gönderilerek, engellilere sunulacak hizmetlerde raporda belirtilen kriterlerin dikkate alınması 
tavsiyesinde bulunulmuştur. Ayrıca, engellilere verilen hizmetlerin ölçülmesi amacıyla bir 
anket çalışması da yapılmış ve sonuçları internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu, 
rapor, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’ne ve BDDK’ya iletilmiş ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, 
engellilere yönelik olarak verilen bankacılık hizmetleri ve hizmet kanallarına ilişkin bir hizmet 
haritası hazırlanması için bir çalışma başlatılmış ve haritanın BKM tarafından 
hazırlanmasının daha uygun olacağına karar verilmiş ve BKM ile görüşülerek konu BKM’ye  
iletilmiştir. 

 
D. Finansal sektörün/bankacılığın itibarının korunması ve tanınırlığının  
artırılmasına katkıda bulunmak  
 
62. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı ülkelerde alınan önlemler ve önemli 
gelişmeler yakından izlenmiştir. 
 
63. Avrupa Bankacılık Federasyonu yıllık toplantılarına katılım sağlanmıştır. Federasyon 
tarafından üye ülkeler ve katılım üyesi ülkeler için hazırlanan bankacılık sektörü istatistikleri 
için ülkemize ait veriler hazırlanmıştır. Federasyon tarafından  her yıl düzenli olarak 
hazırlanan “Banka Soygunları Raporu” için 2010 yılı verilerini içermek üzere, Birlik tarafından 
yanıtlanması talep edilen “Banka Soygunları Hakkında Anket” formu üyelerimizin katkısıyla 
doldurulmuştur. 
 
64. Uluslararası Bankacılar Enstitüsü (IIB) tarafından her yıl hazırlanan “Global Survey” 
kitabı için bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin özetlendiği bölüm hazırlanmıştır. 
 
65. Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde geleneksel 
hale gelen Birlik resepsiyonu 12 Ekim 2011 tarihinde Washington DC Freer Sanat 
Galerisi’nde yaklaşık 400 misafirin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  
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66. Birliğimizin, ilkini 2007 yılında, Telekomünikasyon ve Perakende sektörleri ile 
kıyaslamalı olarak yaptırdığı “Bankacılık Sektörü İtibar Araştırması” ikinci kez yaptırılmış ve 
araştırma sonuçları üyelerimiz ile paylaşılmıştır. Araştırma sonuçları çerçevesinde “Kurumsal 
İletişim Taslak Planı” hazırlanmıştır.  
 
67. Çok Yaşa Bebek (ÇYB) Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde katılım sağlanan 
kongreler, ÇYB internet sitesi ve doğrudan Birliğe ulaşan başvurular yolu ile 2011 yılında 
toplam 166 adet cihaz talebi alınmıştır. 2011 – 2012 döneminde 10 ilde, 13 hastaneye, 56 
adet cihaz bağışlanmıştır. Projenin başladığı 2003 yılından bugüne 66 ildeki, 132 hastaneye 
toplam 965 adet cihaz bağışlanmıştır. ÇYB kapsamında 23 Mayıs 2012 tarihinde Tekirdağ 
Malkara ilçesinde Çocukları Kazalardan Koruma Eğitimi verilmesi için ön çalışmalar 
yapılmaktadır.  

 
68. Basından gelen bilgi talepleri yanıtlanmıştır. 

 
69. Basın mensupları ile Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörünün çeyrek dönem 
bilgilerinin değerlendirildiği toplantılar yapılmıştır.  

 
70. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe yaşanan güncel gelişmeleri 
değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve basın yayın kuruluşlarının ekonomi 
editörlerinin katılımıyla yemekli toplantı düzenlenmiştir. 
  
71. İşitme Engelliler Derneği tarafından düzenlenen İstihdam Panel’ine destek 
sağlanmıştır.  

 
72. Birliğin sosyal medyada tanıtımına ilişkin hazırlık çalışmaları sürdürülmüştür. 

 
73. Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın düzenlediği “Dünya Saati”ne katılım sağlanmış, üye 
bankalar bu kampanya hakkında bilgilendirilmiştir. 

 
74. İstanbul Barosu işbirliğinde “Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları” başlıklı 
seminere destek sağlanmıştır. 

 
75. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu üyesi öğrenciler TBB’de misafir edilerek 
sektör ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verilmiştir. 

 
76.  Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşir Üniversitesi tarafından düzenlenen 
panellerde sektör gelişmeleri hakkında bilgi sunulmuştur. 

 
77. Risk Merkezi internet sitesinde, “Sıkça Sorulan Sorular” bölümü hazırlanmış, 
kamuoyuna bilgi sunulmuştur.  
 
78. ABD Washinton Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir gruba ev sahipliği yapılarak 
Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgi verildi.  

 
79. Bankaların ve sektörün faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 
Türkçe ve İngilizce (dolar ve euro olarak) olmak üzere 55 rapor hazırlanarak internet 
sitesinde yayınlanmıştır. 
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Bankalardan Toplanan Veri Giriş Formları ve Bilgi Toplanan Banka Sayısı 
 

  Banka Sayısı Referans Dönemi 

Bankalarımız Kitabı 44 Aralık 

Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar-Konsolide Olmayan 44 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar-Konsolide  23 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Ortak Veri Gönderim Seti-Konsolide Olmayan 44 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Ortak Veri Gönderim Seti-Konsolide 23 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Banka, Şube ve Personel Sayıları 44 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Grup Bazında Ana Ortaklık ve Sermaye Yapısı 44 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 25 ve 11 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Çağrı Merkezi İstatistikleri 21 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Tüketici ve Konut Kredileri İstatistikleri 35 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Müşteri Şikayetleri İstatistikleri 36 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım 

 

Bankalarımız kitabının 2011 yılı serisi için hazırlıklar başlamış, kitabın hazırlanması sırasında 
ihtiyaç duyulan bilgilerin yer aldığı “yıllık raporlama seti” gözden geçirilmiş, bir önceki yıl 
üyelerden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak gerekli değişiklikler ve düzeltmeler 
yapılarakmış ve bankalara gönderilmiştir.  
 
50. yıl çalışmaları kapsamında çıkarılan "50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye'de 
Bankacılık Sistemi "1958-2007" başlıklı kitabın ekinde yer alan istatistikler 2010 yılı bilgileri 
de eklenerek Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayınlanmıştır. 
  
"İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler" başlığı altında yayınlanan 6 adet raporun Aralık 2011 
bilgilerini içeren sayıları Haziran ayında tamamlanmıştır. Aralık 2011 dönemini içeren 
raporlar için bilgi derleme çalışmaları devam etmektedir ve Haziran ayında yayınlanması 
planlanmaktadır. 
 
Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının seçilmiş bilanço kalemlerinin 
derlenmesiyle oluşan "Banka Bazında Seçilmiş Bilanço Kalemleri" başlıklı çalışma Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanarak Haziran sonunda yayınlanmıştır. Rapor, seçilmiş bazı bilanço 
kalemleri için 2005-2010 yılları için karşılaştırma verileri sunmaktadır. Aynı çalışmanın 2006-
2011 yıllarını kapsayan sayısı yine Haziran ayında yayınlanacaktır. 
 
Bankalarımız kitaplarının eski sayılarında yer alan şube bilgileri, bu bilgilerin Birlik içinde 
tasnif edilmeye başlandığı 1961 yılından itibaren gözden geçirilmiş; iller ve ilçeler itibariyle 
şube sayıları banka ve gruplar bazında olmak üzere birleştirilerek tarihsel bir bilgi serisi 
olarak “İllere Göre Özet Bilgiler" başlığı altında yayınlanmıştır.  
 
TUİK tarafından koordine edilen “Resmi İstatistik Programı” kapsamında yer alan ve “Ulusal 
Veri Yayınlama Takvimi”ne göre her yıl 1 Haziran tarihinde yayınlamakla yükümlü 
bulunduğumuz resmi istatistiklerin “İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri” yayınlanması ile 
ilgili çalışmalara devam edilmiştir. 2011 yıl sonuna ait resmi bilgiler 1 Haziran 2012 tarihinde 
yayınlanacaktır. TÜİK ile ilgili diğer çalışmalar Resmi İstatistik Programı kapsamında düzenli 
olarak takip edilmekte ve sürdürülmektedir. 
 
Birlik veri tabanına elektronik olarak bilgi girişi yapılmasına 1988 yılında başlanmıştır. Bu 
tarihten günümüze kadar olan ve değişik kaynaklardan derlenen il ve bölge bazında bilgiler, 
kullanıcılara daha kolay erişim sağlanması amacıyla, tek bir çatı altında toplanmıştır. Söz 
konusu sorgulama sistemi "İllere ve bölgelere göre veri sorgulama sistemi" adı altında 
internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu sistem ile Birlik üyesi bankaların kredi ve mevduat 
dağılımları ile banka çalışan ve şube sayıları il, yıl ve parametre bazında 
sorgulanabilmektedir. 
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Faaliyette olan ya da faaliyeti son bulan bankalar ile ilgili olarak tarihsel gelişmelere yer 
verilen çalışma her üç ayda bir güncellenmekte ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu 
çalışma ayrıca, bankacılık sistemine ait banka, şube ve personel sayısı gibi genel 
büyüklükler yanında seçilmiş bazı bilanço kalemlerini de içermektedir.  
 
Bankacılık hizmetinin ulaştığı iller ve ilçeler çalışması başlatılmıştır. Bankacılık hizmeti 
gitmeyen veya herhangi bir banka şubesi olmayan il ve ilçeler istatistik veri tabanımızdan, bu 
il ve ilçelerde yaşayan toplam nüfus bilgileri ise TUİK internet sitesinden il ve ilçe bazında 
tespit edilmiştir. Her iki veri örtüşecek şekilde bir çalışma yapılarak şubesi olmayan yerleşim 
yerleri bulunacaktır. Bu rapor, daha sonra yapılması planlanan ve Türkiye’de bankacılık 
hizmetlerinin yaygınlığı konulu esas rapora baz teşkil edecektir. 
 
50. yıl kitabında banka grupları bazında yayınlanan bilanço bilgilerinin 1958'den itibaren 
banka bazında hazırlanması konusunda bir çalışma sürdürülmektedir. 
  
Personel sayıları ile ilgili tarihi bilgileri içeren bir çalışmaya başlanmıştır. “Bankacılık 
Sektöründe Çalışanlar 1961-2011” başlıklı raporun kısa sürede yayınlanması 
planlanmaktadır.  
 
“Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna Bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının 
Üyelerinin İsteğe Bağlı Olarak Finansal Yeniden Yapılandırılmalarına İlişkin Protokol” 
uyarınca Protokolü imzalayan üyelerimizden, Mayıs-Eylül 2011 dönemi boyunca her ay 
bilgiler toplanmış, konsolide edilerek kamuoyuna sunulmuştur. 
 
Bankaların müşterilerine verdikleri ana hizmetler konusunda ilk kez 2009 yılında bir çalışma 
yapılmış, toplanan bilgiler bir liste haline getirilerek sitemize eklenmiştir. Çalışma 2010 ve 
2011 yıllarında da tekrarlanmıştır. Aynı güncelleme çalışması 2012 Ocak ayında tekrar 
yapılmış, gelen cevaplar doğrultusunda oluşturulan hizmetler listesi banka bazında 
kamuoyuna sunulmuştur. 
 
İstatistiki raporların internetteki sunum memnuniyetini artırmak ve rapor çeşitliliğinin 
farkındalığını yaratmak amacıyla “istatistiki raporlar” listesi altında yer alan ve hali hazırda 
“kategori bazında” sınıflanmış olan raporlar, “tüm raporlar” görünecek şekle 
dönüştürülmüştür. 2011 yılı MMA sonuçlarına göre rapor çeşitliliği konusundaki farkındalık 
artırılmıştır (yüzde 75’den yüzde 83’e). Ayrıca, geçen yıl istatistiklerin zamanında 
yayınlanması konusundaki endişeler, sitemizde yer alan “İstatistiki Rapor Yayınlama 
Takvimi”nin, sitenin değişik sayfalarında ön plana çıkarılmasıyla giderilmiş, istatistik 
yayınlama takvimine olan farkındalık artırılmıştır(yüzde 78’den yüzde 81’e).   
 
2011 yılı MMA’da iyileştirmeye açık alan olarak ortaya çıkan konuların iyileştirilmesi için 
gerekli aksiyon planı oluşturulmuş ve stratejik faaliyet planına eklenerek takibine 
başlanmıştır. Bu planların sonuçları 2012 anketi ile tekrar ölçümlenmiş, 2012 sonuçlarında 
çıkan iyileştirmeye açık alanlar 2012-2013 yılı stratejik faaliyet planına girdi olarak alınmıştır. 
 
Üyelerin Genel Müdür Yardımcılarına iletilen “Aylık Gerçekleşmiş Göstergeler Raporu” 
konusunda memnuniyeti ölçmek amacıyla 2012 Şubat ayında üçüncü anket yapılmıştır. Bu 
anket sonucunda gelen görüşler ve öneriler doğrultusunda rapor içeriği ve görsel formatı 
iyileştirilmiş, yeni formatı ile Mart ayından itibaren üyelere iletilmeye başlanmıştır. 
 
Aktif olarak faaliyetlerini sürdüren seçilmiş çalışma gruplarına memnuniyet anketi yapılmıştır. 
Çıkan sonuçlar çalışma gruplarıyla yapılan toplantılarda üyelerle paylaşılmıştır. Görüş ve 
önerilerden bazıları 2012-2013 yılı stratejik faaliyet planına girdi olarak alınmıştır.   

 
80. Bankalarla anlaşma yapmaksızın ve bankaların bilgisi dışında, bankaların müşterilerine 
sunduğu olanaklar kullanılarak FÖM ofisleri veya ticari amaçla hareket eden diğer kişi veya 
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şirketler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin engellenmesi amacıyla, Yönetim Kurulu kararı 
ile yayımlanan 5 Kasım 2009 tarih ve 1016 sayılı mesleki tanzim kararının “anlaşmalı 
kuruluşlarla” ilgili 2’inci maddesinin yürürlük tarihi 1.01.2013 tarihine ertelenmiştir. 
 
81. Bankaların acente sıfatıyla aracı oldukları hızlı para transferindeki sorumluluklarının 
belirlenmesi, bu konuda müşterilerin bilgilendirilmesi ve müşterilerin onayını aldıktan sonra 
işlem yapılmasının sağlanması amacıyla üye bankalar için uyulması zorunlu bir mesleki 
tanzim kararı düzenlemiştir. 
 
Yönetim Kurulu’nun kararı uyarınca hazırlanan 1018 Sayılı Tebliğ bankalara iletilmiş olup 
1.02.2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 
E. Bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak 
 
82. TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın işbirliğinde “Sigorta Değerlendirme 
Toplantısı”, TC. Yargıtay Başkanlığı işbirliğinde “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Farklı 
ve Yeni Düzenlemeleri” konulu toplantı (Abant), “Ceza Hukuk Açısından İnternet Bankacılığı 
Uygulamaları” konferansı, Emisyon Çalışma Grubu’nun önerisi ve TCMB işbirliğinde “Orijinal 
ve Sahte Banknotların Tanınması, Sahtecilik Yöntemleri ve Yasal Mevzuat Eğiticilerin Eğitimi 
Programı”, TBB Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun konuşmacı olarak 
katılımıyla “Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun Bankacıları İlgilendiren Başlıca Farklı 
Düzenlemeleri” konulu konferans, banka hukukçularının katılımı ile “Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nda Farklı ve Yeni Uygulamalar” toplantısı (Sapanca), Eğitim Stratejileri Çalışma 
Grubu’nun önerisi ile “Eğitim Yönetimi Çalıştayı”, KPMG Şirketi konuşmacılarının katılımıyla 
“FATCA” konferansı düzenlenmiştir. 
 
83. Yayın faaliyetleri: TBB yayın faaliyetleri için yayınlarla ilgili yasal mevzuatın takibi, ISBN 
/ISSN ve bandrol alımı, matbaa seçimi, basım sürecinin takibi ve yayınların dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.  
 
a. Bankacılar dergisi üç ayda bir yayımlanmaya devam etmiştir. ULAKBİM tarafından 
oluşturulan “Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı”na başvuruda bulunmak amacıyla derginin 
yazım ve yayın kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bu nedenle süreçlere ilişkin “Yayın 
Prosedürü”nün ekleri “Makale Değerlendirme Hakem Bilgi ve Onay Formu” ile “Makale 
Değerlendirme Yazar Bilgi ve Onay Formu”nda revize yapılmıştır. 
b. 2011-2012 faaliyet döneminde 4 adet kitap yayımlanmıştı. Bunlar; Prof. Dr. Erişah Arıcan,  
Yrd.Doç.Dr.Başak Tanınmış Yücememiş, Dr. Melisa Erdilek Karabay, Dr. Gökhan Işıl  
tarafından hazırlanan “Türk Bankacılık Sektöründe Ölçek Ekonomileri, Pazar Hakimiyeti ve 
Rekabet Gücü, Maliyet Etkinliği ve Ölçek Ekonomilerine İlişkin Ekonometrik Bir Uygulama”, 
Dr. Ozan Can Gürel tarafından hazırlanan Basel II Kapsamında Kredi Riskinin Ölçümünde 
Otorite Etkinliği: Türkiye İçin Alternatif Bir Öneri, Prof. Dr. M. Necat Coşkun, Doç. Dr. Hakan 
Naim Ardor, Doç. Dr. A. Hakan Çermikli, Doç. Dr. H. Ozan Eruygur, Doç. Dr. Fahriye Öztürk, 
Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu, Arş. Gör. Dr. Gökhan Aykaç, Araş. Gör. Tolga Dağlaroğlu 
tarafından hazırlanan “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve 
Rekabet Analizi”, Ayhan Altıntaş tarafından hazırlanan “Kredi Kayıplarının Makroekonomik 
Değişkenlere Dayalı Olarak Tahmini ve Stres Testleri-Türk Bankacılık Sektörü İçin 
Ekonometrik Bir Yaklaşım, İsmail Çelik tarafından hazırlanan “Vadeli İşlem Piyasasında Fiyat 
Keşfi: İzmir Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsasında Ampirik Bir Uygulama” başlıklı kitaplardır.  
c. Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin de yer aldığı bankaların genel  
bilgileri, bilanço verileri ve gelir gider tablolarının yayımlandığı “Bankalarımız  2011” ve 
İngilizcesi olan “Banks in Turkey-2011” adlı kitapların hazırlıkları devam etmektedir. TC 
Kültür Bakanlığı ve TBB işbirliği ile her yıl İngilizce olarak yayımlanan Kültür kitapları serisine 
bir yenisi daha eklenmiştir. Ekim 2011 yılında basımı tamamlanan “Through Foreign Eyes: 
Istanbul in World Literature” adlı kitap ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 
d. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası basımı yapılan kitapçığa  
talep olması nedeniyle yeniden Türkçe ve İngilizce yeni basımı gerçekleştirilmiştir.  
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e. Anadolu Üniversitesinde ders kitabı olarak okutulacak olan Finansal Piyasalar kitabının  
“bankacılık ve işlevi” bölümü hazırlanmıştır. 

  
84. Raporlama faaliyetleri: Bankacılık sektörü ve genel ekonomi hakkında yapılan 
incelemelere dayalı raporlama faaliyetleri devam etmiştir: Bu kapsamda; 

 
a. Bankacılık sektörü hakkında her ay “aylık öncü göstergeler” raporlarının hazırlanmasına 
devam edilmiştir. 
b.  “Üç Aylık Sektör Raporları”nın ve ingilizcelerinin hazırlanmasına devam edilmiştir. 
c.  Üç aylık “İMKB Bankaları Raporları”nın hazırlanmasına devam edilmiştir. 
d. “Bankacılık Sektörü 1960-2010” ve “Bankacılık Sektörü 2007-2011” konulu sunumlar  
hazırlanarak, web sitemize konmuştur. 
e. Yıllık il bazında kredi ve mevduat raporları hazırlanmıştır.  
f. Üç ayda bir yapılan sektör bilgilendirme toplantıları için, sektör analizleri hazırlanarak,  
katılımcılarla paylaşılmıştır. 
g.  Çeşitli üniversite, yabancı heyetler ve basın kuruluşlarından gelen bilgi talepleri için  
bilgilendirme notları ve sunumlar hazırlanarak paylaşılmıştır. 
 
85. Kütüphane faaliyetleri: Kütüphanemiz, bankacılık, finans ekonomi konularında 
Birliğimizin ve kurum dışı kullanıcılarımızın bilgi ihtiyacını karşılayabilmek için güncel yerli ve 
yabancı yayınları izlemektedir.  
 
Müşteri Memnuniyet Anketi ve yapılan alt anket çalışmasında ortaya çıkan “ödünç verme 
süre ve sayısındaki” iyileştirmeye açık alanlar ve güncel gelişmeler dikkate alınarak 
Kütüphanenin “Teknik Hizmetler Prosedürü” ile “Kullanıcı Hizmetleri Prosedürü”nde revize 
edilmiştir. 
 
“48.Kütüphane Haftası” etkinlikleri kapsamında günümüzde kütüphaneler ve bağlı oldukları 
kurumlarda yürütülen araştırma faaliyetlerinin bilimsel, toplumsal ve ekonomik ilişkisini ortaya 
koyarak kurumun kamusal değerini arttıran bir gösterge olan kurumsal açık arşivler 
konusundan düzenlenen konferansa destek sağlanmıştır.  
 
86. Sürdürülebilir büyümede finansal sektörün rolü çalışma grubu tarafından finansal 
kurumların kredilendirme faaliyetleri başta olmak üzere, iş süreçlerini dikkate alarak, çevresel 
yönetim sistemi ve proje finansmanı faaliyetleriyle oluşan çevresel ve sosyal etkilerin analizi, 
sınıflandırılması, bu etkilerin azaltılması ve yönetilmesi konularında dünyadaki başarılı 
uygulamalar da dikkate alınarak, “Bankacılık Sektöründe Sürdürülebilir Bankacılık ve 
Sürdürülebilir Finansman” konularında gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çeşitli 
toplantılar yapılmış, eğitim düzenlenmiştir.  
 
87. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Ulusal Meslek Standartlarını (UMS) geliştirme 
çalışmaları kapsamında bankacılık ve finans sektöründe meslek standartlarının 
belirlenmesine yönelik çalışmalarında işbirliği yapılmaktadır. 
 
88. SPK Lisanslama Sınavları konusunda oluşturulmuş olan SPK Lisanslama Çalışma 
Grubu çalışmaları sürdürülmektedir. 

 
89. Üye bankaların ortak eğitim stratejileri hakkında görüş alışverişinde bulundukları, 
sektörün genelinde eğitim çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik 
değerlendirmelerini paylaştıkları Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu çalışmaları 
sürdürülmektedir. 
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90. Finansal Eğitim Çalışmaları:  
 
a. Eğitim Merkezi; 
 
Eğitim Merkezinde Eylül 2011–Haziran 2012 döneminde toplam 392 seminer düzenlenmiştir. 
Eğitimlere, 14.955 başvuru olmuş, 6.722 kişi katılmıştır. Bu dönemde toplam 89 yeni seminer 
ve 27 yeni eğitmen ilave edilerek eğitmen portföyümüzün ve seminer yelpazesinin 
geliştirilmesine devam edilmiştir. 
 
Bölgesel seminerler kapsamında “Uygulamalı ve Karşılaştırmalı TFRS ve BDDK Kredi 
Derecelendirme Zorunluluğu” semineri Ankara’da, “Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemlerinde 
Dikkat Edilmeyen Hususlar ve Yapılan Hatalar” semineri Adana’da düzenlenmiştir. 
 
Yerli ve yabancı kuruluşların Birliğimize ulaşan eğitim bildirimleri incelenerek sektörü 
ilgilendiren konulardaki eğitimlerin duyuruları yapılmıştır.  

 
Mali Şuçları Araştırma Kurulu Başkanlığı işbirliğinde 14-15 Temmuz 2011 tarihlerinde “TBB – 
MASAK Çalıştayı” düzenlenmiştir. 

 
b. Bankacılık Eğitim Sitesi (BES);  
 
BES üzerinden 2012 yılında toplam 19.405 kişi ücretsiz eğitim almıştır. Bu gün itibarıyla BES 
üzerinden 36 adet ücretli ve 5 adet ücretsiz eğitim sunulmaktadır. Eğitimlerden üye 
bankalarımız, yan kuruluşları, Azeri bankacılar, ünüversite öğrencileri ve ücretsiz sunulan 
eğitimlerimizden ise tüm kamuoyu yararlanmaktadır. 
 
Ücretsiz e-eğitimlerimiz kategorisinde, Nisan 2012 itibarıyla BES üzerinden sunulmakta olan, 
ilgili çalışma grupları tarafından senaryoları hazırlanan “Konut Finansmanı”, “Kredi Garanti 
Fonu A.Ş. Desteği İle KOBİ’lere Kullandırılacak Kredilerde Kefalet Sistemi”, “Hazine 
Desteğinden Yararlanmak Suretiyle Kredi Garanti Fonu A. Ş. Kefaleti İle Kullandırılacak 
Krediler” konulu e-eğitimlerden yararlanan toplam kullanıcı sayısı 2.677 olmuştur. 
 
BES üzerinden ücretsiz olarak sunulan eğitimlerden yararlanan bankacıların sayısı 2011’de 
760 kişidir. BES platformu haricinde, son altı ay içinde 14 banka ücretsiz olarak sunmuş 
olduğumuz       29 adet e-eğitimi kendi e-eğitim platformlarına yüklemiştir. 
 
BES üzerinden sunulan ve Birliğimiz tarafından hazırlanan e-eğitimlerden üniversite 
öğrencilerinin ücretsiz yararlandırılması devam etmektedir. Ekim 2010 – Mart 2012 
döneminde Türkiye genelinde 78 üniversiteden 5.042 öğrenci BES’e kayıt olmuş ve toplamda 
8.037 e-eğitimi almıştır. Kayıt olan öğrencilerin 4.255’i e-eğitmlerini tamamlamış, 3.782’ü ise 
devam etmektedir. En çok tercih edilen e-eğitim konusu geçen yıl olduğu gibi yine “Temel 
Bankacılık” olmuştur.  
 
Üniversite öğrencilerinin yanı sıra BES’ten ücretsiz yararlanan Azeri Bankacıların sayısı ise 
177’dir. En çok tercih edilen konu “Temel Bankacılık”tır. 
 
Sürdürülebilir Bankacılık ve Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi konulu e-eğitimin 
hazırlık çalışmaları devam etmektedir. 
 
BES’in ücretli e-eğitimler kategorisindeki gelişmeler aşağıda sunulmuştur:  
 
a. İş ingilizcesi konusunda BES üzerinden 2011 yılının ilk yarısı itibarıyla sunulmakta olan,  
yazışma, telefonla iletişim becerileri, toplantı ve sunum teknikleri gibi temel kural ve kalıpları 
içeren dört modülden oluşan e-eğitimlere ek olarak “General English/Tenses” modülünün 
eklenmesi planlanmaktadır.  
b. 2011 yılında sunulmaya başlanan “Proje Yönetimi” konulu e-eğitime ek olarak “Genel  
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Olarak Hukuk ve Kişiler Hukuku” eğitiminin de BES üzerinden sunulmasına yönelik olarak 
inceleme çalışmaları devam etmektedir. 
c. Kişisel gelişim konusunda “Bireysel Bankacılar İçin İlişki Yönetimi”, “Çağrı Merkezi İçin  
Stres Yönetimi”, “Türk Tipi İletişim Sanatı”, “Profesyonel Hayata Etki İçin Kişisel İmaj” konulu 
e-eğitimler, BES üzerinden sunulmaya devam etmektedir. 
d. Skillsoft Şirketi tarafından İngilizce üretilmiş olan, “Leadership Essentials: Motivating  
Employees” , “Leadership Essentials: Communicating Vision”, “Leadership Essentials: 
Building Your Influence as a Leader”, “Leadership Essentials: Leading with Emotional 
Intelligence”, “Leadership Essentials: Leading Business Execution”, “Leadership Essentials: 
Leading Innovation”, “Leadership Essentials: Leading Change”, “Leadership Essentials: 
Creating Your Own Leadership Development Plan” konulu e-eğitimler, Türkçe çevirisi ile de 
BES üzerinden sunulmaktadır. 
 
F. Sürdürülebilir Başarı İçin Kurumsal Mükemmellik Sistemini Yönetmek 

 
91. Bankalar ve diğer paydaşlar arasında sektörel anlamda işbirliği sağlamak, Birlik 
görüşleri oluşturmak, bilgilendirme gibi amaçlarla 613 toplantı düzenlenerek yaklaşık 9.318 
katılımcı için ev sahipliği yapılmıştır. 
 
 

Gruplar Toplantı Sayısı Katılımcı Sayısı 

Bankacılık ve Araştırma 450 4.686 

İdari ve Mali İşler  16  138 

Mesleki Gelişim ve Kurumsal İletişim  31 2.080 

Bilgi Sistemleri ve İstatistik 116     2.414 

Toplam 613 9.318 

 
92. Fiziksel iyileştirme çalışmaları kapsamında; Eğitim Merkezi’nin havalandırma, sınıflar 
arası ses yalıtımı, boya ve tamir işleri yaptırılmıştır. Birlik telefon santral sistemi değişimi 
yapılmıştır.  
 
93. TBB’ye gelen ve TBB’den giden evrakların kayıt edildiği Doküman Yönetim Sistemi 
(DYS) üzerinden 2011 yılının ikinci yarısından itibaren 11.305 adet gelen evrak, 23.377 adet 
giden evrak ve 10.320 adet iç yazışma kayıt altına alınmıştır. 
 
94.  Çalışan eğitimlerinde geçtiğimiz faaliyet döneminde kişi başına düşen 11.2 eğitim 
günü, bu faaliyet döneminde 14,6 kişi/gün olarak gerçekleşmiştir.  
 
95. Çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak takdir, tanıma, ödüllendirme 
sistemi oluşturulmuştur. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi, takım çalışmalarının özendirilmesi 
amacıyla Birlikiçi proje çalışmalarına çalışanlarımızın katılımları teşvik edilmiştir.  
 
96. Birlik Statüsünde öngörülen hesap ve kayıt düzeninin bağımsız denetim kuruluşlarınca 
denetlenmesi ve raporlanması hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca Yönetim Kurulu’nun 
29 Mayıs 2009 (35 sayılı) kararı ile 2009-2012 dönemi için seçilen Başaran Nas Bağımsız 
Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 2010-2011 dönemine ilişkin 12 aylık denetim 
tamamlanmış ve denetimden olumlu görüş alınmıştır. Diğer taraftan, aynı şirket tarafından 
aylık olarak vergi denetimleri gerçekleştirilmiş ve bu denetimlerden de olumlu görüş 
alınmıştır. 

 
97. Yönetim Kurulu’nun 26.01.2006 tarih ve 12 sayılı kararı ile başlatılan sürdürülebilir 
başarı için kurumsal mükemmellik sistemi çalışmalarına ilişkin olarak; 14 Kasım 2007 
tarihinde Birliğin almış olduğu “Mükemmellikte Kararlılık Belgesi” ile ilerleyen çalışmaların bir 
üst seviyesi olan “Mükemmellikte Yetkinlik” aşamasına gelinmiş ve Kalite Derneği yetkilileri 
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tarafından 10-11 Ekim 2011 tarihinde Birliğimizde yapılan saha değerlendirmesi sonucunda 
Birliğimiz 4 yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik belgesini almaya hak kazanmıştır. Yönetim 
Kurulu’muz, Birliğin sözkonusu başarısını takdirle karşılamış,  üyelerimize ve Birliğin tüm 
çalışanlarına bu konudaki destek ve çalışmaları için teşekkür etmiştir. Sürdürülebilir başarı 
için kurumsal mükemmellik sistemi çalışmalarının uzun soluklu niteliği göz önüne alınarak 
Ulusal Kalite Ödülü’ne doğru ilerleyen sürecin desteklenmesine karar verilmiştir.  

 
98. Eğitim Merkezinde düzenlenen eğitim programlarında son 10 yıllık dönemde hizmet 
vermiş eğitmenlerimize MGKİ Grubu tarafından, 20 yıllık dönemde hizmet vermiş 
eğitmenlerimiz ile Çalışma Gruplarındaki çalışmaları ile çalışmalarımıza katma değer 
yaratmış olan Üyelerimizin mensuplarına Birlik Genel Kurul Toplantısı’nda teşekkür plaketleri 
takdim edilmiştir. 
 
99. Birlik Çalışma Grupları başkanlarına teşekkür yemeği düzenlenmiştir. 

 
100. BDDK tarafından açıklanan veriler ile Birlik tarafından derlenen bilgiler esas alınarak 
sektördeki gelişmeler ile bu gelişmeleri etkileyen ekonomik olayları değerlendirmek, Birliğin 
gündeminde yer alan konular/son durum hakkında bilgi vermek üzere tüm üyelerin genel 
müdür yardımcılarının katılımına açık olarak üçer aylık dönemler halinde “Bilgilendirme ve 
Değerlendirme Toplantıları” yapılmıştır.  

 
101. Birliğin bilgi sistemlerinin daha etkin ve verimli kullanımı, yazılım ve donanımların 
güncellenmesi, faaliyetlerin otomasyonuna yönelik yeni projelerin geliştirilmesi ve 
gerçekleştirilmesi, bilgi sistemlerinde ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması ve kullanımı 
hakkında Birlik kullanıcılarına destek ve eğitim hizmetleri verilmesi çalışmalarına devam 
edilmiştir.  Bankacılık sektörüne ait kamuoyuna açıklanan bilgilerin periyodik olarak 
toplanması, bu bilgilerden istatistiksel raporlar üretilmesi ve yayınlanması ile teknolojinin 
etkin kullanımı ve verimlilik artışı sağlanması amacıyla bankalarla ortak proje çalışmalarına 
devam edilmiş, bu konularda faaliyetlerde bulunan çalışma grupları ile projeler üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır. 

 
Birlik internet ve intranet siteleri içerik olarak güncel bilgilerle yenilenmiş, internet sitesinin 
kullanımına ilişkin gelen soru ve sorunlar değerlendirilmiş ve sistemin iyi bir performansla 
çalışmasını sağlayacak iyileştirmeler yapılmıştır. 

 
102. Birlik internet sitelerinin dış kaynak kullanılarak yeniden yapılması için bir çalışma 
başlatılmıştır. Çalışmalar kapsamında www.tbb.org.tr, www.trlibor.com, 
www.cokyasabebek.com sitelerinin yenilenmesi hedeflenmektedir. 
 
103. Risk Merkezi çalışmalarında bilgi sistemleri alt yapısının oluşturulmasına katkı 
sağlanmıştır. Risk Merkezinin internet sitesi ve yazışma sistemi çalışmaları yürütülmektedir. 
Risk Merkezi internet sitesi için, projenin dış kaynakla karşılanmasına karar verilmiş, Kredi 
Kayıt Bürosu ve Birlik içerisindeki Gruplardan önerileri alınmış, firmalarla görüşülerek alınan 
teklifler değerlendirilmiş ve onay süreci yürütülmektedir. Yazışma sistemiyle ilgili olarak, Risk 
Merkezi tarafından yapılacak yazışmalarda kullanılmak üzere Birliğimiz tarafından geliştirilen 
ve kullanılan doküman yönetim sistemi Kredi Kayıt Bürosu (KKB)’nun sistemlerine yüklenmiş 
ve kullanımı ile çalışmalar başlatılmıştır.  
 
104. Uygulamalarda yapılan iyileştirmeler ve sistemlerin sürekliliğini sağlayacak çalışmalar; 
 
a. Veritabanı yönetim sistemleri bakımı periyodik olarak yapılmakta, yedeklemeleri 
alınmakta ve ihtiyaç halinde, geri dönüşü sağlanmaktadır.  
b. DYS, toplantı sistemi ve diğer uygulamalarla ilgili talepler alınmakta, gerektiğinde talep  
sahipleri ile değerlendirilmekte ve uygun görülenler yapılmaktadır.  
c. İntranet sitemize eklenen anketlerin hazırlanmasına ve yayımlanmasına destek  
verilmektedir.  

http://www.tbb.org.tr/
http://www.trlibor.com/
http://www.cokyasabebek.com/
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d. Eğitim başvurularının başvuru yapan kuruluşlar tarafından “Excel” ortamından alınması  
konusunda gerekli dokümanlar hazırlanmakta ve isteyen bankalara iletilmektedir. 
e. Verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlamak üzere telefon sistemi değiştirilmiş, IP bazlı telefon 
sistemine geçilmiştir. Ayrıca, dış arama görüşmelerine ait hizmet Vodafone üzerinden 
alınmaya başlanmıştır. Satın alma sürecinde ve sonrasında sistemin sorunsuz olarak 
çalışmasını sağlamak üzere tedarikçi firma ile ilişkiler BS Birimi tarafından sürdürülmüştür. 
f. Dolandırıcılık ve sahtecilik amacıyla açılan ve Birlik adı ve bilgilerini kullanan internet  
sitelerinin kapatılması ve halklarında yasal işlemlerin başlatılması için çalışmalar 
yapılmaktadır. 
g. Uygulama yazılımlarında gerçekleştirilen iyileştirmeler hakkında kullanıcılara tanıtım ve  
kullanım eğitimleri verilmiştir. 
h. Eğitim Takip Sistemi uygulamasına ilişkin olarak talep edilen iyileştirme önerileri  
tamamlanarak kullanıma alınmıştır. 
i. Birliğimiz sunucu ve ağ erişim cihazlarının bulunduğu sistem odası yeni satın alınan  
kabinet ve monitör çoklayıcı cihazı ile birlikte kablo düzenleme çalışması yapılarak daha 
kolay yönetilebilir ve düzenli bir görünüm almıştır. 
j. Bilgi teknolojileri altyapısının denetlenmesi, güvenlik açıklarının tespit edilerek bu açıkları  
giderecek önlemlerin alınması amacıyla her yıl yapılmakta olan güvenlik denetimi çalışmaları 
tamamlanmıştır. Tespit edilen açıklar kapatılmış ve kapatıldıktan sonra da yeni denetim ile 
kontrolü yaptırılmıştır.  
k. Trlibor referans faiz oranlarının hesaplanmasında kullanılan uygulamalarına kullanım  
desteği sağlanmaktadır.  
l. Birlik yazışmalarının tutulduğu DYS uygulaması ile ilgili iyileştirme/geliştirme çalışmalarına  
devam edilmiştir. DYS uygulamasında yapılacak iyileştirme alanlarının belirlenmesi 
amacıyla, tüm kullanıcılardan görüş ve önerileri alınmış ve bu kapsamda iyileştirmeler 
yapılmıştır.  
m. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte; her bir hizmet için fiziksel olarak çok sayıda  
ayrı birer sunucu yerine, hepsi için kullanılmak üzere yedekli olarak çalışan iki sunucu 
üzerinde çok sayıda sunucu mantıksal olarak tanımlanmakta ve kullanılmaktadır. 
Sanallaştırma olarak tanımlanan bu yöntemle, donanım sayısı azaltılmakta (iki adede 
indirilmekte), elektrik tüketiminden tasarruf sağlanmakta ve sistemsel yönetimde büyük 
kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca, karbon salınımı ve soğutma elamanlarının azalması 
nedeniyle daha az gürültü ile çevresel zararlar azaltılmaktadır. Uzun dönemde ise 
maliyetlerin azaltması ile birlikte yüksek verimlilik, performans ve esneklik diğer avantajlar 
olarak belirtilmektedir. Sanal sistemde birbirinin yedeği olarak da çalışan sunuculardan birinin 
arızalanması durumunda diğer sunucu bütün görevleri üstlenerek hizmetlerin kesintisiz 
olarak verilmesine imkan vermekte, arızalı sunucu yeni bir sunucu ile kısa süre içerisinde 
değiştirilebilmektedir. 
n. Sanallaştırma teknolojisi devreye alınmış olup kullanıma başlanmıştır. 

 
G. Finansal sektörde bölgesel bir güç olmaya katkıda bulunmak 
 
105. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği (KKBB) işbirliğinde düzenlenen eğitim programlarına Eylül 
2011 – Mayıs 2012 döneminde düzenlenen 24 seminer ile devam edilmiştir.     
   
106. Azerbaycan Bankalar Birliği ve Azerbaycan Bankacılık Eğitim Merkezi işbirliğinde 
Baku’de kurulu Azerbaycan Bankacılık Eğitim Merkezi’nde Birlik tarafından görevlendirilen 
eğitmenler tarafından verilen seminerler düzenlenmiştir.  

 
107. Irak Bankalar Federasyonu (Fedaration of Iraqi Private Banks) işbirliğinde Iraklı 
bankacıların İstanbul’da bir hafta süreli eğitime katılmalarının sağlanmasına yönelik hazırlık 
çalışmaları sürdürülmektedir. 
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108. Uluslararası Finans Enstitüsü (International Institute of Finance) işbirliğinde,                         
İstanbul’da, “Özel Bankacılık” konulu bir seminer düzenlenmesine yönelik hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir. 

 
109. Arap Bankalar Birliği ve Dünya Arap Bankacılar Birliği işbirliğinde, İstanbul’da, “Arap-
Türk Bankacılık ve Finans Forumu”düzenlenmiştir. 

 
110. İtalyan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
temsilcilerinin bir araya geldiği bir toplantı İstanbul’da düzenlenmiştir. 

 
111. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Çalışma Komiteleri Çalışma Usul ve Esasları” 
kapsamında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren çalışma gruplarına 
Birlik temsilcileri ile İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması projesi çalışmaları için 
görevlendirilen Yönetim Kurulu üyesi bankaların temsilcilerinin katılımı sağlanmaktadır. 
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III. 2010-2011 Bütçe Dönemi Sonuçları, 2011-2012 Bütçesi    
Temmuz 2011-Mart 2012  Dönemi Hesap Durumu ve            2012-
2013 Yılı Bütçe Tasarısı  
 
 
1. 30.6.2011 Tarihli Bilanço ve 2010-2011 Dönemi Gelir-Gider Tablosu, 
Analizi ve Denetçiler Raporu, Bağımsız Denetim Raporu 
 
1.1.   30.6.2011 Tarihli bilanço (¨) 
 
Aktif    

- Dönen Varlıklar        18.312.170,28     

      Hazır Değerler      17.475.538,17      

      Diğer Alacaklar           686.263,93      

     Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           130.368,18      

     Diğer Dönen Varlıklar             20.000,00      

- Duran Varlıklar             375.044,35     

      Alacaklar                3.020,08      

      Maddi Duran Varlıklar            337.358,79      

            Birikmiş Amortisman (-)      760.079,74       

      Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                34.665,48      

      Maddi Olm.Duran Varlık  
            Birikmiş Amortismanı(-)      204.892,48       

                    Aktif Toplamı        18.687.214,63     

                    Nazım Hesaplar               42.104,61     

                    Aktif Genel Toplamı        18.729.319,24     

    

Pasif    

- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        13.415.368,42     

      Borçlar           115.115,19      

      Diğer Borçlar        1.638.401,63      

      Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            188.797,87      

      Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler      11.473.053,73   

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.678.782,89     

      Borç ve Gider Karşılıkları        1.524.969,09      

- Özkaynaklar          3.593.063,32     

      Fonlar           299.065,54      

      Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu      372.024.27       

      Dönem Net Geliri   3.221.039,05   

                    Pasif Toplamı        18.687.214,63     

                    Nazım Hesaplar               42.104,61     

                    Pasif Genel Toplamı        18.729.319,24     
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1.2.  30.06.2011 tarihli bilançonun analizi 

Aktif 

Hazır Değerler:  

Kasa: 

Bilanço tarihi itibariyle kasa mevcudu 4.001,84 TL'dir.  

Bankalar: 

Banka mevcutlarımızın Haziran 2011 ayı sonu kalanı 17.471.536,33 TL'dir. Bu miktarın 
1.105.233,50 TL'si EFT/EMKT projesi ile ilgili miktarı, 113.190,58 TL'si taşıt kredisiyle 
alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerine ait e-rehin projesi ile ilgili olarak açılmış 
olan hesaptaki miktarı, 6.717.167,88 TL vadeli mevduat hesabı, kalan ise vadesiz mevduat 
hesabında kalan miktarı göstermektedir. 

Alacaklar: 
Bilanço gününde 686.263,93 TL olan bu hesabın 322.366,97 TL'si EFT yatırımları ile ilgili 
olarak bilanço tarihi itibariyle yapılan harcamalar, 100.638,38 TL'si e-rehin projesi ile ilgili 
olarak yapılan ödemeler kalan kısım ise Haziran ayı eğitim alacaklarını göstermektedir. 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları: 
Bu hesapta görülen 130.368,18 TL bütçe sonu itibariyle peşin ödenen kiralar ile vadeli 
mevduatta değerlendirilen tutara ait faiz gelirinin dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme 
yansıtılması gereken faizi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak  yüzde 5'lik Hazine 
teşvik indirimi gibi gelir tahakkuklarıdır. 

Diğer Dönen Varlıklar: 
Hesabın kalanı 20.000,00 TL yönetim gider payı avansı olarak verilen miktarı 
göstermektedir. 

Duran Varlıklar: 

Alacaklar: 
Hesabın dönem sonu bakiyesi olan 3.020,08 TL önceki yıllardan devreden elektrik ve su ile 
ilgili verilen depozitolarıdır. 

Maddi Duran Varlıklar: 
Bu hesabın 138.566,92 TL'si Birliğimizin Akmerkez'de satın almış olduğu 2 kat, 3.794,30 
TL'si Şile'deki arazinin satın alınma değerini, 102.623,45 TL'si alınan taşıtları, 585.214,05 
TL'si mobilya, mefruşat, bilgisayar donanımını, 162.341,72 TL'si Vezne Merkezi'ne ait 
taşınmazlara ait omak üzere diğer maddi duran varlıkların değerini göstermektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 
239.557,96 TL olan bu hesabın bakiyesi Birliğe alınan bilgisayar programları ile ilgili 
lisanslar için ödenen miktarı göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TBB 2011-2012 Faaliyet Raporu  76 
  

 

 
Pasif 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 

Borçlar: 

Bu hesapta görülen 115.115,19 TL Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk 
etmiş fakat ödemesi henüz yapılmamış borçları göstermektedir 

Diğer Borçlar: 
1.638.401,63 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 1.428.825,64 TL EFT 
projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalardan yapılan tahsilat ve gelir tutarının kalan 
kısmını, 209.135,49 TL e-rehin projesi ile ilgili tahsil edilen miktardan kalan kısım ile faiz 
gelirini göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: 
Ödenecek vergi, sigorta, gibi yasal kesintilerin miktarı 188.797,87 TL'dir.  

Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider: 

Bu hesabın bakiyesi olan 11.473.053,73 TL’nin 11.471.744,00 TL’si 2011-2012 bütçe 
dönemi giderlerini karşılamak üzere üyelerimizden Birliğimiz statüsünün 22.maddesi 
uyarınca Haziran 2011 ayında peşin tahsil edilen gider payı ve aidatı, kalan kısım ise 
gelecek dönem aidatına ait tahakkuk eden faizi göstermektedir. 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borç ve Gider Karşılıkları: 
Bu hesaptan görülen 1.678.782,89 TL Yönetim Kurulu kararına istinaden Birlik çalışanları 
için çalışılan zamanın tümünü kapsayacak şekilde ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığını 
göstermektedir. 

Özkaynaklar 

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu: 
Bu hesabın dönem sonu bakiyesini teşkil eden 372.024,27 TL Birliğe ait sabit kıymetlerin 
amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir. 

Birikmiş Amortisman : 
Bu hesapta görülen 964.972,22 TL Birliğe alınan sabit kıymetlerin, birikmiş amortisman 
tutarını göstermektedir. 

Dönem Geliri: 
2010-2011 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 3.221.039,15 TL tutarındaki 
gelir fazlası 2011-2012 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 
 
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 1.7.2010-30.6.2011 dönemine 
ilişkin yapılan bağımsız denetime ilişkin raporda kıdem tazminatı karşılığı hesabında 
(47.089 TL.) tutarında, dava karşılıkları hesabında ise 56.000 TL tutarında düzeltme 
yapılmak suretiyle dönem net geliri 3.221.039 yerine 3.257.511 TL olarak düzeltilmiştir 

Nazım Hesaplar: 
Toplam 42.104,61 TL olan nazım hesaplar teminat mektuplarına aittir. 
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1.3.  2010-2011 Bütçesi Temmuz 2010-Haziran 2011 Dönemi Gelir-Gider Tablosu (¨) 
 
 

             
       Gelirler  16.456.269,11 
        Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 11.335.230,00  
        Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 2.491.059,73  
        Eğitim hizmeti gelirleri 1.818.460,00  
        Sair gelirler 811.519,38  
   
                                                                                   
       Giderler  13.235.230,06 
          Yönetim giderleri 7.410.878,41  
          Eğitim hizmeti giderleri 1.283.063,94  
          Kurumsal iletişim giderleri 1.278.691,01  
          Özel proje giderleri 3.262.596,70  
   
                                                                                   
                      Dönem Net Geliri  3.221.039,05 
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1.4.  Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2010-2011 Bütçe dönemi ile ilgili muamele ve gelir-gider 
hesapları ile 30.06.2011 tarihli Bilançosu Statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan 
incelenmiştir. 
 
Muamelelerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2011 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tespit etmiş olduğumuzu 
arz eder, bilanço ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 
                                                            Denetçiler  
 

 
      Denizbak A.Ş.                                                                  Eurobank Tekfen A.Ş. 
     Genel Müdürü                                                                           Genel Müdürü 
       Hakan Ateş                                                                    Mehmet Gani Sönmez 
 
 

                                                     Türk Eximbank A.Ş. 
                                                      Genel Müdürü 
                                                    Hayrettin Kaplan  
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Bağımsız Denetim Raporu 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 
 
1. Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla 

hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelirler ve 
giderler tablosunu, önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı dipnotların bir 
özetini denetlemiş bulunuyoruz.  

 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak TBB Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğu  
 
2. TBB Yönetim Kurulu finansal tabloların Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe 

Yönetmeliği”ne göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu 
sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 
yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını 
sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve 
devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve 
uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.  

 
Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğu 
 
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar 

hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim 
Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını 
ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp 
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak 
yürütülmesini gerektirmektedir. 

 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını 
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya 
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere 
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, 
mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, İşletme’nin iç kontrol 
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği 
hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak 
tasarlamak amacıyla, İşletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç 
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca 
İşletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun 
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş 
 

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 
yıla ait finansal performansını, Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” 
(bakınız Dipnot 3) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 
 

 
 
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
a member of 
PricewaterhouseCoopers 
 
 
 
 
 
Zeynep Uras, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
İstanbul, 24 Ağustos 2011 
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2. 2011-2012 Bütçesi Temmuz 2011-Mart 2012 dönemi Hesap Durumu,  
Gelir-Gider Tablosu ve Denetçiler Raporu 

 

2.1.  31.3.2012 Tarihli Hesap Durumu (¨)   
    

Aktif    

- Dönen Varlıklar        12.465.834,58     

      Hazır Değerler      11.772.153,19      

      Diğer Alacaklar           338.018,88      

     Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           251.284,81      

     Diğer Dönen Varlıklar             54.377,70      

- Duran Varlıklar             476.883,11     

      Alacaklar               3.020,08      

      Maddi Duran Varlıklar            426.586,67      

            Birikmiş Amortisman (-)      707.030,32       

      Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                47.276,36      

      Maddi Olmayan Duran Varlık  
            Birikmiş Amortismanı(-)      204.892,48       

                    Aktif Toplamı        12.942.717,69     

                    Nazım Hesaplar               46.494,68     

                    Aktif Genel Toplamı        12.989.212,37     

    

Pasif    

- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar         3.332.723,15     

      Borçlar            14.092,58      

      Diğer Borçlar       3.129.302,16      

      Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler           189.328,41      

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.678.782,89     

      Borç ve Gider Karşılıkları        1.678.782,89      

- Özkaynaklar          7.931.211,65     

      Fonlar           473.863,03      

      Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu      473.863.03       

      Dönem Net Geliri   7.457.348,62   

                    Pasif Toplamı        12.942.717,69     

                    Nazım Hesaplar               46.494,68     

                    Pasif Genel Toplamı        12.989.212,37     
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2.2. 2011-2012 Bütçesi Temmuz 2011-Mart 2012 dönemi Gelir-Gider Tablosu (¨) 
 
 
 
 
 

       Gelirler  16.737.260,87 
        Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 11.494.528,00  
        Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 3.221.039,05  
        Eğitim hizmeti gelirleri 1.101.115,00  
        Sair gelirler 920.578,82  
   
                                                                                  
       Giderler  9.279.912,25 

          Yönetim giderleri 5.639.361,06  
          Eğitim hizmetleri giderleri 988.842,10  
          Kurumsal iletişim giderleri 1.146.855,71  
       Özel proje giderleri 1.504.853,38  
   
                                                                                   
                     Dönem Net Geliri  7.457.348,62 
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2.3. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2011-2012 Bütçe dönemi ile ilgili işlemleri ve 9 aylık gelir-gider 
hesapları Statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
31.03.2012 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 

 
 
 
 
  Denetçiler 
 
 
 
      Denizbak A.Ş.                                                                  Eurobank Tekfen A.Ş. 
     Genel Müdürü                                                                           Genel Müdürü 
       Hakan Ateş                                                                    Mehmet Gani Sönmez 
 
 

                                                     Türk Eximbank A.Ş. 
                                                       Genel Müdürü 
                                                     Hayrettin Kaplan  
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
 

31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN 
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLAR VE 
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
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Bağımsız Denetim Raporu 

 

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'na, 

1.  Türkiye Bankalar Birliği'nin ("Birlik" veya "TBB") 31 Mart 2012 tarihi 
itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz 
aylık hesap dönemine ait gelirler ve giderler tablosunu, önemli muhasebe 
politikaları ile diğer açıklayıcı dipnotların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak TBB Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğu 

2.  TBB Yönetim Kurulu finansal tabloların Birlik'in "Muhasebe Prensipleri ve 
Bütçe Yönetmeliği "ne göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan 
sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst 
bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin 
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği 
muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini 
içermektedir. 

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluğu 

3.  Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal 
tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim 
Standartlan'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere 
uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tablolann gerçeği doğru ve dürüst bir 
biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere 
planlanarak yürütülmesini gerektimıektedir. 

 Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız 
denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını 
içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata 
ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil 
olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de 
kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 
değerlendirmesinde, İşletme'nin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. 
Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, 
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, 
İşletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca İşletme yönetimi 
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe 
tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun 
değerlendirilmesini içermektedir. 

 Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 
inanıyoruz. 
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Görüş 

4.  Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, 
Türkiye Bankalar Birliği'nin 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve 
aynı tarihte sona eren dokuz aylık hesap dönemine ait finansal performansını, 
Birlik'in "Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği" (bakınız Dipnot 3) 
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

 
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
a member of 
PricewaterhouseCoopers 
 

 

Zeynep Uras, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
İstanbul, 26 Nisan 2012 
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 Cari Dönem Önceki Dönem 
 Notlar 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 

 
AKTİFLER 
 
Dönen Varlıklar  12.468.855 18.315.192 

 
Hazır değerler 4 11.808.448 17.478.511 
Diğer alacaklar 5 391.039 689.284 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 6 214.990 127.397 
Diğer dönen varlıklar 7 54.378 20.000 

 
Duran Varlıklar  359.857 372.025 

 
Maddi duran varlıklar 8 333.836 337.360 
Maddi olmayan duran varlıklar 8 26.021 34.665 

 
AKTİFLER TOPLAMI  12.828.712 18.687.217 

 
PASİFLER 
 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  3.429.398 13.471.369 

 
Borçlar 9 14.093 11.588.169 
Diğer borçlar 10 3.129.302 1.638.402 
Ödenecek vergi ve fonlar 11 189.328 188.798 
Borç karşılıkları 12 96.675 56.000 

 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar  1.548.435     1.586.312 

 
Borç ve gider karşılıkları 12 1.548.435 1.586.312 

 
Özkaynaklar  7.850.879     3.629.536 

 
Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 8 359.857 372.025 
Birikmiş gelirler 20 7.491.022 3.257.511 

 
PASİFLER TOPLAMI  12.828.712   18.687.217 
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 Cari Dönem Önceki Dönem  
  1 Temmuz 2011 - 1 Temmuz 2010 - 
 Notlar 31 Mart 2012 31 Mart2011 

 
GELİRLER 

 
   Yıllık aidatlar 14 11.494.528 11.335.230 
   Eğitim hizmeti gelirleri 15 1.101.115 879.260 
   Faiz gelirleri 13 827.202 583.989 
   Diğer gelirler  190.870 93.121 

 
TOPLAM GELİRLER  13.613.715 12.891.600 

 
GİDERLER 

 
   Yönetim giderleri 16 5.739.652 5.275.267 
   Eğitim hizmeti giderleri 17 988.842 871.300 
   Kurumsal iletişim giderleri 18 1.146.856 1.038.532 
   Özel proje giderleri 19 1.504.853 2.915.290 

 
TOPLAM GİDERLER  9.380.203     10.100.389 

 
NET GELİRLER  4.233.512 2.791.211 

 
Önceki yıldan devreden gelir fazlası  3.257.510 2.480.442 

 
BİRİKMİŞ GELİRLER 20 7.491.022 5.271.653 
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1. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”) 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun  
57. Maddesi hükümlerine göre kurulmuştur. Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankaları 
temsil eden tüzel bir kişiliğe sahiptir.  
 
Birlik’in amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık 
düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, 
bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, 
rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması 
ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak 
ve uygulanmasını talep etmektir.  
 
Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:  
 
a) Türk bankacılık sisteminin ve mesleğinin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak, 

kararlar almak, 

b) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) uygun görüşünü alarak belirlemek,  

c) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve 
disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, 

ç) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) uygun görüşünü almak 
suretiyle etik ilkeleri belirlemek,  

d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurum’ca alınması istenilen tedbirlerin 
uygulanmasını takip etmek,  

e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla 
her türlü tedbiri almak ve uygulamak,  

f) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin 
usûl ve esaslar ile bu tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemleri Kurum’un uygun 
görüşünü alarak belirlemek, 

g) Yurt içinde ve yurt dışında bankacılığı temsil etmek, tanıtmak ve bu konuda 
kamuoyunu aydınlatmak için çalışmalarda bulunmak,  

ğ) Ekonomi, mali sektör ve bankacılık sistemindeki yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri 
izleyerek toplayacağı bilgileri üyelerine ve ilgililere ulaştırmak,  

h) Bankalar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak, 

ı) Banka ve bankacılıkla ilgili olan konularda resmi makam ve kuruluşlara genel 
mahiyette istişari mütalaa vermek,  

i) Ulusal tasarrufun teşviki için gerekli çalışmaları yapmak ve yetkili mercilere önerilerde 
bulunmak,  

j) Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme 
kavuşturulmasını temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurum’ca onaylanan usûl 
ve esaslar dahilinde hakem heyeti oluşturmak, 
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1. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU  
 
k) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini 

temin etmek, 

l) Gizlilik niteliği taşımayan banka istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,  

m) Bankacılık konusundaki mevzuatı izlemek ve bu alandaki düzenlemeleri üye bankalara 
duyurmak,  

n) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilere sundukları 
hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler 
ve bunlarla ilgili diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve 
ücretler ile mudilerine ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının 
tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik tavsiye kararları almak,  

o) Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları 
itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,  

ö) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve 
tam olarak uymayan üyeler hakkında idari para cezası kararı vermek,  

p) Bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb. eğitim programları 
düzenlemek, 

r) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden 
dava açmak, 

s) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak, 

ş) Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmak. 
 
 
2. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI 
 
TBB’nin muhasebe kayıtlarını 1 Temmuz 2008 tarihine kadar, 21 Mayıs 1959 tarihinde Birlik 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve sırasıyla 24 Aralık 1970 tarih ve 129 sayılı ve 26 Şubat 
1980 tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile hesap isimlerinde değişiklik öngören 
kararlar ile 8 Mayıs 2007 tarih ve 43 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ise muhasebe 
politikalarında bazı değişiklikler yapılmasını öngören karar sonucunda son halini almış olan 
“Birlik Muhasebe Talimatı”’na uygun olarak tutulmuştur. 27 Mart 2008 tarih ve 30 sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile “Birlik Muhasebe Talimatı” revize edilmiş ve ilişikteki finansal 
tablolar 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe 
Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 
 
3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
3.1 Muhasebe Uygulamalarında Esas Alınan Temel İlkeler 
 
Muhasebe uygulamalarında esas olan sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, 
dönemsellik, parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam 
açıklama, ihtiyatlılık, özün önceliği ve önemlilik ilkeleri, finansal olayların kaydedilmesi ve 
ölçülmesinde Birlik muhasebe uygulamalarının da temel dayanağını oluşturmaktadır. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI  
 
3.2 Muhasebe Politikaları  
 

a. Aidat gelirleri 
 
Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, 
bankaların bir önceki yıl sonu aktif büyüklüklerine göre belirlemekte ve her yılın Haziran 
ayı içinde bankalardan üyelik aidatlarını peşin olarak tahsil etmektedir. Peşin tahsil 
edilen üyelik aidatları gelir yazılmayıp “Borçlar” hesabı altında emanete alınmakta ve 
bir sonraki hesap dönemi açılışında gelir olarak kaydedilmektedir. 
 
b. Yabancı para işlemler 
 
Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan varlıklar ve yükümlülükler dönem sonu 
alış kuru esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan 
kur farkları, kur farkı gelir ve gider hesabında net olarak takip edilmektedir. 
 
c. Hazır değerler 
 
Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen 
faizleri de bu hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri 
masraflar bu hesaptan düşülmektedir. 
 
ç. Menkul kıymetler 
 
Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba 
kaydetmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar 
kapanış günündeki ortalama borsa fiyatı ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu 
değerleme sonucunda çıkan pozitif ve/veya negatif değerleme farkları gelirler ve 
giderler tablosuna aktarılmaktadır. 31 Mart 2012 ve 31 Mart 2012 tarihleri itibarıyla 
Birlik’in menkul kıymeti bulunmamaktadır.  
 
d. Menkul kıymetlerin geri satım vaadiyle alım işlemleri 
 
Geri satım vaadiyle alım işlemlerinde (ters repo) menkul kıymetler, işlem tarihinde 
yapılan sözleşme sonucu işlem valöründe belirlenen fiyat üzerinden, ilerideki bir tarihte 
geri satmak taahhüdüyle alınır. Bu işlem sonucu alınan menkul kıymetler, “Hazır 
değerler” hesabında izlenmektedir. Maliyet ve satış fiyatı arasındaki fark, valör tarihinde 
gelirler ve giderler tablosuna yansıtılır. 31 Mart 2012 ve 30 Haziran 2011 tarihlerinde 
sona eren dönemler itibarıyla Birlik’in geri satım vaadiyle alım işlemleri 
bulunmamaktadır. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI  
 

e. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar hizmet üretimi, kiraya verme ve idari amaçlar çerçevesinde 
kullanım için elde bulundurulan ve bir hesap döneminden daha uzun süre kullanımı 
öngörülen menkuller ve gayrimenkullerdir. Maddi olmayan duran varlıklar ise bilgisayar 
yazılımları ve lisans anlaşmaları gibi haklardır. Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıklar, elde etme maliyetleri ile kayda alınır ve giderleştirilirler. 
 

Maddi duran varlığın elde etme maliyeti; satın alma veya inşa ettirme işlemine bağlı 
olarak yapılan ödemeler ile alış ve ithalde ödenen vergiler - Katma Değer Vergisi 
(“KDV”) - dahil ve varlığı önceden belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanabilmek üzere 
çalışabilir duruma getirmek için katlanılan tüm giderlerden oluşmaktadır. 
 

Birlik bilançosunda demirbaşları içeren menkuller ile arsalar ve binaları içeren 
gayrimenkuller elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte ve elde edildiği tarihte 
giderleştirilerek gelirler ve giderler tablosunda, “Demirbaş alım giderleri” hesabına, 
bilanço pasifinde ise “Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu” hesabına 
kaydedilmektedir. Menkullerin ve gayrimenkullerin kullanım ömürleri içinde elde etme 
maliyetlerinin itfasını teminen ayrılması gereken amortisman bedelleri bilançonun 
aktifinde kontra hesap olarak yer alan “Birikmiş Amortismanlar” hesabına 
kaydedilmekte ve cari dönem amortisman gideri ise gelirler ve giderler tablosuna 
yansıtılmayıp “Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu” hesabından mahsup 
edilmektedir. 
 

Amortisman oranları, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta 
olup, Arsalar için amortisman ayırma yöntemi 1 Ocak 2004 tarihinden önce yürürlükte 
olan VUK esaslarına göre uygulanmaktadır. 
 

f. Alacaklar ve borçlar 
 

Birlik kısa zamanda tahsil ve tasfiyesi gereken alacaklarını ve takip eden yıl başında 
gelirler ve giderler tablosuna aktarılması ve/veya mahsup edilmesi gereken varlıklarını 
“Alacaklar” hesabında, kısa zamanda ödenmesi ve mahsup edilmesi gereken ancak 
aynı sene içinde mahsubu mümkün olamayan borçlarını da “Borçlar” hesabında 
izlemektedir.  
 

Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir. 
Faiz öngörülen mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı esas alınmak 
suretiyle gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 
 

g. Borç ve gider karşılıkları 
 

Borç ve gider karşılıkları hesabı içinde Birlik’in Kıdem Tazminatı için ayırdığı karşılıklar 
mevcuttur. Yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten 
çıkarılmalarda ve emeklilik halinde personele tazminat ödenmesi mecburidir. Bu 
tazminat, bir yılını dolduran her personel için cari yıl ortalama aylık ücreti tutarında 
hesaplanıp tamamına karşılık ayrılmaktadır. 
 

h. Vergilendirme 
 

TBB kurumlar vergisi mükellefi değildir. Diğer taraftan, katma değer vergisi 
mükellefiyeti de bulunmamaktadır. Ancak, TBB, Katma Değer Vergisi Kanunu 
gereğince, sorumlu sıfatıyla, mal ve hizmet alımları ödemeleri üzerinden tevkifat 
yapmaktadır. TBB’nin ayrıca yaptığı işlemlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar için 
damga vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI  
 

ı. Diğer bilanço kalemleri 
 
Diğer bilanço kalemleri finansal tablolarda kayıtlı değerleri üzerinden yansıtılmaktadır. 
 
i. EFT işlemleri 
 
Birlik, bankalar ve katılım bankaları tarafından 1990 yılından beri kullanılmakta olan 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) bünyesinde kurulu ve işletimi TCMB 
tarafından yapılan EFT/EMKT sisteminin finansmanı konusunda koordinasyon görevini 
üstlenmiştir. EFT/EMKT merkezinin işletim, donanım, yazılım ve bakım dahil her 
konudaki finansmanı TCMB tarafından sağlanmaktadır. Sistemin bankalar ve TCMB 
arasındaki işleyişi için gerekli yatırım ve cari harcamalar TBB aracılığıyla bankalar 
tarafından sağlanmaktadır. Mal ve hizmetlerin temini için belirlenen şirketlerle TBB 
arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödemeler TBB tarafından yapılmaktadır. 
Bankalar kendilerine bildirilen katılım paylarını TBB tarafından EFT için özel olarak 
açılan hesaplara yatırmaktadır. EFT ile ilgili katılım payları ve harcamalar TBB 
muhasebe sisteminden ayrı olarak “EFT muhasebe sisteminde” takip edilmekte olup ay 
sonlarında TBB muhasebe kayıtlarına konsolide edilmektedir. 

 
j. E-Rehin İşlemleri  
 
TBB taşıt kredisiyle alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerinin, bankalarla 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ("EGM") arasında 
kurulacak olan data hattı ile, elektronik ortamda doğrudan bankalar tarafından 
yapılmasına ilişkin bir proje konusunda koordinasyonun sağlanması görevini 
üstlenmiştir. Bu proje ile ilgili katılım payları TBB aracılığıyla E-rehin sistemine üye 
bankalar tarafından sağlanmaktadır ve "E-Rehin" hesabında takip edilmektedir. Mal ve 
hizmetlerin temini için belirlenen şirketlerle TBB arasında imzalanan sözleşmeler 
çerçevesinde ödemeler TBB tarafından E-Rehin için özel olarak açılan hesaplardan 
yapılmaktadır. 
 
 

4. HAZIR DEĞERLER 
 
 ABD 
31 Mart 2012 TL Doları Avro Diğer Toplam 

 
Kasa 5.701 - - - 5.701 
Vadeli 9.005.779 - - - 9.005.779 
Vadesiz 15.826 - - - 15.826 
EFT hesabı (*) 207.547 2.413.494 - - 2.621.041 
E-Rehin hesabı (**) 108.330 15.476 - - 123.806 

 
 9.343.183 2.428.970 - - 11.772.153 

 
Faiz reeskontları 36.295  - - - 36.295 

 
 9.379.478 2.428.970 0 - 11.808.448 
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4. HAZIR DEĞERLER (Devamı) 
 
 ABD 
30 Haziran 2011 TL Doları Avro Diğer Toplam 
 
Kasa 4.002 - - - 4.002 
Vadeli 6.717.168 - - - 6.717.168 
Vadesiz 9.535.944 - - - 9.535.944 
EFT hesabı (*) 335.133 770.101 - - 1.105.234 
E-Rehin hesabı (**) 36.717 76.474 - - 113.191 
 
 16.628.964 846.575 - - 17.475.539 
 
Faiz reeskontları 2.972 - - - 2.972 
 
 16.631.936 846.575 - - 17.478.511 
 
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %10,10 
olup ortalama vadesi 26 gündür (30 Haziran 2011: ortalama faiz oranı %10,14 olup ortalama 
vadesi 32 gündür). 
 
(*) EFT hesabı Muhasebe Politikaları (i) maddesinde açıklanan işlemler nedeniyle bankalardan 

toplanan katılım payları ile harcamalar yapıldıktan sonra kalan miktarı ifade etmektedir. 
 
(**) E-Rehin hesabı Muhasebe Politikaları (j) maddesinde açıklanan işlemler nedeniyle bankalardan 

toplanan katılım paylarını ifade etmektedir. 
 
5. DİĞER ALACAKLAR 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
EFT alacakları 238.839 322.367 
E-Rehin alacakları 148.306 100.638 
Verilen depozitolar 3.020 3.020 
Muhtelif alacaklar 874 8.479 
Eğitim alacakları - 254.780 
 
 391.039 689.284 

 
6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
 

 31 Mart2012 30 Haziran 2011 
 
Peşin ödenmiş Vezne Merkezi kirası 57.770 52.729 
IMF resepsiyonu 2011 giderleri 105.186 47.001 
Peşin ödenmiş şağlık sigortası 39.439 - 
Tahsil edilecek sosyal sigorta primi (*) 10.662 8.345 
Peşin ödenmiş internet erişim bedeli 1.933 19.322 
 
 214.990 127.397 

(*) 19 Kasım 2008 tarihinde Maliye Bakanlığı’nca yürürlüğe konulan 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca istihdamı artırmak ve işsizliği 
önlemek gayesi ile sigorta primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazinece karşılanarak 
teşvik desteği verilmektedir. 

 
7. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
İş avansları 54.378 20.000 
 
 54.378 20.000 
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8. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
 30 Haziran 2011 Girişler Çıkışlar  31 Mart 2012 
 
Maddi Duran Varlıklar - Maliyet 
 
Arazi ve arsalar 3.794 -   -   3.794 
Binalar 138.567 -   -   138.567 
Taşıtlar 102.623 - - 102.623 
Demirbaşlar 585.215 91.623 (51.737) 625.101 
Diğer maddi duran varlıklar 267.239 - (3.708) 263.531 
 
 1.097.438 91.623 (55.445) 1.133.616 

 
Maddi Duran Varlıklar - Birikmiş Amortisman (*) 
 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
Binalar 47.038 2.771 - 49.809 
Taşıtlar 68.384 8.560 - 76.944 
Demirbaşlar 414.408 75.462 (49.588) 440.282 
Diğer maddi duran varlıklar 226.454 5.957 (3.460) 228.951 
 
 760.078 92.750 (53.048) 799.780 
 
Maddi Duran Varlık Amortisman Fonu 
   (Net Maddi Duran Varlıklar) 337.360   333.836 

 
 
 30 Haziran 2011 Girişler Çıkışlar  31 Mart 2012 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 
   Maliyet  
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  239.558 12.611 - 252.169 
 
 239.558   252.169 

 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
   Birikmiş Amortismanı (**) 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 204.893 21.255 - 226.148 
 
 204.893   226.148 

 
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Fonu 
   (Net Maddi Olmayan Duran Varlıklar)34.665   26.021 
 
Toplam Duran Varlıklar 1.336.996   1.385.785 
 
Toplam Birikmiş Amortisman 964.971   1.025.928 
 
Toplam menkul ve gayrimenkul  
   amortisman fonu 372.025   359.857 
(*) 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
(**) 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
 
31 Mart 2012 ve 30 Haziran 2011 tarihleri itibarıyla Birlik’in gayrimenkulleri 138.567 TL 
tutarındaki Akmerkez’de sahibi oldukları iki katın elde etme maliyetinden ve Şile’de eğitim 
merkezi yapılması amacıyla edinilen 3.794 TL tutarındaki arazinin elde etme maliyetinden 
oluşmaktadır. 
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9. BORÇLAR 
 
31 Mart 2012 ve 30 Haziran 2011 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
Emanete alınan ödeme 14.093     115.115 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) - 11.471.744 
Faiz Geliri - 1.310 

 
 14.093    11.588.169 

(*) Peşin tahsil edilen aidatlar üyelerden Birlik statüsünün 22. maddesi uyarınca Haziran ayında 
peşin tahsil edilen ve bilanço tarihi itibariyle emanete alınan aidatları göstermektedir. 

 
10. DİĞER BORÇLAR 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
EFT borçları (*) 2.861.214 1.428.826 
E-Rehin borçları (**) 267.419 209.135 
Diğer 669 441 

 
 3.129.302 1.638.402 

 
(*) EFT borçları hesabı Muhasebe Politikaları (j) maddesinde bahsi geçen işlemler nedeniyle 

bankalardan toplanan katılım payları ve bununla ilgili oluşan faiz gelirini ifade etmektedir. 
 
(**) E-Rehin borçları hesabı Muhasebe Politikaları (j) maddesinde bahsi geçen işlemler nedeniyle 

bankalardan toplanan katılım payları ve bununla ilgili oluşan faiz gelirini ifade etmektedir. 
 

11. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
Ödenecek vergi ve fonlar 104.349 121.471 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 84.979 67.327 

 
 189.328 188.798 

 
12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla, TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları hesabı Birlik aleyhine 
açılan işe iade davalarına istinaden ayrılmış 96.675 tutarındaki dava karşılıklarından 
oluşmaktadır.Dönem içerisinden ayrılan karşılık tutarı 40.675 TL tutarındadır.  
 
(30 Haziran 2011: 56.000 TL). 
 
Uzun vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2012 ve 30 Haziran 2011 tarihleri itibarıyla, TBB’nin uzun vadeli borç ve gider 
karşılıkları hesabı kıdem tazminatı karşılığından oluşmaktadır. 
 
TBB’nin, yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten 
çıkarılmalarda ve emeklilik halinde personele tazminat ödemek durumundadır. Bu tazminat, 
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31 Mart 2012 ve 30 Haziran 2011 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine 
kadar çalışılan her yıl için cari yıl ortalama aylık ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 
Mart 2012 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı tutarı  2.805,04TL’dir (30 Haziran 2011: 
2.731,85 TL). 
 

 31 Mart 2012 30 Haziran 2011 
 
Dönem başındaki bakiye 1.586.312 1.479.587 
Dönem içinde ödenen (97.493) (36.186) 
Dönem içindeki artış / (azalış) (*) 59.616 142.911 

 
Dönem sonundaki bakiye  1.548.435 1.586.312 

(*) 2011 – 2012 mali yıl kapsamında kıdem tazminatı karşılığındaki artış tutarından oluşmaktadır. 

 
13. FAİZ GELİRLERİ 

 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
 
Banka mevduatlarından faiz geliri 827.202 583.989 

 
 827.202 583.989 

 
14. YILLIK AİDATLAR 
Bankalardan, aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır.  

 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
 
Yıllık aidatlar 11.494.528    11.335.230 

 
 11.494.528    11.335.230 

 
15. EĞİTİM HİZMETİ GELİRLERİ 
 
Eğitim hizmeti gelirleri hesabı, verilen eğitimler nedeniyle bankalardan elde edilen katılım 
ücretleri ve bankacılık eğitim sitesinin (BES) internet üzerinden sunumundan elde edilen 
gelirlerinden oluşmaktadır. 
 
Eğitim gelirleri hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
 
İstanbul eğitim merkezi eğitim geliri 1.091.791 856.460 
Merkez eğitim konferans geliri 9.280 17.800 
BES geliri 44 5.000 

 
 1.101.115 879.260 

 
16. YÖNETİM GİDERLERİ 

 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Personel giderleri 4.585.785    4.158.224 
İşletme giderleri 906.048 926.622 
Yayın giderleri 105.431 81.298 
Demirbaş alım giderleri 101.713 109.123 
Dava karşılık giderleri (Dipnot 12) 40.675 - 

 
 5.739.652    5.275.267 
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Personel giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Personel giderleri 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Ücretler 3.573.709     3.262.218 
İşveren payları, eğitim giderleri 496.336 394.072 
Sosyal yardımlar 201.013 181.227 
Sağlık yardımı giderleri 124.210 119.240 
Personel ulaşım giderleri 80.415 75.062 
Tazminatlar (Dipnot 12) 97.493     51.174 
Diğer 12.608 75.231 

 
 4.585.784    4.158.224 

 
İşletme giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
İşletme Giderleri 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Bina giderlerine katılım payı 219.742 230.610 
Haberleşme giderleri 115.461 107.238 
Temsil ve ağırlama giderleri 76.597 50.809 
Güvenlik giderleri 71.609 68.426 
Destek hizmet giderleri 64.108 37.059 
Temizlik giderleri 53.720 38.289 
Taşıt giderleri 49.777 42.401 
Seyahat giderleri 37.544 97.972 
Bilgi işlem giderleri 34.425 57.830 
Aydınlatma giderleri 31.980 33.125 
Dava ve mahkeme giderleri 24.702 13.865 
Vergi, resim ve harç giderleri 22.580 24.545 
Kırtasiye giderleri 20.547 17.212 
Kira giderleri 18.420 14.898 
Bakım onarım giderleri 8.563 33.417 
Kur farkı giderleri (Net) - 6.893 
Diğer 56.273 52.033 

 
 906.048 926.622 

 
Yayın giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Yayın giderleri 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Yayın giderleri 40.874 13.711 
Dergi giderleri 34.964 36.604 
Yayın alım giderleri 19.727 25.482 
Çeviri-deşifre giderleri 9.866 5.501 

 
 105.431 81.298 

 
Demirbaş alım giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Demirbaş alım giderleri  31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 77.401 28.657 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 12.529 53.495 
Diğer demirbaş alım giderleri 11.783 26.971 

 
 101.713 109.123 
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17. EĞİTİM HİZMETİ GİDERLERİ 
 
Eğitim giderleri kalemi, sektörün gündemindeki güncel konularda yerli ve yabancı 
uzmanların, üst düzey bankacı ve bürokratların, üniversite öğretim üyelerinin konuşmacı 
olarak katılımıyla eğitim merkezi salonlarında düzenlenen seminerleri, otel ve bankalara ait 
salonların kullanımıyla düzenlenen geniş katılımlı panel ve konferansları ve banka 
şubelerinin yoğun olduğu illerde düzenlenen bölgesel eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  
 
31 Mart 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait eğitim hizmeti giderleri kalemi 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
 
Eğitim giderleri 584.537 531.156 
İşletme giderleri 261.919 222.846 
Eğitim Merkezi tadilat giderleri 64.930 - 
BES giderleri (*) 60.475 102.089 
Konferans, panel, bölgesel eğitim giderleri 16.981 15.209 
 
Toplam 988.842 871.300 

(*) Bankacılık eğitim sitesinin (“BES”) internet üzerinden sunumu, çağrı merkezi gibi hizmetlerin 
karşılanabilmesi, mevcut altyapının geliştirilmesi ve yeni eğitim modüllerinin hazırlanarak 
sisteme eklenmesi gibi ek harcamalardan oluşmaktadır. 

 
18. KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 
 
Kurumsal iletişim giderleri kalemi, bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek 
eğitim ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 
 
31 Mart 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait kurumsal iletişim giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
 
IMF toplantı masrafları (*) 320.741 235.054 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri 219.758 233.047 
Bankacılık sistemi tanıtım giderleri 193.893 247.183 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri 144.098 121.421 
İlan giderleri 117.525 - 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri 57.912 95.307 
Üyelik aidatları (**) 91.757 80.717 
Sponsorluk ve yardım giderleri 1.172 25.803 
 
 1.146.856 1.038.532 

(*) IMF toplantı masrafları kalemi, Birlik’in Uluslararası Para Fonu (“IMF”) ve Dünya Bankası 
toplantıları nedeniyle verilen resepsiyon masraflarını ifade etmektedir. 

(**) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in Avrupa Bankacılık Federasyonu (“FBE”), Uluslararası Finans 
Enstitüsü (“IIF”), Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (“EBTN”) üye olduğu yabancı ve Iktisadi 
Kalkınma Vakfı (“İKV”), Milletlerarası Ticaret Odası (“MTO”), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(“DEİK”) gibi yerli kurumların üyelik aidatları ile ilgili giderlerden oluşmaktadır. 
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19. ÖZEL PROJE GİDERLERİ 
 
Özel tanıtım ve proje giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2012 31 Mart 2011 
Çok Yaşa Bebek (*) 991.605 914.483 
Vezne merkezi kira giderleri 299.688 266.304 
Kalite çalışmaları giderleri (**) 115.143 80.386 
Müşteri şikayet merkezi (***) 54.585 42.386 
Risk projesi giderleri 33.711 - 
Emniyet müdürlüğü bağış giderleri (****) - 1.611.731 
Diğer sosyal projeler 10.121 - 
 
 1.504.853 2.915.290 

(*) Birlik’in 2003 yılında başlattığı “Çok Yaşa Bebek” sosyal sorumluluk projesi, ülkemizde 
yaşanan çocuk ölüm oranlarını azaltmaya yönelik olarak hastanelerin yenidoğan / 
çocuk acil ünitelerine tıbbi cihaz bağışı ve eğitim içeren proje harcamalarını 
kapsamaktadır. 

(**) Birlik Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan kalite çalışmaları çerçevesinde 
yapılan proje harcamalarından oluşmaktadır. 

(***) Üye bankalar ile müşterileri arasındaki sorunları çözmek için TBB bünyesinde kurulan 
“Hakem Heyeti” ile ilgili giderlerden oluşmaktadır. 

(****) İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün adli soruşturma ve adli bilişim laboratuarı hizmetlerinin 
yürütüleceği “Bilişim Üssü Kurulması Projesi” ne sağlanan 1.500.000 TL tutarındaki 
katkıya ilişkin harcamadır.  

 
20. BİRİKMİŞ GELİRLER 
 
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 7.491.022 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” 
kalemi, Birlik’in 2011-2012 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını 
ifade etmektedir.  
 
21. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Birlik hesaplarında bilanço dışı 46.495 TL (30 Haziran 2011:  
42.105 TL) tutarında alınan teminat mektubu bulunmaktadır. 
 
22. AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
1)TBB, bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul Şile Balıbey Mah. 
Merkep Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1, 2 ve 4 no.lu toplam üç adet taşınmazı 3.794 TL’ye 
satın almıştır. 
 
Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şüyulandırma çalışması yapılmış, bu şuyulandırmada 
söz konusu üç adet parsel yeni 552 ada 1 parsel ve 555 ada 1 parsel olarak tapuda tescil 
edilmiş, İmar Kanunu’nun 18. maddesinin belediyelere verdiği  şuyulandırmaya tabi tutulan 
arazilerin şuyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkına kadarlık kısmını yol  
meydan  yeşil saha v.b. olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisini kullanılarak 
şuyulandırmadan önce  toplam 40.313 m2 olan arazi, şuyulandırmadan sonra 27.881 m2 
olarak belirlenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 ada 1 parseldeki 27.631 m2 
yüzölçümlü taşınmazın 1997 yılında yapılan Orman kadastrosu neticesinde Devlet ormanı 
olarak tespitinin kesinleşmesi nedeniyle, Birliğin uğradığı tüm zararların  tazmini için Devlet 
tüzel kişiliğine karşı talep ve dava açma hakları saklı tutularak ferağının verilmesi, 552 ada 1 
parseldeki 250 m2 yüzölçümlü taşınmazın ise orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması 
nedeniyle bedelinin ödenmesi kaydıyla ferağının verilmesine  karar vermiştir. Bilanço tarihi 
itibarıyla ferağ işlemi gerçekleşmemiş olup, her iki taşınmaz tapuda Birlik üzerine kayıtlıdır. 
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2) Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarihli 27857 (mükerrer) sayılı nüshasında 
yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilave edilen Ek 
Madde 1 ve Geçici Madde 28 ile 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 TBB nezdinde Risk Merkezi kurulmuştur. Konuyla 
ilgili Yönetmelikler, Resmi Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih, 28260 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 
 
TBB nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapacağı 
faaliyetler kapsamında elde edeceği sürekli gelir nedeniyle 20 Şubat 2012 tarihinde 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi kurulmuştur. İktisadi 
İşletmenin TBB’den ayrı bir tüzel bir kişiliği bulunmamaktadır. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


