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Türkiye Bankalar Birliği hakkında : 
 
Türkiye Bankalar Birliği, 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. 
 
Birlik bünyesinde Genel Sekreterliğe bağlı Bankacılık ve Araştırma, Mesleki Gelişim ve 
Kurumsal İletişim, Bilgi Sistemleri ve İstatistik ile İdari ve Mali İşler Grubu bulunmaktadır. 
Tam zamanlı çalışanlarının sayısı, 9 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, 26’sı sendikalı ve 16’sı 
kapsam dışı çalışan olmak üzere 42 kişidir. Ayrıca, 3 danışman kısmi zamanlı olarak 
çalışmaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi işletmesi bünyesinde ise 5’i 
sendikalı ve 3’ü kapsam dışı olmak üzere 8 kişi çalışmaktadır.  
 
Birlik, 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. 
 
Birliğin 2012 - 2013 faaliyet dönemi için Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ile Stratejik 
Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  
 
Misyon:   
Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün büyümesine ve rekabet 
gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine ve 
İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına katkıda bulunmaktır.  
 
Vizyon:   
Finansal sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce ulaşmasına 
öncülük etmektir.   
  
Temel Değerler: 

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak 
belirleriz. Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçümleriz. Ürün ve hizmetlerimizi paydaş 
memnuniyetini artırmak için sürekli geliştiririz. 
Kurallara Uymak ve Rekabeti Savunmak: Kurallara uyarız. Ekonomik kararların 
düzenlemeler ve rekabet ortamında, tarafların kendi iradeleri ile alınmasını destekleriz. 
Etkinlik ve Verimlilik: Çalışmalarımızda katmadeğeri ve tasarrufu artırmayı amaçlarız. 
Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Ürün ve hizmetlerimizi kalite ve yenileşim temelinde geliştirir, 
sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. 
Toplumsal Sorumluluk: Topluma faydalı olmayı amaçlarız. Kamuoyunu bilgilendirir, 
paydaşlarımızla ilişkilerimizde sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.  
Saygı:  Tüm görüşlere, düşüncelere ve değerlere saygı gösteririz. Bilgi ve uzmanlığı tanır ve 
takdir ederiz. 
 
Stratejik Hedefler:  

 Finansal sektörün/bankacılığın büyümesine, verimli ve etkin çalışmasına ve rekabet 
ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

 Bankacılık sektörünün rekabet gücünün artırılmasına ve bölgesel bir güç olmasına  
katkıda bulunmak 

 Türkiye’de tasarruf oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunmak 
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 Banka-Müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, finansal bilinci geliştirmek 

 Bankacılık sektörünün itibarının korunması ve bilinirliliğinin artırılmasına katkıda 
bulunmak 

 Bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak 

 Risk Merkezi’nin faaliyete geçmesi ve etkin olarak yönetilmesi 

 Sürdürülebilir başarı için kurumsal mükemmellik sistemini yönetmek 
 
Birlik Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2013 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde Birliğin 
2013 - 2014 faaliyet dönemi için Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ile Stratejik Hedefleri 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

 
Misyon:   
Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak bankacılık sektörünün büyümesine ve rekabet 
gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine 
katkıda bulunmaktır. 

 
Vizyon: (Değişiklik öngörülmemiştir) 
Finansal sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce ulaşmasına 
öncülük etmektir.   
 
Temel Değerler:  
 
Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak 
belirleriz. Ürün ve hizmetlerimizi paydaş memnuniyetini artırmak için sürekli geliştiririz. 
Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçümleriz.  
Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, verimlilik  ve 
yenileşim temelinde, sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma değeri 
artırmayı amaçlarız. 
Tanıma ve Takdir: Başarı, bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz. 
 
Stratejik Hedefler:  
 

 Uluslararası işbirliklerinin artırılması 

 Bankacılık düzenlemelerinin uluslararası iyi uygulamalara uyumlu hale getirilmesi 

 Müşteri şikayetlerinde Birliğin etkinliğini artırmak 

 Birliğin ve Bankacılık Sektörü’nün bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması 

 Birliğin ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve geliştirilmesi 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Türkiye Bankalar Birliği 2012-2013 Faaliyet Raporu  7 
 

 
 

Sunum : 
 
Sayın Üyeler, 
 
Dünya ekonomisinde büyümenin ve ticaretin canlandırılmasına yönelik çabalar 2012 yılında 
da sürdürülmüştür. Tüm ülkelerde istenilen düzeyde bir toparlanma olmasa da en azından 
bazılarında küçülme yavaşlatılmıştır. Gelişmiş ülkelerde büyüme hızı hala yavaştır. Bu 
ülkelerde, kamu maliyesi ve finansal sektördeki sorunların daha da derinleşmesini önleyecek 
kararların geç de olsa alınmaya başlanması sayesinde risk iştahı yavaş da olsa artmıştır. İç 
talebin canlandırılması amacıyla gelişmiş ülkelerin merkez bankaları tarafından parasal 
genişleme devam etmiş, nominal faiz oranları çok düşük düzeylere gerilemiştir.  
 
Gelişmekte olan ülkeler, büyüme hızları yavaşlamakla birlikte gelişmiş ülkelere göre daha 
yüksek bir büyüme performansı göstermişlerdir. Uluslararası piyasalarda oluşan yüksek 
likidite ve düşük getiri, makro dengeleri sağlam ve finansal piyasaları sağlıklı olan gelişmekte 
olan ülkelere uluslararası sermaye akımının hızlanmasına ortam yaratmıştır. Yüksek 
miktarlarda sermaye girişine maruz kalan gelişmekte olan ülkeler, kredi büyümesini 
sınırlandırmak, makro dengeler ile ilişkili olmayan aktif fiyatlarındaki artışları önlemek ve 
finansal istikrarı korumak amacıyla sermaye girişlerini sterilize eden para ve kontrollü iç talep 
yönetimine ağırlık vermişlerdir.  
 
Ülkemizde uygulanan ekonomi politikası da benzer bir yaklaşım içinde olmuştur. Makro 
büyüklüklerin dengelenmesini ve finansal istikrarın sürdürülmesini amaçlayan politika 
tercihine bağlı olarak iç talepte sınırlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Para politikası, uluslararası 
sermaye girişinin likidite etkisini zorunlu karşılık politikası yoluyla kontrol altında tutmaya 
devam etmiştir. İhtiyatlı bankacılık önlemleri ile bankacılık sektöründe olası risk büyümesi 
caydırılmaya çalışılmıştır. Dış talep artışının da yavaş olmasına bağlı olarak ülkemizde 
ekonomik faaliyetin büyüme hızı hissedilir ölçüde ivme kaybetmiştir. Tasarruf düzeyinde 
düşüş durmuş, yatırım harcamaları ise reel olarak gerilemiştir. Buna bağlı olarak tasarruf 
açığında hızlı bir iyileşme gerçekleşmiştir. Enflasyon ve faiz oranları düşmüştür.  
 
Ekonomik aktivitenin daha yavaş bir hızda artması bankacılık sektörünün büyüme hızını 
sınırlandırmıştır. Kredi hacmi büyümesi hissedilir ölçüde yavaşlamıştır. Bununla birlikte, 
finansal sağlamlık göstergeleri ve temel bankacılık büyüklükleri esas alındığında, bankacılık 
sektörü sağlam duruşuyla büyümenin finansmanı işlevini sağlıklı olarak sürdürmüştür. 
Ekonomi yönetiminin vurgu yaptığı riskler başarıyla yönetilmiştir. Büyüme hızındaki 
yavaşlamaya karşın, takipteki kredilerdeki artış sınırlı kalmıştır. Kaynak maliyetinin düşmeye 
devam etmesi yanında yeni kaynakların devreye sokulması, kredi hacminin büyümesi, ürün 
ve hizmetlerin çeşitlenmesi ve operasyon maliyetinin sınırlandırılması çabaları sayesinde 
sermaye büyümesini destekleyecek bir kar hacmi yaratılabilmiştir. Bununla birlikte özkaynak 
karlılığı yavaş da olsa gerilemiştir.  
 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye ekonomisinin istikrar içinde ve potansiyel büyüme hızına 
yakın bir düzeyde büyümesinden yanadır. Ekonomik faaliyetin finansmanında kritik öneme 
sahip kredi hacminin büyütülmesine, finansal sektörün büyümesine ve derinleşmesine, 
finansal kurumların sermayelerinin güçlü olmasına özel bir önem atfedilmektedir.  
 
Bu çerçevede, büyümenin sürdürülmesinde kritik öneme sahip olan yüksek katma değer 
yaratan sektörler ile döviz kazandırıcı alanlara yapılacak yatırımların ve alt yapı projelerinin 
finansmanı sürdürülmeli ve finansal sektörün aracılık maliyeti düşürülmelidir. Risklerin daha 
iyi ölçülmesi ve yönetilmesini teminen finansal olmayan kuruluşların bilançolarının 
güçlenmesine ve şeffaf hale getirilmesine ve kayıt dışılığın azaltılmasına, piyasa 
mekanizmasının daha iyi işlemesine yönelik düzenleme ve uygulamalar kararlılıkla ve hızlı 
bir şekilde sürdürülmelidir. 
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Birliğimiz, 2012-2013 faaliyetleri süresince, sektörün hak ve menfaatlerini gözeterek, 
sektörün büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız 
rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaya çalışmıştır. 
Bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren bir çok konuda üyelerimizin ve diğer paydaşların 
katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grupları faaliyet verimliliğinin artırılması amacıyla yoğun 
bir faaliyet göstermişler ve Birliğimiz çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Üyelerimize, paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve Birliğimiz çalışanlarına katkılarından 
dolayı teşekkür ederiz.  
 
        Saygılarımla, 
 
 
      Hüseyin Aydın 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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I. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi İktisadi İşletmesi’nin Faaliyetleri 

 
A. Finansal sektörün/bankacılığın büyümesine, verimli ve etkin çalışmasına ve 
rekabet ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak 

 
1. Birlik Danışmanları başkanlığında çalışmalarını yürüten Hukuk Müşavirleri Kurulu ile 
Vergi Çalışma Grubu’nun yanısıra, Birlik üyeleri ve ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinin 
katılımlarıyla Birlik nezdinde oluşturulan çalışma grupları tarafından gerçekleştirilen 
toplantılarda gündemdeki konular değerlendirilmiş ve Birlik görüşlerinin oluşturulmasına 
hazırlık yapılmıştır. İlgili makamlara yapılan ziyaretlerde Birlik görüşlerinin dikkate alınması 
hususunda çaba sarf edilmiştir.  
 
2. Birlik gündeminde bulunan konularda ilgili otoriteler, kamu kurum ve kuruluşları ile yakın 
temas ve işbirliği içinde olunmuştur. Diğer yandan özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları 
arasında görüş alış verişini geliştirmek amacıyla gündemlerine uygun olarak çalışma grubu 
toplantılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve 
ilgili kurum temsilcilerinin katılımı sağlanmıştır. 
 
3. 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi 
Hakkında Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 105 ve 128’inci maddelerinde 
değişiklik yapılmıştır. 
 
Bankaların yöneticilerine çok ciddi sorumluluklar getiren, uygulamada ciddi tereddütlere ve 
sorunlara neden olan  5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Zimmet” başlıklı 160’ıncı 
maddesinde değişiklik yapılması amacıyla oluşturulan gerekçeli öneri ilgili makamlara 
iletilmiştir. 
 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Ek Madde 1” maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları 
uyarınca gerçek ve tüzel kişi müşterilerin risk bilgilerinin, onay vermeleri koşuluyla sadece 
özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmasına imkan verilirken gerçek kişilerle paylaşılması 
mümkün bulunmadığından, Kanun’un Ek Madde 1 maddesinin muhtelif fıkralarında önerimiz 
değişiklik yapılması hususunda BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu değişikliğe 
ilişkin olarak Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nun 
29’uncu maddesinde düzenleme yapılmıştır. 
 
Bankacılık Kanunu Alt Düzenlemeleri: Bankacılık alt düzenlemeleri çerçevesinde gündemde 
yer alan konulardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 
 
a. Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri  
 Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 
b. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan  
 Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  
 Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
c. Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik 
d. Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin  
 Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 
Bankacılık sektörü hakkındaki şikayetlerin çözümüne ilişkin, “Müşteri Şikayetleri Hakem 
Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ” ile “Türkiye Bankalar 
Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve 
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İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de yapılması önerilen değişikliklere ilişkin taslak 
çalışmalar BDDK’nın değerlendirmesine sunulmuştur. Oluşturulan nihai taslak metinler Birlik 
Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır. 
 
4. Yeni Anayasa Tasarısı: Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin TBMM Başkanlığı’ndan alınan 
talep doğrultusunda, Birlik üyelerinden alınan görüş ve öneriler TBMM’ne yazılı ve sözlü 
olarak sunulmuştur.  
 
5. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6098 
sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 53’üncü maddesi ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmesine ilişkin 
323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddelerinin 1/7/2012 tarihinden 
itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacağı hükmü getirilmiştir. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmeden 30 Haziran 2012 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanan 6335 sayılı Kanunla, 6102 sayılı Kanun’un bazı maddelerinde (şirket 
yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü belgede yer alması zorunluluğu, ortakların şirkete 
borçlanma yasağı, yönetim kurulu üyelerinden dörtte birinin yüksek öğrenim mezunu olması 
şartı, bağımsız denetimin kapsamı, sermaye şirketlerine ilişkin internet sitesi kurma 
yükümlülüğünün kapsamı) değişiklik yapılmıştır. 
 
Söz konusu Kanunlara ilişkin hukuki konularda uyuşmazlık yaşanması ve bunlar hakkında 
girişimde bulunulması durumunda, üyelerin Birliğe bildirimleri talep edilmiştir.  
 
Bu kapsamda Türk Borçlar Kanunu’nun eş rızası, kefalet ve imza atamayanlarına durumuna 
ilişkin hükümleri hakkında Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütler Hukuk Müşavirleri 
Kurulu’nda değerlendirilmiştir. TBMM’nde Adalet Komisyonu’nda gündeme alınan “Gümrük 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”nın 58’inci maddesinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun “Eşin rızası” 
başlıklı 584’üncü maddesinde değişiklik yapılması düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik 
önerisine ilişkin olarak Birliğin gerekçeli görüş ve önerileri, TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na iletilmiştir. Resmi Gazete’nin 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı nüshasında 
yayımlanan 6455 sayılı Kanun’un 77’nci maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 584’üncü 
maddesinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun getirdiği yenilikler ve Birlik değerlendirmeleri 
hakkında Birlik üyelerinin Başhukuk Müşavirleri tarafından BDDK’ya sunum yapılmıştır.  
 
Anılan kanunlarda yapılacak değişikliklerde Birlik görüşlerinin dikkate alınması hususunda 
girişimler sürdürülmektedir. 
 
6. Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı: TC Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden 23 Ağustos 
2012 tarihli yazı ekinde alınan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’na 
ilişkin üyelerimizden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanan Birlik görüş ve önerileri TC 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile BDDK’ya gönderilmiştir.  
 
7. İcra ve İflas Kanunu Tasarısı: İcra ve İflas Kanunu’nda değişiklik yapılması yönünde 
çabalar sürdürülmektedir. 2004 sayılı Kanun’un iflasın ertelenmesine ilişkin hükümleri 
hakkında uygulamada karşılaşılan sorunlar ile uluslararası iyi uygulamalar göz önünde 
bulundurularak hazırlanan Birlik görüş ve önerilerinin TC Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel 
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Müdürlüğü’ne iletilmesinin ardından, anılan Kanun’un yerini almak üzere yeni bir Kanun 
Tasarısı hazırlamak amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu çalışmalarına Birlik temsilcileri 
davet edilmiştir. Komisyon toplantılarına katılım sağlanmakta olup, çalışmalar devam 
etmektedir. 6352 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile İcra ve İflas Kanunu’nun 9’uncu 
maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak takip dosyalarına ait IBAN numaralarının toplu 
olarak UYAP sistemine entegre edilmesi ve icra müdürlüklerince banka hesabına para 
aktarılırken takip borçlusu ve/veya ödemeyi yapan/tahsilat sağlanan üçüncü kişinin TC Kimlik 
Numarası/Vergi Kimlik Numarası, UYAP Dosya ID numarası, İcra Dairesi ve Dosya 
Numarası gibi bilgilere elektronik olarak yer verilmesi hususunda TC Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmuştur. 6352 sayılı Kanun ile 2004 sayılı 
İcra ve İflas Kanunu’nun bazı maddelerinde (106, 110/1, 150/e ve Geçici 10 maddeleri) 
yapılan değişikliklere ilişkin olarak TC Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü’ne 
başvuruda bulunulmuştur. 
 
8. Tapu Kanunu: Resmi Gazete’nin 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı nühasında 
yayımlanan 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun ile 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35 ve 36’ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. 
Resmi Gazete’nin 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı nüshasında yayımlanan “2644 sayılı 
Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti 
ve Sınrılı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik” ile 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak 
Edinimine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu değişiklikler ile Türkiye’de 
faaliyet gösteren yabancı sermayeli bankalar açısından haksız rekabete neden olan 
düzenlemeler kaldırılmıştır. 
 

9. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: 6353 sayıl Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı 
Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2012 tarih 
ve 28350 sayılı nüshasında “Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına 
İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır. 5510 sayılı Kanun’un 100’üncü maddesi ile 8’nci 
maddesinin 7’nci fıkrasına dayanılarak bankalarda bilgi ve belge temin edilmesine yönelik 
olarak TC Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan Yönetmelik ve Tebliğ 
Taslağı hakkında oluşturulan görüş ve öneriler, SGK’ya gönderilerek üyelerimiz 
bilgilendirilmiştir. 
 
10. Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı: Banka sırrı/müşteri 
sırrına özen gösterilmesinin sağlanmasını teminen  Birlik görüş ve önerileri TBMM Adalet 
Komisyonu’na sunulmuş olup, Tasarı halen Komisyon gündemindedir. 
 
11. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu: Mevcut hukuk sistemimizde yer 
almayan bir arabuluculuk müessesesinin kurulmasını teminen hazırlanan “Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabulucuk Kanunu Tasarısı” 7 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edimiş, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu olarak 
22 Haziran 2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Resmi Gazete’nin 26 
Ocak 2013 tarih ve 28540 sayılı nüshasında “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu Yönetmeliği” yayımlanmıştır. 

 
12. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu: TBMM Genel Kurulu’nda 
21.12.2012 günü kabul edilen 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu Resmi Gazete’nin 13 Aralık 2012 tarih ve 28496 sayılı nüshasında 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile bankalarca yapılan faktoring 
işlemleri ile katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama 
işlemleri bu Kanun hükümlerine tabi kılınmıştır. 
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13. 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 Birlik 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. Resmi Gazete’nin 7 Kasım 2012 tarih ve 28460 sayılı nüshasında 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yayımlanmıştır. 
 
14. Sermaye Piyasası Kanunu: TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
hazırlanan Sermaye Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı hakkında Birlik görüş ve önerileri 
SPK’ya iletilmiştir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu, TBMM Genel Kurulu’nda 6 Aralık 2012 tarihinde kabul edilerek, 
Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
 
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin alt düzenlemeler hakkında SPK tarafından taslak 
düzenlemeler hazırlanmış ve görüşe sunulmuştur. Bu çerçevede SPK tarafından Birlik 
görüşüne sunulan; 
a. Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
b. İzahnameye ve İhraç Belgesine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
c. Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
d. Gayrımenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliğ Taslağı  
e. Borçlanma Araçlarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
f. Payların İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
g. Gayrimenkul Sertifikalarının İhracına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
h. Sermaye Piyasasında Değerleme Faaliyetinde Bulunacak Değerleme Kuruluşlarına ve 

Değerleme Faaliyetine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı 
i. Finansal Raporlama Tebliği Taslağı 
j. Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği 

Taslağı ile   
k. Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar 

Tebliği Taslağı 
hakkında üyelerimizden görüş alınması ve alınan görüşlerin çalışma grubu toplantılarında 
değerlendirilmesini takiben SPK’ye iletilmesini teminen çalışmalar yapılmıştır. 
 
Diğer yandan; 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.  
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 54 sayılı “Özel Durumların Kamuya 
Açıklanmasına İlişkin Esaslar” Tebliği ve eki Rehber’e ilişkin Birlik görüş ve önerileri SPK’ya 
gönderilmiştir. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına 
Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca alınan borçlanma araçları kayıt 
ücretlerine ilişkin olarak SPK’ya başvuruda bulunulmuştur. 
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve 
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın 21/ı maddesinin, sektörde 
halihazırda yatırımcı lehine var olan rekabeti olumsuz yönde etkileyeceği ve sektörün 
büyüme potansiyelini kayda değer biçimde zedeleyeceği gerekçesiyle taslaktan çıkarılması 
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hususunda SPK’ya başvuruda bulunularak, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bilgi 
verilmiştir. Resmi Gazete’nin 13 Mart 2013 tarih ve 28586 sayılı nüshasında “Emeklilik 
Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik” 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Bankaların İMKB Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasına üyeliklerine ilişkin SPK kararı ile ilgili 
olarak SPK’ya  başvuruda bulunulmuştur. Birlik başvurusuna SPK’dan alınan 15 Mart 2013 
tarihli yanıt yazısı hakkında üyeler bilgilendirilmiştir. 
 
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ: Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından hazırlanarak, 2013 yılı başından itibaren bankalara uygulanması 
öngörülen “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, 
No: 56 sayılı Tebliğ” (Tebliğ) Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Tebliğ’de değişiklik/düzenleme önerileri hakkındaki Birlik 
görüşleri SPK Başkanlığı’na iletilmiştir. Resmi Gazete’nin 30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı 
nüshasında yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Kurumsal Yönetim 
İlkeleri” başlıklı 17/5’inci maddesinde, kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili uygulama esaslarının 
halka açık bankalar için SPK tarafından BDDK’nın uygun görüşü alınarak yapılması 
düzenlenmiştir. Halka açık bankalara uygulanacak kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak, 
yeni düzenleme yapılıncaya kadar makul bir geçiş süresi tanınması ve ilgili düzenlemenin, 
yürürlük tarihinin 2014 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantıları sonrası olarak 
belirlenmesi hususunda BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur. Resmi Gazete’nin 22 Şubat 
2013 tarih ve 28567 sayılı nüshasında “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 63 sayılı 
Tebliğ” yayımlanmıştır. 
 
15. Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Emanet ve Alacaklar: Zamanaşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve alacaklar için gazetede yapılacak ilan hakkında BDDK’ya muhtelif 
başvurularda bulunulmuş olup, BDDK tarafından hazırlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun 
Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve 
Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Taslağı” hakkında Birlik görüş ve önerileri BDDK’ya iletilmiştir. Resmi Gazete’nin 
1 Kasım 2012 tarih ve 28454 sayılı nüshasında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile daha 
önceki yıllarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kendi internet sitesinden 
yayınlanan zamanaşımına uğramış kıymetlere ilişkin bilgilerin, kuruluş birlikleri tarafından da 
her yıl Şubat ayının başından itibaren 4 ay müddetle Birlik internet sitesinde yayınlanması 
hükmü getirilmiştir. Yönetmelik kapsamında Birlik tarafından üstlenilen yükümlülüğün yerine 
getirilmesi amacıyla Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile dış kaynak kullanılması konusunda bir 
protokol imzalanmış, üyelerden zamanaşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve 
alacak bilgileri toplanmış ve konsolide bilgiler 08.02.2013 tarihi itibarıyla Birlik internet 
sitesinde (www.zamanasimi.org/tbb) yayımlanmıştır. 
 
16. TMSF Takip ve Tahsil Yönetmeliğinde Değişiklik: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa ve 
Kanuna istinaden çıkarılan diğer alt düzenlemelere uyumunun sağlanmasını teminen Resmi 
Gazete’nin 30 Kasım 2012 tarih ve 28483 sayılı nüsyasında yayımlanan Yönetmelik ile, 
“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır. 
 
17. Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İişkin Yönetmelik: Yönetmelik hükümlerine ilişkin 
tereddüt edilen hususlar hakkında Birlik nezdinde oluşturulan görüşlerin BDDK’ya 
sunulmasını teminen çalışma grubu temsilcileri ve BDDK yetkililerinin katılımıyla bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin BDDK’ya başvuruda bulunulmuş, Birlik ile 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) başvurularına BDDK’dan alınan yanıtlar üyeler ile 
paylaşılmıştır. 
 

http://www.zamanasimi.org/tbb
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Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) kapsamında 
uygulamada tereddüt yaratan aşağıdaki hususlar hakkında BDDK’ya başvuru yapılması 
sonucunda; 
 
a. Bilgi sistemleri alanında başka şirket bünyesinde istihdam edilen personelin bankada 

geçici veya sürekli olarak çalıştırılmasının Yönetmelik açısından mümkün hale 
getirilmesine yönelik talebimiz, Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2013 tarih ve 28543 sayılı 
nüshasında yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile karşılanmıştır. 

b. Yönetmelik 9’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca denetim komitesince yapılacak 
raporlamaya ilişkin sürenin, “üç ayda bir” yerine “yılda bir kez” olarak değiştirilmesi 
talebimiz, Resmi Gazete’nin 29 Ocak 2013 tarih ve 28543 sayılı nüshasında yayımlanan 
Yönetmelik değişikliği ile karşılanmıştır. 

c. Emlak ofisleri ve oto bayileri ile tanıtım ve tavsiye kapsamında yapılan işbirliğinin 
Yönetmelik kapsamı dışında tutulması ile oto bayileri ve emlak ofislerinden pazarlama 
kapsamında alınan hizmetlerin Yönetmeliğe dercedilmesinde Birlik önerilerinin dikkate 
alınmasına yönelik talebimize henüz bir yanıt alınamamıştır. 

d. Kıymetli maden ve benzeri kıymetli malların yanı sıra “kıymetli evrakın” da güvenlikli 
şekilde toplanması, sayılması, dağıtılması ve teslimini içeren hizmetlerin, 5188 sayılı 
Kanun’a tabi olmayan şirketler aracılığıyla da yerine getirilebilmesi talebimiz BDDK ‘dan 
15 Şubat 2013 tarihli yanıt yazısı ile uygun görülmemiştir. 

 
Ayrıca, destek hizmetleri kuruluşlarının bağımsız firmalarca denetlenmesine ilişkin 
uluslararası uygulamaların incelenerek BDDK’ya başvuruda bulunulmasını teminen 
üyelerimiz görüşleri alınarak bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Çalışma Grubu’nda başvuru 
metninin uluslararası uygulamalara, özellikle AB uygulamalarına ilişkin bilgi ve dokümanları 
(düzenlemeler, standartlar, vb) içerecek şekilde hazırlanacak rapor ile birlikte BDDK’ya 
gönderilmesine karar verilmiştir. Uluslararası denetim firmalarından KPMG tarafından 
hazırlanan rapor ile birlikte BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur. 
 
Yönetmeliğin Birlik tarafından yaptırılan İngilizce tercümesi de üyelerin bilgisine sunulmuştur. 
 
18. Özel Güvenlik Kanunu: Özel Güvenlik Kanununda "Para ve Değerli Eşya Nakli" 
uygulamalarına ilişkin TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan görüş 
talebine üyelerden alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yanıt verilmiştir. 
 
Özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik birimlerinin mutlak surette el dedektörü temin 
etmeleri, olanaklar ölçüsünde de koruma hizmeti verilen yerlerin giriş kapılarına kapı 
dedektörü ve x-ray cihazı bulundurmalarına ilişkin T.C. Kırşehir Valiliği Özel Güvenlik 
Komisyonu’nun 03.04.2012 tarih ve 201208 sayılı Kararı ile ilgili olarak, T.C. İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunularak yanıt alınmıştır. 
 
19. Ortak Transit Rejimi: Resmi Gazete’nin 4 Ekim 2012 tarih ve 28431 sayılı nüshasında 
Ortak Transit Sözleşmesi yayımlanmıştır. Söz konusu transit işlemlerde kullanılacak 
kapsamlı teminat belgesi örneklerine ilişkin TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler 
Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı üyelerimize duyurulmuştur. Bakanlık yetkilileri ve 
üyelerimiz katılımlarıyla 26 Haziran 2012 tarihinde Ortak Transit Sözleşmesi ile ilgili bir 
bilgilendirme semineri düzenlenmiştir. Ortak Transit Rejimi kapsamında teminat mektubu 
düzenlenmesine ilişkin tereddütler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’ne gönderilen Birlik başvurusuna alınan yanıt üyelere duyurulmuştur. 
 
20. Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği: Resmi Gazete’nin 7 Mayıs 2012 tarih ve 28285 sayılı 
nüshasında yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile Resmi Gazete’nin 22 Ağustos 
2008 tarih ve 26975 sayılı nüshasında yayımlanan Tebliğ yürürlükten kaldırılarak, kamu 
kuruluşlarının tasarrufları altındaki her türlü kamu kaynaklarının kamu bankalarında 
değerlendirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bankalararasındaki rekabetin bozulmasına neden 
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olan söz konusu düzenleme ile getirilen uygulamalar hakkında değerlendirmede 
bulunulmasını teminen Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü yetkilileriyle 
bir toplantı yapılmıştır. Yönetim Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, TC 
Maliye Bakanlığı, TC Hazine Müsteşarlığı ve BDDK’ya başvuruda bulunularak, düzenlemenin 
bankacılık sektöründe haksız rekabete neden olduğu ve milyonlarca banka müşterisi 
açısından olumsuzluklar yaratacağı belirtilerek, Tebliğ’de değişiklik yapılması talep edilmiştir.  
 
Resmi Gazete’nin 11 Ekim 2012 tarih ve 28438 sayılı nüshasında “Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile 
kurumların faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurt içinde 
yerleşik özel sermayeli bankaları da kullanabilecekleri hususu düzenmiş ve ayrıca özel 
sermayeli bankalarca gerçekleştirilecek tahsilat tutarlarının tahsilatı takip eden 2 iş günü 
içerisinde ilgili kurumun kamu bankasındaki hesabına aktarılması hüküm altına alınmıştır. 
Tebliğ’in 5/3 c) bendinde sayılan ve genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında yer 
alan kurumların mali kaynaklarını değerlendirirken kullanacakları araçlardan DİBS veya kira 
sertifikalarına ilişkin işlemlerin özel sermayeli bankalar aracılığı ile yapılabilmesine de imkan 
sağlanmıştır. 
 
21. Resmi Gazete’nin 1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı nüshasında yayımlanan 2012/4133 
sayılı “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları 
ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve 2012/4116 sayılı “Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan 
Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan 
Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar” ile 
mevduatın vadesinin uzatılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu 
düzenlemeye ilişkin tereddütler hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile TC Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvurularda bulunulmuş, GİB’den alınan yanıt 
hakkında üyeler bilgilendirilmiştir. 
 
22. Sandıkların Devri: 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. Söz konusu düzenleme ile sandıkların bu Kanun kapsamındaki sigorta 
kolları itibariyle gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değerin hesabında 
kullanılacak teknik faiz oranı yüzde 9,8 olarak belirlenmiştir. Devir işlemlerini düzenleyen 
Bakanlar Kurulu kararı henüz yayımlanmamıştır.  
 
23. Libya hakkında Gelişmeler: Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden 
başlaması ve canlanmasına yönelik girişimlerin, bankacılık sektörleri arasındaki ilişkilere de 
olumlu yansıması beklendiğinden, 27 Ağustos 2012 tarihinde Birlik’ten bir heyet Libya 
Merkez Bankası Başkanını ziyaret etmiştir. Toplantı sonrasında, Libya makamları ile 
geçmişte yaşanan sorunlar arasında en fazla gündeme getirilen konular arasında bulunan 
Libya kamu idarelerine verilen teminat mektuplarının tazmin taleplerine ilişkin bir çözüm 
bulunmasını teminen üyelerimizden konuya ilişkin görüş ve önerileri ile riski bulunan söz 
konusu teminat mektubu ve kontrgarantiler ile ilgili dönemde talep edilen tazmin miktarları 
talep edilmiştir. Konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır. 
 
24. Kambiyo mevzuatı: Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen ilgili 
çalışma grubunda alınan kararlar doğrultusunda; TC Maliye Bakanlığı, TC Hazine 
Müsteşarlığı, TC Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 
muhtelif başvurularda bulunulmuş, tarafları yurtiçinde yerleşik kişilerce düzenlenen 
senet/poliçe ve akreditiflerin bankalarca işleme alınmasına ilişkin tereddütler hakkında TC 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’ne ve 



Türkiye Bankalar Birliği 2012-2013 Faaliyet Raporu  16 
 

 
 

TCMB’ye gönderilen Birlik başvurularının değerlendirilmesini teminen anılan kurumlar ve 
Birlik temsilcilerinin katılımıyla toplantılar yapılmıştır. Birlik başvuruları doğrultusunda Hazine 
Müsteşarlığı talimatıyla düzenlenen 8 Şubat 2013 tarih ve 2013/YB-4 sayılı TCMB Genelgesi 
yayımlanmıştır. 
 
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulamalarına ilişkin gündeminde 
bulunan konuların görüşülmesini teminen çalışma grubu çalışmalarını sürdürmüştür. Bu 
dönemde kredi kartları ile yapılan fiktif işlemlerin önlenmesini teminen hazırlanan taslak 
düzenlemelere ilişkin BDDK’ya başvuruda bulunulmuş, alınan yanıt doğrultusunda Birlik 
tarafından bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı husunda Rekabet Kurumu’na başvuru 
yapılmıştır. Rekabet Kurumu’ndan alınan yanıt Birlik Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş ve 
BDDK’ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. 
 
25. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun: Bilindiği üzere; Mali Eylem 
Görev Gücü (FATF)nün 17-19 Ekim 2012 tarihlerinde yapılan Genel Kurulunda, terörün 
finansmanı suçuna ilişkin mevcut yasal eksiklikleri düzeltmek ve terörist varlıklarının tespiti 
ve dondurulmasına ilişkin olarak FATF standartlarıyla uyumlu bir yasal çerçeve oluşturma 
konularında gerekli aksiyonların 22 Şubat 2013 tarihine kadar alınmaması halinde 
Türkiye’nin FATF üyeliğinin “askıya alınmasına” karar verilmiştir. Bu yöndeki bir kararın 
Türkiye ekonomisine olası etkileri konusunda yapılan değerlendirme ilgili kurumlara 
sunulmuştur. 
 
Şubat 2011’de TBMM’ye sunulmuş olan 6415 Sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi 
Hakkında Kanun”, 7 Şubat 2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış 
ve 8 Şubat 2013 itibariyle Cumhurbaşkanlığına iletilmiştir. Kanun, terör ve terörizmin 
finansmanıyla etkin mücadele kapsamında; Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Sözleşme'nin ve BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının uygulanması ile malvarlığının 
dondurulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.  
 
26. Konut Sektörüne İlişkin Yürütülen Çalışmalar:  
 
a. Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda; Türkiye’de konut sektörünün gelişmesi 

amacıyla konut finansmanında menkul kıymetleştirme işlevinin oluşması ve etkin olarak 
çalışmasını desteklemek üzere ikincil piyasaların oluşturulması projesi kapsamında 
McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Şirketi’ne hazırlatılan “Türkiye Mortgage Piyasası İçin 
Sermaye Piyasası Çözümlerinin Geliştirilmesi” başlıklı rapor sonuçlarına göre, kurulması 
öngörülen merkezi ihraç kuruluşunun özellikleri, sermayesi, ortaklık yapısı, kurumsal 
yönetim ilkeleri gibi konuların belirlenmesi ve düzenleyici otoritelerden talep edilecek 
konuların belirlenmesi amacıyla sürece katılmak isteyen banka temsilcilerinden bir 
Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 
 
İpotek finansmanı kuruluşu şeklinde oluşturulması öngörülen kuruluşun sermayesi, 
ortaklık ve organizasyon yapısı gibi detaylar ile ihraç edeceği ürünler hakkında yapılan 
değerlendirmeler kapsamında Çalışma Grubu tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Söz 
konusu Rapor, Yönetim Kurulu’nun 19 Aralık 2012 tarihinde yapılan toplantısında 
görüşülmüştür. Yapılan görüşmede; üyelerden gelecek talebe göre söz konusu 
çalışmanın değerlendirilmesine karar verilmiştir. 
 

b. Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin 
“Birlik Üyelerinin, Müşterilerine Verdikleri Hizmetler Karşılığında Tahsil Edecekleri Ücret 
ve Masrafların Tutarlarına ve Sınırlarına İlişkin Esaslar (Esaslar)”a ilişkin 26 Mayıs 2012 
tarihli Genel Kurul kararına ilişkin olarak ortak hukuki girişimde bulunulmasına karar 
verilmiştir. Resmi Gazete'nin 9 Mart 2013 tarih ve 28582 sayılı nüshasında, “2013 yılı 
Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esasları” hakkında Sermaye 
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Piyasası Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Kurul Kararı'nın uygulanmasına yönelik olarak makul 
bir geçiş süreci (en az 30 gün) tanınması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan 
başvurumuza alınan olumlu yanıt hakkında üyelerimiz bilgilendirilmiştir. 

 
c. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili 

Düzenlemeler: Resmi Gazete’nin 13 Ekim 2012 tarih ve 28440 sayılı nüshasında 
yayımlanan “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak 
Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar”a (Karar) ilişkin olarak üyelerimiz 
nezdinde ortaya çıkan tereddütler hakkında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunularak, anılan Genel 
Müdürlük Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Demircan ve ilgili çalışma grubu 
üyelerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Toplantıya ilişkin 
“Bilgilendirme Notu” ve eki “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” başlıklı sunum 
üyelerimize duyurulmuştur. 
 

d. “6292 Sayılı Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları 
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı 
Hakkında Kanun” (2/B ): Resmi Gazete’nin 26 Nisan 2012 tarih ve 28275 sayılı 
nüshasında yayımlannana Kanun kapsamında üyelerimiz nezdinde çıkan tereddütler 
hakkında; TC Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile BDDK’ya muhtelif 
başvurular yapılmış olup, alınan yanıtlar üyelerimize duyurulmuştur. 

 
 
27. Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı’na 
ilişkin TBB görüş ve önerileri Temmuz 2011’de TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na 
gönderilmiş ve  Taslak Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı yetkililerinin katılımıyla  tüm 
bankaların katılımına açık olarak düzenlenen toplantıda görüşülmüştür. 21 Ocak 2013 
tarihinde Birliğe yeni bir Taslak gönderilmiştir. Söz konusu Taslak hakkında oluşturulan Birlik 
görüş ve önerileri 20 Şubat 2013 tarihli yazımız ekinde TC Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı’na gönderilmiş, Birlik görüş ve önerilerinin değerlendirilmesini teminen Hazine 
Müsteşarlığı yetkilileri ile 27 Şubat 2013 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin bilgilendirme notu 
üyelerimizle paylaşılmıştır. 
 
28. 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. 
 
TL zorunlu karşılıklar için altın olarak tutulan rezervin bloke hesap yerine serbest hesap 
olarak tutulması için başvuruda bulunulmuştur. 
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29. 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. “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanun Tasarısı”nın yasalaşmamasının yaratacağı 

sorunlar, ilgili kamu kurumlarına aktarılmıştır. 
c. Şüpheli işlem bildirim sistemi değişiklikleri ve XML formatında bildirim konulu 2 ayrı 

çalıştay düzenlenmiştir. Bu konuda çalışmalar devam etmektedir. 
d. Bankaların MERSİS sisteminden faydalanmaları için başvuruda bulunulmuştur. 
 
30. Mali konularda çalışmalar: 
 
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Birlik işbirliğinde 14 - 16 Eylül 2012 ve         
8 – 10 Mart 2013 tarihlerinde “T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı - TBB Mali 
Çalışma Grubu Toplantısı” düzenlenmiştir.  
 
Türev ürünlere ilişkin vergisel düzenlemeler yayımlanmış, üyelerimiz nezdinde halen tereddüt 
edilen hususlara ilişkin başvuru yapılmıştır. 
 
Resmi Gazete’nin sırası ile 11.04.2012 ve 06.06.2012 tarihli nüshalarında yayımlanan 69 ve 
70 seri numaralı Tebliğler ile 3100 sayılı KDV mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları 
Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren vergi mükelleflerinin kullandıkları 
ödeme kaydedici cihazların özellikleri yeniden belirlenmiş ve 17.10.2012 tarihinde Yeni Nesil 
Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu yayınlanmıştır. “Uygulamanın Kapsamı”; hangi 
mükelleflerin EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu 
olduğu konusunda halen mevcut olan belirsizliğin giderilmesini teminen GİB’e başvuru 
yapılmıştır. 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 344, 345 ve 585’inci maddeleri çerçevesinde, kurulacak 
anonim ve limited şirketler adına bankalarda açılacak hesaplar için, şirketlerin vergi kimlik 
numarası bulunmaması nedeniyle hesap açılamamasına ilişkin yaşanan sorunların 
giderilmesini teminen 81 il valiliğine gönderilen 25.12.2003 tarih ve 055356 sayılı yazının 
hatırlatma amaçlı olarak tekrar yayımlanması talep edilmiş ve talep uygun bulunmuştur. 
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin “Yabancı Sermayenin Ödenmesi” başlıklı 1.2 faslında yer 
alan ve Türk Ticaret Kanunu ile alt düzenlemelerinin konusunu ilgilendiren uygulama 
esaslarının, 6102 sayılı yeni Kanun’un ilgili hükümlerine paralel bir şekilde değiştirilmesine 
yönelik Birlik talebi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygun 
bulunmuş, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin ilgili hükümleri 29 Mart 2013 tarih ve 2013/YB-
7 sayılı TCMB Genelgesi ile güncellenmiştir. 
 
Derneklerin, vakıfların, dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri 
ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 
uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenlerin, vakıflara ait üniversitelerin gerek 
tezgahüstü piyasalarda gerekse organize piyasalarda yaptıkları işlemlerin stopaja tabi olup 
olmadığı hakkında başvuru yapılmıştır. 
 
18 Mayıs 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile stopaj oranı yüzde sıfır olarak belirlenen 
Bankaların kurucusu olduğu “Hisse Senedi Yoğun Fonların Katılma Belgeleri”nde da net 
hisse pozisyonunun yüzde 75 oranının üzerinde olup olmaması hususunda başvurular 
yapılmıştır. 
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31. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda oluşturulan “Türkiye 
Bankacılık ve Finans Meclisi” çalışmaları kapsamında TOBB Altıncı Sektörel Ekonomi Şurası 
için finansal sektörün gündeminde bulunan konulara ilişkin görüş oluşturulmuştur. 
 
32.  TÜSİAD’ın Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Ekonomi ve 
Bankacılık Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede bankacılık 
maliyet endeksi konusunda araştırma yapılması için ön çalışmalara başlanmıştır. 
 
33. Toplantılar: 
a. TC Yargıtay Başkanlığı ile işbirliği içinde banka hukukçularının katılımıyla“Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’ndaki Değişiklikler” konulu seminer 16-18 Kasım 2012 tarihleri 
arasında Abant’ta düzenlenmiştir. Yargıtay Birinci Başkanı Ali Alkan Türkiye Bankalar 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın açılış konuşması yaptığı toplantıda; 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Geçici hukuki korumalar” (HMK m.389 vd), “Ticari 
defterlerin delil olması” (HMK m.222), “Görev, yetki ve özellikle yetki sözleşmesi (HMK 
m.5-19), “Delil sözleşmesi” (HMK m.193), “Islah” (HMK m.193) konusunda getirdiği 
yenilikler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun m.209/1 hükmünün icra takibinde (özellikle 
İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesine) etkisi ve “Belirsiz alacak davası” (HMK m.107) 
başlıklı tebliğler sunulmuştur. 

b. Birlik Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun konuşmacı olarak katılımıyla, “Türk 
Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkına Kanun’un, Bankacılık İşlemleri 
Açısından Değerlendirilmesi” konulu konferans 15 Haziran 2012 tarihinde Yapı ve Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenmiştir. 

c. KPMG Türkiye işbirliğinde “Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Son Değişiklikler” konulu 
seminer, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, 3 Ekim 
2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

d. TC Merkez Bankası Başkanı Sayın Doç. Dr. Erdem Başçı ve üyelerin temsilcilerinin 
katılımıyla, küresel ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ile para politikası 
uygulamaları hakkında görüş alış verişinde bulunmak amacıyla Birlik tarafından 7 Kasım 
2012 tarihinde toplantı düzenlenmiştir. 

e. TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) ve BDDK işbirliğiyle 6 Aralık 2012 tarihinde 
“Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları” konulu bir sempozyum Birlik 
tarafından düzenlenmiştir. 

 
34. İnternet bankacılığı çalışmaları: Dolandırıcılıkla mücadele için bilgi paylaşımında 
karşılaşılan sorunlar, dolandırıcılık eylem çeşitleri ve bankalar tarafından alınması gereken 
tedbirler ile ilgili şube çalışanlarının bilinçlendirilmesine ve eğitimine yönelik olarak yeni bir 
eğitim çalışması hazırlanmış ve Birlik eğitim sitesinde devreye alınmıştır. BDDK’nın talebi 
üzerine SIM kart güvenliğinin sağlanması için mobil telefon operatörleri ile ortak bir çalışma 
yapılmıştır. 
 
35.  BDDK - Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri (COBIT: Control Objectives for 
Information and Related Technology): Bankalarda bağımsız denetim kuruluşları ve 
bankaların iç denetim birimleri tarafından yürütülen bilgi sistemleri denetim çalışmalarında 
esas alınan COBIT’in yeni versiyonuna ilişkin hususlar yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. 
 
BDDK yetkilileri ve Birlik üyelerinin temsilcileri ile yapılan ortak toplantılarda konu 
değerlendirilmiş, BDDK’nın vereceği karara göre bankalar tarafında yürütülecek çalışmaları 
koordine etmek üzere bir Çalışma Grubu oluşturulmuştur.  

 
36. GİB Elektronik haciz (e-Haciz) çalışmaları: Vergi daireleri tarafından elektronik ortamda 
bankalara iletilen haciz bildirileri (e-haciz) uygulamasının işleyişine ilişkin vatandaşlardan ve 
çeşitli meslek kuruluşlarından gelen başvurular değerlendirilmiş ve yanıtlanmıştır. Bloke 
konulan tutarların elektronik ortamda tahsil edilmesiyle ilgili olarak GİB ile birlikte ortak bir 
çalışma başlatılmıştır. Ayrıca, bloke konulurken esas alınan likidite sıralamasının gözden 
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geçirilmesi için bir çalışma yapılmış olup bu kapsamda BDDK, GİB ve bankalardan görüş ve 
öneriler alınarak yeni bir sıralama tespit edilmiş ve GİB’e iletilmiştir.  
 
37. SGK e-haciz çalışmaları: SGK tarafından bankalara iletilen haciz bildirilerinin elektronik 
ortamda iletilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar bu amaçla oluşturulan çalışma grubu 
tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, bankalarla SGK arasındaki iletişim altyapısı, veri 
paketlerinin elektronik imzalı olarak gönderilmesi ve bankalarca alınacak paketlere bağlı 
olarak yapılacak işlemlere ait uygulama geliştirme çalışmaları ve teknik altyapı çalışmaları 
devam etmektedir. SGK e-haciz çalışmasının, yazılımın bitirilmesi ve testlerin sağlıklı bir 
şekilde tamamlanmasının ardından önümüzdeki aylarda kullanıma açılacağı tahmin 
edilmektedir. 
 
38. İcra Daireleri e-haciz Çalışmaları: İcra daireleri tarafından bankalara iletilen haciz 
bildirilerinin elektronik ortamda iletilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bir çalışma 
yürütülmektedir. Bu kapsamda; 25.12.2012, 03.01.2013 ve 24.01.2013 tarihlerinde çalışma 
grubu temsilcileri ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla üç ayrı toplantı yapılmıştır. 
Proje kapsamının belirlenmesi konusunda Adalet Bakanlığı yetkilileri ve Çalışma Grubu’nun 
görüşmeleri devam etmektedir. 
 
39. TCMB Ödeme sistemleri düzenleme çalışmaları: TCMB tarafından hazırlanan Ödeme 
Sistemleri ve Hizmetleri İle Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 
hakkında üyelerimizden gelen görüş ve önerilerin değerlendirilmesi ve söz konusu Kanun 
tasarısı taslağına ilişkin Birlik görüşü oluşturulması amacıyla bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Kanun tasarısı taslağı hakkında oluşturulan görüşler TCMB’ye iletilmiş, 
TCMB tarafından organize edilen toplantılara katılım sağlanarak Birlik görüş ve önerileri 
hakkında bir sunum yapılmıştır. TCMB tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.  
 
40. Elektronik Fon Transferi (EFT) çalışmaları: Dış kaynak kullanılarak geliştirilen, yaklaşık 
yirmi yıldır kullanılmakta ve TCMB tarafından işletilen EFT-EMKT sisteminin bakım, onarım 
ve güncelleme hizmetleri de yurtdışı bir firmadan sağlanmaktadır. Donanım bağımlı bir yapı 
üzerinde çalışmakta olan sistemin daha esnek ve açık bir yapıda ve yerli kaynaklar 
kullanılarak geliştirilmesi, yedekleme sistemleri ve olağanüstü durum merkezi ile birlikte 
güncel teknolojik imkanların kullanıldığı, bankaların iş ihtiyaçları da gözetilerek 
geliştirilebilecek bir ödeme sistemi altyapısı oluşturulması amaçlanmaktadır.  
 
Birlik bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu’nun da aktif desteği ile tamamen iç kaynak 
kullanılarak sistemsel geliştirmelere başlanmış ve platform bağımsız bir yapı oluşturulması 
stratejisi benimsenmiştir. Dört ana bileşenden oluşan yeni sistem, EFT-EMKT sisteminde var 
olan tüm işlevleri içermekle birlikte bankaların ihtiyaçları ve yeni teknolojilerin imkanları ile 
daha da zenginleştirilmiştir. TCMB, ödeme sistemlerine ait her bir bileşeni farklı zamanlarda 
devreye alarak geçişe ilişkin risklerin azaltılmasını planlamıştır. Yeni sistemin birinci ve ikinci 
parçaları 01.10.2012 tarihinde, "müşteri ödemeleri (Perakende Ödeme Sistemleri-PÖS)" 
olarak adlandırılan ve EFT işlemlerin sayıca yüzde 98'ini oluşturan üçüncü parçası ise 
07.12.2012 tarihinde başarılı bir şekilde devreye alınmıştır. Yeni sistemin son parçası olan 
EFT3 ile ilgili çalışmalar TCMB koordinasyonunda devam etmekte olup, Temmuz 2013 
tarihinde işletime alınması planlanmaktadır. 
 
Öte yandan, Birlik tarafından EFT/EMKT  Sistemi’nin  katılımcıları arasında koordinasyon 
görevi ve sistemin finansman işlemleri takip edilmektedir. EFT/EMKT Sistemi katılımcısı 
sayısı, 31.12.2012 tarihi itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu dahil 48 olarak gerçekleşmiştir. 
EFT/EMKT Sistemi 2013 yılı bütçesi KDV dahil 1.299.955 Amerikan Doları olarak belirlenmiş 
olup, bütçe kapsamındaki ödemeler ve tahsilatlar gerçekleştirilmektedir. 
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41. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin emekli aylıklarını alacakları banka/şube 
değişikliklerinin, SGK tarafından hazırlanan ve talep eden bankaların erişim haklarının 
mutabık kalınacak bir yöntemle yapılmasına olanak sağlanması ve ilk emekli olanların 
maaşlarını müşterisi oldukları banka/şubeden almalarını sağlamak için bir çalışma 
yapılmıştır.  Çalışma Grubu değerlendirmesi Yönetim Kurulu’nun gündemine alınmış ve bu 
konuda SGK’ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. SGK’dan alınan yanıt üyeler ile 
paylaşılmıştır.  
 
42. Bankaların talebi ve yapılan değerlendirme sonucunda, Ekonomi Bakanlığı Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla kağıt ortamında bankalara iletilen; "Yatırım Teşvik 
Belgelerinde Öngörülen İhracat Taahhüt Hesapları Kapatılan Firmalar", "İptal Edilen Yatırım 
Teşvik Belgeleri", "İhracat Kredi Taahhüdü", "Sahte İhracat Beyannameleri" ve "Sahte 
Gümrük Beyannameleri" konularındaki duyuruların bankalara elektronik ortamda sağlanması 
ve söz konusu verilerin sorgulanabileceği bir yapının kurulması için Bakanlığa başvuru 
yapılmıştır. 
 
43.  2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında bankalarca TC Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yapılan raporlamalardaki format değişiklikleri  
hakkında, bankalardan görüş alınmış, bankalar ve GİB yetkililerinin katıldığı toplantılarda 
değerlendirmeler yapılarak yeni formatlar belirlenmiştir. Ayrıca, rapor sürelerinin tespitinde 
GİB ile ortak çalışmalar yapılmıştır. 
 
44. 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 diğer finans kuruluşları ile EGM arasındaki projenin 
koordinasyonu ve finansman işlemleri Birlik tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 
E-rehin sisteminde; 27 Birlik üyesi, 4 katılım bankası ve 12 tüketici finansman şirketi, 1 
Finansal Kiralama Şirketi, 1 Faktoring Şirketi ile Kredi Garanti Fonu olmak üzere toplam 46 
katılımcı bulunmaktadır. E-rehin sistemi için 27.04.2009 - 31.12.2012 tarihleri arasında, 
375.350.- ABD doları yatırım harcaması, 191.472 TL cari gider harcaması yapılmıştır. 
  
45. Merkezi operasyon çalışmalarında verimlilik sağlamak üzere ortak konular belirlenerek 
Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmektedir. 
 
TCMB verilerine göre 2012 yılında ülkemizde yaklaşık bir milyon bono protesto işlemine tabi 
tutulmuştur. Protesto edilen bonoların tutarı 7 Milyar Türk Lirası’nı aşmaktadır. Mevcut veriler 
de dikkate alındığında bono düzenlenmek suretiyle cereyan eden ticari hayatın denetim 
altına alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla oluşturulan Çalışma Grubu, Türkiye Noterler 
Birliği’nden de temsilcilerin katılımı ve katkılarıyla bir taslak Kanun tasarısı hazırlamıştır. 
Bankaların görüş ve önerileri de alınarak hazırlanan tasarı ilgili kurumlara sunulmuştur.  
 
46. Yeni Elektronik Çek Takası Sistemi: TCMB’nin yürütmekte olduğu “Yeni Elektronik Çek 
Takası Sistemi”ne bankaların entegrasyonu için TCMB yetkilileri ile birlikte çalışmalara 
devam edilmektedir. Bankalarca yapılacak teknik çalışmalarının kapsamını belirlemek ve 
çalışmalarda kullanılacak teknik dokümanlar hakkında bilgi vermek üzere TCMB yetkilileri ve 
bankalardan temsilcilerin katılımıyla toplantılar yapılmıştır.  
 
47. Mali tabloların online sorgulanması: bankaların gelir ve kurumlar vergisine tabi 
mükelleflere verdikleri kredilerin başvuru sürecinde yaptıkları araştırmalarda; Maliye 
Bakanlığı’na gönderilen kesinleşmiş yıllık mali tablolar, mizan ve ekleri ile üçer aylık 
dönemlerde geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan gelir tablolarının bankalar tarafından 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan, müşterinin muvafakati ile doğrudan Maliye Bakanlığı’ndan 
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online olarak sorgulayabilmeleri ve alabilmeleri amacıyla bir çalışma yapılmış ve bu 
kapsamda başvuruda bulunulmuştur. Maliye Bakanlığı tarafından Birliğe verilen yanıtta; söz 
konusu bilgilerin, müşterinin rızası olsa dahi üçüncü kişilerle paylaşılamayacağı belirtilmiştir.  
 
48. IBAN çalışmaları: Bankaların talepleri doğrultusunda TCMB’ye yapılan başvurular ve 
görüşmeler sonucu Resmi Gazete’nin 21.12.2012 tarih ve 28504 saylı nüshasında 
yayımlanan “Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)’de 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2012/14)” ile yurt dışındaki bankaların ve diğer 
finansal kuruluşların bankalarda bulunan hesaplarından yapacakları para transferlerinde 
IBAN’ın kullanılması zorunluluğu kaldırılmıştır. 
 
49. UYAP Kurumsal Portal: UYAP Kurumsal Portalın bankalar tarafından kullanımıyla ilgili 
Birlik bünyesinde bir çalışma yapılmış ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. 
Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Çalışma Grubu arasında toplantılar yapılmıştır.  
 
50. Tapu sicil bilgileri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bünyesinde tutulmakta 
olan tapu sicil kayıtlarının elektronik ortamda bankaların erişimine açılması çalışmaları 
kapsamında, TKGM yetkilileri ve çalışma grubu üyesi bankaların katılımıyla bir çalışma 
yapılmaktadır. Öncelikle, TKGM ile bankalar arasında yapılacak olan protokol taslağı ile ilgili 
bankalardan görüş ve önerileri alınmış, alınan görüş ve öneriler Çalışma Grubu toplantısında 
değerlendirilmiş ve TKGM’ye iletilmiştir.  
 
51. Kıymetli madenlerin elektronik transferi: Altın, gümüş ve platinin yurt içindeki ve yurt 
dışındaki bankalar nezdinde bulunan depo hesapları arasında elektronik olarak transferinin 
mümkün hale getirilmesine yönelik olarak, Birlik görüş ve değerlendirmeleri de dikkate 
alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda "Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 2008- 32/35 sayılı Tebliğde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hakkında görüş oluşturmak üzere bankalardan görüş ve 
önerileri alınmış, oluşturulan Birlik görüşü Müsteşarlığa iletilmiştir. Tebliğ değişikliğinin kısa 
sürede yayımlanması beklenmekte olup bundan sonraki aşamada teknik çalışmaların 
yürütülmesi planlanmaktadır.  
   
52. Swift Türkiye Kullanıcı Grubu, bu yıl iki toplantı  gerçekleştirmiştir. Swift yetkililerinin de 
katılımıyla, SWIFT ile ilgili 2012 yılı istatistikleri paylaşılmış, Türkiye’nin payı değerlendirilmiş, 
SWIFT tarafından sunulan yeni ürünler hakkında genel bilgiler paylaşılmıştır. 
 
53. Hazine Müsteşarlığı’nın 2009 – 2013 yılları Stratejik Planı’nda öngörülen sigortacılığa 
ilişkin bilinçlendirme ve tanıtımın hazırlanması stratejisi çerçevesinde geliştirilen “Sigortacılık 
Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisi” kapsamında yapılan 2012 faaliyetlerine maddi katkı 
sağlanmıştır.  
 
B. Bankacılık sektörünün rekabet gücünün artırılmasına ve bölgesel bir güç 
olmasına katkıda bulunmak 
 
54. Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) ile ortak çalışmalar: KGF faaliyetleri hakkında katılımcı 
bankaların bilgilendirilmesini teminen her ay izleme toplantısı yapılmıştır. 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.  
 
55. 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  Birlik 
üyelerinden görüş ve önerileri talep edilmiştir. Sözleşmenin yenilenmesi hakkında çalışmaları 
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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.  
 
56. KOSGEB:  2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)’nda Birliğin yer aldığı 
eylem/projelere ilişkin gelişmeler hakkında KOSBEB’e bilgi verilmiştir. 
 
57. 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 değerlendirilerek anılan Kurum’a yanıt verilmiştir. 
 
58. ABD Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 2013’de yürürlüğe girecek olan “yabancı 
hesaplar vergi uyum kanunu” (FATCA) kapsamında, Türkiye ve ABD arasında işbirliği 
protololü oluşturulması ve bu protokole KKTC’de faaliyet gösteren banka ve şubelerin de 
dahil edilmesi amacıyla, ilgili kamu kuruluşları nezdinde başvurularda bulunulmuştur. TC 
Maliye Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonucu, bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 
bankalardan görüş istenmiştir. Ayrıca, verilerin iletilmesine dönük teknik çalışmalara da 
başlanması planlanmaktadır.  
 
59. Bankaların ve sektörün faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 
Türkçe ve İngilizce (Dolar ve Euro olarak) olmak üzere 57 rapor hazırlanarak internet 
sitesinde yayınlanmıştır. 

 
Bankalardan Toplanan Veri Giriş Formları ve Bilgi Toplanan Banka Sayısı 

  
Banka 
Sayısı 

Referans Dönemi 

Bankalarımız Kitabı 45 Aralık 

Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar-Konsolide 
Olmayan 

45 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

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

Ortak Veri Gönderim Seti-Konsolide Olmayan 45 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

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

Banka, Şube ve Personel Sayıları 45 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Grup Bazında Ana Ortaklık ve Sermaye 
Yapısı 

45 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 26 ve 13 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Çağrı Merkezi İstatistikleri 23 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

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

Müşteri Şikayetleri İstatistikleri 36 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım 

Engellilere Bankacılık Hizmetleri 28 Haziran 

Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler 26 Şubat 

 

60. Bankalarımız 2011 kitabından memnuniyetini ölçmek amacıyla Haziran 2012 ayında 
internet sitesinde düzenlenen ankete gelen cevaplar doğrultusunda Bankalarımız kitabının 
2012 yılı serisi için hazırlıklar başlamıştır. 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 yapılmış, bankalara 
gönderilmiştir.  
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61. BDDK'nın "Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin 
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklikler  28 Haziran 2012 tarih ve 
28337 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Buna değişikliğe bağlı olarak bankaların veri 
girişinde kullandıkları formlar ile internet sitemizde yayınlanan tüm rapor içerikleri kontrol 
edilerek Eylül 2012 döneminden itibaren yeni formatında yayınlamaya uygun hale 
getirilmiştir.  
 
62. Bankacılık sektörünün 1958 yılından günümüze gelişimini değerlendirmek amacıyla 
hazırlanan istatistikler 2011 yılı bilgileri de eklenerek güncellenmiş, Türkçe ve İngilizce olarak 
internet sitesinde yayınlanmıştır. 
  
63. "İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler" başlığı altında yayınlanan 6 adet raporun Aralık 2011 
bilgilerini içeren sayıları Haziran 2012 ayında tamamlanmıştır. Aralık 2012 dönemini içeren 
raporlar için bilgi derleme çalışmaları devam etmektedir ve Haziran 2013 ayında 
yayınlanması planlanmaktadır. 
 
64. 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 2012 sonunda yayınlanmıştır. Rapor, seçilmiş bazı 
bilanço kalemleri için 2001-2011 yılları için karşılaştırma verileri sunmaktadır. Aynı 
çalışmanın 2002-2012 yıllarını kapsayan sayısı yine Haziran 2013 ayında yayınlanacaktır. 
 
65. Bankalarımız kitaplarının eski sayılarında yer alan şube bilgileri, banka çalışan sayıları, 
ATM, POS, üye işyeri sayıları, bu bilgilerin Birlik içinde tasnif edilmeye başlandığı yıldan 
başlayarak gözden geçirilmiş; iller (şubeler için ilçeler) itibariyle banka ve gruplar bazında 
olmak üzere birleştirilerek tarihsel bir bilgi serisi olarak “İllere Göre Özet Bilgiler" başlığı 
altında yayınlanmıştır.  
 
66. TUİK tarafından koordine edilen “Resmi İstatistik Programı” kapsamında yer alan ve 
“Ulusal Veri Yayınlama Takvimi”ne göre her yıl 1 Haziran tarihinde yayınlamakla yükümlü 
bulunulan resmi istatistiklerin “İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri” yayınlanması ile ilgili 
çalışmalara devam edilmiştir. 2012 yıl sonuna ait resmi bilgiler 3 Haziran 2013 Pazartesi 
günü yayınlanacaktır. TÜİK ile ilgili diğer çalışmalar Resmi İstatistik Programı kapsamında 
düzenli olarak takip edilmekte ve sürdürülmektedir. 
 
67. 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 çalışanları, şubeler, ATM, POS, üye işyeri sayıları il, yıl ve parametre 
bazında sorgulanabilmektedir. 
 
68. 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.  
 
69. Bankaların müşterilerine verdikleri ana hizmetler listesi 2013 Ocak ayında 
güncellenmiştir. Bu kez müşterilere sunulan ana hizmetlerin yanısıra bankaların şikayet ve 
çağrı merkezi erişim kanalları bilgileri de toplanmıştır. Gelen bilgiler üç ayrı tablo halinde 
internet sitemizdeki “Tüketiciler İçin” ve “Finansal Eğitim” başlığı altında banka bazında 
kamuoyuna sunulmuştur. 
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70. 2012 yılı başında yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre genel olarak 
istatistiklerden memnuniyet oranı yüzde 86 olarak ölçülmüştür. İyileştirmeye açık alan olarak 
ortaya çıkan konuların iyileştirilmesi için gerekli aksiyon planı oluşturulmuş ve stratejik 
faaliyet planına eklenerek takibine başlanmıştır. İstatistiki raporların internetteki sunum 
memnuniyetini artırmak amacıyla internet sitesi yenileme çalışmaları sırasında “istatistiki 
raporlar” listesi içeriğe göre yeniden gruplanmıştır. Ayrıca, grup başlıkları görsel olarak 
renklendirilmiş, rapor dönemi seçme işlemi farklı bir şekle dönüştürülmüştür. 2012 yılı 
Memenuniyet Anketi sonuçlarına göre, raporların internetteki sunum şeklinden memnuniyet 5 
puan artarak yüzde 84’e, erişim kolaylığından memnuniyet 2 puan artarak yüzde 87’ye 
ulaşmıştır.  
 
71. Memnuniyet Anketi sonuçlarından, istatistiklerin zamanında yayınlanması konusunda 
talepler olduğu görülmüş, bunun sebebi olarak sitemizde yayınlanan “İstatistiki Rapor 
Yayınlama Takvimi”nin yerinin fark edilmediği ya da tablodaki bazı bilgilerin algılanamadığı 
değerlendirmesi yapılmış, bunun için takvimde yer alan bazı başlıklar, kullanıcıların 
sordukları “soru” şekline getirilmiştir. 2012 sonuçlarına göre farkındalık 2 puan artarak yüzde 
86’ya ulaşmıştır.  
 
72. 2013 yılı başında yapılan Müşteri Memnuniyeti Anketi sonuçlarında çıkan iyileştirmeye 
açık alanlar 2013-2014 yılı stratejik faaliyet planına girdi olarak alınmıştır. Raporların 
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik olarak, bankalara yapılacak bir anket çalışması  
planlanmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların rapor duyurularını daha iyi takip edebilmesi amacıyla 
rapor bazında abonelik sistemi geliştirilmesi için bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. 
 
73. 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.  
 
74. Bankalarla anlaşma yapmaksızın ve bankaların bilgisi dışında, bankaların müşterilerine 
sunduğu olanaklar kullanılarak FÖM ofisleri veya ticari amaçla hareket eden diğer kişi veya 
şirketler tarafından gerçekleştirilen işlemlerin engellenmesi amacıyla yayımlanan 5 Kasım 
2009 tarih ve 1016 sayılı mesleki tanzim kararının “anlaşmalı kuruluşlarla” ilgili 2’inci 
maddesinin yürürlük tarihi Yönetim Kurulu kararı ile 31.12.2013 tarihine ertelenmiştir. 
 
75. Irak Bankalar Federasyonu (Fedaration of Iraqi Private Banks) işbirliğinde, 4 – 11 Kasım 
2012 tarihleri arasında, 9 Iraklı bankacının, İstanbul’da, bir hafta süreli eğitime katılmaları 
sağlanmıştır. 
 
76. Makedonya Merkez Bankası ve Makedonya Ekonomi Odası (Macedonian Economic 
Chamber) işbirliğinde 14 Makedonyalı  bankacının, 31 Mart – 7 Nisan 2013 tarihleri arasında, 
İstanbul’da, bir hafta süreli eğitime katılmaları sağlanmıştır., 
 
77. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği işbirliğinde düzenlenen eğitim programlarına Eylül 2012 – 
Mayıs 2013 döneminde düzenlenen 24 seminer ile devam edilmiştir.     
   
78. Azerbaycan Bankalar Birliği ve Azerbaycan Bankacılık Eğitim Merkezi işbirliğinde 
Baku’de Birlik tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından seminerler düzenlenmesine 
Eylül 2012 – Mayıs 2013 döneminde düzenlenen 7 seminer ile devam edilmiştir.  
 
79. Arap Bankalar Birliği ve Dünya Arap Bankacılar Birliği işbirliğinde, 6 – 7 Mart 2013 
tarihlerinde, İstanbul’da, “2. Arap-Türk Bankacılık ve Finans Forumu” düzenlenmiştir. 
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80. Mısır Bankacılık Eğitim Merkezi yetkililerinin 21 – 27 Nisan 2013 tarihlerinde Birliği 
ziyaret etmeleri, İstanbul ve Ankara’da bankalar ve çeşitli kurumlar ile görüşmelere 
katılmaları sağlanmıştır. 

 
81. Arap Bankacılar Birliği tarafından Lübnan, Ürdün ve Mısır Bankalar Birlikleri yetkililerinin 
katılımıyla düzenlenen toplantıya 20 Aralık 2012 tarihinde ev sahipliği yapılmıştır. 

 
82. TC Merkez Bankası himayesinde Al Bank Wal Mustathmer Group tarafından 5 Aralık 
2012 tarihinde İstanbul Swissotel’de düzenlenen “Payment Systems” Konferansı’na 
konuşmacı ve organizasyon desteği sağlanmıştır. 

 
83. İstanbul Finans Merkezi Tanıtım ve İmaj Komitesi toplantısına katılım sağlanmış, bu 
çalışmaya katkı veren diğer kurumlar ve projenin koordinasyonunu üstlenen Başbakanlık 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ya bilgi paylaşılmıştır. 

 
84. Arnavutluk, Bosna Hersek, Moldova, Kosova, Makedonya ve Sırbistan Merkez 
Bankaları, Bankalar Birlikleri ve Denetim Otoriteleri temsilcilerinin katılımı ile “Güney Doğu 
Avrupa’da Bankacılık Sektörü: Fırsatlar ve Zorluklar”  konulu Panel’in, TCMB işbirliğiyle,            
8 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenmesi çalışmaları yapılmaktadır.  

 
85. Türkiye’nin ev sahipliğinde 9 – 11 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı’na katkı sağlanmıştır. 

 
C. Türkiye’de tasarruf oranının yükseltilmesine yönelik çalışmalara katkıda 
bulunmak  

 
86. Yastık altı altınların finansal sisteme kazandırılması ve finansal tasarruf haline 
gelebilmesi için; katılım bankaları temsilcileri ve Birlik üyesi banka temsilcilerinin katılımıyla 
görüş oluşturulmuş ve bu görüş ilgili kamu kurumları ile paylaşılmıştır. Altın alım-satımı 
hakkında Kuyumcular Odası temsilcileri ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi bankaların 
temsilcilerinin katılımı ile  Birlik Merkezi’nde 15 Ocak 2013 tarihinde bir toplantı 
gerçekleştiirlmiştir. Toplantı Bilgilendirme Notu ile İstanbul Kuyumcular Odası tarafından 
Birliğe iletilen yastık altı altınların toplanmasına ilişkin kurumlararası işbirliğine yönelik öneri 
üyelere iletilmiş ve görüş ve önerileri talep edilmiştir. 
 
87. İhracat kredilerinin maliyetinin düşürülmesi, kullanımının artırılması ve bu şekilde 
ihracatın finansmanının kolaylaştırılması amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi ile birlikte ortak 
görüş hazırlanmıştır. Bu görüş çerçevesinde hazırlanan başvurular ilgili kamu kurumlarına 
iletilmiştir. Ayrıca, ihracatçılara yönelik bilgilendirme amaçlı “Eximbank Kredileri ve Basel II” 
konulu eğitimler 7 ilde gerçekleştirilmiştir. Uzun vadede TİM bünyesinde ihracat finansmanı 
portalı oluşturulması çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmaların birincil hedefi, ihracatın 
desteklenmesi yoluyla cari işlemler açığının daraltılmasıdır. Bu yöndeki çalışmalara 2013 yılı 
başlarından itibaren katılım bankaları temsilcileri de katılacaktır. 
 
88. Birlik tarafından Türkiye’de tasarruf eğilimi konulu iki araştırma çalışması ve finansal 
istikrarın önemi konulu bir araştırma yaptırılmıştır. Prof.Dr.Ömer Faruk Çolak ve 
Doç.Dr.Harun Öztürkler tarafından “Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde 
Değişim ve Türkiye'de Hanehalkı Tasarruf Eğiliminin Analizi” başlıklı araştrma çalışması 
hazırlanmıştır. Prof. Dr. Ümit Özlale ve Alper Karakurt tarafından “Türkiye’de Tasarruf 
Açığının Nedenleri ve Kapatılması İçin Politika Önerileri” başlıklı araştırma projesinin tanıtımı 
için 20 Aralık 2012 tarhinde üyelerimiz için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Yrd. Doç. 
Dr. Burak Darıcı tarafından “Finansal istikrar ve finansal istikrara yönelik kamusal sorumluluk 
çerçevesinde para politikası: Türkiye analizi” başlıklı araştırma projesinin tanıtımı amacıyla 6 
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Kasım 2012 tarihinde üyelerimiz için bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca, altın 
bankacılığı konulu bir araştırma projesi hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır. 
 
89. TC Merkez Bankası tarafından yürütülen “Kuruş Kullanımının Özendirilmesi” konulu 
kampanyaya destek sağlanmıştır. Bu konuda banka temsilcileri ve TC Merkez Bankası 
yetkililerinin katılımyla bir toplantı gerçekleştirilmiş ve sektörün görüşleri iletilmiştir. 

 
D. Banka – müşteri ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, finansal bilinci 
geliştirmek 

 
90. Müşteri Şikayetleri Birimi çalışmaları: Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti  Oluşumu, 
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ kapsamında, 1 Temmuz 2012–15 Mart 2013 
döneminde, toplam 2.266 başvuru değerlendirilmiştir. Alınan başvuruların yüzde 17,4’ü (396 
başvuru) Hakem Heyetleri gündemine alınmış ve yüzde 10,77’si (244 başvuru) karara 
bağlanmıştır. Çalışmalar ve sonuçları hakkında hazırlanan dönemsel raporlar BDDK’ya ve 
Birlik üyelerine gönderilmiştir. 
 
Bankaların bireysel müşterileri tarafından yapılan şikayetlerin iki aşamada çözümlenmesine 
ilişkin bir çalışma  başlatılmıştır. Buna göre, şikayetlerin henüz oluşmadan kaynağında 
çözümlenmesi olarak görülen ilk aşamaya yönelik “Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile 
Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması 
Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ”de ve uzlaşı yoluyla çözüm aşaması olarak değerlendirilen ikinci aşamaya 
yönelik olarakta “Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri 
Hakkında Tebliğ”de değişiklik yapılması önerilen hususlar BDDK işbirliği ile nihai hale 
getirilmiştir.  

 
E. Bankacılık sektörünün itibarının korunması ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda 
bulunmak 
 
91. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere karşısında farklı ülkelerde alınan önlemler 
ve önemli gelişmeler yakından izlenmiştir. Hazırlanan sunumlar üyeler ve ilgili kurumlar ile 
paylaşılmıştır. 
 
92. 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 2011 yılı verilerini içermek üzere, Birlik tarafından 
yanıtlanması talep edilen “Banka Soygunları Hakkında Anket” formu Birlik üyelerinin  
katkısıyla doldurulmuştur. 
 
93. Uluslararası Bankacılar Enstitüsü (IIB) tarafından her yıl hazırlanan “Global Survey” 
kitabı için bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin özetlendiği bölüm hazırlanmıştır. 
 
94. Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde geleneksel 
olarak her yıl düzenlenen Birlik resepsiyonu 11 Ekim 2012 tarihinde Tokyo Ritz Carlton Oteli 
Balo Salonu’nda yaklaşık 400 misafirin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 
Washington DC’de düzenlenecek Yıllık Toplantılar çerçevesinde Birlik resepsiyonu’nun 11 
Ekim 2013 tarihinde düzenlenmesine yönelik ön çalışmalar başlatılmıştır. 
 
95. Birliğin ve sektörün; paydaşlar ve toplumla olan iletişiminin güçlendirilmesi ve tanıtımına 
yönelik olarak kullandığı iletişim kanalları arasına sosyal medya mecralarının da katılması 
kararı çerçevesinde “TBB Facebook” sayfası tasarımı yapılarak yayına alınmıştır. Sayfada 
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her hafta sektör ve Birliğe dair çeşitli içerikler paylaşılmaktadır. Çeşitli konulardaki algının 
ölçülmesi için kullanıcıların yorumları toplanmakta ve incelenmektedir.  
 
96. Sektörün kendini daha iyi anlatabilmesini ve gelen eleştirilerin etkin şekilde 
cevaplanabilmesini sağlamaya yönelik olarak Birlik tarafından yürütülen çalışmalara ek 
olarak, sektör algısının ölçümlenmesi, algıyı etkileyen güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi 
ve elde edilecek verilere dayalı olarak “Sektör Algısı Yönetimi”ne yönelik bir projenin ön 
çalışmaları başlatılmıştır. 
 
97. Çok Yaşa Bebek (ÇYB) Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde ÇYB Danışma 
Kurulu’nun gözetiminde 2012-2013 dönemi cihaz alım ihalesini sonuçlandırılmıştır.               
11 ilimizdeki 18 Çocuk Yoğun Bakım ve Yenidoğan Bölümü’ne yapılan 964.150.- Türk     
Lirası + KDV değerinde toplam 69 cihaz bağışı ile birlikte 66 ildeki 133 hastaneye toplam 
değeri yaklaşık 9.000.000.- Türk Lirası olan 1.034 adet cihaz bağışına ulaşılmıştır. 
 
98. ÇYB’nin 10. Yılı’nda, daha geniş kitlelere ulaşmak, Birliğin Sosyal Sorumluluk Projesi’nin 
tanınırlığını ve bilinilirliğini artırmak amacıyla Çocukları Kazalardan Koruma Eğitimleri’nin 
yaygın kullanılan akıllı cep telefonları ve diğer mobil cihazlarda ücretsiz kullanılabilecek bir 
‘uygulama’ (Application) üretilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
99. Basından gelen bilgi taleplerinin karşılanmasına devam edilmiştir. Gerekli görülen 
durumlarda ilgili haberi yayınlayan veya demeci veren kişilere bilgilendirme yazıları 
gönderilmiştir. 
 
100. Basın mensuplarının katılımıyla üç ayda bir yapılan Türkiye Ekonomisi ve bankacılık 
sektörünün çeyrek dönem bilgilerinin değerlendirildiği toplantılar 19 Temmuz 2012 ve             
1 Kasım 2012 tarihlerinde yapılmıştır. 
 
101. Ekonomi Muhabirleri Derneği işbirliğinde Ankara’da görev yapan ekonomi muhabirleri 
ile 14 Aralık 2012 tarihinde toplantı yapılmıştır. 
 
102. Namık Kemal Üniversitesi’nden 45 öğrenci 18 Ekim 2012 tarihinde Birlik Merkezi’ni 
ziyaret etmiş, öğrencilere “Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü” konulu sunum 
yapılmıştır. 
 
103. Marmara Üniversitesi'nin düzenlediği "Dünya Ekonomisinde Tasarruf - Yatırım 
İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği" konulu "11. Uluslararası Finans Sempozyumu"nda 
Yönetim Kurulu Başkanı tarafından sunum yapılmıştır. 
 
104. Bilişim Zirvesi 2012 kapsamında düzenlenen “Finans ve Bankacılıkta Sonraki Adım 
Konferansı”nın açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yapılmıştır. 
 
105. İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen 
toplantılara konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 
 
F. Bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak 

 
106. Yayın faaliyetleri: Birlik 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. Derginin yazım ve yayın 

kuralları yeniden düzenlenmiştir. ULAKBİM tarafından oluşturulan “Sosyal ve Beşeri 
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Bilimler Veri Tabanı”na yapılan başvuru kabul edilmiş ve dergi sözkonusu veri tabanında 
son iki yılı kapsayacak şekilde indekslenmeye başlanmıştır.  

 
b.   2012 (Temmuz) - 2013  faaliyet döneminde 4 adet kitap yayımlanmıştır. Bunlar Doç. Doç. 

Dr. Özgür Çatıkkaş, Yrd. Doç.Dr. Mustafa Okur, Öğr. Gör. İsmail Balkan tarafından 
hazırlanan “Bankalarda Denetim Komitesi Uygulaması”, Dr. Şehnaz Bakır Yiğitbaş 
tarafından hazırlanan “Bankaların Kredi Verme Davranışı Üzerine Asimetrik Bilginin 
Etkisi ve Reel Sektör Yansıması (Türkiye Analizi 2002-2010)”, Dr.Göksel Tiryaki 
tarafından hazırlanan “Finansal İstikrar ve Bankacılık Düzenlemeleri (1990-2010 Türkiye 
Tecrübesi Işığında)” ve “Basel II Düzenlemeleri” başlıklı kitaplardır. Ayrıca üç kitabın 
daha basım çalışmaları yürütülmektedir.  

 
c.  TC Kültür Bakanlığı işbirliği ile her yıl Birlik tarafından İngilizce olarak yayımlanan Kültür 

Kitapları serisine Ocak 2013 ayında basımı tamamlanan “Evliya Çelebi” kitabı ile devam 
edilmiş, kitap ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. 

 
d.  Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin de yer aldığı bankaların genel 

bilgileri, bilanço verileri ve gelir gider tablolarının yayımlandığı “Bankalarımız  2012” ve 
İngilizcesi olan “Banks in Turkey-2012” adlı kitapların hazırlıkları devam etmektedir. 

 
107. Raporlama faaliyetleri: Bankacılık sektörü ve genel ekonomi hakkında yapılan 
incelemelere dayalı raporlama faaliyetlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda; 
 
a. Bankacılık sektörü hakkında her ay “Aylık Gerçekleşmiş Göstergeler” raporlarının 

hazırlanmasına devam edildi. 
b. “Üç Aylık Sektör Raporları”nın ve İngilizcelerinin hazırlanmasına devam edildi. 
c. “Üç Aylık İMKB Bankaları Raporları”nın hazırlanmasına devam edildi. 
d. “Bankacılık Sektörü 1960-2010” ve “Bankacılık Sektörü 2007-2011” konulu sunumlar 

hazırlanarak, web sitemize yayınlandı ve 3 ayda bir yenilendi. 
e. Üç ayda bir yapılan sektör bilgilendirme toplantıları ve yabancı banka temsilcileri 

bilgilendirme toplantıları için, sektör analizleri hazırlanarak, katılımcılarla paylaşıldı. 
f. Çeşitli üniversite, yabancı heyetler ve basın kuruluşlarından gelen bilgi talepleri için 

bilgilendirme notları ve sunumlar hazırlanarak paylaşıldı. 

 
108. Kütüphane faaliyetleri: Birlik Kütüphanesi tarafından, bankacılık, finans ekonomi 
konularında Birliğin ve kurum dışı kullanıcıların bilgi ihtiyacını karşılayabilmek için güncel 
yerli ve yabancı yayınlar izlenmektedir.Kütüphane’nin “Teknik Hizmetler Prosedürü”ne uygun 
olarak sayım ve koleksiyon ayıklama çalışmaları yapılmıştır. 
 
109. Kütüphane Haftası” etkinlikleri kapsamında Doç.Dr.İ.Melih Baş tarafından “Bilgi 
Merkezlerinde (Kütüphanelerde) Finansal Planlama ve Denetim: Maliyetleme ve Bütçeleme 
(Financial Planning and Control: Costing and Budgeting in Libraries)” başlığında bir 
konferans düzenlenmiştir. Kütüphaneler ve bilgi merkezlerinin maddi kaynaklarının etkin bir 
şekilde kullanılması için planlama yapılması ve verimliliklerinin artırılması, kütüphanecilerin 
bu konuda bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenen Konferans,  Kadir Has Üniversitesi 
Bilgi Merkezi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.  
 
110. 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 yapılmıştır. Söz konusu faaliyetler kapsamında; Çalışma Grubu tarafından çevre 
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ve sürdürülebilirlik konusundaki banka uygulamaları ile bankacılara yönelik olarak 3 günlük 
bir eğitim programı uygulanmıştır.  

 
111. Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve UNEP FI 
işbirliğinde yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla “Sustainability in Banking – a sound 
business approach" konulu konferans yapılmıştır. 

 
112. BDDK işbirliğinde tüm bankaların temsilcilerinin katılımı ile 20 Eylül 2012 tarihinde 
“Basel II” konulu konferans düzenlenmiştir.  
 
113. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (WEO) “Yüksek 
Borç ve Yavaş Büyüme ile Başa Çıkmak”  sunumu 9 Ekim 2012 tarihinde Birlik 
organizasyonunda yapılmıştır. 

 
114. TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile “Türev Ürünlerin 
Muhasebeleştirilmesi” semineri 24-25 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenmiştir.   

 
115. TC Merkez Bankası işbirliğinde “Orijinal ve Sahte Banknotların Tanınması, Sahtecilik 
Yöntemleri ve Yasal Mevzuat Eğiticilerin Eğitimi” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 
116. Ernst & Young Şirketi işbirliğinde  "Uluslararası Raporlama Standartlarında Aralık 
2012’den İtibaren Yürürlüğe Giren Değişiklikler" konulu seminer 18 Aralık 2012 tarihinde 
düzenlenmiştir. 

 
117. Üye bankaların ortak eğitim stratejileri hakkında görüş alışverişinde bulundukları, 
sektörün genelinde eğitim çalışmalarının planlanması ve uygulanmasına yönelik 
değerlendirmelerini paylaştıkları Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu aylık toplantıları 
yapılmıştır. 

 
118. Finansal Eğitim Çalışmaları:  
 
a. Eğitim Merkezi: 
Birlik Eğitim Merkezi’nde Eylül 2012 – Temmuz 2013 döneminde toplam 411 seminer 
düzenlenmiştir. Eğitimlere, 16.490 başvuru yapılmış olup, 7.080 katılım sağlanmıştır. Eylül 
2012 – Temmuz 2013 döneminde toplam 93 yeni seminer ve 25 yeni eğitmen ilave edilerek 
eğitmen portföyümüzün ve seminer yelpazesinin geliştirilmesine devam edilmiştir. 
 
b. Bankacılık Eğitim Sitesi (BES): 
BES üzerinden 2013 yılında toplam 27.139 kişi ücretsiz eğitim almıştır. BES üzerinden 36 
adet ücretli ve 7 adet ücretsiz e-eğitim sunulmaktadır. E-eğitimlerden üye bankalarımız, yan 
kuruluşları, Azeri Bankacılar, üniversite öğrencileri ve ücretsiz sunulan eğitimlerimizden ise 
tüm kamuoyu yararlanabilmektedir. Ekim 2010 – Mart 2013 döneminde Türkiye genelinde 78 
üniversiteden 6.895 öğrenci BES’e kayıt olmuş ve toplamda 11.331 e-eğitimi almıştır. Kayıt 
olan öğrencilerin 6.563’ü e-eğitimlerini tamamlamış, 4.768’i ise halen devam etmektedir. 
BES’ten ücretsiz yararlanan Azeri Bankacıların sayısı ise 397’dir.  
 
Sürdürülebilir Bankacılık ve Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirmesi konulu e-eğitim Nisan 
2013 itibarıyla BES’te sunulmuştur. 
 
BES üzerinden sunulan temel eğitimler kategorisindeki Temel Bankacılık, Temel Ekonomi, 
Temel Muhasebe, Finansal Matematik e-eğitimlerinin içerikleri güncellenmiş, mobil-eğitim 
teknolojileri ile üretilmeleri için çalışmalar başlatılmıştır.  
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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” 
modülü eklenmiştir.  

 
b. 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. 

 

c. “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 çevirileri ile BES üzerinden sunulmaktadır. 

 
119. 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. 
 
120. Yerli ve yabancı kuruluşların Birliğe ulaşan eğitim bildirimleri incelenerek sektörü 
ilgilendiren konulardaki eğitimlerin duyuruları yapılmıştır.  

 
G. Risk Merkezi’nin faaliyete geçmesi ve etkin olarak yönetilmesi 
 
121. 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, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 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 alındıktan sonra Birlik Yönetim Kurulu kararına istinaden Resmi 
Gazete’nin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
 
122. Resmi Gazete’nin 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı nüshasında, “Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 
 
123. Resmi Gazete’nin 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı nüshasında, “Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine 
ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas Ve 
Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 
 
124. 10 Nisan 2012 tarihinde, Risk Merkezi Yönetimi’nde (RMY) yer alacak üyelerin 
belirlenmesi için tüm üyelerden adaylarını bildirmeleri talep edilmiştir.  
  
125. Birlik Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2012 tarihli toplantısında, BBDK ve TCMB 
temsilcileri dışındaki diğer üyelerin belirlenmesi amacıyla, bildirilen adaylar arasından 7 kişi 
RMY Üyeliği’ne seçilmiştir. 
 
126. RMY’de görev yapacak 9 üye belirlenmiştir. 
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127. RMY 4 Haziran 2012 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı 
seçilmiştir. 
 
128. Birlik Yönetim Kurulu 4 Haziran 2012 tarihinde yapılan toplantıda RMY’nin olumlu 
görüşü doğrultusunda Risk Merkezi nezdinde yer alacak bilgilerin alışverişinin Kredi Kayıt 
Bürosu (KKB) aracılığıyla yapılması hususunda olumlu görüş verilerek BBDK’nin görüşünün 
alınmasına karar vermiştir.  
 
129. BDDK tarafından 25 Haziran 2012 tarihinde KKB ile çalışılması hususunda olumlu 
görüş verilmiştir. 
 
130. KKB ile yapılacak sözleşmede yer alacak olan KKB’nin bilgi sistemleri altyapısı ve iş 
sürekliliğine ilişkin uyması gereken husus ve taahhütlerin belirlenmesi için danışman firma 
KPMG ile çalışmalar Temmuz 2012’de başlatılmıştır. 
 
131. Risk Merkezi ile ilgili çalışma grupları prosedürü oluşturulmuştur. Bu kapsamda, 
Temmuz 2012 tarihinden başlamak üzere Risk Merkezi faaliyetleri ile ilgili RMY tarafından 
alınan kararlar doğrultusunda, üyelerle yapılacak bilgi alışverişinin içeriği ve yöntemleri, risk 
merkezi raporları içeriği ve ödeme yapıları, kamuoyu ve üyelerle paylaşılacak istatistiki 
bilgiler, kaynak kuruluşlarla yapılacak bilgi alışverişinde yer alacak bilgilerin belirlenmesine 
yönelik olarak çalışma grupları ile toplantılar yapılmış, oluşturulan öneriler RMY’ne 
sunulmuştur. 
 
132. Risk Merkezi Web sitesi 10 Eylül 2012 tarihinde uygulamaya alınmıştır. 

 
133. Risk Merkezi Mali Süreçler ile ilgili tasarım için çalışmalar Eylül 2012 tarihinde 
başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında Risk Merkezi Mali İşler kadrosu ile belirleme 
yapılarak bu kapsamda personel istihdamı gerçekleştirilmiştir.  
 
134. Risk Merkezi’ne bilgi verecek kaynak kuruluşlar kapsamında yer almak üzere Tasarruf 
Mevduat Sigorta Fonu, Kredi Garanti Fonu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ile toplantılar Ekim 
2012 ayında gerçekleştirilmiştir. 
 
135. Türk Telekom Grubu’nun bilgi alışverişi ile ilgili talebi üzerine ilgili şirket ve Risk 
Merkezi üye temsilcilerinin de yer aldığı toplantılar Aralık 2012 ayında yapılmıştır. 
 
136. Risk Merkezi Yönetmelikleri’nde, üyelere yapılacak bilgi alışverişinin kapsam ve 
yöntemi ile Risk Merkezi Raporu teslimine ilişkin konularda yapılan değişiklikler 19 Aralık 
2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 
 
137. KKB ile Birlik arasında Risk Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin “Sözleşme” 19 
Aralık 2012 tarihinde imzalanmıştır. 
 
138. Risk Merkezi’nin 2012 - 2013 faaliyet dönemine ilişkin olarak üyelerinin ödemesi 
gereken aidatlar RMY tarafından uygun görülen yönteme göre hesaplanarak Aralık 2012’de 
üyelere iletildi. 
 
139. KKB Sözleşmesi maddesi hükümleri kapsamında yer alan faaliyet öncesi yapılacak 
KKB’nin bilgi sistemlerine ilişkin ilk denetim KPMG firması tarafından 24 Aralık 2012 tarihinde 
başlatılmıştır.   
 
140. Risk Merkezi’ne bilgi verecek kaynak kuruluşlar kapsamında yer almak üzere TOBB ile 
toplantı 18 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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141.  Risk Merkezi’nden alınacak raporlar ile ilgili görüşmek üzere BDDK ve TCMB ile 
toplantı 18 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
 
142. Risk Merkezi verilerinin toplanıp ve toplu olarak paylaşılacağı Dosya Transfer Sistemi 
18 Ocak 2013 tarihinde üyelere gönderilmiştir. 

 
143. TCMB ve KKB ile TCMB’den Risk Merkezi verilerinin alınmasına yönelik “Devir 
Protokolü” 21 Ocak 2013 tarihinde imzalanmıştır. 
 
144. KPMG nin “KKB Cevaplı Denetim Raporu” 22 Ocak 2013 tarihinde iletilmiştir. 
 
145. TCMB’den test amaçlı ilk veri devri 24 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
 
146. “Risk Merkezi Genelgesi” üyelere 28 Ocak 2013 tarihinde duyurulmuştur. 
 
147. Risk Merkezi Üyeleri’ne bilgilendirme seminerleri Ocak ve Şubat 2013 aylarında 
gerçekleştirilmiştir. 
 
148. Üyelerle test amaçlı 3 Ay boyunca bilgi alışverişi yapılmasının 1. Aşamasına 25 Şubat 
2013 tarihinde başlanmıştır. 
 
149. Risk Merkezi mali süreçlerinde kullanılacak yazılım belirlenerek yazılım ile ilgili proje 22 
Mart 2013 tarihinde başlatılmıştır. 

 
150. Risk Merkezi İktisadi İşletmesi tarafından kullanılacak fatura, zarf, antetli kağıtlar 
kurumsal kimliği destekleyici şekilde üretilmiştir. Risk Merkezi’ne başvuru sürecini anlatan 
bilgi broşür ve görsellerin üretilmesi çalışmaları başlatılmıştır. 
 
151. Risk Merkezi’ne bilgi verecek kaynak kuruluşlar kapsamında yer almak üzere Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile toplantı 4 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
 
152. TCMB’den, devir protokolü kapsamında, Nihai Veri Devrinin Mayıs 2013 tarihinde 
olması planlanmıştır. 

 
153. Risk Merkezi faaliyetleri nedeniyle Birlik tüzel kişiliği altında kurulmuş olan Risk Merkezi 
İktisadi İşletmesi’nin Tam Tasdik Hizmeti  DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim 
A.Ş. (Deloitte) tarafından yürütülmektedir. Risk Merkezi’nin muhasebe kayıtları, 30.06.2013 
tarihine kadar, Bey SMM A.Ş (Ernst & Young) tarafından yürütülecek olup, 01.07.2013 tarihi 
itibarıyla ERP tabanlı bir sistem ile  kendi bünyesinde tutulacaktır. Banka tahsilatları, Risk 
Merkezi Üyeleri ile Risk Raporu talep edecek gerçek/tüzel kişilere düzenlenecek faturalar tek 
bir merkezden takip edilecektir. E-fatura ve E-defter uygulamasına geçiş sürecinde, Maliye 
Bakanlığı’nın konuyla ilgili düzenlemeleri takip edilmektedir. 
 
154. Risk Merkezi’nin Haziran 2013 ayı içerisinde faaliyete geçmesi öngörülmüştür. 
 
H. Sürdürülebilir başarı için kurumsal mükemmellik sistemini yönetmek 
 
155. “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Çalışma Komiteleri Çalışma Usul ve Esasları” 
kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 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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156. Birlik tarafından, bankalar ve diğer kurumlar arasında sektörel anlamda işbirliği 
sağlamak, görüş oluşturmak ve bilgilendirme gibi amaçlarla 680 toplantı düzenlenerek 
yaklaşık 9.203 katılımcı için ev sahipliği yapılmıştır. 
 

Gruplar 
2012 Toplantı 

Sayısı 
2012 Katılımcı Sayısı 

Bankacılık ve Araştırma 496 5.153 

İdari ve Mali İşler     3     57 

Mesleki Gelişim ve Kurumsal İletişim   39 1.215 

Bilgi Sistemleri ve İstatistik 117     2.616 

Risk Merkezi                 25    162 

Toplam               680 9.203 
  

157. Birliğe gelen ve giden evrakların kayıt edildiği Doküman Yönetim Sistemi (DYS) 
üzerinden 2012 yılının ikinci yarısından itibaren 12.009 adet gelen evrak, 12.445 adet giden 
evrak ve 2.698 adet iç yazışma kayıt altına alınmıştır. 
 
158. Birlik Statüsü’nde öngörülen hesap ve kayıt düzeninin bağımsız denetim kuruluşlarınca 
denetlenmesi ve raporlanması hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun 29 Mayıs 2009 (35 
sayılı) kararı ile 2009 - 2012 dönemi için seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM 
A.Ş. tarafından 2011 - 2012 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. Yönetim Kurulu’nun          
10 Mayıs 2012 (47 sayılı) kararı ile 2012 - 2015 dönemi için seçilen Akis Bağımsız Denetim 
ve SMM A.Ş.(KPMG) tarafından 2012 - 2013 dönemine ilişkin 9 aylık denetim tamamlanmış 
ve denetimden olumlu görüş alınmıştır. 

 
159. Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitim programlarında son 10 yıllık dönemde hizmet 
vermiş eğitmenlerimize Mesleki Gelişim ve Kurumsal İletişim Grubu tarafından, 20 yıllık 
dönemde hizmet vermiş eğitmenlerimiz ile Çalışma Gruplarındaki çalışmaları ile Birlik 
çalışmalarına katma değer yaratmış bankacılara Birlik Genel Kurul Toplantısı’nda teşekkür 
plaketleri takdim edilmiştir. 
 
160. Çalışma Grupları Başkanları’na teşekkür yemeği düzenlenmiştir. 

 
161. Birlik internet sitelerinin dış kaynak kullanılarak yeniden yapılması için çalışma 
başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, www.cokyasabebek.com, www.trlibor.com ve 
www.tbb.org.tr, siteleri yenilenmiştir. Risk Merkezi internet sitesi içerik yönetim sistemi ile 
birlikte geliştirilerek devreye alınmış, kullanıcılara sitenin yönetimi ve içerik girişi ile ilgili 
eğitim verilmiştir. 
 
162. Birlik içerisinde kullanılmakta olan bilişim sistemleriyle ilgili iç kullanıcılardan talepler 
alınmış, talep sahipleri ile değerlendirmeler yapılarak ve alınan karar kapsamında gerekli 
çalışmalar sürdürülmüştür. 
 
163. Dolandırıcılık ve sahtecilik amacıyla açılan ve Birlik adı ve bilgilerini kullanan internet 
sitelerinin kapatılması ve haklarında yasal işlemlerin başlatılması için çalışmalar yapılmıştır. 
 
164. Risk Merkezi evraklarının da DYS sisteminde kaydedilmesi ve izlenebilmesi amacıyla 
gerekli çalışmalar yapılmıştır.  
 

http://www.cokyasabebek.com/
http://www.trlibor.com/
http://www.tbb.org.tr/
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165. Bilişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak Birliğin sunucu sistemlerinde yüksek 
verimlilik, performans ve esneklik dikkate alınarak sanallaştırma teknolojisi kullanımına 
başlanmıştır. 
 
166. Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti’ne başvuran kişilerin başvuruların online olarak takip 
edebilmeleri amacıyla başvuru takip sistemi hazırlanmış, Müşteri Şikayetleri Birimi tarafından 
talep edilen toplantı ve başvuru raporu tamamlanarak kullanıma alınmıştır. 
 
167. Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında Kalite Komitesi tarafından hazırlanan Yıllık 
Çevrim Planı çerçevesinde Çalişma Hayatı Değerlendirme Anketi, Müşteri ve Toplum 
Memnuniyeti Anketleri yapılarak sonuçlar Stratejik Faaliyet Planı çalışmalarında girdi olarak 
değerlendirilmiştir. 
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II. Türkiye Bankalar Birliği’nin 2011-2012 Bütçe Dönemi Sonuçları, 
Temmuz 2012 - Mart 2013  Dönemi Hesap Durumu  

 

1. 30.06.2012 Tarihli Konsolide Bilanço, Analizi, 2011-2012 Dönemi 
Konsolide Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız 
Denetim Raporu 

 
1.1.   30.6.2012 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 
Aktif    

- Dönen Varlıklar        21.281.375,92     

      Hazır Değerler      20.024.637,13      

      Diğer Alacaklar           649.699,10      

     Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           286.839,69      

     Diğer Dönen Varlıklar             20.200,00      

- Duran Varlıklar             427.732,21     

      Alacaklar                3.020,08      

      Maddi Duran Varlıklar            353.403,87      

            Birikmiş Amortisman (-)      797.504,46       

      Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                71.308,26      

      Maddi Olm.Duran Varlık  
            Birikmiş Amortismanı(-)      249.148,18       

                    Aktif Toplamı        21.709.108,13     

                    Nazım Hesaplar               46.633,45     

                    Aktif Genel Toplamı        21.755.741,58     

    

Pasif    

- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        15.675.256,31     

      Borçlar           158.821,30      

      Diğer Borçlar        3.218.268,11      

      Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            249.305,85      

      Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler      12.053.864,05   

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.922.290,16     

      Borç ve Gider Karşılıkları        1.922.290,16      

- Özkaynaklar          4.111.561,66     

      Fonlar          424.712,13      

      Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu      424.712.13       

      Dönem Net Geliri   3.686.849,53   

                    Pasif Toplamı        21.709.108,13     

                    Nazım Hesaplar               46.633,45     

                    Pasif Genel Toplamı        21.755.741,58     
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 1.2.  30.06.2012 Tarihli Konsolide Bilançonun Analizi 
 

AKTİF 

Dönen Varlıklar  

Hazır Değerler  

 
Kasa 
Bilanço tarihi itibariyle kasa mevcudu 3.632,13 TL'dir.  

Bankalar 

Banka mevcutlarımızın Haziran 2012 ayı sonu kalanı 20.021.005,00 TL'dir. Bu miktarın 
2.421.495,00 TL'si EFT/EMKT projesi ile ilgili miktarı, 109.546,68 TL'si taşıt kredisiyle 
alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerine ait e-rehin projesi ile ilgili olarak açılmış 
olan hesaptaki miktarı, 7.952.678,29 TL vadeli mevduat hesabı, kalan ise vadesiz mevduat 
hesabında kalan miktarı göstermektedir. 

Alacaklar 
Bilanço gününde 948.721,15 TL olan bu hesabın 523.063,78 TL'si Elektronik Fon Transferi 
yatırımları ile ilgili olarak bilanço tarihi itibariyle yapılan harcamalar, 164.482,37 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 267.466,24 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 %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, 630.615,94 
TL'si mobilya, mefruşat, bilgisayar donanımını, 162.166,72 TL'si Vezne Merkezi'ne ait 
taşınmazlara ait omak üzere diğer maddi duran varlıkların değerini göstermektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
320.456,44 TL olan bu hesabın bakiyesi Birliğe alınan bilgisayar programları ile ilgili 
lisanslar için ödenen miktarı göstermektedir. 
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PASİF 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borçlar 

Bu hesapta görülen 153.821,30 TL Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk 
etmiş fakat ödemesi henüz yapılmamış borçları göstermektedir 

Diğer Borçlar 
3.218.265,11 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 2.948.393,00 TL 
Elektronik Fon Transferi projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalardan yapılan tahsilat 
ve gelir tutarının kalan kısmını, 256.119,98 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 163.835,91 TL'dir.  

Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider 

Bu hesabın bakiyesi olan 12.053.864,05 TL’nin 12.051.640,00 TL’si 2012-2013 bütçe 
dönemi giderlerini karşılamak üzere üyelerimizden Birliğimiz statüsünün 22.maddesi 
uyarınca Haziran 2012 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 1.922.290,16 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 424.712,13 TL Birliğe ait sabit kıymetlerin 
amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir. 

Birikmiş Amortisman 
Bu hesapta görülen 1.046.652,64 TL Birliğe alınan sabit kıymetlerin, birikmiş amortisman 
tutarını göstermektedir. 

Dönem Geliri 
2011-2012 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 3.686.849,53 TL tutarındaki 
gelir fazlası 2012-2013 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 
 
Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından 1.7.2011-30.6.2012 dönemine 
ilişkin yapılan bağımsız denetime ilişkin raporda kıdem tazminatı karşılığı hesabında 
(219.434 TL.) tutarında, dava karşılıkları hesabında ise 208.268 TL tutarında düzeltme 
yapılmak suretiyle dönem net geliri 3.686.849 yerine 3.692.619 TL olarak düzeltilmiştir 

Nazım Hesaplar 
Toplam 46.633,45 TL olan nazım hesaplar teminat mektuplarına aittir. 
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1.3.  2011-2012 Dönemi Konsolide Gelir-Gider Tablosu (¨) 
 
 

             
       Gelirler  17.871.914,65 
        Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 11.494.528,00  
        Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 3.221.039,05  
        Eğitim hizmeti gelirleri 2.042.490,00  
        Sair gelirler 1.113.857,60  
   
                                                                                   
       Giderler  14.185.065,12 
        Yönetim giderleri 8.045.062,71  
        Eğitim hizmeti giderleri 1.386.322,97  
        Kurumsal iletişim giderleri 1.279.769,90  
        Özel proje giderleri 3.473.909,54  
   
                                                                                   
                      Dönem Net Geliri  3.686.849,53 
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1.4.  Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2011-2012 Bütçe dönemi ile ilgili işlemlerin ve gelir-gider 
hesapları ile 30.06.2012 tarihli Bilançosu Statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan 
incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2012 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 2012 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. 

 
Görüş 
 

4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin 30 Haziran 2012 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, 23 Ağustos 2012 



Türkiye Bankalar Birliği 2012-2013 Faaliyet Raporu  42 
 

 
 

2. 2012-2013 Bütçe Dönemi 31.03.2013 Tarihli Konsolide Bilanço, 
Konsolide Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız 
Denetim Raporu 

 
 

2.1.  31.03.2013 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 

    

Aktif    

- Dönen Varlıklar        12.879.607,34     

      Hazır Değerler      12.138.658,20      

      Diğer Alacaklar   458.238,57      

     Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           262.110,57      

     Diğer Dönen Varlıklar             20.600,00      

- Duran Varlıklar             502.448,90     

      Alacaklar               3.037,08      

      Maddi Duran Varlıklar            421.928,35      

            Birikmiş Amortisman (-)      759.067,18       

      Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                77.483,47      

      Maddi Olmayan Duran Varlık  
            Birikmiş Amortismanı(-)      249.148,18       

                    Aktif Toplamı        13.382.056,24     

                                     

                               

    

Pasif    

- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar         3.336.423,58     

      Borçlar            35.069,54      

      Diğer Borçlar       3.017.212,79      

      Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler           284.141,15      

- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.922.290,16     

      Borç ve Gider Karşılıkları        1.922.290,16      

- Özkaynaklar          8.123.342,50     

      Fonlar           499.411,82      

      Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu      499.411.82       

      Dönem Net Geliri   7.623.930,68   

                    Pasif Toplamı        13.382.056,24     
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2.2. 31.03.2013 Tarihli Konsolide Gelir-Gider Tablosu (¨) 
 
 
 
 
 

       Gelirler  18.477.037,70 
        Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 12.675.560,00  
        Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 3.686.849,53  
        Eğitim hizmeti gelirleri 1.196.433,00  
        Sair gelirler 816.416,67  
   
                                                                                  
       Giderler  10.853.107,02 
          Yönetim giderleri 6.253.835,20  
          Eğitim hizmetleri giderleri 1.160.559,62  
          Kurumsal iletişim giderleri 1.885.466,73  
       Özel proje giderleri 1.553.245,37  
   
                                                                                   
                     Dönem Net Geliri  7.623.930,68 
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2.3. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2012-2013 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, 
31.03.2013 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 

  Denetçiler 
 
 
 
      Denizbak A.Ş.                                                                        Burganbank A.Ş. 
     Genel Müdürü                                                                           Genel Müdürü 
       Hakan Ateş                                                                    Mehmet Gani Sönmez 
 
 
                                            Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
                                                       Genel Müdürü 
                                                     Özcan Türkakın  
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Türkiye Bankalar Birliği 
 

31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren 
Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine 

Ait Finansal Tablolar Ve 
Bağımsız Denetim Raporu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akis Bağımsız Denetim ve  

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 

 16 Nisan 2013 

 
Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 
14 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından 
oluşmaktadır. 
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Bağımsız Denetim Raporu 
 

Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı’na 
İstanbul 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan ve 
ekte yer alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelirler 
ve giderler tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş 
bulunuyoruz.  

Finansal Tablolarla İlgili Olarak TBB Yönetimi’nin Sorumluluğu 

TBB yönetimi 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 Kuruluşunun Sorumluluğu 

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, Birlik’in iç kontrol sistemi göz önünde 
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek 
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, TBB 
yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme 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. 
 
Görüş 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin 31 Mart 2013 tarihi itibariyle mali durumunu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara 
hesap dönemine ait finansal performansını Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe 
Yönetmeliği” (Not 3) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 

 

İstanbul 16 Nisan 2013 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

 

Murat Alsan 

Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  

31 Mart 2013 Tarihi İtibarıyla  
Bilanço 
(Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir) 

 
 
 

 
 

 
(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 

   
 Cari Dönem 

 
 Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 
31 Mart 2013 

 
30 Haziran 2012 

AKTİFLER 
     Hazır değerler 4 

 
12,243,423 

 
20,033,739 

Diğer alacaklar 5 
 

461,276 
 

952,719 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 6 

 
157,346 

 
277,738 

Diğer dönen varlıklar 7 
 

20,600 
 

20,200 

Toplam Dönen Varlıklar 
  

12,882,645 
 

21,284,396 

      Maddi duran varlıklar 8 
 

343,943 
 

353,403 

Maddi olmayan duran varlıklar 8 
 

42,903 
 

71,308 

Toplam Duran Varlıklar 
  

386,846 
 

424,711 

Aktifler Toplamı 
  

13,269,491 
 

21,709,107 

      
      PASİFLER 

     Borçlar 9 
 

35,070 
 

12,207,685 

Diğer borçlar 10 
 

3,017,211 
 

3,218,265 

Ödenecek vergi ve fonlar 11 
 

284,142 
 

249,306 

Borç karşılıkları 12 
 

-- 
 

208,268 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

3,336,423 
 

15,883,524 

      
Borç ve gider karşılıkları 12 

 
1,877,246 

 
1,708,253 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

1,877,246 
 

1,708,253 

      Menkul ve gayrimenkul amortisman 
fonu 8 

 
386,846 

 
424,711 

Birikmiş gelirler 20 
 

7,668,976 
 

3,692,619 

Özkaynaklar 
  

8,055,822 
 

4,117,330 

Pasifler Toplamı 
  

13,269,491 
 

21,709,107 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
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(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 

   
 Cari Dönem 

 
 Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 

1 Temmuz 
2012-31 Mart 

2013 
 

1 Temmuz 
2011-31 Mart 

2012 

      GELİRLER  
                Yıllık Aidat 14 

 
12,675,560 

 
11,494,528 

     Eğitim hizmet gelirleri 15 
 

1,196,433 
 

1,101,115 

     Faiz gelirleri 13 
 

816,417 
 

827,202 

     Diğer gelirler 
  

101,779 
 

190,870 

TOPLAM GELİRLER 
  

14,790,189 
 

13,613,715 

      GİDERLER 
     

           Yönetim giderleri 16 
 

6,214,560 
 

5,739,652 

     Eğitim hizmeti giderleri 17 
 

1,160,560 
 

988,842 

     Kurumsal iletişim giderleri 18 
 

1,885,467 
 

1,146,856 

     Özel tanıtım proje giderleri 19 
 

1,553,245 
 

1,504,853 

TOPLAM GİDERLER 
  

10,813,832 
 

9,380,203 

   
  

 
  

NET (GİDERLER) / GELİRLER 
  

3,976,357 
 

4,233,512 

      Önceki yıldan devreden gelir fazlası 
  

3,692,619 
 

3,257,510 

      BİRİKMİŞ GELİRLER 20 
 

7,668,976 
 

7,491,022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar.
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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)  Kurum’un 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, 

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, 
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1. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU (Devam) 
 

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. 9 Mart 2010 tarih ve 18 sayılı 
Yönetim Kurulu kararı ile “Birlik Muhasebe Talimatı” revize edilmiş ve ilişikteki finansal 
tablolar 1 Temmuz 2010 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. 

3.2. Muhasebe Politikaları  

a. Aidat gelirleri 

Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, 
bankaların bir önceki yılsonu 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. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devam) 

3.2. Muhasebe Politikaları (Devam) 

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 2013 ve 30 Haziran 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 2013 ve 30 Haziran 2012 tarihlerinde sona eren dönemler 
itibarıyla Birlik’in geri satım vaadiyle alım işlemleri bulunmamaktadır. 

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 yılbaşında 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. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devam) 

3.2. Muhasebe Politikaları (Devam) 

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. 

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 işlemleri 

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 

31 Mart 2013 

 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      
Kasa 5,953 -- -- -- 5,953 
Vadeli 9,463,594 -- -- -- 9,463,594 
Vadesiz 6,246 -- -- -- 6,246 
EFT hesabı (*) 454,268 2,090,457 -- -- 2,544,725 
E-Rehin hesabı (**) 54,065 64,075 -- -- 118,140 

Toplam 9,984,126 2,154,532 -- -- 12,138,658 

Faiz reeskontları 104,765 - -- -- 104,765 

Toplam TL 10,088,891 2,154,532 -- -- 12,243,423 
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4. HAZIR DEĞERLER (Devam) 

30 Haziran 2012 
 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      
Kasa 3,632 - - - 3,632 
Vadeli 7,952,678 - - - 7,952,678 
Vadesiz 9,537,285 - - - 9,537,285 
EFT hesabı (*) 134,097 2,287,398 - - 2,421,495 
E-Rehin hesabı (**) 93,690 15,857 - - 109,547 

Toplam 17,721,382 2,303,255 - - 20,024,637 

Faiz reeskontları 9,102    9,102 

Toplam TL 17,730,484    20,033,739 

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı 
%7.22’dir (30 Haziran 2012: %11.28). 

(*) 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 2013  30 Haziran 2012 

EFT alacakları 244,921  523,064 
E-Rehin alacakları 213,317  164,482 
Verilen depozitolar 3,038  3,020 
Eğitim alacakları --  261,175 
Muhtelif alacaklar --  874 
Ayni yardım alacakları --  104 

 461,276  952,719 

6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

 31 Mart 2013  30 Haziran 2012 

Peşin ödenmiş Vezne Merkezi kirası 59,522  61,193 
IMF resepsiyonu giderleri 44,828  192,132 
Peşin ödenen sağlık sigortası  41,289  -- 
Hazinede karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 10,323  10,271 
Peşin ödenmiş internet erişim bedeli 1,384  13,839 
Diğer --  303 

 157,346  277,738 

(*) 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 2013  30 Haziran 2012 

İş avansları 20,600  20,200 

 20,600  20,200 
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8. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Maddi Duran Varlıklar - Maliyet 
30 Haziran 

2012 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2013 

Arazi ve arsalar 3,794 -- -- 3,794 
Binalar 138,567 -- -- 138,567 
Taşıtlar 102,623 -- -- 102,623 
Demirbaşlar 630,617 69,377 (40,612) 659,382 
Diğer maddi duran varlıklar  275,307 3,398 (2,075) 276,630 

Toplam 1,150,908 72,775 (42,687) 1,180,996 

 
 
 
     
Maddi Duran Varlıklar – Birikmiş Amortisman (*)    
Arazi ve arsalar 3,794 -- -- 3,794 
Binalar 49,809 1,980 -- 51,789 
Taşıtlar 76,944 6,426 -- 83,370 
Demirbaşlar 435,983 49,503 (5,851) 479,635 
Diğer maddi duran varlıklar  230,975 19,801 (32,311) 218,465 

Toplam 797,505 77,710 (38,162) 837,053 

     

Maddi Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi 
Duran Varlıklar) 353,403 (4,935) (4,525) 343,943 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Maliyet    
Maddi olmayan duran varlıklar 320,456 6,175 -- 326,631 

Toplam 320,456 6,175 -- 326,631 

     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Birikmiş Amortismanı (**)   
Maddi olmayan duran varlıklar 249,148 34,580 -- 283,728 

Toplam 249,148 34,580 -- 283,728 

     

Maddi Olmayan Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar) 71,308 (28,405) -- 42,903 

     
Toplam duran varlıklar 1,471,364 78,950 (42,687) 1,507,627 
Toplam birikmiş amortisman 1,046,653 112,290 (38,162) 1,120,781 
Toplam menkul ve gayrimenkul  
amortisman fonu 424,711 (33,340) (4,525) 386,846 

(*) 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu 
göstermektedir. 

(**) 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu      
göstermektedir. 

31 Mart 2013 ve 30 Haziran 2012 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 2013 ve 30 Haziran 2012 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  30 Haziran 2012 

Emanete alınan ödeme 35,070    153,821 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) --  12,051,640 
Faiz geliri --  2,224 

 35,070  12,207,685 

 
(*) 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 2013  30 Haziran 2012 

EFT borçları (*) 2,689,628  2,948,393 
E-Rehin borçları (**) 326,832  269,336 
Diğer 751  536 

 3,017,211  3,218,265 

 
(*) EFT borçları hesabı Muhasebe Politikaları (i) 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 

12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

Kısa vadeli borç karşılıkları 

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla, TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları bulunmamaktadır. 31 
Haziran 2012 tarihi itibarıyla, TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları hesabı Birlik aleyhine 
açılan işe iade ve kıdem tazminatı talep davalarına istinaden ayrılmış tahmini 208,268 TL 
tutarındaki dava karşılıklarından oluşmaktadır. 

Uzun vadeli borç karşılıkları 

31 Mart 2013 ve 30 Haziran 2012 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, 
31 Mart 2013 ve 30 Haziran 2012 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine 
kadar çalışılan her yıl için cari yıl ortalama aylık ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 
Mart 2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı tutarı 3,129.25 TL’dir (30 Haziran 2012: 
3,033.98 TL). 
 
 

 31 Mart 2013  30 Haziran 2012 

Ödenecek vergi ve fonlar 198,223  165,393 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 85,919  83,913 

 284,142  249,306 
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12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (Devam) 

  
 31 Mart 2013  30 Haziran 2012 

1 Temmuz itibarıyla bakiye 1,708,253  1,586,312 
Dönem içinde ödenen --  (97,493) 
Dönem içindeki artış  168,993  219,434 

31 Mart itibarıyla bakiye  1,877,246  1,708,253 

13. FAİZ GELİRLERİ 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Banka mevduatlarından faiz geliri 816,417  827,202 

 816,417  827,202 

14. YILLIK AİDATLAR 

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

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Yıllık aidatlar 12,675,560  11,494,528 

 12,675,560  11,494,528 

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. 

31 Mart 2013 ve 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait eğitim 
gelirleri hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

İstanbul eğitim merkezi eğitim geliri 1,176,870  1,091,791 
Merkez eğitim konferans geliri 16,940  9,280 
BES geliri 2,623  44 

 1,196,433  1,101,115 

16. YÖNETİM GİDERLERİ 

 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Personel giderleri 4,837,668  4,585,785 
İşletme giderleri 1,158,286  906,048 
Yayın giderleri 142,946  105,431 
Demirbaş alım giderleri 75,660  101,713 
Dava karşılık giderleri  --  40,675 

Toplam 6,214,560  5,739,652 
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16. YÖNETİM GİDERLERİ (Devam) 

Personel giderleri 

31 Mart 2013 ve 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait personel 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Ücretler 3,890,040  3,573,709 
İşveren payları 483,655  434,369 
Sosyal yardımlar 210,578  201,013 
Sağlık yardımı giderleri 128,212  124,210 
Personel ulaşım giderleri 87,714  80,415 
Personel eğitim giderleri 23,454  61,968 
Tazminatlar  --  97,493 
Diğer 14,015  12,608 

Toplam 4,837,668  4,585,785 

 

İşletme giderleri 

31 Mart 2013 ve 2012 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait işletme 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Bina giderlerine katılım payı 212,469  219,742 
Dava ve mahkeme giderleri 200,937  24,702 
Haberleşme giderleri 146,095  115,461 
Seyahat giderleri 76,474  37,544 
Güvenlik giderleri 73,695  71,609 
Destek hizmet giderleri 72,038  64,108 
Temsil ve ağırlama giderleri 61,348  76,597 
Taşıt giderleri 55,029  49,777 
Temizlik giderleri 49,784  53,720 
Aydınlatma giderleri 31,525  31,980 
Bakım onarım giderleri 28,537  8,563 
Bilgi işlem giderleri 25,146  34,425 
Vergi, resim ve harç giderleri 23,930  22,580 
Kira giderleri 20,994  18,420 
Kırtasiye giderleri 19,043  20,547 
Diğer 61,242  56,273 

Toplam 1,158,286  906,048 

Yayın giderleri 

31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait yayın 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Dergi giderleri 70,442  34,964 
Yayın giderleri 51,258  40,874 
Çeviri-deşifre giderleri 13,936  9,866 
Yayın alım giderleri 7,310  19,727 

Toplam 142,946  105,431 
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16. YÖNETİM GİDERLERİ (Devam) 

Demirbaş alım giderleri  

31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait demirbaş 
alım giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Diğer demirbaş alım giderleri 37,987  11,783 
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 32,063  77,401 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 5,610  12,529 

Toplam 75,660  101,713 

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 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait eğitim 
hizmeti giderleri kalemi aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Eğitim giderleri 672,092  584,537 
İşletme giderleri 287,044  261,919 
BES giderleri (*) 133,330  60,475 
Eğitim Merkezi tadilat giderleri 39,487  64,930 
Konferans, panel, bölgesel eğitim giderleri 17,187  16,981 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri 11,420  -- 

Toplam 1,160,560  988,842 

 

(*) 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 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait kurumsal 
iletişim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri 571,567  219,758 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (*) 477,310  144,098 
IMF toplantı masrafları (**) 377,498  320,741 
Kamuoyu iletişim giderleri (***) 225,546  -- 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (****) 136,002  57,912 
Üyelik aidatları (*****) 97,544  91,757 
Bankacılık sistemi tanıtım giderleri --  193,893 
İlan giderleri --  117,525 
Sponsorluk ve yardım giderleri --  1,172 

Toplam 1,885,467  1,146,856 

 

(*) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantılara davet edilen 
kamu çalışanlarının ulaşım ve konaklama giderleri bu hesapta izlenmektedir. T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2009-2013 yılı “Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım 
Stratejisi” uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerine 250.000 TL tutarında kaynak sağlanmıştır.  
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(*)TC Kültür Bakanlığı işbirliği ile her yıl Birlik tarafından İngilizce olarak yayımlanan Kültür 
Kitapları serisi içerisinde bu yıl basılan “Evliya Çelebi” kitabının tercüme ve basım giderlerini 
içermektedir. 

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

(***) Kamuoyunda, Birlik’in imajını doğru ve düzgün olarak yansıtmak için alınan danışmanlık 
hizmeti, sosyal medya iletişim giderlerinden oluşmaktadır. 

(****) Azerbaycan, KKTC, Arap ülkeleri gibi yabancı ülkelerde düzenlenen eğitimlere gidenler 
veya Türkiye'ye eğitime gelen yabancılar ile ilgili ortaya çıkan masrafları ifade etmektedir. 

(*****) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in Avrupa Bankacılık Federasyonu (“FBE”), Uluslararası 
Finans Enstitüsü (“IIF”), Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (“EBTN”) üye olduğu yabancı ve 
İktisadi Kalkınma Vakfı (“İKV”), Milletlerarası Ticaret Odası (“MTO”), Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (“DEİK”) gibi yerli kurumların üyelik aidatları ile ilgili giderlerden oluşmaktadır. 

19. ÖZEL PROJE GİDERLERİ 

31 Mart 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait özel 
tanıtım ve proje giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013  31 Mart 2012 

Çok Yaşa Bebek (*) 991,713  991,605 
Vezne merkezi kira giderleri 313,537  299,688 
"Zaman Aşımına Uğramış Kıymetler" Projesi(**)  92,045  -- 
Kalite çalışmaları giderleri (***) 74,464  115,143 
Hakem heyeti giderleri (****) 66,636  -- 
Risk merkezi projesi giderleri 7,770  33,711 
Araştırma Proje Gideri 7,080  -- 
Müşteri şikayet merkezi  --  54,585 
Diğer sosyal projeler --  10,121 

Toplam 1,553,245  1,504,853 

 

(*) 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. 

(**)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman 
Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 3. Maddesi ile daha önceki 
yıllarda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından internet sitesinden yayınlanan zaman 
aşımına uğramış kıymetlere ilişkin bilgilerin, kuruluş birlikleri tarafından da her yıl Şubat 
ayının başından itibaren 4 ay müddetle Birlik internet sitesinde yayınlanması hükmü 
getirilmiştir.  

(***) 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. 
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20. BİRİKMİŞ GELİRLER 

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 7,668,976 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” 
kalemi, Birlik’in 2011-2012 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını 
ifade etmektedir.  
 

21. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla Birlik hesaplarında bilanço dışı alınan teminat mektubu 
bulunmamaktadır (30 Haziran 2012: 46,633 TL). 

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. 
 

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. 
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III. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 
30.06.2012 Bilançosu ve Tam Tasdik Raporu, 2012 – 2013 Dönemi 
Bütçesi, Temmuz 2012 – Mart 2013 Dönemi Hesap Durumu  
 
1. 30.06.2012 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu ile Denetçiler 
Raporu 

 
30.06.2012 tarihli Bilanço 

 

AKTİF (VARLIKLAR) 
 

  
I - Dönen Varlıklar 

 
Hazır Değerler 0,00 

Menkul Değerler 0,00 

Ticari Alacaklar 0,00 

Diğer Alacaklar 0,00 

Stoklar 0,00 

Gelecek Aylara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 

0,00 

Diğer Dönen Varlıklar 0,00 

  
Dönen Varlıklar Toplamı 0,00 

  
II- Duran Varlıklar 

 

  
Ticari Alacaklar 0,00 

Diğer Alacaklar 0,00 

Mali Duran Varlıklar 0,00 

Maddi Duran Varlıklar 0,00 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 

Gelecek Yıllara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 

0,00 

Diğer Duran Varlıklar 0,00 

  
Duran Varlıklar Toplamı 0,00 

  
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Türkiye Bankalar Birliği 2012-2013 Faaliyet Raporu  62 
 
 

PASİF (KAYNAKLAR) 
 

  
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 
Mali  Borçlar 0,00 

Ticari Borçlar 0,00 

Diğer Borçlar 0,00 

Alınan Avanslar 0,00 

Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 0,00 

Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 

Gelecek Aylara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 

0,00 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 

  
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 0,00 

  
II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 

  
Mali Borçlar 0,00 

Ticari Borçlar 0,00 

Diğer Borçlar 0,00 

Alınan Avanslar 0,00 

Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 

Gelecek Aylara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 

0,00 

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 

  
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 0,00 

  
III - Özkaynaklar 

 

  
Sermaye 0,00 

Sermaye Yedekleri 0,00 

Kar Yedekleri 0,00 

Geçmiş Yıllar Karları 0,00 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 

Net Dönem Karı (Zararı) 0,00 

Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zaraları (-) 0,00 

  
Özkaynaklar Toplamı 0,00 

  
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 0,00 
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30.06.2012 tarihli Gelir Tablosu 
 

Brüt Satışlar 0,00 

Satış İndirimleri 0,00 

Net Satışlar 0,00 

Satışları Maliyeti 0,00 

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00 

  Faaliyet Giderleri 0,00 

  FAALİYET KARI VE ZARARI 0,00 

  Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 0,00 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 0,00 

Finansman Giderleri 0,00 

  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 0,00 

  Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 

Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 0,00 

  DÖNEM KARI VEYA ZARARI 0,00 

  DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00 
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1. Genel Bilgi 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi,  5411 sayılı Bankalar Kanununa  6111 sayılı Kanunla 
eklenen  Ek Madde 1  uyarınca, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca (BDDK) uygun görülecek finansal 
kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile 
gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri 
ile de paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur.  
Risk Merkezi İktisadi İşletmesi ise, Risk Merkezi’nin esas olarak finansal veriler toplayarak 
bunları yerine göre belli bir ücret karşılığı kullandırması, diğer bir ifadeyle sürekli gelir elde 
edip gider yapması gerektiği gerçeğinden hareketle, Türkiye Bankalar Birliğinin(TBB) 
1/7/2011-30/6/2012 Bütçesinden 5.000 lira tahsis edilmesi kararlaştırılarak kurulmuştur. 
İktisadi İşletmenin kuruluşu, TBB’ce alınan 118 sayılı Karar üzerine İstanbul Ticaret Sicil 
Memurluğunca 20.02.2012 tarihinde tescil ve 24.2.2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 
edilmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan İşletmenin ticaret sicil numarası 
808859' dur. Bilindiği üzere, Risk Merkezi İktisadi İşletmesinin tüzel kişiliği mevcut 
olmadığından, tescil ve ilan edilen bir ana sözleşmesi mevcut değildir. Bu itibarla, İşletme, 
Kanunlarla ve bu Kanunlara göre çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde faaliyette 
bulunmaktadır. Söz konusu Ek Madde 1 hükmünce, BDDK’nın ve TBB’nin karar ve 
denetimleri de Risk Merkezi ile İktisadi İşletmesinin faaliyetine yön vermektedir. 
Beşiktaş Vergi Dairesinin 8790638904  vergi kimlik numaralı mükellefi olan Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi, TBB ile aynı adreste, “Nispetiye Cad., Akmerkez B3 
Blok Kat:13 Etiler/İstanbul” adresinde faaliyette bulunmaktadır. Bu adreste başka bir mükellef 
mevcut değildir. 
İktisadi İşletme, Penetra Yeminli Mali Müşavirlik  Ltd. Şti. ile 27/02/2012 tarih ve YMM-
1486/2012-13 sayılı Denetim ve Tasdik Sözleşmesini imzalamıştır.  Söz konusu tasdik 
sözleşmesinin bildirimi elektronik ortamda 29.02.2012 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı 
İnternet Vergi Dairesi’ne yapılmıştır. 
 
Anılan sözleşme uyarınca İktisadi İşletmenin 2012 yılı işlem ve hesapları Müşavirliğimizce 
denetime tabi tutulmuş, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümlerine 
istinaden işbu “2012 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik Raporu” düzenlenmiştir. 
 
İktisadi İşletmenin kuruluşundaki hesap dönemi takvim yılı iken, TBB’nin başvurusu üzerine, 
Gelir İdaresinin Başkanlığının 27.04.2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.51.125.16-11 Sayılı yazısı 
ile, 1 Temmuz -30 Haziran dönemi, özel hesap dönemi olarak tayin edilmiştir.  
 
02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Yeminli Mali Müşavirlerin 
Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları ve Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar 
HakkındaYönetmelik”in 7-B/a maddesi ile yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara 
ekli mali tablolar ve bildirimler tasdik kapsamına alınmıştır. Anılan tasdik işlemine yönelik 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 18 sıra numaralı “Serbest Muhaseci 
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Genel Tebliği” ile belirlenerek konuya işlerlik 
sağlanmıştır. Raporun konusu münhasıran anılan mevzuat kapsamında, İşletmenin, Raporun 
ilgili olduğu dönemdeki “kurumlar vergisi beyannamesi ve bu beyanname eki mali tablolar ile 
bildirimleri” ve sonuç olarak ödenmesi gereken kurumlar vergisinin doğruluğunun tespiti 
amacına yöneliktir. Rapor açıklanan bu amacı dışında herhangi bir şekilde kullanılamaz. 

1.1.İktisadi İşletmenin Faaliyeti, Organları ve Yapısı 
İktisadi İşletme, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi adına, üyelerden aidat tahsil etme, 
bilgilerin paylaşılması karşılığında komisyon alma, eğitim ve seminerler düzenleyerek gelir 
elde etme, risk merkezi raporu karşılığında ücret tahsil etme, risk merkezi ile igili olarak 
yayınlanacak kitap vb. yayınlar nedeniyle gelir elde etme işleri ile iştigal etmektedir. 
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İktisadi İşletmenin kanuni merkezi dışında herhangi bir iş merkezi, şubesi, irtibat bürosu veya 
deposu yoktur. 
İktisadi İşletmenin  kurucusunun ünvanı, sermaye pay oranı ve merkez adresi aşağıdaki 
gibidir: 

 

Sıra 
No 

Risk Merkezi ve İktisadi İşletmesinin Kurucusu 

Ünvanı Pay Oranı 
(%) 

Adresi – Vergi Kimlik No 

1 Türkiye Bankalar Birliği 
(adına Genel Sekreter) 

100 Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 13 
Etiler/İstanbul 

879 000 8573 

 TOPLAM 100  

 
Risk Merkezinin çalışma usul ve esaslarının TBB’ce belirlenmesine hükmedildiğinden, 
TBB’ce 10/04/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikte, Risk Merkezinin 
yönetiminin yeralan üyelerin kimlerden seçileceği belirlenmiştir. İlk Risk Merkezi Yönetimi, 
aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir: 
 

Risk Merkezinin Yönetiminde Yer Alanlar 

Kurum  Adı-Soyadı Görevi 

Türkiye Bankalar Birliği Ekrem Keskin TBB Genel Sekreteri 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın Üye 

T. İş Bankası A.Ş Adnan Bali Üye 

T. Garanti Bankası A.Ş. Sait Ergun Özen Üye 

Akbank T.A.Ş Sabri Hakan Binbaşgil Üye 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hüseyin Faik Açıkalın Üye 

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Süleyman Kalkan Üye 

T.Halk Bankası A.Ş. Süleyman Aslan Üye 

T.Ekonomi Bankası A.Ş. Varol Civil Üye 

HSBC Bank Martin David Spurling Üye 

ING Bank A.Ş. Pınar Abay Üye 

Şekerbank T.A.Ş Meriç Uluşahin Üye 

Türk Eximbank Hayerettin Kaplan Üye 

Turkland Bank A.Ş. Adil Dinçer Alpman Üye 

Denizbank A.Ş. Hakan Ateş Üye 

TSKB A.Ş. Habip Fevzi Onat Üye 

Eurobank Tekfen A.Ş. Mehmet Sönmez Üye 
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İktisadi İşletmenin adına yapacağı hertürlü işlemde imzaya yetkili olan TBB Genel 
Sekreteri’dir. 
İşletmenin sermayesi 5.000,00 TL olup bu tutar hesap dönemi sonu itibariyle ödenmemiştir. 

1.2.İktisadi İşletmesi İstihdam Hacmi 
İktisadi İşletmesinin tasdik döneminde istihdam ettiği personel bulunmamaktadır. 

1.3.Muhasebe Sorumlusu 
İşletmenin muhasebe ve mali işleri esas olarak Türkiye Bankalar Birliği’nde görevli idari ve 
Mali İşler ekibi tarafından yerine getirilmektedir.  

1.4.İktisadi İşletmeyi  Denetleme Yöntemi 
İktisadi işletme, kurulduktan sonra, verileri nasıl toplayıp ilgili finansal kuruluşlara ve gerçek 
ve tüzel kişilere nasıl dağıtılacağı yine 10/04/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
Yönetmelikle belirlenmiş olmakla birlikte, bilgi toplama ve dağıtım altyapısı 
oluşturulamadığından, cari hesap döneminde, hiçbir bilgi veya veri satışı yapmamış ve fatura 
düzenlememiştir. Diğer taraftan, İşletme kuruluş giderlerini yapmış ve danışmanlık-denetim 
gibi hizmetler satın almış olsa da, Risk Merkezi İktisadi İşletmesinde giderleştirmediğinden 
(muhtemelen TBB bütçesinde giderleştirdiğinden), İşletmenin denetlenecek gelir ve gideri 
oluşmamıştır. Diğer bir ifade ile, İşletmenin Gelir Tablosunun bütün kalemleri sıfır değerlidir. 
Bu itibarla, İşletme ile ilgili tam tasdik denetimimiz,  usül ve beyan işlemleri ile sınırlı kalmıştır.  
Diğer taraftan, İşletmenin bilançosunda da sadece Ödenmiş Sermaye ve Ödenmemiş 
Sermaye kalemleri  mevcut olup, İşletmenin 5.000,00 TL’lik sermayesinin ödenmediği 
anlaşılmaktadır.  
 
2. Mevzuat: 
 
Risk Merkezinin kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenleme, 6111 sayılı kanunla 5411 sayılı 
Bankalar Kanununa eklenen Ek Madde 1’de yapılmıştır. Bu Maddenin hükmü aynen şöyledir: 
 
<<Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal 
kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile 
gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri 
ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.  
 
Kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk Merkezine üye olmak 
zorundadır. Üye kuruluşlar, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile ilgili her türlü bilgiyi 
vermekle yükümlüdür. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi akışını durdurmaya 
yetkilidir.  
 
Risk Merkezi, Kurumun ve Merkez Bankasının personeli arasından belirleyeceği birer üye 
dâhil olmak üzere dokuz üyeden oluşan bir yönetim tarafından idare edilir. Risk Merkezi 
yönetimini oluşturan üyeler üç yıllık dönem için görev yapmak üzere seçilir. 
 
Risk Merkezi yönetimi, Risk Merkezinin kuruluş amaçları doğrultusunda özel hukuk tüzel 
kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve 
bunların üst kuruluşlarından bilgi talep etmeye ve bunlarla Kurulun uygun görüşüne istinaden 
bilgi alış-verişine yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkilidir. Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu 
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları 
Risk Merkezi yönetimi tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdürler. Kredi 
kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin onay vermesi 
koşuluyla, Risk Merkezi ile bilgi alış-verişi sözleşmesi imzalayan özel hukuk tüzel kişileri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarına kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst 
kuruluşlarına verilecek, müşterilerin bu kuruluşlar nezdindeki risk bilgileri Kanunun 73 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında değerlendirilir.  
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Risk Merkezinin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Risk Merkezi yönetiminin 
oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, Risk Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biçim 
ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına, paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, 
ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Kurul tarafından belirlenen finansal kuruluşların üye 
oldukları meslek örgütlerinin görüşü ile Kurulun ve  
 
Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi 
Gazetede yayımlanır.  
 
Süresinde üyeler tarafından ödenmeyen aidatlar ve komisyonlar Türkiye Bankalar Birliğince 
kanuni yollara başvurularak tahsil edilir.  
 
Kurum, gerektiğinde Risk Merkezini denetler, denetime ilişkin usul ve esaslar Kurum 
tarafından belirlenir.  
 
Risk Merkezi, topladığı her türlü bilgiyi, Kurum ve Merkez Bankasına istenen biçim ve sürede 
vermekle yükümlüdür. Ayrıca, gerçek ya da tüzel kişilerin gerekçesini belirterek risk 
bilgilerinin kendilerine verilmesi için yazılı talepte bulunmaları ya da kredi kuruluşları ile 
Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar dışındaki bir özel hukuk tüzel kişisine bu 
nitelikteki bilgilerin verilmesi için onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgiler 
de talepte bulunan tarafça karşılanacak belli bir ücret karşılığında verilir. 
 
Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. Sır sahibinin bilgilerinin açıklanması 
konusunda açık rızasının bulunması durumunda belirlediği kişiye risk bilgileri verilir. Kişinin 
rızasına dayanan bilgilerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, Kurulun ve Merkez Bankasının 
uygun görüşü, Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin ve Kurulun belirleyeceği kurum ve 
kuruluşların görüşü alınarak Türkiye Bankalar Birliğince belirlenir ve Resmi Gazetede 
yayımlanır.  
 
Risk Merkezi nezdinde bulunan sır niteliğindeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili kılınan 
mercilerden başkalarına açıklayanlar, hukuka aykırı olarak kendisi ya da başkası yararına 
kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenler hakkında 159 uncu madde 
hükümleri uygulanır. Bu fıkrada tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi halinde, ilgili tüzel kişi hakkında Türk Ceza Kanununun tüzel kişilere özgü güvenlik 
tedbirlerine hükmolunur.  
Risk Merkezi, nezdindeki her türlü bilgi alış-verişini 73 üncü maddenin dördüncü fıkrası 
uyarınca en az beş banka tarafından kurulmuş şirketler aracılığı ile ve bu şirketlerle 
yapılacak sözleşmeler çerçevesinde de gerçekleştirebilir.>> 
 
Bu Madde hükmü ile, Risk Merkezi’nin TBB’nin himayesinde çalışması ve çalışma usullerinin 
TBB’ce belirlenmesi öngörülmüş olduğundan, TBB’ce çıkartılan iki yönetmelik, 10/04/2012 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Ayrıca 20.02-30.06.2012 dönemini etkilememekle birlikte, 19.12.2012 tarihli Resmi 
Gazetede, Risk Merkezi Yönetmeliğini kısmen değiştiren bir değişiklik yayınlanmıştır. Ancak, 
bu değişiklik, İktisadi İşletmeyi hesap döneminde ve sonrasında da etkileyecek herhangi bir 
hüküm içermemektedir. 
Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, Risk Merkezinin belli bir sermaye ve organizasyona 
dayalı olarak finansal veri ticareti yapacak ve riske ilişkin verilerin satışı nedeniyle en azından 
üyelerden ücret, komisyon, vb gibi gelirler elde edecek ve gider yapacak olması nedeniyle, 
Risk Merkezi İktisadi İşletmesinin kurulmasının, herhangi bir mevzuatta yer almamakla 
birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu ve bu Kanuna göre çıkartılmış olan 1 no’lu genel tebliğe 
göre bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı açıktır. 



 

Türkiye Bankalar Birliği 2012-2013 Faaliyet Raporu  68 
 
 

3. İncelemeler 

A) Usul İncelemesi  
a) Kanuni Defterler 

İktisadi İşletmein tasdik dönemi içerisinde kullandığı yasal defterlerin onayına ilişkin bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

Defterin Adı Onay Makamı Onay Tarihi Onay No 

Yevmiye Defteri Beşiktaş 9.Noterliği 28.02.2012 29843 

Envanter Beşiktaş 9.Noterliği 28.02.2012 29842 

b)  Belgeler  
İktisadi İşletmenin, bu dönemde hiçbir şekilde gelir ve  gider belgesi  bulunmamaktadır.  İlk 
tesis ve taazzuv giderleri ile diğer harcamalar ise, İşletmenin defterlerine kaydedilmemiştir.       
B)  Hesap İncelemesi Ve Beyannameler 
 
a) İktisadi İşletmenin Faaliyete Geçememesi 
TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi bu dönemde hiçbir şekilde ticari faaliyette bulunmamıştır. 
Herhangi bir maliyet ve gider kalemi ile herhangi bir gelir kalemi mevcut değildir. 
 
b) Dönem Sonu Mali Tabloları 
İşletmenin 30.06.2012 tarihli bilançosu  ve 20.02.2012-30.06.2012  dönemine ait   gelir 
tablosundan da görüldüğü üzere hiçbir faaliyeti mevcut değildir. Bu nedenle de, İşletmenin ne 
cari yıla ait kurumlar vergisi matrahı, ne gelecek yıla devreden gelir fazlası, ne de zararı 
mevcuttur.  
 
c) Beyannameler  
Tasdik dönemiyle ilgili  ile benzeri aylık beyannameler vergi dairelerine yasal süresinde 
verilmiş, tahakkuk eden vergiler zamanında ödenmiştir. Söz konusu beyannamelerin usul 
açısından vergi mevzuatına uygun olduğu görülmüştür.  

I. Katma Değer Vergisi 

İktisadi işletmenin Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait KDV beyannameleri 
incelenmiş ve beyannamelerin vadesinde beyan edildiği ve tahakkuklarının alınarak 
ödemenin yapıldığı tespit edilmiştir.  Daha önce değindiğimiz gibi, İşletmede hiçbir belge 
kaydı olmadığından sadece ödenecek Damga Vergisi tahakkuk etmiştir. 

 

II. Muhtasar 

İktisadi işletmenin 1.dönem muhtasar ve 2.dönem muhtasar beyannamelerinin vadesinde 
beyan edildiği, tahakkuklarının alınarak ve ödemelerin yapıldığı görülmüştür.  Muhtasar vergi 
tahakkuk fişlerinde de sadece Damga Vergisi mevcuttur. 

 

III. Geçici Vergi 

İktisadi işletmenin geçici vergi beyannamelerinde daha önce değindiğimiz gibi hiçbir kayıt 
olmadığından sadece ödenecek Damga Vergisi tahakkuk etmiştir. 
 
Mükellef Kurumun geçici vergi dönemleri itibari ile geçici vergi hesaplamaları aşağıdaki 
gibidir:  
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 1.DÖNEM 
(20.02.2012-31.03.2012) 

2.DÖNEM 
(01.04.2012-30.06.2012) 

Ticari Bilanço Karı-Zararı 0 0 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna 
ve İndirimler 

0 0 

İlaveler 0 0 

Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl 
Zararları 0 0 

İndirime Esas Tutar 0 0 

Diğer İndirimler 0 0 

Yatırım İndirimi 0 0 

Bağış ve Yardımlar 0 0 

Geçici Vergi Matrahı 0 0 

Hesaplanan Geçici Vergi 0 0 

Önceki Dönem Hesaplanan Geçici 
Vergi 0 0 

Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 0 0 

Ödenecek Geçici Vergi 0 0 

Sonraki Döneme Dev.Tevk. Tutarı 0 0 

 

IV. Kurumlar Vergisi    

İktisadi İşletmenin 20.02-30.06.2012 dönemi kurumlar  vergisi beyannamesi ve eki finansal 
tablolarla transfer fiyatlandırmasına ilişkin tablolar, Mükellefin kayda konu olacak herhangi bir 
belgesi mevcut olmadığından, matrahsız ve boş olarak verilmiştir. Mükellefin özet Kurumlar 
vergisi beyannamesi aşağıdadır: 
 

20/02-30/06/2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ (ÖZET) 

Ticari Bilanço Karı 0 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler(+) 0 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler(-) 0 

Kar ve İlaveler Toplamı 0 

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 0 

ZARAR 0 

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0 

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0 

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0 

Kurumlar Vergisi Matrahı 0 

Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararı 0 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20) 0 

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 0 

Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Toplamı 0 

İadesi Gereken Vergiler Toplamı 0 

 
Bu kurumlar vergisi beyannamesi, vergi mevzuatına ve İşletmenin kayıtlarına ve belgelerine 
uygun olup, Yeminli Mali Müşavirliğimizce tasdik edilebilecek niteliktedir. 
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4. SONUÇ 
Beşiktaş Vergi Dairesi’nin 879 063 8904 sicil no’lu Kurumlar Vergisi Mükellefi olan Türkiye 
Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 20/02/2012-30/06/2012  kıst hesap dönemine ait hesap ve 
işlemlerinin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu Kanuna ilişkin  Genel Tebliğler hükümlerine istinaden 
yapılan denetiminde, hukuki ve fiili durumun defter, belge ve kayıtlara uygunluğu araştırılmış; 
ve 
(a) Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne ve gerçeğe uygun olduğu, 
(b) Defter kayıtlarının Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile açıklanan muhasebe 
ilkeleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olarak tutulduğu, 
(c) Rapora ekli tablolarda yer aldığı ve Raporun önceki bölümlerinde de ayrıntılı olarak 
açıklandığı üzere, İşletmenin söz konusu döneme ait kurumlar vergisi matrahının mevcut 
olmadığı, 
(d) Mükellefin söz konusu döneme ait hesaplanan ve/veya ödenen stopaj veya geçici 
vergisinin mevcut olmadığı ve bu nedenle bunların mahsubu ve/veya iadesinin söz konusu 
olmadığı, 
(e) Mükellefin 01/07/2012-30/06/2013 dönemini kapsayan gelecek özel hesap dönemine 
devreden zararının veya gelir fazlasının bulunmadığı, 
(f) Mükellefin Beşiktaş Vergi Dairesi’ne verdiği söz konusu kıst döneme ait Kurumlar Vergisi 
Beyannamesi’nin Raporun önceki bölümlerinde açıklandığı üzere matrahsız ve devreden 
zarar olmaksızın düzenlenmiş olduğu, 
 
Sonuçlarına varılmış olup, İktisadi İşletmenin kurumlar vergisi matrahı tasdik edilmiştir. 
Arz ederim. 
 
Penetra Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. 
 
Dr. İbrahim Tutar 
Yeminli Mali Müşavir 
İstanbul YMM Odası 
1486 
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2. 19 Aralık 2012 tarihli (No: 124) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2012 – 2013 
Dönemi Bütçesi, 31.03.2013 Tarihi İtibariyle Bilanço, Gelir – Gider Tablosu ve 
Denetçiler Raporu 

 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 19 Aralık 2012 tarihli   
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen  2012-2013 Dönemi Bütçesi  
 
Yönetim Kurulu’nun 19 Aralık 2012 tarihli kararı (Karar no:124) ile Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin 2012-2013 döneminde gelir yaratıcı faaliyetlerine Haziran 2013’de başlayacak 
olması göz önüne alınarak, aşağıda yer alan 2012-2013 dönemi bütçesinin TBB Genel 
Kurulu’nun Mayıs 2013’deki toplantısına sunulmak üzere kabulüne, Risk Merkezi 
Yönetimi’nin 4 Aralık 2012 tarihli (Karar no: 61) kararına uygun olarak belirlenen 2012-2013 
dönemi aidatlarının Risk Merkezi üyelerinden Ocak 2013’de tahsiline karar verilmiştir.  
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Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’ nin  2012-2013 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, 
31.03.2013 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 
  Denetçiler 
 
 
 
      Denizbak A.Ş.                                                                        Burganbank A.Ş. 
     Genel Müdürü                                                                           Genel Müdürü 
       Hakan Ateş                                                                    Mehmet Gani Sönmez 
 
 
                                            Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
                                                       Genel Müdürü 
                                                     Özcan Türkakın  
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Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik Anonim Şirketi 
31 Mayıs 2012 
 
Bu rapor, 1 sayfa bağımsız denetim raporu ve 27 
sayfa finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin 
açıklayıcı dipnotları içermektedir. 
 
 

 

 

 

Türkiye Bankalar Birliği  

Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 
 
 
 

31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte Sona 
Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal 

Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu  
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İçindekiler 
 
 Bağımsız Denetim Raporu 
 Finansal Durum Tablosu 
 Kapsamlı Gelir Tablosu 
 Özkaynak Değişim Tablosu 
 Nakit Akış Tablosu 
 Finansal Tablolara Ait Dipnotlar 
 

 
 
 
 
 
 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi  

İktisadi İşletmesi 
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31.03.2013 Tarihi İtibariyle Bilanço, Gelir – Gider Tablosu ve Denetçiler Raporu 
 

 
Bağımsız Denetim Raporu 

 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 31 Mart 2013 
tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona 
eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim 
tablosunu ve nakit akışları tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve 
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

İşletme yönetimi, finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na 
göre hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunulmasından ve hata veya hile ve 
usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıkları içermeyecek şekilde finansal tabloların 
hazırlanmasını sağlayan iç kontrollerin belirlenmesinden sorumludur. 

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak söz konusu finansal 
tablolar hakkında görüş bildirmektedir. 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 denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim 
kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. 
Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata 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 denetim, 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, denetim 
görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

Görüş  

Görüşümüze göre, ekteki finansal tablolar, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren 
dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde 
yansıtmaktadır. 
 
19 Nisan 2013  
İstanbul, Türkiye 
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Not  
31 Mart 

2013 

Varlıklar     
Maddi duran varlıklar  11  11,638 

Maddi olmayan duran varlıklar  12  10,413 

Toplam duran varlıklar    22,051 

     

Ticari alacaklar  13  122,758 

Diğer dönen varlıklar  14  303,662 

Nakit ve nakit benzerleri  15  2,598,551 

Toplam dönen varlıklar    3,024,971 

Toplam varlıklar    3,047,022 

     

Özkaynaklar     

Sermaye  16  5,000 

Dönem zararı  10  (5,307,633) 

Toplam özkaynaklar    (5,302,633) 

     

Yükümlülükler     
Çalışanlara sağlanan faydalar  18  5,759 

Toplam uzun vadeli yükümlülükler    5,759 

     

Ticari borçlar  19  14,428 

Ertelenmiş gelirler  20  796,456 

Karşılıklar  21  7,406,650 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  22  126,362 

Toplam kısa vadeli yükümlülükler    8,343,896 

Toplam yükümlülükler    8,349,655 

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler    3,047,022 
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 Not  2013 

    

Gelirler 6  2,647,898 

Hizmet üretim maliyeti 7  (7,406,650) 

Brüt zarar   (4,758,752) 

    

Genel yönetim giderleri 8  (612,381) 

Faaliyet zararı   (5,371,133) 

    

Finansal gelirler 9  63,500 

Finansal gelirler   63,500 

    

Vergi öncesi zarar   (5,307,633) 

    

Vergi gideri 10  -- 

Dönem zararı    (5,307,633) 

     

Diğer kapsamlı gelir   -- 

     

Toplam kapsamlı gelir   (5,307,633) 
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    Sermaye 
Dönem 

zararı Toplam 

1 Temmuz 2012 bakiyesi   -- -- -- 

Toplam kapsamlı gelir 
    

Dönem zararı 
 

-- (5,307,633) (5,307,633) 

Diğer kapsamlı gelir 
 

-- -- -- 

Toplam kapsamlı gelir   -- (5,307,633) (5,307,633) 

Özkaynaklarda muhasebeleştirilen, ana 
ortaklarla yapılan işlemler 

    
Sermaye tahsisi 

 
5,000 -- 5,000 

Ana ortaklarla yapılan işlemler toplamı   5,000 -- 5,000 

31 Mart 2013 bakiyesi   5,000 (5,307,633) (5,302,633) 
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 Not  2013 

Operasyonel faaliyetlere ilişkin nakit akışları    

Dönem zararı   (5,307,633) 

Düzeltmeler:    

Amortisman  11,12  2,031 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 18  5,759 

Faiz geliri 9  (63,500) 

    

Karşılıklardaki değişim   7,406,650 

Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim   126,362 

Ticari alacaklardaki değişim   (114,864) 

Diğer dönen varlıklardaki değişim   (2,493) 

Ticari borçlardaki değişim   14,428 

   2,066,740 

    

Ödenen vergiler 10  (301,168) 

Ertelenmiş gelirler   796,456 

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen net nakit    2,562,028 

    

Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    

Alınan faizler   55,605 

Maddi duran varlık alımı 11  (12,218) 

Maddi olmayan duran varlık alımı 12  (11,864) 

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit    31,523 

    

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    

Sermaye tahsisi 16  5,000 

Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit   5,000 

    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim   2,598,551 

1 Temmuz itibarıyla nakit ve nakit benzerleri   -- 

31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 15  2,598,551 
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1 . İşletme’nin organizasyonu ve faaliyet konusu 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 5411 sayılı Bankalar Kanunu’na 6111 sayılı kanunla 
eklenen Ek Madde 1 uyarınca, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) nezdinde, kredi kuruluşları ile 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“BDDK”) uygun görülecek finansal 
kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek 
veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de 
paylaşılmasını sağlamak üzere kurulmuştur. 

Risk Merkezi iktisadi işletmesi ise, Risk Merkezi'nin esas olarak finansal veriler toplayarak 
bunları yerine göre belli bir ücret karşılığında kullandırması, diger bir ifadeyle sürekli gelir elde 
edip gider yapması gerektiği gerçeğinden hareketle, TBB 1 Temmuz 2011-30 Haziran 2012 
bütçesinden 5,000 Türk Lirası tahsis edilmesi kararlaştırılarak kurulmuştur. İktisadi İşletmenin 
kuruluşu, TBB’ce alınan 118 sayılı karar üzerine İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 20 Şubat 
2012 tarihinde tescil ve 24 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Risk 
Merkezi ile ilgili harcamalar ve işlemler, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi bünyesinde muhasebeleştirilmektedir. İşletme’nin sermayesi 27 Aralık 2012 tarihinde 
ödenmiştir. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan işletmenin ticaret sicil numarası 
808859' dur. Bilindiği üzere, Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin tüzel kişiliği mevcut 
olmadığından, tescil ve ilan edilen bir ana sözleşmesi mevcut değildir. Bu itibarla, İşletme, 
kanunlarla ve bu kanunlara göre çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır. 
Söz konusu Ek Madde 1 hükmünce, BDDK’nın ve TBB’nin karar ve denetimleri de Risk Merkezi 
ile İktisadi İşletmesinin faaliyetine yön vermektedir. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2013 itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 6’dır. İşletme’nin kayıtlı adresi Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok Kat: 13 
Etiler İstanbul’dur. 

2 . Sunum Esasları 

Uygunluk beyanı 

Finansal tablolar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ na (UFRS’ler) uygun olarak 
hazırlanmıştır.  

a. Ölçüm esasları 

Finansal tablolar tarihi maliyetler üzerinden hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değerlerin 
belirlenmesi için kullanılan yöntemler Not 4’te açıklanmıştır. 

b. Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

İlişikteki finansal tablolar, İşletme’nin geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. TL 
olarak sunulan bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe en yakın TL’ye yuvarlanmıştır. 

c. Muhasebe tahmin ve varsayımları 

Finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikalarının 

uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen mesleki 

kanaatler, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu 

tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 

Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu 

güncellemelerden etkilenen takip eden dönemlerde muhasebeleştirilir. 

Finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan muhasebe 
politikalarına, varsayımlara ve tahmin belirsizliklerine uygulanan kritik mesleki 
kanaatlere ilişkin bilgiler aşağıdaki dipnotlarda açıklanmıştır: 

Ertelenmiş vergi 
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Çalışanlara sağlanan faydalar 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 

3. Önemli muhasebe politikaları 

Sunumu yapılan ilişikteki finansal tabloların muhasebe politikaları tutarlı bir şekilde 
uygulanmıştır. 

a. Yabancı para 

Yabancı para biriminde yapılan işlemler TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan 
çevrilmektedir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi 
sonundaki kurlardan geçerli para birimine çevrilmektedir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para 
çevrim farkı kar veya zararı, dönem başındaki geçerli para birimi cinsinden tutarının etkin faiz ve 
dönem içerisindeki ödemelerin etkisi düzeltilerek itfa edilmiş maliyeti ile dönem sonundaki 
yabancı para birimi cinsinden itfa edilmiş maliyetinin dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı 
arasındaki farkı ifade eder. 

Tarihi maliyetleriyle ölçülen parasal olmayan yabancı para cinsinden kalemler işlem tarihindeki 
kurlar kullanılarak geçerli para birimine çevrilmektedir. Yeniden çevrimle oluşan yabancı para 
kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilir. İşletme’nin 31 Mart 2013 itibarıyla yabancı para 
işlemi bulunmamaktadır. 

b. Finansal araçlar 

(i) Türev olmayan finansal varlıklar 

İşletme, kredi ve alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Bütün finansal varlıklar 

İşletme’nin ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem 

tarihinde kayıtlara alınır. 

İşletme, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları 

sona erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini 

bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. İşletme 

tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir 

varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 

İşletme, finansal varlık ve yükümlülüklerinin, sadece ve sadece, netleştirme için yasal bir hakkı 

olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün 

yerine getirilmesini eş zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net 

tutarı finansal tablolarında göstermektedir. İşletme türev olmayan finansal varlıkları; krediler ve 

alacaklar olarak gösterilebilir. 

Krediler ve alacaklar aktif piyasada kayıtlı olmayan, sabit veya değişken ödemeli finansal 

varlıklardır. Bu tür varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben, krediler ve 

alacaklar, gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş 

maliyetleri üzerinden değer düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir.  

Krediler ve alacaklar nakit ve nakit benzerlerini, ticari ve diğer alacakları ve krediler ile ticari ve 

diğer borçları kapsayan diğer finansal yükümlülükleri içerir.  

Nakit ve nakit benzerleri nakit bakiyeler ve mevduat hesaplarından oluşur. 

(ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler 

İşletme, finansal yükümlülükleri İşletme’nin ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına 

taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlarına almaktadır. Sözleşmeye dayalı 

yükümlülüklerinin yerine getirildiği, iptal veya feshedildiği durumlarda; İşletme, söz konusu 

finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. 
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İşletme, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı 
olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün 
yerine getirilmesini eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda 
netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir.  

İşletme’nin sahip olduğu türev olmayan finansal yükümlülükler ticari ve diğer borçlardır. 

Bu tür finansal yükümlülükler, ilk olarak, gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen 

işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben finansal 

yükümlülükler, gelecekteki anapara ve faiz nakit akışları etkin faiz oranları kullanılarak itfa 

edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilmektedir. 

(iii) Sermaye 

İşletme’ye tahsis edilmiş olan kaynaklardan oluşmaktadır. 

c. Maddi duran varlıklar 

(i) Muhasebeleştirme ve ölçüm 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı 
düşülerek ölçülürler. 

Maliyet, varlık alımlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. İşletme 

tarafından inşa edilen varlıkların maliyeti; malzeme ve doğrudan işçilik maliyetleri, varlığın 

İşletme’nin kullanım amacına uygun olarak çalışır hale getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen 

maliyetleri, parçalarının sökümüne veya restorasyonuna, parçaların yer değiştirmesine ve 

yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin maliyetleri ve aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerini 

içermektedir. İlgili ekipmanın kullanılabilmesi için önemli olan ilgili satın alınan yazılım, o 

ekipmanın parçası olarak aktifleştirilir. 

Maddi duran varlıkları oluşturan önemli parçalar farklı faydalı ömürlere sahiplerse maddi duran 

varlıklar önemli parçalara ayrılır ve her bir parça ayrı olarak amortismana tabi tutulur. 

Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, söz konusu maddi duran 

varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve diğer 

gelirler/diğer giderler altında kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

(ii) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik 
faydaların İşletme’ye aktarılacağının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir. Devam eden 
onarım ve bakım yapıldıkça gider olarak muhasebeleştirilir. 

(iii) Amortisman 

Demirbaşlar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur ve kar 
veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, İşletme kiralanan varlığın mülkiyetini 
kiralama sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, kiralama süresi ile faydalı ömürden 
kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur.  

Demirbaş kalemleri kurulup, kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla amortismana tabi 
tutulurlar. İşletme tarafından inşa edilen varlıklar tamamlanıp, kullanılır hale geldiğinde 
amortismana tabi tutulurlar. 

Cari dönemde demirbaşlardan oluşan maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı 
ömürleri 3 ile 5 yıl arasındadır. 
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 Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi itibarıyla 
gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 

d. Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü 
karşılığı düşülerek ölçülürler. 

(i) Amortisman 

 Maddi olmayan duran varlıklar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 

tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı 

ömürleri 3 yıldır. Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama 

dönemi itibarıyla gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 

e. Varlıklarda değer düşüklüğü  

(i) Finansal varlıklar (alacaklar dahil)  

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal 
varlıklarda her raporlama döneminde değer düşüklüğüne dair nesnel bir kanıt olup olmadığı 
değerlendirilir. Bir finansal varlık eğer ilk kayıtlara alınmasını takiben gerçekleşen bir veya daha 
fazla olay ile nesnel olarak değer düşüklüğü kanıtı oluşmuş ve bu olayların gelecekte beklenen 
nakit akışları üzerinde güvenilir bir şekilde belirlenebilir bir etkisi varsa değer düşüklüğü oluştuğu 
varsayılır. 

Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt, borçlunun temerrüdünü veya 
yükümlülüğünü yerine getirememesi, İşletme’nin aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı 
olarak bir tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun veya ihraççının iflas etme ihtimalinin 
oluşmasını kapsayabilir. 

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar 

İşletme, itfa edilmiş maliyetleri ile ölçülen kredi ve alacaklardaki değer düşüklüğü göstergelerini 
varlık seviyesinde değerlendirmektedir. Bütün önemli varlıklar belirgin bir değer düşüklüğü için 
değerlendirilir.  

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklardaki değer düşüklüğü, finansal varlığın defter 
değeri ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine 
indirgenmesi arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve kredi ve 
alacaklarda bir karşılık hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Değer düşüklüğü oluşan varlık 
üzerinden hesaplanan faiz gelirleri iskonto edilmek suretiyle kayıtlara alınmaya devam edilir. 
Değer düşüklüğü muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde 
azalmaya neden olursa, bu azalış kar veya zararda muhasebeleştirilerek daha önce 
muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü zararından iptal edilir. 

(ii) Finansal olmayan varlıklar 

İşletme, her bir raporlama döneminde, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her bir varlık için 
değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o 
varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Bir varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarını 
aşıyorsa değer düşüklüğü gideri kayıtlara alınır. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarı satış 
maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım 
değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili varlıktaki belirli riskleri ve paranın zaman değerini yansıtan 
cari piyasa değerlendirmelerini göstermek için vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü 
değerine indirgenmesi ile bulunur. 

Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Önceki dönemlerde ayrılan 
değer düşüklükleri bir varlığın değer düşüklüğü kayıtlara alınmasaydı, söz konusu varlık için 
belirlenecek olan kayıtlı değerinin amortisman ve itfa payları düşüldükten sonraki tutarını 
aşmayacak ölçüde geri çevrilebilir. 
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f. Çalışanlara sağlanan faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, İşletme, 1 yılını doldurmuş çalışanların emeklilik, 
askerlik ya da ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme 
yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında İşletme’nin çalışanlarının 
emekli olması durumunda gelecekteki tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini 
ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış 
gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı 
karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Mart 
2013 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 3,129 TL tutarındadır. İşletme yönetimi kıdem 
tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. Tüm aktüeryal kazanç ve 
kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

g. Karşılıklar 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi 
durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, raporlama dönemi itibarıyla 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın İşletme yönetimi tarafından yapılan 
en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine 
indirmek için iskonto edilir. 

h. Hasılat 

İşletme, 31 Mart 2013 itibarıyla, bütçelemiş olduğu ve bankalar, katılım bankaları, faktoring 
şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan 
üye kuruluşlardan üyelik aidatları toplamaktadır. Faaliyet konusu, üyelerden aidat tahsil etme, 
bilgilerin paylaşılması karşılığında komisyon alma, eğitim ve seminerler düzenleyerek gelir elde 
etme, risk merkezi raporu karşılığında ücret tahsil etme, risk merkezi ile igili olarak yayınlanacak 
kitap ve benzeri yayınlar nedeniyle gelir elde etmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen hizmet 
satışından elde edilen hasılat, karşılığında alınan tutar, satış iskontoları düşüldükten sonraki 
gerçeğe uygun değeri olarak ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satış sözleşmesi suretiyle 
hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların satın alana transfer olmuş olması, ödenecek 
bedelin tahsil edilebilir olması, ilgili maliyet ve muhtemel getiri tutarlarının güvenilir şekilde 
tahmin edilebilmesi, satışa konu mal üzerinde devam eden yönetimsel satıcı lehine bir hak 
kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir.  

i. Finansal gelirler  

Finansal gelir, vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerini içermektedir. 

j. Vergi 

Vergi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Dönem vergisi ve ertelenmiş 
vergi doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir içinde kaydedilenler dışında kar veya 
zararda muhasebeleştirilir.  

Dönem vergisi, raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine 
yakın olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan cari yılda vergiye konu kar üzerinden 
beklenen vergi yükümlülüğü veya alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili 
düzeltme kayıtlarını da içerir. 

Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi 
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Şu durumda 
meydana gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilemez: bir işletme birleşmesi 
olmayan ve ne muhasebe karını ne de vergiye tabi karı etkilemeyen bir işlem sonucu oluşan 
varlık veya yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya çıkan geçici farklar. 

Ertelenmiş vergi, raporlama dönem sonu itibarıyla geçici farkların geri çevrildiği zamandaki 
yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranı ile ölçülür. 
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Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, İşletme belirsiz vergi 
pozisyonlarını ve ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate almaktadır. 
İşletme, vergi kanununa dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi incelemesinden geçmemiş 
dönemler için vergi karşılıklarının yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme gelecek ile 
ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin ve varsayımlara dayanmaktadır. İşletme’nin vergi 
yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması 
durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi 
giderini etkileyecektir. 

Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, kurumlar vergisi ile ilişkili 
olduğundan netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de netleştirilmektedir. 

Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici vergi farklar 
için ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir 
elde edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ertelenmiş 
vergi varlıkları her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili vergi avantajının kullanımının 
muhtemel olmadığı kısımlar için ertelenmiş vergi varlıkları azaltılır. 

k. Uygulamada olmayan yeni standartlar ve yorumlar 

Bazı yeni standartlar, standartlardaki değişiklikler ve yorumlar 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla 
henüz geçerli olmayıp bu finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamıştır. Bu yeni 
standartlardan, aşağıdakilerin İşletme’nin finansal tablolarına etkisi olması beklenmektedir: 

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2011), kısa vadeli ve uzun vadeli çalışanlara sağlanan 
faydalar tanımlarını değiştirerek kısa ve uzun vade ayrımını daha anlaşılır hale getirmektedir. 
Tanımlanmış fayda planları için, aktüeryal kazanç ve kayıpların kaydedilmesi konusunda 
muhasebe politikası seçenekleri ile koridor metodu uygulaması kaldırılacak ve UMS 19 (2011), 1 
Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir.  

İşletme, bu standardın erken uygulanmasını planlamamaktadır ve bunlarla ilgili olarak 
oluşabilecek etkiler henüz değerlendirilmemiştir. 

4. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi 

İşletme’nin bazı finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi 
hem muhasebe politikası hem de dipnot sunumları açısından gereklidir. Gerçeğe uygun 
değerlerin hem değerlendirilmesi hem de dipnotlarda sunum amaçlı belirlenmesi aşağıdaki 
yöntemlerle yapılmaktadır. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar 
ilgili varlık veya yükümlülükler ile ilgili dipnotlarda gerektiğinde sunulmuştur.  

(a) Duran varlıklar 

Yönetimin görüşüne göre; maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların defter 
değeri gerçek değerlerine yakındır. 

(b) Ticari ve diğer alacaklar 

Ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değeri, raporlama dönemi sonunda geçerli olan 
piyasa faiz oranları ile indirgenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri olarak tahmin 
edilir. Bu gerçeğe uygun değerler sadece açıklama amacıyla belirlenir. 

5. Finansal risk yönetimi 

Genel bakış 

İşletme finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 

 kredi riski 

 likidite risk 

 piyasa risk 

 operasyonel risk 
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Bu dipnot İşletme’nin yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, İşletme’nin hedefleri, riski 
ölçmek ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve İşletme’nin sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi 
sunmaktadır. Daha detaylı niteliksel açıklamalar bu finansal tablolarda sunulmaktadır. 

Yönetim Kurulu, İşletme’nin risk yönetim çerçevesinin sağlanmasından ve gözetiminden genel 
olarak sorumludur.  

İşletme, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri ile disiplini ve kontrolü elinde tutarak, 
çalışanlara sorumluluklarını anlatmayı amaçlamaktadır. 

Kredi Riski 

Kredi riski, bir müşterinin ya da bir finansal enstrümana taraf olan karşı tarafın sözleşmeye bağlı 
yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir. Temel olarak İşletme’nin alacaklarından doğabilecek 
finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. 

Ticari ve diğer alacaklar 

İşletme’nin maruz kaldığı kredi etkisi temelde istikrarlı ekonomiden etkilenir. İstikrarlı bir 

ekonomide İşletme; tüm alacaklarını düzenli olarak toplamaktadır. Yönetimin yerinde bir kredi 

politikası vardır ve bu nedenle kredi riski göz önünde bulundurulur. Kredi değerlendirmeleri belli 

tutarın üzerindeki tüm müşteriler için yapılır.  

Likidite riski  

Likidite riski İşletme’nin ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. 
İşletme’nin likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda 
ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan İşletme’yi zarara 
uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek 
yönetilmektedir. 

Piyasa riski 

Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 
enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu İşletme’nin gelirlerinin ya da 
sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa 
riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, risk getirisini optimize 
etmeyi amaçlamaktadır. 

i) Döviz kuru riski 

İşletme’nin finansal varlık ve yükümlülükleri döviz kuru riski içermemektedir. 

ii) Faiz oranı riski 

İşletme’nin finansal varlık ve yükümlülükleri faiz oranı riski içermemektedir. 

Operasyonel risk 

Operasyonel risk, İşletme’nin süreçleri, çalışanları, kullandığı teknoloji ve altyapısı ile ilgili geniş 
çeşitliliğe sahip sebeplerden ve kredi riski, piyasa riski ve likidite riski haricindeki yasal ve 
düzenleyici gereklilikler ve tüzel kişilikle ilgili genel kabul görmüş standartlar gibi dış faktörlerden 
kaynaklanan direk veya dolaylı zarar riskidir. Operasyonel riskler İşletme’nin bütün 
faaliyetlerinden doğmaktadır. 

İşletme’nin amacı bir yandan finansal zararlardan ve İşletme’nin itibarına zarar vermekten 
kaçınarak, diğer yandan girişimciliği ve yaratıcılığı kısıtlayan kontrollerden kaçınarak 
operasyonel riski yönetmektir. 

Operasyonel riskten kaçınmadaki kontrollerin iyileştirilmesi ve uygulanması birincil olarak her bir 
işletmedeki üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk aşağıdaki alanlarda 
operasyonel risklerin yönetimi ile ilgili genel İşletme standartlarının iyileştirilmesi ile desteklenir: 
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 işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesi dahil uygun görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili 
gereklilikler, 

 işlemlerin mutabakatı ve gözetimi ile ilgili gereklilikler, 

 düzenleyici ve diğer yasal gereklilikler ile uyum, 

 etik ve iş hayatı standartları, 

 eğitim ve çalışanların işle ilgili gelişimi. 

İşletme’nin hedefi finansal zararları ve İşletme itibarını dengeleyecek şekilde operasyonel riski 
yönetmektir.  

 6. Gelirler 

31 Mart tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 

  31 Mart 2013 

Aidat gelirleri  2,647,898 

Gelirler   2,647,898 

 
İşletme, bütçelemiş olduğu ve bankalar, katılım bankaları, faktoring şirketleri, finansal kiralama 
şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan üye kuruluşlardan üyelik 
aidatlarını toplamaktadır. 

7. Hizmet üretim maliyeti 

31 Mart tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait hizmet üretim maliyeti 
aşağıdakileri içermektedir: 

  31 Mart 2013 

KKB’den alınan hizmet maliyeti  7,406,650 

Hizmet üretim maliyeti   7,406,650 

 
TBB ile Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi (“KKB”) arasında 19 Aralık 2012 tarihinde imzalanan 
TBB Risk Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Sözleşmenin “Hizmet Bedelinin 
Belirlenmesi” başlıklı 60 ıncı maddesinin (c ) bendi uyarınca, KKB tarafından Risk Merkezi 
hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 30 Haziran 2012 ile 31 Mart 2013 tarihleri arasındaki 
dokuz aylık ara hesap dönemine ilişkin verilen hizmetlerin maliyet rakamlarından oluşmaktadır.  
 

8. Genel yönetim giderleri 

31 Mart tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait genel yönetim giderleri 
aşağıdakileri içermektedir: 

  31 Mart 2013 

Personel giderleri  342,314 

Danışmanlık hizmetleri  108,107 

Muhasebe hizmet giderleri  81,415 

Yemek giderleri  18,042 

Bina aidat giderleri  12,604 

Temsil ve ağırlama giderleri  7,226 

Sağlık sigortası giderleri  6,327 

Ulaşım giderleri  6,115 

Vergi resim ve harçlar  3,457 

Amortisman giderleri  2,032 

Diğer  24,742 

Genel yönetim giderleri   612,381 
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 9. Finansal gelirler 

31 Mart 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 

  31 Mart 2013 

Finansal gelirler   

Faiz gelirleri  63,500 

  63,500 

 

10. Vergi gideri 

İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı 
üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan 
vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi 
olmayan gelirler ve yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 
hesaplanmaktadır. 
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 
31 Mart 2013 itibarıyla kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi 
aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir.  
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl 
taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan 
düşülemez. 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan 
tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu 
beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 

Kar veya zararda muhasebeleştirilen vergi giderleri 

31 Mart tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait vergi gideri aşağıdaki 
şekildedir: 

 31 Mart 2013 

Dönem vergi gideri -- 

Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri  -- 

Vergi gideri -- 

 

31 Mart itibarıyla sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi için gösterildiği üzere, toplam vergi 
yükümlülüğü tutarı, vergi öncesi gelire yasal vergi oranı uygulanarak hesaplanan tutardan 
farklıdır: 

 % 31 Mart 2013 

Dönem zararı  (5,307,633) 

Toplam vergi gideri  -- 

Vergi öncesi zarar  (5,307,633) 

Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi (20) 1,061,527 

Kanunen kabul edilmeyen giderler 0 (195) 
Ertelenmiş vergi hesaplamasına dahil edilmeyen cari dönem  
mali zararı  20 (1,060,787) 

Ertelenmiş vergi hesaplamasına dahil edilmeyen geçici farklar 0 (545) 

 0.0 -- 
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31 Mart 2013 itibarıyla peşin ödenmiş kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 

  
31 Mart 2013 

Kurumlar vergisi karşılığı  -- 

Peşin ödenen kurumlar vergisi   301,168 

Peşin ödenen kurumlar vergisi (Not 14)   301,168 

11. Maddi duran varlıklar 
31 Mart 2013 itibarıyla maddi duran varlıklardaki dönem içi değişimler aşağıdaki gibidir: 
 1 Temmuz 2012 Alımlar 31 Mart 2013 

Maliyet bedelleri    

Demirbaşlar -- 12,218 12,218 

 -- 12,218 12,218 

    

 1 Temmuz 2012 
Dönem 

amortismanı 31 Mart 2013 

Birikmiş amortisman    

Demirbaşlar -- 580 580 

  -- 580 580 

Net defter değeri -- 11,638  11,638 

12. Maddi olmayan duran varlıklar 
31 Mart 2013 itibarıyla maddi olmayan duran varlıklardaki dönem içi değişimler aşağıdaki 
gibidir: 
 1 Temmuz 2012 Alımlar 31 Mart 2013 

Maliyet bedelleri    

Haklar -- 11,864 11,864 

 -- 11,864 11,864 

    

 1 Temmuz 2012 
Dönem 

amortismanı 31 Mart 2013 

Birikmiş amortisman    

Haklar -- 1,451 1,451 

  -- 1,451 1,451 

Net defter değeri -- 10,413 10,413 

13. Ticari alacaklar 

31 Mart 2013 itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  

  31 Mart 2013 

Aidat alacakları  122,758 

Ticari alacaklar   122,758 

İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer 
düşüklükleri, Not 23’te açıklanmıştır. 
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14. Diğer dönen varlıklar 

31 Mart 2013 itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  

  31 Mart 2013 

Peşin ödenmiş kurumlar vergisi  301,168 

Gelecek aylara ait giderler  2,494 

Diğer dönen varlıklar   303,662 

15. Nakit ve nakit benzerleri 

31 Mart 2013 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2013 

Nakit mevcudu  2,725 

Bankadaki nakit   

Vadeli mevduatlar  2,507,895 

Vadesiz mevduatlar  87,931 

Nakit ve nakit benzerleri  2,598,551 

 
31 Mart 2013 itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 
İşletme’nin 31 Mart 2013 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 1,501,582 TL ve 1,006,313 
TL tutarındaki mevduatlarının faiz oranı sırasıyla %5.5 ile %7.20 olup vade tarihleri de sırasıyla 
1 Nisan 2013 ve 4 Nisan 2013’tür.  

16. Sermaye  

31 Mart 2013 itibarıyla İşletme’nin 5,000 TL turarındaki sermayesi, TBB tarafından tahsis 

edilmiş ve 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 

17. Vergi varlık ve yükümlülükleri 

İşletme, ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığını, varlıkların ve yükümlülüklerin 
finansal tablolarda gösterilen defter değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate 
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkları dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu 
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye 
göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta 
olup aşağıda açıklanmaktadır. Vergi varlık ve yükümlülüğünün hesaplanmasında 
kullanılan geçerli oranı %20’dir.  

Muhasebeleştirilmemiş ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri: 

31 Mart 2013 tarihi itibarıyla muhasebeleştirilmemiş vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki 
gibidir:   

  31 Mart 2013 

  Varlık Yükümlülük 

Maddi duran varlıklar  -- (310) 

Maddi olmayan duran varlıklar  -- (297) 

Çalışanlara sağlanan faydalar  1,152 -- 

Mali zararlar  1,060,787 -- 

Vergi varlık/(yükümlülükleri)   1,061,939 (607) 

Muhasebeleştirilmemiş vergi varlık/ 
 ( yükümlülükleri)   1,061,332 --  
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18. Çalışanlara sağlanan faydalar 

Uluslararası Muhasebe Standartları 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı, bir 
işletmenin tanımlanmış fayda planı kapsamındaki yükümlülüğünü belirlemek amacıyla aktüeryal 
değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörür. 
 

31 Mart 2013 itibarıyla kullanılan belli başlı aktüeryal varsayımlar aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2013 

Faiz oranı 7.73% 

Enflasyon oranı 5.14% 
31 Mart 2013 itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir: 
 31 Mart 2013 

Kıdem tazminatı karşılığı 5,759 

Çalışanlara sağlanan faydalar 5,759 

19. Ticari borçlar 

31 Mart 2013 itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2013 

Ticari borçlar  14,428 

Ticari borçlar   14,428 

20. Ertelenmiş gelirler 

31 Mart 2013 itibarıyla ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2013 

Gelecek aylara ait gelirler  796,456 

Ertelenmiş gelirler  796,456 

Gelecek aylara ait gelirler, üye kuruluşların önceden yaptığı aidat ödemelerinden oluşmaktadır. 

21. Borç karşılıkları 

31 Mart 2013 itibarıyla borç karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2013 

Borç karşılıkları  7,406,650 

Borç karşılıkları  7,406,650 

Borç karşılıkları KKB’den alınan hizmete ilişkin 1 Temmuz 2012 ile 31 Mart 2013 arasındaki 
döneme ilişkin gider tahakkukundan oluşmaktadır. 

22. Diğer kısa vadeli yükümlülükler 

31 Mart 2013 itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

  31 Mart 2013 

Ödenecek vergi ve fonlar  75,704 

Personele borçlar  29,551 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  9,679 

Diğer çeşitli borçlar  11,428 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler   126,362 
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23. Finansal araçlar 

Kredi riski 

Maruz kalınan kredi riski 

Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 31 Mart 

2013 itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 Not 31 Mart 2013 

Ticari alacaklar 13 122,758 

Nakit ve nakit benzerleri 15 2,595,826 

Toplam   2,718,584 

Tüm ticari alacaklar İşletme’nin aidat toplanılan müşterilerine aittir. 

Değer düşüklüğü  

31 Mart 2013 itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
  31 Mart 2013 

0-3 ay  122,758 

Toplam   122,758 

31 Mart 2013 itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı söz konusu değildir. 

 

Likidite riski 

31 Mart 2013 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

Defter 
Sözleşmeden 
kaynaklanan  

6-12 ay 

1 yıldan  

Değeri nakit akışı 6 aydan az fazla 

Finansal yükümlülükler     
Karşılıklar (7,406,650) (7,406,650) (7,406,650) -- -- 
Ticari borçlar (14,428) (14,428) (14,428) -- -- 

 

Kur riski 

Maruz kalınan kur riski 

Kur riski, döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak bir finansal aracın değerindeki dalgalanma 

şeklinde açıklanır. İşletme’nin TL dışındaki para birimlerinde varlık ve yükümlülükleri 

bulunmamaktadır. 

Faiz oranı riski 

Profil 

31 Mart 2013 itibarıyla İşletme’nin faize tabi olan ve faize tabi olmayan araçlarının faiz oranı 

profili aşağıdaki gibidir: 

Sabit faizli araçlar  31 Mart 2013 

Nakit ve nakit benzerleri  2,507,895 

Toplam  2,507,895 
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Sabit oranlı araçlar için gerçeğe uygun değer duyarlılık analizi 

İşletme’nin gerçeğe uygun değerleri kar veya zararda muhasebeleştirilen sabit oranlı finansal 

varlık ve yükümlülükleri ve gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı muhasebeleştirme 

modeli altında kaydedilen riskten korunma amaçlı türev araçları (vadeli faiz oranı takasları) 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporlama dönemi itibarıyla faiz oranlarındaki değişim kar veya 

zararı etkilemeyecektir. 

Gerçeğe uygun değer 

Gerçeğe uygun değer – defter değeri karşılaştırması 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ile defter değerleri finansal durum 
tablosunda aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 

  31 Mart 2013 

 Not Defter değeri 
Gerçeğe uygun 

değer 

Ticari alacaklar 13 122,758 122,758 

Nakit ve nakit benzerleri 15 2,595,826 2,595,826 

Karşılıklar 21 (7,406,650) (7,406,650) 

Ticari borçlar 19 (14,428) (14,428) 

  (4,702,494) (4,702,494) 

Gerçeğe uygun değer belirlenmesinde kullanılan esaslar Not 4’te açıklanmıştır. 

24. Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler 

31 Mart 2013 itibarıyla yoktur.  

25. İlişkili taraf açıklamaları 

Finansal tablolarla uygunluk açısından TBB, TBB’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, 
üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 

Üst düzey yönetici işlemleri 

31 Mart 2013 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait üst düzey yöneticilere 
ödenen maaş ve sağlanan fayda bulunmamaktadır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


