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Sunum 
 

 
Sayın Üyeler, 
 
Küresel ekonomide geçen yılın ikinci yarısından itibaren bir toparlanma yaşanmaktadır. Risk 
algısında artış ve beklentilerde iyileşme başlamıştır. Dünyada ekonomik faaliyetin ve ticaretin 
hızlı daralmasının sınırlandırılması ve finansal piyasaların çalışır durumda tutulması için 
hemen her ülkede uygulanan olağan dışı önlemler etkisini göstermiştir. Merkez bankaları 
tarafından piyasalara likidite desteği sağlanması, faiz oranlarının tarihsel olarak en düşük 
düzeylere çekilmesi ve hükümetler tarafından finansal piyasalara kamu desteği sağlanması 
finansal sektörde yaşanması muhtemel sistemik riski önlemiştir. Ayrıca, vergi oranlarının 
düşürülmesi ve kamu harcamalarındaki artış toplam talebi desteklemiştir. Daha da önemlisi, 
gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme potansiyeli toparlanmayı kolaylaştırmıştır.   
 
Dünya ekonomisinin, 2009 yılında yüzde 5 düzeyindeki küçülmenin ardından 2010 yılında 
yüzde 3-4 düzeyinde büyümesi beklenmektedir. Ancak, büyümenin ülkelerarasında farklılıklar 
göstermesi yanında yavaş olması ve kırılganlık göstermesi de muhtemeldir. Hükümetlerin 
artan borç stoku, bazı ülkelerde finansal sektörde devam eden restorasyon çalışmaları, özel 
sektörde bilanço uyum sürecinin devam etmesi, işsizliğin yüksek düzeyde seyretmesi, enerji 
ve temel emtia fiyatlarındaki artış eğilimi büyümeyi etkileyen faktörlerden başlıcalarıdır.  
 
Küresel ekonomide gözlenen toparlanmanın kalıcı olması yanında finansal piyasalarda 
istikrarın yeniden tesis edilmesi için uluslararası kuruluşların koordinasyonunda yoğun bir 
çaba sarf edilmektedir. Toparlanmaya zarar vermeden ancak uzun dönemli büyümeyi de 
riske atmadan, merkez bankaları ve kamu kesimleri tarafından sağlanan olağandışı 
desteklerin ne zaman, hangi ölçüde ve yöntemle geri çekileceği ile finansal kurumların 
düzenlenmesi ve denetimine ilişkin yeni yaklaşımlar gündemin ana maddelerini 
oluşturmaktadır.   
 
Türkiye ekonomisinde küçülme 2009 yılının ikinci yarısından itibaren yavaşlamış, büyüme 
son çeyrekte yeniden başlamıştır. Maliye ve para politikaları yanında bankacılık 
uygulamalarına ilişkin proaktif yaklaşımlar milli gelirdeki küçülmenin ivmesini yavaşlatmıştır. 
Ekonominin performansı beklenenden daha iyi olmuştur. Para ve sermaye piyasaları 
çalışmaya devam etmiştir. Uluslararası kredi notu iki kademe yükseltilmiştir. Enflasyon ve faiz 
oranları düşmüş, dış ticaret açığı ve özel sektör tasarruf fazlasının artmasına bağlı olarak cari 
işlemler açığı daralmıştır. Sermaye girişi hızla yavaşlamış, özel sektör yurtdışı piyasalara net 
dış borç ödemesi yapmıştır. TL’ye olan talep güçlü kalmıştır. Öte yandan, bütçe açığı ve iç 
borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ile işsizlik oranı yükselmiştir. Kamu kesiminin 
finansal sektörden olan kaynak talebi yeniden artmıştır.  
 
Bankacılık sektörü hem kamuya hem de özel sektöre finansman sağlamaya devam etmiştir.  
Sağlam bilanço yapısı, risklerin dengeli dağılması, güçlü özkaynaklar ve risk yönetimi 
sayesinde Türkiye’de bankacılık sistemi 2009 yılını güven içinde geçirmiş, kamuya sorun 
yaratmamış, yük olmamıştır.  Çok sayıda ülkede mevduata yüzde 100 garanti getirilirken, 
finansal kurumlara kamu desteği sağlanırken, Türkiye’de mevduat güvencesinde değişikliğe 
ve bankalara kamu desteğine ihtiyaç duyulmamıştır. Bankacılık sektörü, 2009 yılında hem 
yurt içinde hem de yurt dışında “Türkiye’nin başarı hikayesi” olarak anlatılmıştır.  
 
Toplam aktifler yüzde 13 oranında büyüyerek 800 milyar TL (538 milyar dolar) olmuş, 
gsyih’nın yüzde 84’üne ulaşmıştır. Özkaynaklar ve serbest sermaye büyümeye devam 
etmiştir. Banka aktifleri ürün ve müşteri açısından geniş bir yelpazede bir dağılım göstermiştir. 
Toplam aktiflerin yüzde 47’sini krediler, yüzde 33’ünü menkul kıymetler oluşturmuştur. 
Kredilerin yüzde 67’si kurumsal, yüzde 33’ü bireysel kredilerden oluşmaktadır. Krediler ve 
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menkul değerler cüzdanı geleneksel bankacılık ürünlerini içermektedir. Bankaların risklerinin 
tamamına yakını Türkiye’nin risklerinden oluşmaktadır. Mevduatın kısa vadeli yapısında 
önemli bir değişiklik olmamıştır. Toplam aktiflerin toplam pasiflerden daha uzun bir vadeye 
sahip olmaları nedeniyle, faiz oranlarının düşmesi, 2009 yılında bankacılık sektörünün karını 
olumlu etkilemiştir. Karı etkileyen diğer nedenler özkaynakların ve bilançonun büyümeye 
devam etmesi, operasyon maliyetindeki artışın sınırlandırılabilmesi olmuştur. Sektör yavaş da 
olsa şube sayısını ve istihdamını artırmaya devam etmiştir.    
 
Sayın Üyeler,  
 
Ekonomik faaliyetin yeniden toparlanmasında önemli bir rol oynayan bankacılık sektörü 
büyümenin sürdürülmesine de katkı sağlayacak güçtedir. 2010 yılının ilk çeyreğine ilişkin 
veriler bireysel krediler yanında kurumsal kredilerde de artışın hızlandığını, sorunlu 
kredilerdeki artışın yavaşlamaya başladığını göstermektedir. Finansal olmayan kurumların ve 
hane halkının 2010 Mart sonu itibariyle yurtiçindeki bankalardan kullandığı kredilerin toplamı 
420 milyar TL’yi aşmıştır. Kredilerin gsyh’ya oranının 2002 yılında yüzde 15’ten 2010 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 43’e yükseldiği tahmin edilmektedir. Sermaye yeterliliği oranı, kredi 
hacminin daha da büyümesini destekleyecek düzeydedir. Buna karşılık, kredi talebinin 
kalitesi, mevduatın vade yapısı, düşük tasarruf düzeyi, kayıt dışılık, aracılık maliyetini 
yükselten yükler yanında düzenlemelerdeki belirsizliklerin risk yönetimini güçleştirmesi kredi 
hacminin büyümesini sınırlandırmaktadır.   
 
Ülkemizde hala bankacılık ağırlıklı bir yapıya sahip ve küçük ölçekli olan finansal sektörün 
büyütülmesi ve derinleştirilmesi için tasarrufların özendirilmesine, özkaynakların 
büyütülmesine, istikrarlı bir büyüme ortamının yaratılmasına,  sermaye piyasasının 
büyütülmesine, düzenlemelerin uluslararası iyi örnekler esas alınarak yapılmasına özel bir 
önem atfedilmelidir. Esasen bu konuda yapılacak çalışmalar İstanbul’un uluslararası finansal 
merkez olması projesi içinde detaylı olarak  belirlenmiştir. Birliğimizin talebi Yüksek Planlama 
Kurulu tarafından kabul edilen Strateji ve Uygulama Planının kısa sürede uygulamaya 
geçirilmesidir.   
 
Birliğimiz ekonomi, finansal sektör ve bankacılık sistemindeki gelişmeleri yakından takip 
etmiş, üyelerimiz ile yakın bir bilgi alışverişi içinde olmuştur. Gündemdeki önemli konularda, 
ilgili kurumlar ve kişiler ziyaret edilerek  Birlik görüşleri anlatılmıştır. Birliğimiz Yönetim Kurulu 
gündemdeki konular hakkında bilgi sunmak üzere Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
(Hazine), Maliye Bakanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve Sermaye Piyasası Başkanı ile biraraya gelmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Komisyon  toplantılarına katılarak Birliğimiz görüşleri 
hakkında bilgi sunulmuştur.  
 

Bankacılık Kanunu, risk merkezinin Birliğimize devri, tüketicinin korunmasına ilişkin 
düzenleme, yabancı sermayeli bankaların ipotek tesisinde karşılaştıkları sorunlar, banka ve 
kredi kartları uygulamaları, kamu hazinedarlığı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar 
Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısı, İflas ertelemesi, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanun Tasarısı, kayıtdışılık ile mücadele, türev ürünlerin düzenlenmesi ve vergi mevzuatı 
karşısındaki durumu, banka şubelerinin vergilerinin tek bir ildeki vergi dairesinden 
yaptırılabilmesi, şube harçlarının geçici olarak uygulanması, finansal kurumlar arasında 
ve/veya yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında yerleşik finansal kurumlar karşısındaki rekabetini 
bozan veya zayıflatan düzenleme ve uygulamaların düzeltilmesi gündemde takip edilen 
başlıca konulardır. İkili ve bölgesel ilişkilerin geliştirilmesine özel bir gayret gösterilmiştir. 
Birliğimizin  2003 yılından beri sürdürülen sosyal sorumluluk pojesi “Çok Yaşa Bebek” 
kapsamında 63 ilde 160 hastahaneye 780 cihaz bağışı yapılmıştır.  
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Sayın Üyeler, 
 
Türkiye Bankalar Birliği olarak talebimiz, finansal sektörün sağlıklı olarak büyümesi, 
derinleşmesi, uluslararası rekabet gücünün yükselmesi, kurumlarımızın piyasa değerinin 
artması ve ülkemizin uluslararası bir finansal merkez haline gelmesidir. Ekonomik faaliyeti 
düzenleyen kuralların, AB direktiflerine ve uluslararası kabul görmüş iyi örneklere 
yaklaştırılması hususundaki çalışmalar desteklenmektedir. Sürecin hızlandırılması ve tüm 
sektörleri içine alacak şekilde yaygınlaştırılması gerekmektedir.  
 
Bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren bir çok konuda üyelerimizin ve/veya diğer 
kurumların katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grupları yoğun bir faaliyet göstermişler ve 
Birliğimiz çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Üyelerimize, çalışmalara 
katılan meslektaşlarımıza, Birliğimiz çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu raporda, 
Birliğin 2009-2010 dönemine ilişkin çalışmaları hakkında detaylı bilgi verilmekte, yakın 
dönemde ekonomide ve bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirilmektedir. Ayrıca, 
Birliğin 30.06.2009 tarihli konsolide bilançosu ve 2008-2009 dönemi konsolide gelir gider 
tablosu ile 31.03.2010 tarihli hesap durumu ve 2009-2010 bütçe dönemi 9 aylık konsolide 
gelir-gider tablosu ve 2010-2011 dönemi bütçe tasarısı sunulmaktadır.  
 
Birliğimizin faaliyetlerini ve hesap yılına ilişkin mali sonuçlarını görüşlerinize ve onayınıza 
sunarız.  
 
 
     Saygılarımızla, 
 
Türkiye Bankalar Birliği  
 Yönetim Kurulu Adına 
 
 
 
      H. Ersin Özince 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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A. 2009 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi 
 
1. Genel değerlendirme 
 
1.1. 2009 yılında ekonomik performans 
 
Dünya ekonomisinde derin, yaygın ve yüksek hasarlı bir kriz yaşandı.  
 
Ekonomik açıdan, 2009 yılı dünya ekonomisi için oldukça sancılı geçmiştir. Dünya genelinde, 
derin, yaygın ve yüksek hasarlı bu dönem çok sayıda iktisatçı tarafından “küresel kriz” olarak 
değerlendirilmiştir. Küresel krizin başladığı ve derin izler bıraktığı alan finansal sektör olmakla 
birlikte, gelişmelerden hemen hemen tüm sektörler olumsuz yönde etkilenmiştir. Uluslararası 
Para Fonu’na göre dünyada yaratılan gelir ve ticaret hacmi son 40 yılda yaşanan en şiddetli 
hızda küçülmüştür, çok yüksek boyutlarda servet kayıpları yaşanmış, işsizlik hızla artmış, 
bütçe açıklarının ve kamu borç stoklarının mili gelire oranı yükselmiş, emtia fiyatları düşmüş, 
gelişmekte olan ülkelere sermaye girişi azalmış, güven sarsılmış, belirsizlik artmıştır. Çok 
sayıda ülkede finansal sektör aracılık işlevini göremez, piyasalar çalışamaz hale gelmiştir.  

 
Hükümetler ve uluslararası kuruluşlar, finansal sektörün yeniden çalıştırılması, dünya 
ekonomisindeki küçülmenin durdurulması/yavaşlatılması ve güvenin yeniden tesis edilmesi 
amacıyla uluslararası kuruluşların da katılımı ile işbirliği içinde hareket etmeye 
başlamışlardır. Koordinasyonun daha iyi sağlanmasını teminen Türkiye’nin de yer aldığı  G-
20 ülkeleri, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren  uluslararası alanda uygulanacak önlemlere 
ilişkin öneriler getirmiştir. Kamu kesimi, para ve maliye politikası yoluyla ekonomilere 
müdahale etmiştir; merkez bankaları, faiz oranlarını hızla aşağıya çekerken, piyasalara ve 
finansal kurumlara likidite desteği, hükümetler de finansal kurumlara sermaye desteği 
sağlamışlardır.  
 
Öte yandan dünya genelinde faiz oranlarında yaşanan düşüş ve likidite imkanlarının 
genişlemesi sonucu finansal varlık fiyatları özellikle yılın ikinci yarısından itibaren hızla 
yükselmiştir. Alınan tedbirlerin reel ekonomi üzerindeki etkileri sınırlı kalırken, daha çabuk 
tepki verebilen finans piyasalarında daha güçlü bir toparlanma görülmüştür.  
 
Türkiye’de ekonomik faaliyet daralmış, enflasyon ve faiz oranları düşmüştür. 
 
Uluslararası gelişmelerden ülkemiz de önemli ölçüde etkilenmiştir. Dünyaya benzer şekilde, 
gelir düşmüş, özel sektörde talep daralmış, dış ticaret hacmi küçülmüş, bütçe açığı artmış, 
işsizlik oranı yükselmiş, sermaye girişi azalmıştır. Buna karşılık, enflasyon ve faiz oranları 
tarihsel olarak düşük düzeylere gerilemiştir.  
 
Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla 2009 yılında yüzde 4,7 küçülmüştür. Sabit sermaye 
yatırımları yüzde 19,2; toplam tüketim ise yüzde 1 oranında daralmıştır. Toplam tasarruf 
açığının gsyih’ya oranının yüzde 2,3 olduğu, kamu kesimi tasarruf açığının gsyih’ya oranının 
yüzde 5,3 düzeyinde gerçekleştiği, özel kesim tasarruf fazlasının gsyih’ya oranının ise yüzde 
3,1 civarında olduğu tahmin edilmektedir.    
 
Merkezi yönetim bütçe açığı, ekonomik faaliyetin daralması ve vergi indirimlerinin etkisiyle 
büyümüştür. Bütçe açığının büyümesine bağlı olarak, kamu kesimi açığının gsyih’ya oranı 
yüzde 1,6’dan yüzde 6,4’e yükselmiştir.  
 
Toplam kamu borç stokunun gsyih’ya oranı yüzde 47 düzeyinde gerçekleşmiştir. İç borç 
stokunun gsyih’ya oranı 6 puan artarak yüzde 35’e, dış borç stokunun gsyih’ya oranı ise 2 
puan artarak yüzde 12’ye yükselmiştir.  
 
Enflasyon 1968’den sonraki en düşük düzeyi olan yüzde 6,5’a gerilemiştir. Enflasyonist 
baskıların hafiflemesi, Merkez Bankasının kısa vadeli faiz oranlarını düşürmesine imkan 
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vermiştir, politika faizleri 2009 yılı içinde toplam 8,5 puan düşürülmüştür. Kısa vadeli faiz 
oranı da piyasa tarafından belirlendiği dönemler itibariyle, ilk defa tek haneli düzeye 
çekilmiştir. Likidite imkanlarını arttıran Banka piyasaya açık piyasa işlemleri yoluyla likidite 
sağlamıştır. Ayrıca, döviz alım ihaleleri yoluyla net 3,3 milyar ABD doları döviz satın 
alınmıştır.  
 
İşsiz sayısının sınırlı düzeyde de olsa artmasına karşılık, işgücünün ve istihdamın artmasına 
bağlı olarak, işsizlik oranı gerilemiştir.  
 
Türkiye’nin kredi notu ve görünümü, 2009 yılında çeşitli derecelendirme kuruluşları 
tarafından 4 kere artırılmıştır. Aralık 2009 itibariyle Türkiye’nin ülke notu, S&P tarafından BB-, 
Moodys tarafından Ba3 ve FITCH tarafından da BB+ olarak belirlenmiştir.  
 
Toplam mevduatın krediye dönme oranı 2008 Eylül döneminde yüzde 84 iken 2008 yılı 
sonunda yüzde 81’e, 2009 yılı sonunda yüzde 76’ya gerilemiştir. Kredi stokundaki yıllık 
büyüme hızı Ekim 2009 itibariyle yüzde 0’a kadar yavaşladıktan sonra yılın son iki ayında 
artmış ve Aralık 2009 itibariyle yüzde 5’e yükselmiştir. Kredi stokunun gsyih’ya oranı 2 puan 
artarak yüzde 39 olmuştur. Toplam kredilerin yüzde 73’ü TL cinsinden kullandırılmıştır.  
 
Dış ticaret hacminin gsyih’ya oranı 6 puan gerileyerek yüzde 39 düzeyinde gerçekleşmiştir. İç 
talebin daralmasına bağlı olarak cari işlemler açığı hızla küçülmüş, cari açığın gsyih’ya oranı 
yüzde 2,3 olmuştur.  
 
Yıllık bazda sermaye girişi cari işlemler açığının altında kalmıştır. Sermaye girişi geçen yıl 34 
milyar dolardan, 2009 yılı sonunda  6 milyar dolara gerilemiştir. Özellikle reel sektörün dış 
borç kullanımı azalmıştır.  
 
Dış borç stoku 271 milyar dolara gerilemiş, ancak dış borç stokunun gsyih’ya oranı 7 puan 
artarak yüzde 44’e yükselmiştir.  
 
Türkiye’de alınan önlemler 
 
Uluslararası gelişmelerin Türkiye’ye olan olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla Hükümet 
ve ilgili kurumlar tarafından 2008 yılı son çeyreğinden itibaren alınmaya başlanan tedbirler 
2009 yılında da sürdürülmüştür. Hükümet ve ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler 
sayesinde 2009 yılının ilk çeyreğinden itibaren beklentilerde bozulma durmuş, davranışlar 
yavaş da olsa olumluya dönmüştür.  
 
Hükümet tarafından alınan önlemler:  
 

• Şubat 2009’da kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 aydan 6 aya çıkartılmıştır. Haziran 
2009’da kısa çalışma ödeneğinin süresi 6 ay daha uzatılmıştır. Teşvik uygulaması 49 
ile dönük olarak bir yıl uzatılmıştır. Emekli aylıklarına haciz getirilmemesi esası 
benimsenmiştir. 

 
• Mart 2009’da açıklanan önlem paketi ile beyaz eşya, otomotiv ve konut sektörlerinde 

vergi oranları indirilmiş; KOBİ’lere ek ödenek sağlanmış, Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu (KKDF) düşürülmüş ve Eximbank’ın sermayesi artırılmıştır. Sanayide 
kullanılan elektrikte indirimli tarife yaygınlaştırılmıştır. 

 
• Mart 2009’da açıklanan ikinci bir paket ile, mobilya, iş makineleri, bilişim ve büro 

mobilyalarında KDV düşürülmüştür. Nisan 2009’da bu uygulamanın kapsamı 
genişletilerek, otomotiv yan sanayii ve telefon gibi sektörler eklenmiştir. Daha sonra 
vergi indirimleri Ekim 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 
• Mart 2009’da, TC Ziraat Bankası A.Ş. tarafından sağlanan tarım kredilerinin vadesi 

uzatılmıştır. 
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• Kredi Garanti Fonuna (KGF) Hazine desteği sağlayan “Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
Haziran 2009’da yasalaşmıştır. Kanuna göre, firmalara kredi garantisi sağlamak üzere 
1 milyar liraya kadar nakit kaynak aktarılacak veya özel tertip Devlet İç Borçlanma 
Senedi (DİBS) ihraç edilecektir. İhraç edilecek özel tertip DİBS için, Hazine Müsteşarlığı 
bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe 1 milyar liraya kadar ödenek aktarmaya, Maliye 
Bakanı yetkili kılınmıştır. 

 
•  Kredi Garanti Fon'unun sermayesi, yirmi bankaların da katılımıyla 60 milyon TL’den 

240 milyon TL’ye çıkarılmıştır.  
 
•  Haziran 2009’da “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında 

Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) en 
fazla 2,6 milyar TL kaynak aktarımı sağlanması ve Hazine Müsteşarlığının ikrazen özel 
tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edebilmesi sağlanmıştır. 

 
• Hükümet tarafından Haziran 2009 tarihinde yeni teşvik sistemi açıklanmıştır. 2010 yılı 

sonuna kadar geçerli olacak söz konusu yeni teşvik sistemiyle; 12 sektörde büyük 
yatırımların desteklenmesi ve Türkiye'yi 4 bölgeye ayırıp sektörel ve bölgesel teşvikler 
verilmesi  öngörülmektedir. Teşvik araçları kurumlar/gelir vergisi indirimi, SSK primi 
işveren hissesinin Hazine tarafından karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, 
KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti olarak açıklanmıştır. Büyük yatırımları 
desteklenecek sektörler arasında kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, rafine edilmiş 
petrol ürünleri imalatı, transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri, motorlu kara taşıtları 
imalatı, demiryolu ve tramvay lokomotifleri veya vagon imalatı, liman ve liman hizmetleri 
imalatı, elektronik sanayi imalatı, tıbbı aletler, hassas ve optik aletler imalatı, ilaç 
imalatı, hava ve uzay taşıtları imalatı, makine imalatı yatırımları ve madencilik 
yatırımları bulunmaktadır.  

 
• Kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme Temmuz 2009’da 

yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilen, icra 
takibi başlatılan veya banka tarafından takip olunan kredi kartı borçları için 60 gün 
içinde başvuru yapılması ve sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarının, dönem 
borcunun yüzde 20'sinden aşağı olmaması öngörülmüştür. Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu bu oranı yüzde 40'a kadar artırmaya, artırdığı oranı yüzde 20'ye 
kadar düşürmeye yetkili kılınmıştır.  

 
• Hükümet tarafından açıklanan istihdam paketi ile toplum yararına işler için getirilen 

desteklerin, işsizlik sigortası fonundan finanse edilmesi ve  bu kapsamda 120 bin işsize 
doğrudan istihdam sağlanması  öngörülmüştür. Ayrıca, mesleki eğitimlerle 200 bin 
işsize eğitim verilmesi ve program kapsamında ulaşılacak işsiz sayısının 500 bin olması 
amaçlanmıştır. 

 
•  Temmuz 2009’da Varlık Barışı olarak bilinen düzenlemenin uygulama süresi önce 

Eylül 2009 tarihine daha sonra 2009 yıl sonuna uzatılmıştır. 
 
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, esnaf ve sanatkarlar ile tüm KOBİ'lere yönelik 3 

ayaklı yeni bir kredi destek programı hayata geçirilmiştir. Bu desteklerin KOSGEB'in 
Orta Vadeli Programda yer alan bütçesiyle uyumlu bir çerçevede belirlendiği belirtilerek, 
''2009 yılı bütçesine ek bir yük getirmeyeceği” ifade edilmiştir. Bu nedenle, söz konusu 
desteklerin, sadece 2009 yılı sonuna kadar geçerli olması ve destek programlarından 
ilkiyle 100 bin işletmeye 2,5 milyarlık kredi sağlanmasını öngörülmüştür. 

 
Merkez Bankası tarafından alınan önlemler: 
 

• Kısa vadeli faiz oranları 2009 yılı içinde toplam 8,5 puan düşürülmüş, yüzde 15’ten 
yüzde 6,5’e indirilmiştir. 
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•  Mart 2009’dan itibaren döviz talebinin hızla yükselmesine bağlı olarak döviz satım 

ihaleleri başlatılmış ve Mart ayında toplam 18 ihalede 900 milyon dolar satış 
yapılmıştır. Ağustos ayından itibaren, ekonomide döviz arzının yeniden yükselmesiyle 
beraber, banka döviz alım ihalelerini yeniden başlatmış ve 2009 yılında toplam 4,2 
milyar dolar alım yapmıştır. Böylece, Bankanın 2009 yılında yaptığı net döviz alımı 
3,3 milyar dolar olmuştur.  

 
• Şubat ayında bankaların Merkez Bankasından alabilecekleri döviz depolarının vadesi 

1 aydan 3 aya yükseltilmiş, Merkez Bankası borç verme faiz oranı ABD doları için 
yüzde 7’den yüzde 5,5’e; euro için yüzde 9’dan yüzde 6,5’e düşürülmüştür. 

 
• Mart ve Nisan aylarında daha çok firmanın ihracat reeskont kredisi kullanmasına 

imkan sağlayan düzenlemeler yapılmış ve kredi limitleri de artırılmıştır. 
 

• Ekim 2009’dan itibaren TL zorunlu karşılık oranı yüzde 6’dan yüzde 5’e 
düşürülmüştür. 

 
• Piyasanın likidite ihtiyacının karşılanmasını teminen fonlama yapılmış; Haziran 

ayından sonra fonlama imkanları arasına 3 ay vadeli repo ihaleleri de katılmıştır. 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan önlemler: 
 

• “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, 
halihazırda sorunsuz görünen kredilerin de beklenmeden, yeniden 
yapılandırılabilmesine imkan tanınmıştır. 

 
• BDDK tarafından Resmi Gazete’nin 23 Ocak 2009 tarih ve 27119 sayılı nüshasında 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 1 Mart 2010 
tarihinde süresi dolan Geçici 2’nci ve Geçici 3’üncü maddelerinin süresi, bu kez 
Resmi Gazete’nin 6 Mart 2010 tarih ve 27513 sayılı nüshasında yayımlanan 
Yönetmelik’in 4’üncü maddesi ile 1 Mart 2011 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 
•  BDDK, bankaların karlarını dağıtmayarak bünyelerinde tutmasını istemiş ve kar 

dağıtımı Kurul iznine bağlanmıştır.   
 
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan önlemler: 
 

• Nisan 2009’da, Sermaye Piyasası Kurulu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye 
azaltımlarına ilişkin ilkeleri belirlemiştir. Yapılan açıklamada uluslararası kriz 
nedeniyle şirketlerin halka arz suretiyle nakit sermaye artırımı yapmaları imkanı 
ekonomik olarak ortadan kalktığı için bu durumun nakit sermaye ihtiyacı olan şirketleri 
zorunlu olarak sermaye artırımına yönlendirdiği belirtilmiştir. Daha önce yapılan 
düzenlemelere ilave olarak payları nominal değerin altında işlem gören şirketlerin 
nakit sermaye artırımlarına imkan sağlamak amacıyla halka açık anonim ortaklıklar 
için fon çıkışı gerektirmeyen sermaye artırım sürecine ilişkin ilke ve esasların Kurulca 
belirlendiği ifade edilmiştir.  

 
Öte yandan, belirsizliğin azaltılmasını teminen, Hükümet; Orta Vadeli Program yoluyla üç 
yıllık temel ekonomik hedefleri açıklamış, beklentileri ve davranışları olumlu yönde 
etkilemeye çalışmıştır.  
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1.2. Orta vadeli program ve 2010-2012 dönemine ilişkin tahminler 
 
Aralık 2009’da açıklanan Orta Vadeli Program ile ekonomik büyüklüklere ilişkin hedefler 
belirlenmiştir. Buna göre, 2010 yılında küresel dalgalanmanın olumsuz etkilerinin hafiflemeye 
başlayacağı ve buna bağlı olarak, gsyih’nın 2010 yılında yüzde 3,5; 2011 ve 2012 yıllarında 
ise sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 5 oranında büyümesi beklenmektedir. Büyüme rakamları 
çerçevesinde, cari işlemler açığının 2010 yılında gsyih’nın yüzde 2,8’i düzeyinde 
gerçekleşeceği, 2011 ve 2012 yıllarında ise, sırasıyla gsyih’nın yüzde 3,3’ü ve yüzde 3,9’u 
düzeyinde olacağı öngörülmektedir. KKBG/gsyih oranının 2010 yılından itibaren azalmaya 
başlayacağı ve 2012 yılında yüzde 2,7’ye gerileyeceği öngörülmektedir.  
 

Temel Ekonomik Büyüklükler  
 2010* 2011* 2012* 
    
Gsyih (reel büyüme, yüzde)  3,5 4,0 5,0 
Cari işlemler açığı/ gsyih (yüzde) -2,8 -3,3 -3,9 
İşsizlik oranı (ILO tanımı, yüzde) 14,3 14,1 13,3 
KKBG/gsyih (yüzde) 4,7 3,5 2,7 
Faiz dışı fazla/gsyih (yüzde) 1,3 1,7 2,1 
Genel kamu borç stoku (brüt) /gsyih (yüzde) 49,0 48,8 47,8 

               * Öngörü,  Kaynak: DPT 
 
Kamu kesimi faiz dışı fazlasının gsyih’ya oranının 2010 yılında yüzde 1,3 ve 2012 itibariyle 
yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. 
 
Kamu maliyesindeki gelişmeler sonucu, kamu kesimi brüt borç stokunun gsyih’ya oranının 
2010 yılından sonra azalacağı ve 2012 yılında yüzde 47,8 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. 
  
İşsizlik oranında da yavaş bir iyileşme beklenmektedir. Buna göre, 2010 yılında yüzde 14,3 
düzeyinde gerçekleşmesi beklenen işsizlik oranının, 2012 yılında yüzde 13,3’e gerilemesi 
beklenmektedir. 
 
1.3. 2009 yılında bankacılık sektörü* 
 
Bankacılık sektörü 2009 yılında iyi bir performans göstermiş, ekonomik faaliyetin 
finansmanına katkı sağlamıştır. 
 
Küresel kriz Türkiye’de de finansal sektörü önemli ölçüde etkilemiştir. Mevduat, yatırım ve 
kalkınma bankaları açısından bakıldığında, özellikle 2008 yılının son çeyreği ile 2009 yılının 
ilk çeyreğinde bilanço riskleri hızla artmış, yurtdışı kaynak imkanları daralmış, likidite ihtiyacı 
yükselmiştir. Ancak, bankaların bilançolarının sağlam olması ve risklerin dengeli dağılması 
yanında, ilgili kurumlar tarafından alınan önlemler, etkin kamusal denetim ve başarılı risk 
yönetimi sayesinde Türkiye’de bankacılık sistemi 2009 yılını güven içinde geçirmiş, kamuya 
sorun yaratmamış, yük olmamıştır. Aksine, ekonomik faaliyetin finansmanına destek olmaya 
devam etmiştir.  
 
Çok sayıda ülkede mevduata yüzde 100 garanti getirilirken, finansal kurumlara kamu desteği 
sağlanırken, Türkiye’de mevduat güvencesinde değişikliğe ve bankalara kamu desteğine 
ihtiyaç duyulmamıştır. Öte yandan, ekonomik faaliyetin hızla daralması, işsizliğin artması ve 
dış talebin azalması nedeniyle kredi riski artmış, kredi talebi özellikle yılın ilk yarısında ciddi 
ölçüde daralmıştır. Buna karşılık, bütçe açığı nedeniyle büyüyen kamu kesiminin borçlanma 
ihtiyacı çok büyük ölçüde bankalar tarafından karşılanmıştır.  
 
Bankacılık 2009 yılında Türkiye’nin “en iyi hikayesi” olmuştur. 
 
Bankacılık sektörü, 2009 yılında hem yurt içinde hem de yurt dışında anlatılan “Türkiye’nin iyi 
hikayesi” olmuştur. Bankalar açısından bu durumu sağlayan ana neden sağlam ve sağlıklı 
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bilanço yapısı, güçlü özkaynaklar ve TL’ye duyulan yüksek güvendir. Bankaların 
kaynaklarının çok önemli bölümü Türkiye’deki yerleşiklere ait mevduattır. Mevduatın üçte 
ikisini TL mevduat oluşturmuştur.  
 
Yurtdışından sağlanan kredilerin bilanço içindeki payı yüzde 11 düzeyindedir. Özkaynaklar 
büyümeye devam etmiştir. Bankaların aktifleri ürün ve müşteri açısından geniş yelpazede bir 
dağılım göstermektedir. Toplam aktiflerin yüzde 47’sini krediler, yüzde 33’ünü menkul 
kıymetler oluşturmuştur. Kredilerin yüzde 67’si kurumsal, yüzde 33’ü bireysel kredilerdir. 
Krediler ve menkul değerler cüzdanı geleneksel bankacılık ürünlerini içermektedir, “zehirli 
varlık” yok denecek düzeydedir. Bankaların risklerinin tamamına yakını Türkiye’nin 
risklerinden oluşmuştur. Büyüyen özkaynaklar, sağlıklı aktif dağılımı, yüksek likidite, düşen 
faiz oranı ile daha etkin risk yönetimi, bankaların performansını olumlu yönde etkilemiştir. 
 
Aktiflerin pasiflere göre daha uzun vadeli olmaları nedeniyle, faiz oranlarının düşmesi, 2009 
yılında bankacılık sektörünün karını olumlu etkilemiştir. Kar hacmindeki artış özkaynaklardaki 
büyümeyi desteklemiştir. Yıllık bazda özkaynak karlılığı yükselmiştir.  
 
Toplam aktifler, cari fiyatlarla  yüzde 13 oranında büyüyerek 800 milyar TL (538 milyar dolar) 
olmuştur. Toplam aktiflerin gsyih’ya oranı yüzde 84 düzeyindedir. Bilanço içinde, yabancı 
para cinsinden aktiflerin payı 4 puan düşerek yüzde 27, yabancı para cinsinden pasiflerin 
payı ise 3 puan düşerek yüzde 32 olmuştur.  
 
Ekonomideki küçülme nedeniyle, kredi stokunun kalitesi azalmış; takipteki krediler artmıştır. 
Takipteki krediler için ayrılan karşılıklar karlılığı sınırlandırmıştır. Sorunlu kredilerin toplam 
krediler içindeki payı yüzde 5,6’ya yükselmiş, bunların yüzde 84’ü için özel karşılık ayrılmıştır. 
Kredilerin toplam aktifler içindeki payı 2008 yılı sonuna göre 3 puan azalarak yüzde 47'ye 
gerilemiştir. Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 33 düzeyine yükselmiştir. 
Menkul kıymetlerin toplam aktiflerdeki payı 6 puan artarak yüzde 33’e yükselmiştir. Duran 
aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 3 düzeyindedir.  
 
Toplam mevduat yüzde 12 oranında artarak 488 milyar TL olmuştur. Toplam mevduatın 
toplam aktiflere oranı yüzde 61’dir. TL mevduatın ortalama vadesi 2,2 ay, yabancı para 
mevduatın ortalama vadesi ise 2,7 ay düzeyindedir. Yurtdışı bankalardan sağlanan  
kaynaklar 86 milyar TL (57 milyar dolar) ile toplam aktiflerin yüzde 11’i düzeyindedir: Bu 
kaynakların büyük bölümü yabancı para cinsindendir.  
 
Özkaynaklarda ve serbest sermayede büyüme devam etmiştir. Özkaynaklar 106 milyar TL 
(72 milyar dolar), serbest özkaynaklar ise 82 milyar TL (55 milyar dolar) olmuştur. 
Özkaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 13, sermaye yeterliliği standart rasyosu ise yüzde 
20,7 düzeyindedir. Özkaynak karlılığı 2,8 puan artarak yüzde 18,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 
Net dönem karı yüzde 53 oranında artarak, 19,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Faiz gelirleri 
yüzde 1, faiz giderleri ise yüzde 22 oranında daralmıştır.  
 
Toplam gayrinakdi kredilerdeki artış yüzde 19 olmuştur. 
 
Bankacılık sektöründe 2009 yılında dikkati çeken önemli gelişme, sermaye sahipliğine göre 
oluşturulan banka gruplarının sektör paylarındaki değişme olmuştur. Kamu sermayeli 
bankaların toplam kredilerdeki payı 3 puan, mevduat payı ise 1 puan artmıştır. 
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Finansal kurumların piyasa değeri Aralık 2009 itibariyle, 2008 yılı sonuna göre yüzde 113 
artarak 96 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Bankacılık sektörünün mali yapısının güçlü 
olması ve karlılığının artmasının yanında, Türkiye’nin kredi notunun yükselmesi finansal 
kurumların piyasa değerinin artmasını sağlamıştır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 
işlem gören finansal kurumların piyasa değeri, hisseleri işlem gören tüm şirketlerin piyasa 
değerinin yüzde 41’ini oluşturmuştur.  
 
Kredi kartı işlem hacmi yüzde 10 oranında artarak 205 milyar TL, banka kartı işlem hacmi ise 
yüzde 21 oranında artarak 188 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 
 
İnternet bankacılığı müşteri sayısı 2009 yılında bir önceki yıl sonuna göre yüzde 15 artarak, 
5,9 milyon kişiye yükselmiştir. 
 
2009 yılında, 32’si mevduat, 13’ü kalkınma ve yatırım, 4’ü katılım olmak üzere 49 banka 
faaliyet göstermiştir. Sermayesinin yüzde 51’i veya daha fazlası yurtdışında yerleşik 
yatırımcılara ait olan mevduat bankalarının sayısı 17, kalkınma ve yatırım bankalarının sayısı 
ise 4 olmuştur. Yurtdışı yerleşik yatırımcılarla stratejik ortaklık anlaşması yapan dört banka 
dahil edildiğinde,  bu sayı 24’e yükselmektedir. Bankaların 13 tanesi Avrupa, 5 tanesi 
Ortadoğu, 4 tanesi ABD ve 1’er tanesi de Asya ve Afrika bölgesi kaynaklıdır.  
 
Şube sayısında ve istihdamda 2003 yılında başlayan artış eğilimi 2009 yılında da, küresel 
krize rağmen sürmüştür.   
 
AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, 2008 yılı verilerine göre Türkiye bankacılık sektörü aktif 
büyüklüğü, AB27 içindeki on beşinci sıradadır. Kişi başına aktif, AB ortalamasında, 
Türkiye’den 16 kat daha büyüktür.  
 

AB ve Türkiye Bankacılık Sektörleri* (2008) 
 AB27 Türkiye 
   
Kişi başına aktif (Euro) 84.711 5.453 
Toplam aktifler/gsyih (yüzde) 337 77 
Nüfus/personel sayısı 149 389 
Nüfus/şube sayısı 2.092 7.640 
Nüfus/ banka sayısı 58.550 1.459.531 
* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarını içermektedir. 
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2002-2008 döneminde yaşanan istikrarlı büyümeye ve kredi arzındaki artışa rağmen, 
Türkiye'de bankacılık sistemi, Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça küçük bir 
ölçeğe sahiptir. 
 
1.3.1. 2009 yılında bankacılık sektörünü ilgilendiren önemli düzenlemeler  
 
2009 yılında gerçekleştirilen ve bankacılık sektörünü ilgilendiren başlıca düzenlemeler 
şunlardır:  
  
1. 5941 Sayılı Çek Kanunu, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır. Kanun ile genel olarak, çek kullanım esasları zorlaştırılmış ve 
çek kullanımı konusunda bankaların yükümlülükleri ağırlaştırılmıştır.  
 
Kanun değişikliği sonrasında TCMB tarafından hazırlanan “Çek Defterlerinin Baskı Şekline, 
Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı 
Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin 2010/2 Sayılı Tebliğ”  
Resmi Gazete’nin 20 Ocak 2010 tarih ve 27468 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.  
 
2. Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına imkan tanımak üzere 5915 Sayılı  
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2009 tarih ve 27281 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  
  
3. Resmi Gazete’nin 16 Haziran 2009 tarih ve 27260 sayılı nüshasında yayımlanan 
2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Kararın 17’nci maddesinin b) bendinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilere 
ortalama vadenin bir yıldan uzun ve kredi tutarının 5 milyon ABD doları ve üzerinde olması 
kaydıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Konuyla ilgili olarak uygulamaya 
ilişkin açıklamalara TCMB tarafından yayımlanan, 22 Haziran 2009 tarihli, 2009/YB-22 sayılı ve 8 
Eylül 2009 tarihli, 2009/YB-28 sayılı Genelgeler’de yer verilmiştir. 
 
Diğer taraftan, 32 sayılı Kararın 17’nci maddesinin b) ii) bendinde yapılan değişiklikle, 
bankalarca ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin 
finansmanı için Türkiye’de yerleşik kişilere açılacak döviz kredilerindeki vade sınırı 
kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2009 tarih ve 27285 sayılı 
nüshasında yayımlanan 32 sayılı Karara  İlişkin 2009-32/37 sayılı Tebliğ ile 2008-32/34 sayılı 
Tebliğ’in “Peşin Döviz” başlıklı 8’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle de 
peşin döviz, kredi kapsamından çıkarılarak havale hükmü kazanmıştır.  
 
Bunun dışında, Resmi Gazete’nin 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı nüshasında 
yayımlanan, 32 Sayılı Karara İlişkin 2009/32-38 sayılı Tebliğ ile 2008-32/35 sayılı Tebliğin 
8’inci maddesinde değişiklik yapılarak, altın, gümüş ve platin kredilerinde, Türkiye’de yerleşik 
müşteriye Türk lirası, yurtdışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilmesi 
mümkün hale gelmiştir. 
 
4. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
bankaların kuruluş ve faaliyet izin belgelerinden alınan harçlar yükseltilmiş, ayrıca şubenin 
bulunduğu yerleşim yeri nüfusu ile ilişkilendirilerek, şubeler için her yıl ödenecek yeni harçlar 
getirilmiştir. 
 
5. Resmi Gazete’nin; 16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı nüshasında yayımlanan Zorunlu 
Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009/7 sayılı Tebliğ ile Türk 
parası zorunlu karşılık oranı yüzde 6’dan yüzde 5’e düşürülmüş ve Resmi Gazete’nin 15 
Aralık 2009 tarih ve 27433 sayılı nüshasında yayımlanan 2009/8 sayılı Tebliğ değişikliği ile 
bir tesis döneminde tutulması gereken Türk parası zorunlu karşılıkların yüzde 10’unu 
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aşmamak koşuluyla eksik tutulan kısmının bir sonraki dönemde tutulmasına, fazla tutulan 
kısmın ise bir sonraki dönem yükümlülüklerine sayılmasına imkan tanınmıştır. 
 
Diğer taraftan, Resmi Gazete’nin 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı nüshasında yayımlanan 
2010/1 sayılı Tebliğ değişikliği ile de, bankalarca kullanılan kredilerden yurtdışı şubeler 
nezdinde izlenenler de zorunlu karşılığa tabi hale gelmiştir.  
 
6. İMKB tahvil ve bono piyasası işlemleri ile İMKB dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul 
kıymet alım satım işlemlerinin İMKB’ye bildirimleri ile ilgili olarak farklı bazlarda alınan borsa 
payı ve tescil ücretlerinde indirim yapılmasına imkan veren 25 Aralık 2009 tarih ve 314 
sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
 
7. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde 
tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden yapılmakta olan tevkifat oranının dar 
mükellef gerçek kişi ve kurumlar için yüzde 0 olarak uygulanmasına olanak sağlayan 
Kanun hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.  
 
Dipnot: 
 
* Bankacılık sektörü bölümü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri ile hazırlanmıştır.
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B. Türkiye Bankalar Birliği Faaliyetleri, 1 Temmuz 2009–30 Haziran 2010 
Dönemi 

 
TBB hakkında 
 
Türkiye Bankalar Birliği (Birlik) Bankacılık Kanunu'nun 79’uncu maddesi hükümlerine göre 
kurulmuş olan tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
 
Birliğin Misyonu bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün 
büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız rekabetin 
önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaktır. Vizyonu ise, finansal 
sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce ulaşmasına, 
İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olmasına öncülük eden bir kurum olmaktır. 
 
Birliğin Temel Değerleri;  
 
Serbest piyasa mekanizmasını savunmak,  
Düzenlemelere uymak, ilkelere bağlılık,  
Dürüstlük ve güvenilirlik  
Şeffaflık  
Hakkaniyetli davranmak  
Akılcı ve gerçekçi olmak  
Tasarruf ve verimlilik  
Yeniliğe ve değişime açıklık  
Bireye ve insan haklarına saygı  
Bilgi ve uzmanlığa değer vermek  
Dayanışma ve paylaşma  
Sosyal sorumluluk ve çevre bilinci  
 
Birlik, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK), Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), 
Asya Bankalar Birliği ve Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (EBTN), Balkan Bankalar Forumu ile 
EuroAsya Konfederasyonu üyesidir.  
 
Birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden oluşmaktadır. 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, İdari ve Mali İşler Grupları bulunmaktadır. Birlik çalışanlarının sayısı 
Genel Sekreter ve kısmı zamanlı danışmanlar da dahil 45 kişidir. Çalışanların 19’u kapsam 
dışı, 26’sı ise sendikalıdır. Çalışanlarımızın yüzde 55’i erkek, yüzde 45’i ise kadındır.  

 
Birliğin misyonunun yerine getirilmesinde ve vizyona yönelik hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ana stratejiler altında 1 Temmuz 
2009 - 30 Haziran 2010 faaliyet döneminde gerçekleştirilen çalışmalar aşağıda sunulmuştur:  
 
I.  Bankacılık Sektörünün Hak ve Menfaatlerini Gözetme Çalışmaları 
 
1- IBAN: Birlik girişimi ile başlatılan ve TC Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan 
düzenleme kapsamında 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren IBAN Tebliğinin hazırlıkları 
yapılmış, Birlik üyeleri bilgilendirilmiş, kamuoyunun bilgilenmesini teminen, duyuru, broşür, 
afiş hazırlanmıştır. Uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla IBAN 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan anket formu Ağustos 2009 tarihinden Aralık 2009 
tarihine kadar aylık olarak bankalardan toplanmış, her ay toplulaştırılarak bankalarla, Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve TCMB ile paylaşılmış, banka bazında bilgiler ise TCMB ile 
paylaşılmıştır. Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren uygulama izlenmiş ve gerekli 
koordinasyon sürdürülmüştür. 
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2- İstanbul Altın Borsası Döviz Piyasası Yönetmeliği Taslağı hakkında Birlik görüşü 
oluşturularak Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir. 
 
3- Sigorta: Resmi Gazetenin 17 Nisan 2009 tarih ve 27113 sayılı nüshasında 
yayımlanan Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin 
(Yönetmelik) 11’inci maddesinde, sigorta şirketleri tarafından bankalara yapılan dain-i 
mürtehin bulunan poliçelerin herhangi bir nedenle feshedilmesi, iptali, zamanında 
yenilenmemesi, teminat içeriklerinin değiştirilmesi ve iştira edilmesi gibi durumlarda şirketin 
en geç üç işgünü içerisinde dain-i mürtehin sıfatını haiz kredi kuruluşunun bilgilendirilmesi  
öngörülmüştür. Dain-i mürtehin poliçelerin bildirimi ile ilgili yeknesak bir altyapının 
bulunmaması nedeniyle Yönetmelik ile hedeflenen amaçların gerçekleşmesi, uygulamada 
yaşanan çeşitli sorunlara çözüm bulunması amacıyla sigorta şirketlerinin ilgili poliçelere ait 
bildirimlerinin merkezi bir yapı aracılığıyla konsolide edilerek bankaların kullanımına açılması 
ve ilgili yapının sigorta şirketleri tarafından oluşturulması hususunda Hazine Müsteşarlığı’na 
bir başvuru yapılarak, konu Müsteşarlık yetkilileriyle yapılan bir toplantıda değerlendirilmiştir. 
Hazine Müşteşarlığı’ndan alınan 30 Temmuz 2009 tarih ve B.02.1.HZN.0.10.04-32271 sayılı 
yazıda, Müşteşarlıkları bakımından dain-i mürtein şerhi bulunan poliçelere ilişkin olarak 
sigorta şirketleri tarafından ilgili kredi kuruluşlarına yapılması gereken bildirimlerde 
yeknesaklığın sağlanması, oluşturulacak yapı aracılığıyla kredi kuruluşlarının gerekli bilgilere 
ulaşabilmesi gibi konular için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtilmektedir. 
 
4- Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin “Rehin” 
başlıklı 11’nci maddesinde öngörülen yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen Türkiye 
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından Birliğe üye bankaların elektronik posta 
adresleri talep edilmiştir. Bankalar tarafından bildirilen söz konusu elektronik posta adresleri 
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği’ne gönderilmiştir.  
 
5- Risk Merkezi: Bankaların kredi karar alma süreçlerinde, kredi tahsisi öncesinde 
yapılan mali analiz ve istihbarat faaliyetlerinde rasyonelliği sağlamak ve verimliliği artırmak 
için kullanılan istihbarat ve skorlama yöntemlerinde, önemli bir yer tutan TCMB memzuç 
bilgilerine ilişkin olarak; banka ve finans kuruluşlarının yeni edinecekleri müşterileri ile ilgili 
risk santralizasyon bilgilerinin, talep edilen müşterilerle ilgili olmak üzere, bu konuda gerekli 
hukuki düzenlemeler sonrasında, müşteri taahhütnamesi alınmasına gerek olmadan, talep 
eden banka ve finans kuruluşları ile paylaşılmasının sağlanmasını teminen TCMB’ye 
başvuruda bulunulmuştur. TCMB’den alınan yanıtta, konunun Risk Merkezi faaliyetlerinin 
Birliğe devrinden sonra değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 
 
6- Konut fiyat endeksi: Ülkemizde fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik olarak finansal 
istikrarın izlenmesinde ve sağlıklı bir finansal sistemin sürdürülmesinde konut piyasasının 
yakından izlenmesine binaen “konut fiyatları endeksi” oluşturulması hususunda TCMB ile 
ortak çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Bilgi Formunun uygulamaya 
geçirilmesi hususunda bankalarda alt yapı çalışmalarının tamamlanması için TCMB’den 
geçiş süresi talep edilmiştir. 
 
7- Kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadele: Birlik bünyesindeki Çalışma Grubu 
kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Mali Suçlar Araştırma Kurumu 
(MASAK)’nun önderliğinde ve işbirliğinde aşağıdaki çalışmaları yapmıştır: 
 
a. Risk Bazlı Müşterini Tanı İlkeleri Elektronik Çalışma Grubu faaliyetlerine katılıma 
devam edilmiş ve bu çerçevede “Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede 
Risk Bazlı Yaklaşımın Uygulanması için Kılavuz Taslağı” çalışmalarına katkı sağlanmıştır. 
 
b. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularında uluslararası 
ziyaretçilere Birlik çalışmaları hakkında bilgi sunulmuştur. 
 
c. Düzenleme çalışmalarında, TBB-MASAK Çalışma Grubu görüşlerinin MASAK 
Başkanlığı ile paylaşılmasına devam edilmiştir. Bu çerçevede, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının 
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ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik” ile ilgili olarak TBB-MASAK Çalışma Grubu görüşleri 
MASAK Başkanlığı’na iletilmiştir. MASAK Başkanlığı’ndan gelen bilgi talepleri 
cevaplandırılmış ve Birlik üyelerinin bilgi talepleri ile görüşleri MASAK Başkanlığı’na 
iletilmiştir. 
 
d. Kimlik Paylaşım Sistemi’nin (KPS) bankalarımız tarafından kullanımına dönük Anket 
gerçekleştirilerek, sonuçları MASAK Başkanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi (NVİ) ile 
paylaşılmıştır. Sistemdeki kesinti ve arızaların olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, KPS’den 
yararlanan bankaların iletişim listeleri oluşturularak, NVİ’ne iletilmiştir. KPS kullanım 
ücretlerinin düşürülmesi konusunda NVİ’ne başvuruda bulunulmuştur. KPS’de toplu sorgu 
yapılabilmesine ilişkin başvuru, NVİ’ne iletilmiştir. NVİ tarafından Birliğe iletilen görüş ve 
talepler Birlik üyeleri ile paylaşılmıştır. 
 
8- Kambiyo mevzuatı: Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen 
ilgili çalışma grubunda alınan kararlar doğrultusunda, TC Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığı’na aşağıdaki hususlarda başvurular yapılmıştır; 
 
a. Resmi Gazete’nin 7 Ekim 2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nde “kabul”e ilişkin düzenleme çıkarılmıştır. Gümrük 
Müsteşarlığı tarafından, bu konuda ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 
uygulamasına ilişkin  TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’ndan alınan görüşler 
çerçevesinde, 2009/110 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge hükümlerinin 
uygulamada yarattığı sorunların görüşülmesini teminen Gümrük Müsteşarlığı’nda 17 Aralık 
2009 tarihinde ilgili tarafların katılımıyla bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda mutabık kalınan 
hususlarda Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine 30 Aralık 2009 tarihinde talimat verildiği 
hususunda, Gümrük Müsteşarlığı’ndan yanıt alınmıştır.   
 
b. Resmi Gazetenin 7 Ekim 2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 
Gümrük Yönetmeliği’nin 252’nci maddesinin (b) bendi uyarınca, Türkiye'de yerleşik ve 
teminat vermeye yetkili bankalarca transit işlemler için düzenlenen ve 258’inci maddesinin 
2’nci fıkrası uyarınca referans tutar üzerinden düzenlenmesi öngörülen teminat mektubu 
metinlerine ilişkin TC Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne 
yapılan başvurular ve alınan yanıtlar hakkında Birlik üyeleri bilgilendirilmiştir.  
 
9- Muhasebe: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak 
Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Taslak Yönetmelik’te değiştirilmesi öngörülen “Değerleme, muhasebeleştirme ve raporlama” 
başlıklı 12’nci maddesinin (5) numaralı fıkrası ile ilgili olarak Vergi Çalışma Grubu ve 
Muhasebe Çalışma Grubu temsilcileri ile yapılan geniş katılımlı toplantıda değerlendirilerek 
fıkranın değiştirilmemesi yönündeki Birlik önerisi BDDK tarafından uygun bulunmuştur.  
 
10- Bankacılık Kanunu  
 
a. Bankacılık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı: Geçtiğimiz 
dönemde ekonomide ve bankacılık sisteminde yeniden yapılanma sonrasındaki gelişmeler, 
uluslararası gelişmeler, rekabet ortamındaki değişiklikler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar 
dikkate alınarak Birlik tarafından Bankacılık Kanunu’nun bazı maddelerine ilişkin olarak 
hazırlanan görüşler BDDK’na sunulmuştur. BDDK tarafından hazırlanan “Bankacılık 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Taslağı”, Bakanlar Kurulu tarafından uygun 
görülerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilmiştir.  
 
b. Bankacılık Kanunu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı: TCMB bünyesinde faaliyet gösteren Risk Merkezi’nin 
Birliğe devredilmesini teminen Bankacılık Kanunu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması amacıyla Birlik görüşü de dikkate alınarak 



 13

 
c. Bankacılık Kanunu Alt Düzenlemeleri ile İlgili Çalışmalar: BDDK tarafından hazırlanan 
bankacılık alt düzenlemeleri çerçevesinde gündem maddelerimiz arasında yer alan 
konulardan bazıları aşağıda sunulmuştur: 
 
* Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin 
Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik. 
 
* Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların 
Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik. 
 
* Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik. 
 
* Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 
 
* Bankaların Kredi İşlemlerine İlişin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 
 
* Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ. 
 
* Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık 
Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik. 
 
d. Birlik tarafından hazırlanan alt düzenlemeler çerçevesinde yapılan çalışmalar aşağıda 
sunulmuştur: 
 
* Çalışma Grubu’nun önerileri doğrultusunda hazırlanan “Müşteri Şikayetleri Hakem 
Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tebliğ”  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
 
*Bankacılık Etik İlkelerinde Değişiklik; “Bankacılık Etik İlkeleri”nde Birlik üyelerinden alınan 
başvuruların gereklerini karşılamak üzere öngörülen değişikliklere ilişkin BDDK tarafından 
uygun görülmüştür.  
 
11- Türk Borçlar Kanunu: TC  Adalet Bakanlığı tarafından 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
yerini almak üzere hazırlanan “Türk Borçlar Kanunu Tasarısı” hakkında Avrupa Birliği’ne üye 
ülkelerdeki düzenlemelere paralel olarak, genel işlem koşullarına ilişkin kısıtlamaların tacirler 
arası ilişkilerde uygulanmaması, genel işlem koşullarının sözleşme kapsamına girmesine 
fiilen imkan sağlanması ve Tasarı’nın özellikle genel işlem koşulları ile kefalete ilişkin 
hükümlerinin, Anayasa’ya ve hukukun temel prensiplerine aykırı olması nedeniyle Tasarı’dan 
çıkarılması gerektiği yönündeki Birlik görüşleri, Adalet Komisyonu’na sunulmuştur.  
 
12- Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı’nda 
geriye dönük uygulama getiren “Genel işlem koşulları” başlıklı 7’nci maddesi ile “Kefalet 
sözleşmeleri” başlıklı 11’inci maddeleri, Birlik görüşleri TBMM Adalet Komisyonu tarafından 
uygun görülerek Tasarı’dan çıkarılmıştır. 
 
13- Türk Ticaret Kanunu: Türk Ticaret Kanunu’nun yerini almak üzere hazırlanan “Türk 
Ticaret Kanunu Tasarısı”na ilişkin Birlik görüşleri Adalet Komisyonu’na sunulmuştur. Tasarı 
TBMM Genel Kurulu gündemine alınarak görüşülmeye başlanmıştır.  
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14- Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na bağlı olarak hazırlanan "Türk Ticaret Kanunu’nun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı"nda Türk Ticaret Kanunu’nun ilk defa 
veya eski hukuktan farklı bir şekilde koruduğu bir menfaat, eski hukuk zamanındaki bir olay 
veya dava ile ilgili olsa bile bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanmasını 
öngören düzenlemenin “Kanunların geçmişe yürümezliği” ve “Hukuk güvenliği” ilkelerine 
aykırı olduğundan Tasarı’dan çıkarılması önerilmiştir. Tasarı TBMM Genel Kurulu 
gündeminde bulunmaktadır. 
 
15- Çek Kanunu: Çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek 
hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı ekonominin denetim altına alınması önlemlerine 
katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer 
yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemek üzere 
hazırlanan 5941 Sayılı Çek Kanunu, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı 
nüshasında yayımlanmıştır.  
 
Kanun ile getirilen başlıca hukuki düzenlemeler ile değişikliklerin ekonomik etkileri 
belirlenerek, üyelere iletilmiştir. Ayrıca,TBB Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza Reisoğlu 
tarafından tüm bankaların katılımına açık olarak “Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar” 
semineri düzenlenmiştir. 
 
Kanun değişikliği sonrasında, TCMB tarafından yayımlanacak taslak düzenlemeler hakkında 
üyelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturularak TCMB’ye gönderilen Birlik görüşleri 
üyelerimizle paylaşılmıştır. TCMB tarafından hazırlanan düzenlemelerden, “Çek Defterlerinin 
Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve 
Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin 2010/2 Sayılı 
Tebliğ”, Resmi Gazete’nin 20 Ocak 2010 tarih ve 27468 sayılı nüshasında; “Bankalar ve 
Diğer Mali Kuruluşların Müşterilerinin Risk İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise Resmi Gazete’nin 11 Mart 2010 tarih ve 27518 sayılı 
nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Kanuna ilişkin Birlik üyeleri tarafından uygulamada karşılaşılan sorun ve tereddütler 
hakkında, Gelir İdaresi Başkanlığı, TCMB ve TC Adalet Bakanlığı’na başvurular yapılmıştır. 
  
16- Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: TC Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
Taslak düzenleme ile öngörülen, kredi kartları konusunda Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu’nda düzenlenen bazı maddelerin Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanunda yeniden düzenlenmesinin uygulamada yaratacağı sorunlar, TC Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne sunulmuştur.  
 
Düzenlemeye ilişkin Birlik gündeminde bulunan konuların aktarılması amacıyla Tüketicinin ve 
Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nezdinde görüşmeler yapılmıştır. Tasarı 
Başbakanlığa sevk edilmiştir.  
 
17- İcra ve İflas Kanunu: İflasın ertelenmesine ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması 
yönünde Birlik çalışmaları sürdürülmüştür. Alacaklıların zararına sonuçlar doğurduğu gibi 
borçlunun da borç yükünü artıran iflasın ertelenmesi kurumunun uygulamada yaşanan 
sorunlar ışığında taraf menfaatlerine daha uygun bir yasal zemine oturtulması amacıyla, 
uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak düzenlemenin gözden geçirilmesine yönelik 
hazırlanan değişiklik önerileri ilgili kurumlara sunulmuştur. 
 
18- Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonucunda, Kanun’un 35’inci maddesinde bir 
istisna hükmünün bulunmaması nedeniyle Türk kanunlarına göre kurulan ve bir Türk şirketi 
olan yabancı sermayeli Türk bankalarının ipotek tesisi, izne tabi tutulduğundan, Türkiye’de 
faaliyet gösteren yabancı sermayeli Türk bankaları açısından haksız rekabete neden olan 
söz konusu düzenlemenin değiştirilmesi hususunda TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı başta 
olmak üzere ilgili kurumlara başvuruda bulunulmuştur. 
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Ayrıca, söz konusu Kanun hükümleri uyarınca çıkarılan Yabancı Sermayeli Şirketlerin 
Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmeliğin “Şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve/veya sınırlı ayni 
hak edinimi başvuruları için gerekli belgeler” başlıklı 4’üncü maddesinde uygulamada 
bankalara zaman ve emek kaybettiren düzenlemelerin de değiştirilmesi talep edilmiştir.  
 
19- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu: 5510 sayılı 
Kanun’un 100’üncü maddesinin Anayasa’ya aykırı olması sebebiyle, bu hükmün iptali için 
Anayasa Mahkemesi’ne itirazda bulunulması ve TC Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
aleyhine, Resmi Gazete’nin 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı nüshasında yayımlanan “5510 
Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ”in 5, 6, 7 ve 23’üncü 
maddelerinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve Tebliğ’in 5, 6, 7 ve 23’üncü  
maddelerinin Anayasa’ya ve Kanuna aykırılığı nedeniyle iptaline karar verilmesi talebi ile 
dava açılmıştır.  
 
TC Danıştay 10’uncu Dairesi, 10.8.2009 tarih 2009/5252 E sayılı kararı ile yönetmelik 
çıkarılmamış olması ve yönetmelik yerine tebliğ ile düzenleme yapılmış olmasında hukuka 
uyarlılık bulunmadığı gerekçesiyle, Tebliğin 5, 6, 7 ve 23’üncü maddelerinin yürütülmesinin 
durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar Birlik üyelerine duyurulmuştur. 
 
20- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu: Kredi kartı borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına imkan tanımak üzere “5915 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’nin 7 Temmuz 2009 tarih 
ve 27281 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’a eklenen geçici 
maddede kart hamillerinin başvurusu için öngörülen sürenin sona ermesine ilişkin olarak 
yapılan değerlendirmelere bağlı olarak Yönetim Kurulu’nun 7 Eylül 2009 tarihli toplantısında, 
kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması için kendi inisiyatiflerine bağlı olarak bankalar 
tarafından ek süre tanınması yönünde karar verilmiştir. Kredi kartı borçlarının yeniden 
yapılandırılmasıyla ilgili olarak Birlik üyelerinin süre sonu bilgileri internet sitesinde 
kamuoyuna duyurulmuştur. 
 
21- Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı: Banka sırrı/müşteri 
sırrına özen gösterilmesinin sağlanmasını teminen Tasarı’nın “Sırların açıklanmasına ilişkin 
ortak ilkeler” başlıklı 3’üncü maddesine ilişkin Birlik görüş ve önerileri TBMM Adalet 
Komisyonu’na sunulmuştur.  
 
22- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu: Mevcut hukuk sistemimizde yer 
almayan bir arabuluculuk müessesesinin kurulmasını teminen 2007 yılı faaliyet dönemi 
içerisinde TC Adalet Bakanlığı tarafından “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
Tasarısı” hazırlanmıştır. TBMM Adalet Komisyonu gündemine alınan Tasarı’ya ilişkin olarak, 
Birlik üyelerinden alınan görüş ve öneriler derlenerek oluşturulan Birlik görüşü TBMM Adalet 
Komisyonu’na sunulmuştur.  
 
23- Tebligat Kanunu ile Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı: 
7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nda değişiklik yapılmasını 
öngören Tasarı’ya ilişkin olarak oluşturulan Birlik görüşü, TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na gönderilmiş, Birlik üyeleri bilgilendirilmiştir. Adalet Komisyonu’nda, Tasarının 2 
numaralı çerçeve maddesinin son fıkrasının “Elektronik posta adresinin verilmesine ve 
elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, niteliği gereği bu Kanunun diğer 
maddelerinin uygulanmasına gerek olmaksızın Yönetmelikle düzenlenir” şeklinde 
düzenlenmesi yönündeki Birlik görüşü doğrultusunda fıkrada herhangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. TBMM’ye sevk edilmiş olan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’na ilişkin görüşlerimiz  ilgili mercilere tekrar iletilmiştir. 
 
24- Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik 
Tasarıları: TBMM gündeminde bulunan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu 
İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa ilişkin olarak TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
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Bakanlığı tarafından sürdürülen taslak çalışmalar Yönetim Kurulu’nda görüşülmüş, Birlik 
görüşleri ilgili kurumlara sunulmuştur. Bakanlık tarafından Bilim Kurulu’na hazırlatılan 
Sendikalar Kanunu Tasarısı ile Toplu İş Sözleşmesi Kanun Tasarısı ve tasarılara ilişkin 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun görüş ve önerileri ile ilgili kurumlara 
sunulan Birlik görüşleri hakkında Birlik üyeleri bilgilendirilmiştir. 
 
25- Finansal Kiralama, Faktoring  ve Finansman Şirketleri Kanun Taslağı: BDDK 
tarafından hazırlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Taslağına 
ilişkin Birlik görüşü BDDK’ya gönderilmiş, Birlik üyeleri bilgilendirilmiştir. BDDK tarafından 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı Makamına gönderilen ve 30 Mayıs 2008 tarihinde 
kamuoyunun bilgisine sunulan Taslak düzenlemeye ilişkin BDDK ve Başbakan Yardımcılığı 
Makamı’na başvuruda bulunularak, bankaların da Fatura Merkezi Kayıt Sistemi’nden 
yararlanabilmesi ve bankalar tarafından yapılan faktoring işlemlerine ilişkin faturaların da bu 
sisteme dahil edilebilmesini teminen, Taslak düzenlemenin 43’üncü maddesinin 1’inci 
fıkrasına bankaların da ilave edilmesi talep edilmiştir. Tasarı, Esas Komisyon olarak 
belirlenen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde bulunmaktadır. 
 
26- Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı: Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar 
tarafından düzenlenen teminat mektuplarının yurtdışında kabulünün sağlanması amacıyla 
ihtiyati tedbir kararlarının sadece davayı görmeye yetkili ve görevli mahkeme tarafından 
verilmesinin sağlanmasını teminen, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 258’inci maddesine 
paralel bir hükmün getirilmesine ilişkin Birlik önerisinin de dikkate alındığı Hukuk 
Muhakemeleri Kanun Tasarısı’na ilişkin Birlik görüşü ilgili makamlara gönderilmiş, Birlik 
üyeleri bilgilendirilmiştir. TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan Tasarı’nın yasalaşması 
beklenmektedir. 
 
27- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği: Kamu kurumlarına ait tasarrufların kamu 
bankalarında değerlendirilmesi veya Devlet Borçlanma Senetlerine yatırılması ve bu 
kaynakların TCMB eşgüdümü altında izlenmesini içeren "Kamu Haznedarlığı" uygulaması 
Resmi Gazetenin 6 Ekim 2004 tarih ve 25605 sayılı nüshasında yayımlanan 2004/1 Sıra 
No’lu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.  
 
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 27 Temmuz 2006 tarih ve 2006/81 sayılı "Basın 
Duyurusunda" Kamu Haznedarlığı uygulamasının Resmi Gazetenin 24 Aralık 2003 tarih ve 
25326 sayılı nüshasında yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 
ekinde yer alan listeler esas alınarak yeniden düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir. 
Duyuruda; 5018 sayılı Kanun ekinde listelenmeyen kurum ve kuruluşlar arasında bulunan 
yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ve bunların iktisadi teşekkülleri ile döner sermayeler ile 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müesseseleri ve bağlı ortaklıklarının 1 Ocak 2008 
tarihinden itibaren kaynaklarını herhangi bir bankada değerlendirebilecekleri, kaynaklarını 
kamu bankaları dışındaki bankalarda değerlendirecek kurum ve kuruluşların tabi olacağı 
esas ve usuller ile bunlara ilişkin birincil düzenleme ve ikincil mevzuat çalışmalarının 2006 
yılı sonuna kadar tamamlanacağı belirtilmiştir.  
 
Resmi Gazetenin 22 Ağustos 2008  tarih ve 26975 sayılı nüshasında yayımlanan Kamu 
Haznedarlığı Genel Tebliği ile 6/10/2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel 
Tebliği hükümleri yürürlükten kaldırılmış, ancak bu Tebliğ kapsamında yer alan tüm kurum, 
kuruluş ve idarelere 6/10/2004 tarih ve 2004/1 sayılı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 
kapsamında tanınmış olan istisnaların uygulanmasına devam olunacağı hüküm altına 
alınmıştır. Resmi Gazete’nin 1 Aralık 2009 tarih ve 27419 sayılı nüshasında yayımlanan 
Tebliğ ile Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerinde değişiklik yapılmıştır. 1 Ocak 2008 
tarihinden itibaren kaynaklarını TCMB, kamu bankaları veya diğer bankalarda 
değerlendirebilecek olan kurum ve kuruluşların tabi olacakları esasların henüz açıklanmamış 
olması nedeniyle, söz konusu bankaların belirlenmesinde, bankalar arasında rekabet 
eşitliğinin korunmasını teminen ilgili düzenlemenin kısa sürede tamamlanması hususu Birlik 
gündeminde yer almaktadır. 
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28- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar: Resmi Gazete’nin 16 Haziran 2009 tarih ve 27260 sayılı nüshasında yayımlanan 
2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
sayılı Kararın 17’nci maddesinin b) bendinde yapılan değişiklikle, Türkiye’de yerleşik kişilere 
ortalama vadenin bir yıldan uzun ve kredi tutarının 5 milyon ABD doları ve üzerinde olması 
kaydıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün hale gelmiştir. Konuyla ilgili olarak 
uygulamaya ilişkin açıklamalara TCMB tarafından yayımlanan, 22 Haziran 2009 tarihli, 
2009/YB-22 sayılı ve 8 Eylül 2009 tarihli, 2009/YB-28 sayılı Genelgelerde yer verilmiştir.  
 
Diğer taraftan, 32 sayılı Kararın 17’nci maddesinin b) ii) bendinde yapılan değişiklikle, 
bankalarca ihracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin 
finansmanı için Türkiye’de yerleşik kişilere açılacak döviz kredilerindeki vade sınırı 
kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2009 tarih ve 27285 sayılı 
nüshasında yayımlanan 32 sayılı Karara  İlişkin 2009-32/37 sayılı Tebliğ ile 2008-32/34 sayılı 
Tebliğ’in “Peşin Döviz” başlıklı 8’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle de 
peşin döviz, kredi kapsamından çıkarılarak havale hükmü kazanmıştır.  
 
Bunun dışında, Resmi Gazete’nin 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı nüshasında 
yayımlanan, 32 Sayılı Karara İlişkin 2009/32-38 sayılı Tebliğ ile 2008-32/35 sayılı Tebliğin 
8’inci maddesinde değişiklik yapılarak, altın, gümüş ve platin kredilerinde, Türkiye’de yerleşik 
müşteriye Türk lirası, yurtdışında yerleşik müşteriye ise Türk Lirası veya döviz ödenebilmesi 
mümkün hale gelmiştir. 
 
29- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ: Artan müşteri sayıları ve işlem hacimleri 
nedeniyle zorunlu karşılık döneminin son günü yükümlülükleri tam olarak tutturmanın 
mümkün olmaması nedeniyle bir zorunlu karşılık döneminde yükümlülüğün üzerinde tutulan 
karşılığın, toplam yükümlülüğün yüzde 3’ünü (ya da uygun bulunacak başka bir yüzdeyi) 
aşmaması koşuluyla, bir sonraki dönem zorunlu karşılıklarından mahsup edilebilmesine 
imkan tanınmasını teminen TRLIBOR Çalışma Grubu kararı doğrultusunda TCMB’ye 
başvuru yapılmıştır.  
 
Resmi Gazete’nin; 16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı nüshasında yayımlanan Zorunlu 
Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2009/7 sayılı Tebliğ ile Türk parası 
zorunlu karşılık oranı yüzde 6’dan yüzde 5’e düşürülmüş ve Resmi Gazete’nin 15 Aralık 2009 
tarih ve 27433 sayılı nüshasında yayımlanan 2009/8 sayılı Tebliğ değişikliği ile bir tesis 
döneminde tutulması gereken Türk parası zorunlu karşılıkların yüzde 10’unu aşmamak 
koşuluyla eksik tutulan kısmının bir sonraki dönemde tutulmasına, fazla tutulan kısmın ise bir 
sonraki dönem yükümlülüklerine sayılmasına imkan tanınmıştır. 
 
Diğer taraftan, Resmi Gazete’nin 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı nüshasında yayımlanan 
2010/1 sayılı Tebliğ değişikliği ile de, bankalarca kullanılan kredilerden yurtdışı şubeler 
nezdinde izlenenler de zorunlu karşılığa tabi hale gelmiştir. Bu değişiklik ile 2005/1 sayılı 
Tebliğe eklenen geçici 4 üncü madde ile bankaların yurtdışı şubeleri nezdinde izlenen 
kredilerden; a) 30/06/2009 tarihinden önce, bir sözleşmeye dayalı konsorsiyum ya da 
sendikasyon kredileri gibi, doğrudan banka yönetim kurulu ve genel müdürlük üst düzey 
yetkililerinin imzaları ile alınanlar dışındakiler ile b) 30/06/2009 – 08/01/2010 tarihleri 
arasında temin edilenlerin vadeleri sonuna kadar zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler arasına 
dahil edilmemesi ve indirilecek kalemlerin hesabında dikkate alınmaması hükme 
bağlanmıştır.  
 
Birlik üyelerinden alınan başvurular doğrultusunda, bankaların yurtdışı şubelerinin bulunduğu 
ülkede zorunlu karşılığa tabi olan yükümlülükleri için Türkiye’de de zorunlu karşılık tesis 
etmelerinin mükerrerliğe yol açtığı ve kaynak maliyetinin yükselmesine neden olduğu 
belirtilerek, bankaların yurtdışı şubelerinin bulundukları ülkede zorunlu karşılık tesis edilen 
yükümlülükleri için ayrılan oran kadar zorunlu karşılık yükümlülüğünün eksik hesaplanması 
hususunda TCMB’ye başvuruda bulunulmuştur. 
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30- Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Düzenlemeleri: Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 
alt düzenlemelerde yapılması beklenen kapsamlı değişiklikler hakkında Birlik görüşünün 
hazırlanması ve düzenlemeler hakkında Birlik üyeleri nezdinde ortaya çıkan sorunların 
görüşülerek değerlendirilmesi amacıyla söz konusu çalışmaların koordinasyonu sağlamak 
üzere Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 
 
“Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı”, 
"Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı" ile "Sermaye 
Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı”, “Pay 
İhraçları İçin İzahname Formatı, Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu ve Halka 
Arz Sirküleri, Yeni Pay Alma Sirküleri”ne ilişkin taslak düzenlemeler hakkında görüş 
oluşturulmuştur. Ayrıca Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ Taslağına ilişkin Birlik görüşleri oluşturularak SPK’ya iletilmiştir. 
 
SPK’nın yeni düzenlemelerinin hem halka açık firma sayısını artırma hem de halka açıklık 
oranının yükseltilmesi hedefi ile örtüşecek şekilde kurul kaydına alma ve satış ile halka arz 
prosedürünü kolay ve anlaşılır hale getireceği düşünülmektedir.  Tebliğler Borsa kotasyon 
şartlarını sağlayamayan, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin menkul 
kıymetlerinin işlem görebileceği piyasaları da ihtiva edecek şekilde geliştirilmiştir.  
Hâlihazırda ülkemizde halka açık şirket sayısı ve özel sektör tahvil ihraçları gelişmiş 
piyasalarla karşılaştırılamayacak oranda düşük seviyelerde seyretmektedir. Söz konusu 
Taslak Tebliğlerin sermaye piyasalarının bu anlamda gelişimine katkı sağlayacak bir 
başlangıç olabileceği düşünülmektedir.  
 
31- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik: 
Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, banka televizyon reklamlarında ana vaadin istisnası 
olarak yer alması gereken bilgilerin standarda bağlanması için söz konusu Yönetmelikte 
değişiklik yapılması ve kredi veren kuruluşların reklam kampanyalarının tüketicinin mal ve 
hizmet alma kararını etkileyecek, tüketicinin önceden bilmesi halinde mal ve hizmeti satın 
almaktan vazgeçmesini gerektirebilecek nitelikteki istisnaların, reklamda mutlaka yer alması 
ve ikincil önemdeki ayrıntıların internet sitesi, ve/veya banka şubeleri gibi diğer iletişim 
kanallarından öğrenilebileceğinin reklamda açıkça belirtilerek göndermede bulunulmasına 
ilişkin Yönetmeliğe bir hüküm eklenmesi hususlarında TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na 
başvuruda bulunulmuştur. 
 
32- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik: 5188 
sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri’ne Dair Kanunun Geçici 1’nci maddesi uyarınca, 2495 sayılı 
Kanuna tabi olarak çalışan özel güvenlik personeline tanınmış olan 5 yıl süreli eğitim 
muafiyetinin sona erecek olması nedeniyle, öngörülen süre içinde yapılması gereken 
yenileme eğitimleri ve sertifikalar hakkında düzenleme yapılması talebiyle TC İçişleri 
Bakanlığı’na yapılan başvurumuz olumlu bulunarak, Bakanlık tarafından 2009/42 sayılı 
Genelge yayımlanmıştır. Ayrıca, yenileme eğitimi kapsamında bulunan atış sınavlarının, 
bankacılık sektöründe görev yapan özel güvenlik görevlileri için hafta sonu gerçekleştirilmesi 
yönünde planlama yapılması ve sınavların buna uygun olarak organize edilmesi hususunda 
TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz başvurumuz da kabul 
edilerek yeni sınav tarihi belirlenmiştir. Geçen süre içerisinde, Resmi Gazete’nin 26 Eylül 
2009 tarih ve 27358 sayılı nüshasında, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine 
ilişkin olarak Birlik üyeleri tarafından uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunulması amacıyla Çalışma Grubu üyeleri ve TC İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla Birlik merkezinde 
19 Mart 2010 tarihinde bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 
 
33- Vergi ve aracılık maliyetleri:  Uygulamada ciddi sorunlara ve ihtilaflara neden olan 
belirsizliklerin giderilmesine, tereddütlere neden olan hususlara açıklık getirilmesine ve 
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düzenlemelerin aracılık maliyetleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine önem verilmiştir. 
Bu çerçevede aşağıdaki konularda yapılan çalışmalar yapılmıştır:  
 
a. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı, önceden açıklanan bir takvime 
bağlı olarak sıfırlanması, oran sıfırlanıncaya kadar, mevcut duruma göre daha düşük oranda 
olmak üzere, yurtiçinden ve yurtdışından açılan tüm kredilere kaynak ayırımı yapılmaksızın 
uygulanması talep edilmiştir. Konu önümüzdeki gündem maddeleri arasında kalmaya devam 
etmektedir. 
 
b. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tahvil ve bono piyasası işlemleri ile İMKB 
dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet alım satım işlemlerinin İMKB’ye bildirimleri 
ile ilgili olarak farklı bazlarda alınan borsa payı ve tescil ücretlerinde indirim yapılmasına 
imkan veren 25 Aralık 2009 tarih ve 314 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
 
c. Konut kredilerinde, konutun satılması halinde kaynak kullanımını destekleme fonu ile 
banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulamaları hususlarında Birlik üyelerinden alınan 
başvurular Konut Kredileri Çalışma Grubu ile Vergi Çalışma Grubu toplantılarında 
görüşülmüştür.  
 
İpotek tesis edilmeden kullandırılan kredilerde BSMV uygulamasına ilişkin hususlar hakkında 
Konut Kredileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’na 
gönderilmiş ve Kurul yetkilileriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Başvurumuza 
alınan 7 Aralık 2009 tarih ve 911 sayılı yazıda BSMV istinası kapsamının Maliye 
Bakanlığı’nca değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
d. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında ve elde 
tutulması sürecinde elde edilen gelirler üzerinden yapılmakta olan tevkifat oranının dar 
mükellef gerçek kişi ve kurumlar için yüzde 0 olarak uygulanmasına olanak sağlayan Kanun 
hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. İptal hükmü henüz yürürlüğe 
girmemiş olmakla birlikte, TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 
düzenleme değişikliği hazırlıklarına başlandığı bilgisi edinilmiştir. Konu Birlik gündemindedir.  
 
e. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
düzenlemesi ile bankaların kuruluş ve faaliyet izin belgelerinden alınan harçlar yükseltilmiş, 
ayrıca nüfus ile ilişkilendirilerek şubeler için her yıl ödenecek yeni harçlar getirilmiştir. Konuya 
ilişkin Birlik üyelerinden alınan görüşler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulmuştur. 
Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete’nin 5 Şubat 2010 tarih ve 27484 sayılı nüshasında 
yayımlanmıştır. 
 
f. Elektronik beyanname eki tip bilanço ve gelir tablolarına ilişkin GİB’nin bilgi talebi 
Vergi Çalışma Grubu üyelerine gönderilmiş, üyelerden alınan bilgiler değerlendirilerek talep 
karşılanmıştır.  
 
g. Türev ürünlerin gelir ve kurumlar vergisi ile banka ve sigorta muameleleri            
vergisi yönünden vergilendirilmesi konusu Birlik gündemindeki yerini korumuştur. Vergi 
düzenlemelerindeki eksikliklerin ve gri alanların uygulamada neden olduğu sorunların 
ortadan kaldırılmasını, belirsizliklerin giderilmesini ve rekabetin daha iyi işlemesini teminen, 
genel vergi düzenlemelerine göre yapılmakta olan, ancak özel nitelikler taşıyan türev 
işlemlerin, vergi düzenlemelerindeki durumunun açıklığa kavuşturulması amacıyla alt 
düzenlemelerin kısa sürede tamamlanması hususunda başvuru yapılmıştır. 
 
h. Henüz kesinleşmemiş kamu alacağı hakkında vergi dairesi tarafından ilgili kurumun 
kamuoyuna ilan edilmesinin önlenmesini teminen başvuru yapılmıştır. 
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i. Yurtdışındaki şubelerden kullandırılan kredilerin vergilendirilmesi hususunda 
uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve belirsizliklerin ortadan kaldırılması  
gündemindedir. 
 
j. Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin kullandırılacak 
krediler nedeniyle lehe alınacak paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi 
tutulması gerektiği şeklindeki belirlemenin tekrar değerlendirilerek, Kanun maddesinde yer 
verilen istisnanın kapsamı ve şartlarına ilişkin başvuru yapılmıştır. 
 
k. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesi uyarınca yapılan değersiz alacak 
uygulamalarında Birlik üyeleri nezdinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve yeknesaklığın 
sağlanması amacıyla ilgili düzenlemelerde değişiklik yapılmasını teminen GİB’ye yapılan 
başvuruya alınan 02.11.2009 tarih ve 102537 sayılı yanıt Birlik üyelerine duyurulmuştur. 
Konu Bankacılık Kanunu hükümleri açısından da değerlendirilmesini teminen, belli koşulları 
taşıyan 5. Grup kredilerin ilgili karşılıkları ile birlikte netleştirilmesine ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na yapılan başvuruya alınan 1 Nisan 2010 tarih ve 6554 
sayılı yanıt üyelerimizle paylaşılmıştır. 
 
l. GİB’ye yapılan başvurular çerçevesinde; i. Yatırım fonlarının BSMV mükellefiyetine 
ilişkin olarak Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesi, ii. yurt dışından alınan 
işletme kredisinde 1 yıldan önce yapılan dönüştürme işleminde Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu (KKDF) uygulaması, iii. dövize endeksli kredilerde BSMV matrahının 
belirlenmesi uygulaması, iv. hizmet ihraç bedellerinde Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi 
konusuna ilişkin Birlik üyeleri ile vergi daireleri arasında uygulama birliğinin sağlanması, v. 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin yurtiçi ilişkili şirketlerde 
transfer fiyatlandırması işlemlerini "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu”na dahil 
etmeyerek, bu bilgileri İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz 
etmelerine imkan tanınması, hususlarında GİB’e yapılan başvurulara alınan yanıtlar Birlik 
üyelerine iletilmiştir. 
 
34- Toplantılar 
 
a. Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza Reisoğlu başkanlığında 
banka hukukçularının katılımıyla “Bankacılıkta Güncel Hukuki Sorunlar” konulu konferans 16-
18 Ekim 2009 tarihleri arasında Abant’ta düzenlenmiştir. Yargıtay 11’inci ve 19’uncu Hukuk 
Dairesi Başkan ve Üyeleri, İstanbul, İzmir, Ankara Ticaret Mahkemeleri Başkan ve Üyeleri ve 
banka hukukçularının katılımının sağlandığı, TC Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker’in açılış 
konuşmasını yaptığı konferansta; “Bankacılık Kanunu’nun Kredi Düzeninin Merkez Kavramı 
Risk ile Bundan Doğan Sorumluluk Üzerine Notlar”, “Anonim Şirketlerde Pay Rehni”, 
“İnternet Bankacılığından  Kaynaklanan Zararlarda Bankaların  Sorumlulukları”, “Çek 
Hukukuna İlişkin Muhtelif Sorunlar” ve “Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Kaydi Sistem:Uygulamada 
Karşılaşılan Sorunlar  ve Çözüm Önerileri” başlıklı tebliğler sunulmuştur.  
 
b. Yeni Borçlar Kanunu Tasarısı’nın bankaları doğrudan ilgilendiren maddelerinin 
değerlendirilmesini teminen, TBB Hukuk Başmüşaviri Prof. Dr. Seza Reisoğlu başkanlığında, 
banka hukukçularının katılımıyla 11-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Sapanca’da “Borçlar 
Kanunu Tasarısı’nın Bankaları Doğrudan İlgilendiren Değişikliklerini Değerlendirme” konulu 
bir seminer düzenlenmiştir. Seminerde “Genel Hükümlere Getirilen Değişikliklere Genel 
Bakış”, “Genel İşlem Şartları”, “Kefalet” ve “Özel Hükümlerde Bankalar İçin Yenilik Getiren 
Düzenlemeler” başlıklı tebliğler sunulmuştur.  
 
c. Bankaların iç sistemlerinden sorumlu yönetim kurulu ve denetim komitesi üyeleri ile 
risk yönetimi yöneticilerinin katılımıyla Türkiye’de bankacılık sektöründe risk yönetimi ve 
uygulamaları konusundaki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla 17 Aralık 2009 tarihinde 
İstanbul’da bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda BDDK Risk Yönetimi Dairesi Başkanı açılış 
konuşması ile Türkiye’de faaliyette bulunan  Erns&Young Kurumsal Finansman Danışmanlık, 



 21

Pricewaterhouse&Coopers Danışmanlık Hizmetleri, Deloitte Danışmanlık Hizmetleri, KPMC 
ve Oliver, Wyman&Company Danışmanlık temsilcilerinin sunumları yer almıştır.  
 
d. Ekonominin izlenmesine ve Birlik üyelerinin bilgilendirilmesine dönük faaliyetler 
çerçevesinde, “Kamu Maliyesinde Sağlık Harcamaları” ve “Mevsim ve Takvim Etkilerinden 
Arındırma” konulu üç toplantı Birlik üyeleri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
 
e. Uluslararası alanda finansal sektörün ve bankacılığın yeniden yapılandırılmasına 
yönelik önemli kararların alınmakta olduğu G-20 ülkeleri toplantıları ile Finansal Sektör 
İstikrar Forumu çalışmaları ile para politikası uygulamaları hakkında TC Merkez Bankası 
yetkilileri ve Birlik üyelerinin katılımıyla 18 Aralık 2009 tarihinde bir toplantı yapılmıştır. 
 
f. İş Hukuku Çalışma Grubu’nun katkıları ile bankaların insan kaynakları birimlerine 
yönelik olarak 14 Nisan 2010 tarihinde, Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’nin konuşmacı olarak 
katılımıyla  “Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Hizmet Akdine İlişkin Düzenlemeleri” konulu bir 
konferans düzenlenmiştir.  
 
g. Birlik gündeminde bulunan vergisel konuların karşılıklı görüşülerek 
değerlendirilmesini teminen TC Maliye Bakanlığı GİB yetkilileri ve Birlik üyeleri ile 5-7 Mart 
2010 tarihleri arasında Sapanca’da “Vergi Komitesi Çalışma Grubu toplantısı” 
düzenlenmiştir. 
 
h. 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 99 uncu maddesine istinaden oluşturulan Finansal 
Sektör Komisyonu’nun toplantısı 25 Kasım 2010 tarihinde BDDK’nın Ankara  merkez 
binasında gerçekleştirilmiştir. BDDK Başkan Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya; BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet 
Kurumu, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile Türkiye 
Bankalar Birliği’nden temsilciler katılım sağlamıştır. 
 
i. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda oluşturulan ve Yönetim Kurulu 
Başkanımızın başkanlığını yürüttüğü “Türkiye Bankacılık ve Finans Meclisi”nin toplantısı 
sektörün mevcut durumunun değerlendirilmesi gündemiyle 12 Şubat 2010 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.  
 
j.  TÜSİAD’ın Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Ekonomi ve 
Bankacılık Çalışma Grubu faaliyetleri sürdürülmekte ve düzenli toplantılarına katılım 
sağlanmaktadır. 
 
35- Birlik danışmanları başkanlığında çalışmalarını yürüten Hukuk Müşavirleri Kurulu ile 
Vergi Çalışma Grubu’nun yanısıra, bu faaliyet döneminde Birlik üyeleri ve ilgili diğer 
kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan çalışma grubu toplantılarında 
gündemdeki konular değerlendirilmiş ve Birlik görüşlerinin oluşturulmasına hazırlık 
yapılmıştır. İlgili makamlara yapılan ziyaretlerle Birlik görüşlerinin dikkate alınması 
hususunda çaba sarf edilmiştir.  
 
36- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında 
Yönetmelik hükümleri uygulamalarına ilişkin gündemde bulunan konuların görüşülmesini 
teminen oluşturulan Çalışma Grubu, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş ve Kredi Kayıt Bürosu 
A.Ş. ile işbirliği içinde BDDK ile yakın temas içinde olmuştur. Bu faaliyet döneminde üzerinde 
çalışılan ana konular aşağıda sıralanmıştır. 
 
a- Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun tasarısı hakkında 
Birlik görüşü oluşturulmuştur. Tasarı yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. Yeniden yapılandırma 
için Kanunda süre öngörülmesine rağmen, kendi inisiyatiflerine bağlı olarak bankalar 
tarafından süre uzatımı yapılmıştır.  
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Bankaların müşterileri ile imzaladıkları protokoller ve protokolü bozan borçlulara ilişkin 
istatistikler, kredi kartı çıkaran Türkiye Bankalar Birliği üyesi 21 bankadan Temmuz 2009 
itibariyle derlenmeye başlanmıştır. Aralık 2009 dönemi itibariyle protokol imzalanan kart 
sayısı 550.188 adet, kişi sayısı 497.349 ve borç tutarı 1.618.447.500 TL’dir. Protokolü 
bozulan kart sayısı 81.283 adet, kişi sayısı 76.794 ve borç tutarı 275.705.374 TL olmuştur. 
 
b- Temassız kart ile yapılan işlemlerin Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 
20’nci maddesi kapsamında değerlendirilmesini teminen BDDK’ya başvuru yapılmış, 
BDDK’dan alınan yanıt çerçevesinde yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilmiştir. 
 
c- Üye işyerlerinden kredi kartı başvurusu toplanmasına imkan sağlanmasını teminen 
BDDK’ya başvuru yapılmıştır.  
 
d- Avrupa Birliği’nin 2008/48/EEC sayılı Direktifindeki değişiklikler çerçevesinde Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasına ilişkin önerilerin 
hazırlanması çalışmaları sürdürülmektedir. 
 
e- Kredi kartları ile gerçekleştirilen fiktif işlemlerin önlenmesini teminen Rekabet Kurumu 
ve BDDK ile görüşmeler yapılmıştır. Konuya ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
f- Kredi kartlarına ilişkin yazılı basında yer alan haberler değerlendirilmiştir. 
 
37- Birliğe, e-posta aracılığıyla basından ulaşan talepler, iletişim danışmanlığını yürüten 
ajans süzgecinden geçirilerek, yazılı olarak cevaplanmıştır.  
 
II.  Sektörün İtibarının Korunması ve Tanınırlığının Artırılmasına Katkıda  
    Bulunma Çalışmaları 
 
38- Bankalardan, valiliklerden, bireylerden ve diğer kişi ve kurumlardan yazılı, sözlü veya 
elektronik ortamda gelen bilgi talepleri karşılanmıştır. 
 
39- Bankacılık sektörüne ait kamuoyuna açıklanan bilgiler üyelerden periyodik olarak 
toplanmış, istatistiksel raporlar üretilmiş ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu kapsamda 
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 
 
a. “Bankalarımız” kitabının, 2008 yılı verilerini içeren serisi Mayıs 2009’da yayımlanmıştır.  
 
b. “Müşteri Şikayetleri Raporu”nun oluşturulması amacıyla her üç ayda bir bankalardan 
şikayet sayıları, konuları ve sonuçlarıyla ilgili veriler toplanmış ve toplulaştırılarak bankalara 
duyurulmuştur. 
 
c. Bankaların Mart 2009, Haziran 2009 ve Eylül 2009 dönemleri itibariyle, konsolide ve 
konsolide olmayan, üçer  aylık dönem sonu bilgileri Yönetmelikte belirtilen süreler içinde 
bankalar tarafından Birliğe iletilmiş ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Ayrıca, “Ortak Veri 
Gönderim Seti” bilgileri de banka bazında ve Türkçe/İngilizce olarak internet sitesinde 
yayımlanmıştır. Aralık 2009 dönemine ait verilerin yayınlanma işlemi sürdürülmüştür.  
 
d. Toplulaştırılması anlamlı bazı bilgiler, gruplar ve sektör bazında toplulaştırılmış ve 
internet sitesinde “Seçilmiş Mali Tablolar” altında “Grup Bazında Seçilmiş Tablolar” başlığı ile 
Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasına devam edilmiştir.  
 
e. “Seçilmiş Mali Tablolar” başlığı altında yer alan “Banka Bazında Seçilmiş Tablolar” 
raporunun Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasına devam edilmiştir. 
 
f. Birliğin internet sitesinde yayınlanan raporlardan ayrı olarak, banka üst düzey 
yöneticilerine yönelik hazırlanan yardımcı rapor üçer aylık dönemlerde hazırlanmış ve 
iletilmiştir. 
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g. Bankaların "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin 
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" kapsamında hazırladıkları ve Birliğe gönderdikleri 
bilgiler kullanılarak Eylül-Aralık 2009 döneminde seçilmiş bazı bilanço kalemlerinin 
derlenmesiyle 2003-2008 dönemine ait karşılaştırmalı bilgi sunan bir rapor hazırlanmış ve 
internet sitesinde yayımlanmıştır. 
 
h. “İMKB'de İşlem Gören Ticaret Bankalarının Üç Aylık Toplu Bilançosu” rapor, üçer aylık 
dönemler itibarıyla Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.  
 
i. Üçer aylık dönemler itibarıyla “Banka, Şube ve Personel Sayıları”,  “İnternet Bankacılığı 
İstatistikleri”, “Tüketici Kredileri Konsolide Raporu” ve “Çağrı Merkezi İstatistikleri”  raporları 
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.  
 
j. Mart 2006 döneminden başlanarak, üçer aylık dönemlerde hazırlanan ve bankalara 
iletilen “Ana Ortaklık ve Sermaye Yapısı” raporu, kamuoyundan gelen talepler dikkate 
alınarak, “Banka Grupları Bazında Sermaye Yapısı” başlığı altında internet sitesinde de 
yayımlanmıştır.  
 
k. Yıl sonları itibariyle “İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler” başlığı altında yayınlanan 6 adet 
raporun Aralık 2008 bilgilerini içeren sayıları Haziran 2009 tarihinde yayınlanmıştır. Aralık 
2009 dönemini içeren raporların Haziran 2010 ayında yayınlanması planlanmaktadır. 
 
l. “İller ve bölgeler itibariyle kredi ve mevduat bilgileri” raporu Haziran 2009 tarihinde 
yayımlanmıştır.  
 
m. Bankalarımız kitaplarının eski sayılarında yer alan şube bilgileri, 1961 yılından 
başlayarak gözden geçirilmiş; iller ve ilçeler itibariyle şube sayıları banka ve gruplar bazında 
olmak üzere birleştirilerek tarihsel bir bilgi serisi olarak “İllere Göre Özet Bilgiler” başlığı 
altında Haziran 2009 ayında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.   
 
n. Daha önceden “Rasyolar” başlığı altında yayınlanan rapor, Aralık 2001-2008 yıllarını 
kapsayacak şekilde yeni formatı ve rasyo tanımlarıyla hazırlanmış ve Türkçe ve İngilizce 
olarak Haziran 2009’da yayınlanmıştır. Aralık 2009 raporu için bilgi derleme çalışmaları 
devam etmektedir.  
 
o. 50. yıl çalışmaları kapsamında çıkarılan “50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve 
Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1958-2007” başlıklı kitabın ekinde yer alan ve 1958-2007 
yıllarını kapsayan istatistiklere 2008 yılı bilgileri de eklenerek Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanmış ve internet sitemizde yayınlanarak kullanıma sunulmuştur. 
 
p. “Yeniden Yapılandırılan Kredi Kartları”na ilişkin istatistikler 2009 Temmuz ayı için 
toplanmaya başlanmış, gelen bilgiler konsolide edilerek internet sitesinde yayınlanmıştır. 
Bankaların yeniden yapılandırma sürelerini uzatmaları nedeniyle bilgi toplama işlemi Aralık 
2009 sonuna kadar sürdürülmüştür.  
 
q. TUİK ile resmi istatistiklerin yayınlanması ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Resmi 
istatistik raporu kapsamındaki 2009 yıl sonuna ait bilgiler 1 Haziran 2010 tarihinde internet 
sitesinde yayınlanacaktır.  
 
r. İnternet bankacılığında güvenlik artırıcı önlemlerin devreye girmesinden sonra, 
kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla, bankalardan derlenen bilgilerle  “tek kullanımlık şifre 
ile ilgili ücretler” tablosu hazırlanmış ve TBB sitesinden yayımlanmaya başlanmıştır.  
 
s. TBB sitesinde “bankaların çağrı ve şikayet merkezi iletişim bilgileri” tablosu 
yayımlanmaya başlanmıştır.  
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t. TBB olarak hazırlanan ve internette yayınlanarak kamuoyuna sunulan tüm yayınlar ve 
dönemsel raporlar için yayınlama frekansını, referans dönemini ve yayınlanma haftasını 
gösteren bir takvim hazırlanmış ve siteye konulmuştur.  
 
u. TBB veri tabanına elektronik olarak bilgi girişi yapılmasına 1988 yılında başlamıştır. Bu 
tarihten günümüze kadar olan ve değişik kaynaklardan derlenen il ve bölge bazında bilgiler, 
kullanıcılara daha kolay erişim sağlanması amacıyla, tek bir çatı altında toplanmış ve “İllere 
ve bölgelere göre veri sorgulama sistemi” başlığı ile internet sitesinde kamuoyunun 
kullanımına sunulmuştur.  
 
v. Birliğin Statüsü gereği tutmakla yükümlü olduğu ve elektronik ortamda tutulan üye kayıt 
defterine yıllık bilgiler düzenli olarak girilmiş ve standart üye kayıt defteri formatında raporlar 
üretilmesi sağlanmıştır. Sistemde, Birliğin kuruluş yılı olan 1958 yılı itibariyle üye olan tüm 
bankalara ilişkin seçilmiş bilanço bilgileri, 1990 yılından itibaren bankaların oy hakları ve 
Genel Kurula katılmış ise banka temsilcilerinin adları, 1995 yılı itibariyle ise bankaların katkı 
payları yer almaktadır. Bankaların tarihsel gelişmelerine ilişkin yıllık bilgiler de sisteme 
işlenmiştir. 
 
40- Yazılı basın organlarının yöneticileri ziyaret edilerek gelişmeler ve gündemdeki 
konular hakkında Birlik görüşleri anlatılmıştır. Sektörün kamuoyu algısına yönelik çalışmalar 
yapan Stratejik İletişim Komitesi aylık toplantılar yaparak uluslararası gelişmeleri, Türkiye 
ekonomisi ve temel bankacılık göstergelerini, bankacılık sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendirmiştir. Basının bilgilendirilmesine yönelik  olarak 15 Eylül 2009 tarihinde Yönetim 
Kurulu Üyeleri yazılı ve görsel basının temsilcileri ile toplantı yapmıştır. 
 
41- Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın davetlisi olarak 14 Aralık 2009 tarihinde yapılan 
Meclis Toplantısı’na katılan Birlik Genel Sekreteri tarafından “Türkiye Ekonomisi ve 
Bankacılık Sektörü” konulu bir sunum yapılmıştır. 
 
42- Sosyal Sorumluluk Projesi:  “Çok Yaşa Bebek” (ÇYB) 8. yılına girmiştir. Bu sürede 
toplam 63 ilde  160 hastaneye,  780 cihaz bağışı yapılmıştır. T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü istatistiklerine ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayınlanan "Türkiye'de Sağlığa Bakış 2007 Raporu”na göre  ülkemizde her yıl ortalama 1 
milyon 100 bin çocuk doğuyor, yeni doğan her bin çocuktan 22'si diğer bir deyişle günde 
60’dan fazla bebek yaşamının daha ilk yılında hayata veda ediyor. Son yıllarda istatistiki 
verilere göre ülkemizde bebek ölüm oranlarının azalmakta olduğunun tespitinden büyük 
mutluluk duyulmuştur. 2009-2010 döneminde aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır; 
 
a. 2009-2010 döneminde ÇYB internet sitesi ve doğrudan Birliğe ulaşan başvurular yolu 
ile 106 hastaneden toplam 176 adet cihaz talebi alınmıştır. Danışma Kurulu üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen ihalede, 2009-2010 dönemi için 90 adet cihazın 21 ilde 26 
hastaneye hibe edilmesine karar verilmiştir. Projenin dönem çalışmalarına yönelik çalışma 
takvimi kapsamında basılı materyallerin (broşür, boyama kitabı ve kalem, doğru & yanlışlar 
föyü, el föyü, 2 adet roll up) ve görsel malzemelerin (tanıtım filmi, Çocukları Kazalardan 
Koruma eğitimi filmi ve bunların cd çoğaltımları , internet banner)   yapımı tamamlanmıştır. 
 
b. Projenin üyelerimize de tanıtılması amacıyla toplantı serisi başlatılmıştır; 31 Mart 
2010 tarihinde Denizbank ve 20 Nisan 2010 tarihinde HSBC Bank çalışanlarına sunum 
yapılmıştır.  
 
c. Samanyolu TV’de yayınlanan “Yarınlardan Sorumluyuz” adlı program için ÇYB 
Projesi’ni tanıtıcı çekim yapılmış ve 09 Ocak 2010 tarihinde yayımlanmıştır.   
 
d. ÇYB projesindeki gelişmelerin tanıtılmasına yönelik yapılan basın gezisi 2010 yılında 
Konya’da gerçekleştirilmiştir. Geziye basın mensuplarının yanı sıra İletişim Komitesi Üyeleri 
ve Danışma Kurulu Üyeleri’nden de katılımlar olmuştur.  
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e. Daha önce cihaz verilmiş olan hastaneler ziyaret edilerek “Proje İzleme 
Çalışmaları”na sürdürülmüştür. 
 
f. ÇYB Projesi’nin yanı sıra Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ile Amerikan Kalp 
Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen  Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (PALS - Pediatric Advance 
Life Support) eğitimleri Birlik sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. 
 
g. 46. Türk Pediatri Kongresi‘ne sponsorluk karşılığında kurulan tanıtım ofisi ile ÇYB 
Projesi tıbbi cihaz talepleri toplanmıştır.  
 
43- Bankacılık ve sigortacılık meslek yüksek okulları ile yapılacak işbirliği konusunda bir 
çalışma başlatılmıştır.  
 
44- Yönetim Kurulu Temmuz 2009-Haziran 2010 faaliyet döneminde 14 defa toplanmıştır.  
 
45- TC Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, ülkemizin zengin kültür varlıklarının 
uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayabilmek amacıyla sırasıyla “ GrandBazaar / 
Kapalıçarşı” ve “World Heritage In Turkey/Dünya Mirasında Türkiye” isimli kitapların İngilizce 
tercümesi yapılarak yayımlanmasına katkı sağlanmıştır. Benzer işbirliği çerçevesinde 
“Osmanlı Resim Sanatı” adlı kitabının İngilizce’ye tercüme edilerek 2010 yılında 
yayımlanması çalışmaları sürdürülmektedir.  
 
46- Yönetim Kurulu’nun Anadolu toplantıları çerçevesinde 4 Mayıs 2010 tarihinde 
İzmir’de İzmir Ticaret Odası işbirliğinde toplantı yapılmasına karar verilmiştir.  
 
47- Üniversite öğrencilerine bankacılık sektörünü tanıtmak, bankaların yapısı, işlevleri, 
insan kaynakları yönetim stratejileri ile Birlik hakkında bilgiler sunmak amacıyla üniversite 
toplantıları yapılmıştır. Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencilerine, 2 Mart 2010, Adnan 
Menderes Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine 31 Mart 2010, Konya Selçuk 
Üniversitesi İİBF öğrencilerine 16 Nisan 2010 tarihlerinde sunumlar gerçekleştirilmiştir. 
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren 
Marmara Finans Kulübü’nün 26 Nisan 2010 tarihinde düzenlediği "Ekonomiye Yön Verenler 
Zirvesi"ne katılım sağlanması planlanmıştır. Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu öğrencileri 
11 Mart 2010 tarihinde Birliğimizi ziyaret etmişlerdir. 
 
48- Çevrenin korunmasında bankaların rolünün değerlendirilmesini teminen Avrupa Birliği 
uygulamaları ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEPFI) tarafından geliştirilen 
standartların izlenmesi ve Birlik üyelerinin bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. 
Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından Çevre Çalışma Grubu ile işbirliği yapılmak üzere dünyada 
ve Türkiye’de yapılan uygulamaların paylaşılması amacıyla 16 Nisan 2010 tarihinde 
İstanbul’da bir konferans düzenlenmiştir. 
 
49- Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti  Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 
Tebliğ kapsamında, 1 Temmuz 2009–31 Mart 2010 döneminde, toplam 1.612 başvuru 
değerlendirilmiştir. Başvuruların 156 tanesi hakem heyetlerinde görüşülmüştür.  
 
Hakem heyetleri, banka ve kredi kartlarında 17, tüketici kredilerinde 11, diğer bankacılık 
hizmetlerinde 17 kez olmak üzere toplam 45 toplantı yapmıştır. Müşterilerin daha kolay 
erişimlerinin sağlanmasını teminen bankaların çağrı ve şikayet merkezlerine erişim kanalları 
bilgileri bankalardan talep edilerek internet sitemizde yayımlanmıştır.  
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Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetleri Gündemine Alınan Başvuru  
Sayıları ve Başvuruların Dağılımı ile Sonuçları  

 
Hakem Heyetleri: 

Banka ve Kredi 
Kartları 

Tüketici  
Kredileri  

Diğer 
Bankacılık 

Ürün ve 
Hizmetleri 

 
Toplam 

Alınan Başvuru 
Sayısı 793 406 413 1.612 

Görüşülen 
Başvuru Sayısı  59  50 47   156 

Müşteri Lehine 
Alınan Karar 
Sayısı (*) 

 
25 

 
  18 

 
  7 

 
    50 

(*): Müşteri lehine çıkan kararlardan 28 adedine ilişkin bankalardan uygunluk bildirimi 
alınmıştır.  
 
50- Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyelerinin Birliğimiz eğitim merkezinde 
sunulmakta olan seminerlere Ocak – Mart 2010 dönemi katılımı ile ilgili olarak 25 Kasım 
2009 tarihinde Birlik ve EGD arasında Protokol  imzalanmıştır. 
 
III. Birliğin Uluslararası İşbirliklerini Geliştirme Çalışmaları 
 
51- Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelerde faklı ülkelerde alınan önlemler ve 
önemli gelişmeler yakından izlenmiş ve üyelere bilgi verilmiştir.  
 
52- Avrupa Bankacılık Federasyonu 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 2009 yılı 
verilerini içermek üzere, Birlik tarafından yanıtlanması talep edilen “Banka Soygunları 
Hakkında Anket” formu Birlik üyelerinin katkısıyla hazırlanmaktadır. 
 
53- Uluslararası Bankacılar Enstitüsü (IIB) tarafından her yıl hazırlanan “Global Survey” 
kitabı için bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin özetlendiği bölüm hazırlanmıştır. 
 
54- Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlenen 
Birlik geleneksel resepsiyonu 5 Ekim 2009 tarihinde yaklaşık 1.000 misafirin katılımıyla 
İstanbul’da Feriye Restoran’da gerçekleştirilmiştir.  
 
55- İstanbul’da yapılan Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası yıllık toplantıları 
çerçevesinde, Birlik tarafından bazı toplantılara destek sağlamıştır:  
 
a. Birlik ve Arap Bankalar Birliği işbirliğinde 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde düzenlenen ve 
BDDK Başkanı Sayın Tevfik Bilgin’in açılış konuşmasını yaptığı Risk Yönetimi ve Uyum 
Konferansı’na (The Fifth MENA Compliance & Risk Management Forum, “Assessing the 
New Basel II Committee Suggestions”) Birlik üyelerinin katılımı sağlanmıştır.  
 
b. Uluslararası Finans Enstitüsü (International Institute of Finance - IIF) tarafından 2-4 
Ekim 2009 tarihlerinde Swiss Otel’de yapılan konferansın organizasyonuna destek 
sağlanmıştır.  
 
c. Per Jacobsson Vakfı tarafından 4 Ekim 2009 tarihinde Brooking Enstitüsü Küresel 
Ekonomi Bölüm Başkan Yardımcısı ve Sabancı Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi Sayın 
Kemal Derviş’in konuşmacı olarak katılımıyla yapılan “Growth After The Storm? A Longer 
Run Perspective” konulu konferansa destek sağlamıştır. 
 
d.  Uluslararası Bankacılar Enstitüsü (Institute of International Bankers - IIB) tarafından 
5 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen konferansa organizasyon desteği sağlanmıştır.  
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56- Bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür: 
 
a. 27-28 Ağustos 2009 tarihlerinde Arap Bankalar Birliği (ABB) ziyaret edilmiş, ortak 
çalışmalar ve 2010 yılına yönelik işbirliği konuları değerlendirilmiştir. Birlikler arasında bir 
Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) hazırlanmış ve imza aşamasına gelmiştir. 
ABB’nin geleneksel yıllık konferansının İstanbul’da yapılması için çaba ve destek 
sağlanmıştır. 
 
b. Kafkaslar, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Karadeniz Havzası ülkeleri ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bankalar Birlikleri arasında işbirliğini artırmaya yönelik başlatılan 
çalışmaların son safhasında Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya Bankalar 
Birlikleri’nin katılımıyla “Merkezi Avrasya Banka Federasyonu (Central Eurasian Banking 
Federation)” adı altında bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiş olup Türkiye, Azerbaycan, 
Ukrayna, Gürcistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan “Merkezi Avrasya Bankacılık 
Federasyonu  Kuruluş Anlaşması”nı (Charter) ve “Merkezi Avrasya Bankacılık Federasyonu  
Sözleşmesi”ni (Agreement on Establishment) imzayarak kurucu üye olmuşlardır. 
 
c. Ülkemizde ekonomik ve finansal sektördeki gelişmeler hakkında bilgi vermek, ikili 
ilişkileri geliştirmek amacıyla Birlik üyesi bankaların temsilcileri ile Bahreyn’de hizmet veren 
Türk bankalarının temsilcilerinin katılımıyla 9-10 Aralık 2009 tarihlerinde Bahreyn Bankalar 
Birliği, Bahreyn Ekonomik Gelişme Kurulu, Bahreyn Merkez Bankası, Bahreyn Bankacılık ve 
Finans Enstitüsü ile Türk Büyükelçiliği ziyaret edilerek toplantılar  yapılmıştır. 
 
d. Suriye Merkez Bankası işbirliğinde 29 Ekim 2009 tarihinde Beyrut’ta “New Approach 
for Risk Management in Light of Current Financial Crisis” konulu konferans, Şam’da, 24 
Ocak 2010 tarihinde “Syrian Turkish Commercial Banks Experiences” konulu konferans 
gerçekleştirilmiş olup TCMB ve BDDK’nın desteği ve Suriye’li bankacıların katılımı ile 6-7 
Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da “Risk Management and Payment Systems” konulu 
konferans hazırlıklarına başlanılmıştır.  
 
e. Ülkemizi ziyaret eden Suriye’li Heyete, Birlik Yönetim Kurulu Üyesi bankaların 
temsilcilerinin katılımı 18 Şubat 2010 tarihinde akşam yemeği verilmiştir. 
 
f. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği (KKBB) işbirliğinde düzenlenen eğitim programları 
çerçevesinde Eylül – Aralık 2009 V. Dönem eğitim faaliyetlerinde çeşitli konularda 11 
seminer Lefkoşa’da gerçekleştirilmiştir.  
 
g. Kosova Bankalar Birliği işbirliği ile Kosovalı bankacılardan oluşan bir heyete, 25 
Nisan – 2 Mayıs 2010 tarihlerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun desteği 
ile hazırlanan bir hafta süreli eğitim programı sunulmuştur.  
 
h. Institute of International Finance (IIF) tarafından Professional Development Programs 
(PDPs) çerçevesinde 24-26 Mayıs 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek “Risk 
Management / Focus on Risk Analyses” konulu seminere Türkiye Sermaye Piyasası Aracı 
Kuruluşlar Birliği, Risk Yöneticileri Derneği ve Birlik tarafından organizasyon desteği 
sağlanmıştır. 
 
i. Birliğimizin üyesi olduğu Balkan Ülkeleri Bankalar Birlikleri Forumu’nun  16 Ekim 2009 
tarihinde Saraybosna’da, Bosna-Hersek Bankalar Birliği evsahipliğinde yapılan toplantısına 
katılım sağlanmıştır.  
 
j. “Confindustria”, İtalyan Ticaret Komisyonu ve İtalya Bankalar Birliği işbirliği ile 25-26 
Şubat 2010 tarihlerinde Roma’da düzenlenen “Akdeniz İş Forumu” toplantısında bankacılık 
sektörüne ilişkin sunum yapılmıştır.  
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IV. Bankacılık Mesleğinin Gelişmesine Katkıda Bulunma Çalışmaları 
 
57- Eğitim çalışmaları: Maya Akar’da bulunan Eğitim Merkezi 1 Eylül 2009 tarihi itibariyle 
İktisadi Araştırmalar Vakfı’ndan (İAV) kiralanan Şişli 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza’ya 
taşınmıştır. Bu dönemde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir: 
 
a. Eğitim Merkezi’nde Eylül-Aralık 2009 döneminde 147 seminer, Ocak-Mart 2010 
döneminde 124 seminer gerçekleştirilmiş olup Nisan-Haziran 2010 döneminde 136 seminerin 
yapılması planlanmıştır. 
 
b. Eylül-Aralık 2009 döneminde toplam 6.381 başvuru alınmış olup 2.636 kişinin 
katılımı; Ocak-Mart 2010 döneminde 6.540 başvuru alınmış, 2.200 kişinin katılımı 
sağlanmıştır. Nisan-Haziran 2010 döneminde alınan 4.332 başvurudan 2.200’ünün 
katılımının sağlanması planlanmıştır.   
 
c. Eylül-Aralık 2009 döneminde 55; Ocak-Mart 2010 döneminde 22 ve Nisan-Haziran 
döneminde 35 yeni seminere eğitim kataloğunda yer verilmiştir.  
 
d. Banka şube sayılarının yoğun olduğu illerde “Bölgesel Seminerler” düzenlenmeye 
devam edilmiştir; 12-13 Aralık 2009’da Adana’da ve 23-24 Ocak 2010’da Ankara’da “Teminat 
ve Takip Hukuku”, 20-21 Şubat 2010’da Ankara’da “Şube Bankacılığında Yeni Trendler”, 1-2 
Mayıs 2010’da Adana’da “Kobiler İçin Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları” konulu seminerler düzenlenmiştir. 
 
e. Temmuz 2009 – Nisan 2010 döneminde düzenlenen konferans, panel ve eğitim 
amaçlı aşağıdaki toplantılar yapılmıştır:   
 
Kurumlarda Risk İştahı Belirleme ve Uygulama Stratejileri    28/09/2009  
Kurumlarda Risk İştahı Belirleme ve Uygulama Stratejileri   29/09/2009 
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele        29-30/09/2009 
BES Kurum Eğitim Sorumluları Kullanıcı Eğitimi    22/10/2009 
Global Kredi Krizi ve Türkiye Ekonomisi     09/11/2009 
Teminat ve Takip Hukuku            12-13/12/2009 
Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Değerlendirmesi              29/12/2009 
Opsiyonlar Stratejiler Fiyatlama Hedging Teminatlandırma/ 
Risk Derneği                      27/03/2010 
Sigortalanmış İhracat Alacakları        31/03/2010  
Hizmet Akdi Tebliği                                                                                4/04/2010 
Finansal Kurumlar İçin Çevrenin Önemi ve Sürdürülebilirlik           16/04/2010 
İçsel Derecelendirme Modelleme Kurulum Validasyon              29-30/04/2010 
 
58- Uzaktan eğitim sistemi: Bankacılık Eğitim Sitesinde (BES) kayıtlı kullanıcı sayısı 
10.000 kişiye yaklaşmıştır. BES’in alt yapısını oluşturan Eğitim Yönetim Sistemi’nin (EYS) 
ihtiyaçlarını daha geniş anlamda ve hızla karşılayabilmesi amacıyla yeniden yapılandırma 
çalışmaları tamamlanmış ve site 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren yeni EYS ve tasarımı ile 
hizmete açılmıştır. Sitede aşağıdaki yenilikler yapılmıştır:  
 
a. Suç gelirleri ve terörizmin finansmanıyla mücadele mevzuatında meydana gelen 
değişiklikler paralelinde Birlik uzaktan eğitim modülü tamamen yeniden oluşturulmuş ve 
ücretsiz olarak tüm kamuoyuna açılmıştır. Böylece, bankalarımıza, mecburi eğitim 
yükümlülüğünün karşılanmasında önemli bir olanak sunulmuştur.  
 
b. “Orijinal Banknotlar ve Sahte Banknotların Teknik Özellikleri” kurslarının güncelleme 
çalışmaları devam etmektedir. 
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c. Birliğin sahip olduğu 7 kurs üniversite öğrencilerine ücretsiz 1 Nisan 2010 tarihi 
itibariyle açılmıştır.  
 
d. Kişisel gelişim, iş ingilizcesi ve mesleki konularda yeni e-öğrenme kursları sunularak 
web tabanlı uzaktan eğitim kataloğunda konu çeşitliliğinin arttırılması için çalışmalar 
yapılmıştır.  
 
59- Bankacılar dergisi üç aylık periyodlarda yayımlanmaya devam etmiştir. 
 
60- Gürdoğan Yurtsever’in “Teftişten İç Denetime Banka Müfettişliği” adlı kitabı 
yayımlanmıştır.  
 
61- Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki gelişmelerin de yer aldığı bankaların 
genel bilgileri, bilanço verileri ve gelir gider tablolarının yayımlandığı “Bankalarımız  2009” ve 
İngilizcesi olan “Banks in Turkey-2009” adlı kitaplar yayınlanmıştır. 
 
62- Düzenli raporlama faaliyetleri çerçevesinde, “Türkiye Bankacılık Sistemi” başlıklı üç 
aylık, “İMKB Bankaları” başlıklı üç aylık ve “İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler” başlıklı yıllık 
raporlar ile “Türkiye Bankacılık Sistemi” başlıklı raporların İngilizce özetleri hazırlanmıştır.  
 
63- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) toplantıları çerçevesinde 2009 Ekim 
ayında yapılan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) toplantısı katılımcılarına sunmak üzere 
“Financial Sector and Banking Sector in Turkey” başlıklı rapor hazırlanmıştır.  
 
64- Çeşitli üniversite, yabancı heyetler ve basın kuruluşlarından gelen bilgi talepleri için 
bilgilendirme notları ve sunumlar hazırlanarak, paylaşılmıştır. 
 
65- TBB kütüphanesi: Bankacılık, finans ve ekonomi konularında kullanıcıların ihtiyacını 
karşılayabilmek için güncel yerli ve yabancı yayınlar izlenmiştir. Bankacılık veri tabanında 
düzeltme çalışmaları devam etmiştir. Bankacılık veri tabanında yapılan düzeltmeler 
sonrasındaki kayıt sayısı 14.064’dür. Kütüphanenin  tanıtımını sağlamak amacıyla 
“Bankacılar” dergisi ile birlikte dağıtım listesinde yer alan tüm şahıs, kurum ve kuruluşlara  
tanıtıcı broşür gönderilmiştir.  
 
66-  

Kütüphane Kullanımı 
 Temmuz 2009-Mart 2010 Temmuz 2008 – Mart 2009 
Kullanıcı sayısı 361 391 
Ödünç yayın sayısı 729 792 
 
67- Kütüphaneye sağlanan yeni yayınlar aylık olarak hazırlanarak kütüphane 
kullanıcılarına elektronik posta ile gönderilmekte ve internet sitesinden yayınlanmaktadır. 
Internetten de erişim sağlanabilen kütüphanemizin koleksiyon ve kullanım yoğunluğuna 
ilişkin verileri aşağıda yer almaktadır.  

 
Kütüphane Koleksiyonu (*) 

 Temmuz 2009 
- Mart 2010 

Temmuz 2008 
- Mart 2009 

Yayın sayısı 12957 12808 
Döneme ilişkin sağlanan yayın sayısı 293 555 
Süreli yayın sayısı (toplam) 
                   Türkçe (abone) 
                   Yabancı (abone) 
                   Diğer 

102 
28 

9 
65 

101 
20 
10 
71 
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Yapılan yeni organizasyon düzenlemesi ile Birlik kütüphanesi yayınlarla ilgili yasal mevzuatın 
takibi, yayınlar için ISBN /ISSN alımı, basım sürecinin takibi ve yayınların dağıtımı ile 
görevlendirilmiştir. Yayın arşivinde bulunan 467 adet Birlik yayını bu yayınları talep eden  9 
adet kütüphaneye gönderilmiştir.  
 
68- Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türk Kütüphaneciler Derneği’nin “Kültür 
Başkenti İstanbul, Kütüphaneler Başkenti İstanbul” temasıyla organize edilen ve TBB Goethe 
Enstitüsü ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa sponsor olarak desteklenen, “Avrupa 
Kültür Başkenti’nde Yeni Kütüphaneler” adlı konferans 30 Mart 2010 tarihinde İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Santral Kampüsü’nde gerçekleştirilmiştir.  
 
69- TC Kültür Bakanlığı ile işbirliği ile basımı yapılan “World Heritage in Turkey” kitabının 
dağıtımı yapılmıştır.  
 
V. Finansal Sektörün Rekabet Gücünün Artırılmasına, Rekabet Ortamının 
İyilleştirilmesine, Sektörün Büyümesine ve Sağlıklı Çalışmasına Katkıda Bulunma 
Çalışmaları 
 
70- Kurumsal kredilerle ilgili sorunların çözülmesi, bu alanda rekabetin güçlendirilmesi ve 
bilgi kalitesinin artırılması amacıyla Kurumsal Krediler Çalışma Grubu oluşturulmuştur.  
 
71- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinden (İTKİB) gelen talepler 
değerlendirilmiş ve İTKİB işbirliğiyle, sigortalanmış ihracat alacakları konusunda bir 
konferans düzenlenmiştir. Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. aracılığıyla paylaşılacak bilgiler 
hususunda çalışma başlatılmıştır.  
 
72- TC Merkez Bankası nezdinde bulunan memzuç bilgilerin paylaşımı konusunda 
başvuruda bulunulmuştur.   
 
73- Tüketici kredilerine ilişkin bankaların ilan ve reklamlarında belirtilen faiz oranlarının 
tüketiciler için yeterince bilgilendirici olması ve bankalar arasında karşılaştırma imkanı 
vermesi  müşterilerin üstlenecekleri maliyetler hakkında açıklayıcı olmasını teminen Birlik 
üyelerinin görüşleri alınarak hazırlanan çalışma Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek, 
1014 sayılı Bankalar Tarafından Kullandırılacak Tüketici Kredilerinin Faiz Oranlarına İlişkin 
İlan ve Reklamlarda Uyulması Gereken İlkeler yayımlanmıştır. 
 
74- TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'nin 21 Mart 2009 tarih ve 
27176 sayılı nüshasında yayımlanan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama 
Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmek ile Ticari Reklam ve 
İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır. 
Bankaların reklamlarında kullandıkları “yıllık toplam faiz oranı”na ilişkin bilgilerde farklılıkların 
önlenerek bu konuda bir standart sağlamak amacıyla bir bilgi paylaşım ve değerlendirme 
toplantısı yapılmıştır. TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğin de 
değerlendirildiği toplantı hakkında Birlik üyeleri bilgilendirilmiştir. Bankaların ilan ve 
reklamlarında belirtilen faiz oranlarında bankalararası uygulama farklılıklarının giderilerek 
haksız rekabet yaratılmaması hususunda uygulama birliği sağlanması için çalışmalarımız 
sürdürülmektedir. 
 
75- Teminat imkanı olmayan küçük ölçekli işletmelerin finansman kaynaklarına erişiminde 
kolaylık sağlamak üzere Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)’ye Hazine desteğinin verilmesine  
ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemeler çerçevesinde; Birlik koordinasyonunda, KGF’ye 
ortak olan 20 katılımcı banka (16 mevduat ve kalkınma ve yatırım bankası ile 4 katılım 
bankası) temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuştur. Söz konusu Çalışma Grubu 
toplantılarında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:  
 
a. KGF Ana Sözleşmesi’nde yeni yapıya göre yapılması gereken değişiklik önerileri 
hazırlanmıştır.  
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b. KGF’ye bankaların ve diğer finansman kuruluşların (katılımcı kuruluşlar) ortaklığına 
ilişkin; katılımcı kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen “Hissedarlar Anlaşması” 
hazırlanmış ve Yönetim Kurulu’nun 27 Temmuz 2009 tarihinde yapılan toplantısında kabul 
edilmesini takiben 20 katılımcı banka tarafından imzalanmıştır.  
 
c. Bankalar ile KGF arasında imzalanan “TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 
Tarafından Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ne Sağlanan Hazine Desteği Kapsamında Kredi Garanti 
Fonu Tarafından Verilecek Kredi Kefalet İşlemlerine Dair Genel Protokol” metninde yer 
alması istenen hususlar hakkında görüş oluşturulmuş ve KGF yetkilileriyle gerekli görüşmeler 
yapılmıştır. 
 
d. KGF Yönetim Kurulu’na bankaları temsilen 2 aday ile katılım bankalarından 1 denetçi 
üye seçilmiştir. Yine KGF bünyesinde kurulan Kredi Onay Komitelerine 2 asil, 2 yedek üye 
seçimi yapılmıştır.  
 
e. KGF iş akış süreçleri hazırlanmıştır. 
 
f. KGF düzenlemelerinin takip hukukunu ilgilendiren iş akışlarına ilişkin banka 
hukukçularıyla çalışma yapılmıştır. Söz konusu iş akışı sürecine ilişkin hazırlanan  çalışmaya 
KGF tarafından son halinin verilmesi beklenmektedir.  
 
g. KGF faaliyetleri hakkında katılımcı bankaların bilgilendirilmesini teminen ayda bir 
izleme toplantıları yapılmaktadır.  
 
h. KGF’nin Hazine desteği ya da bankaların ortaya koydukları sermayeleri kapsamında 
sağladığı kefaletler uyarınca kullandırılan krediler açısından kredi sınırları ve ayrılacak 
karşılıklara ilişkin oluşan tereddütler hakkında Yönetim Kurulu üyesi ve denetçi bankaların 
katılımıyla yapılan toplantı sonrasında BDDK’ya bir başvuru yapılmıştır.  
 
76- Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) talebi üzerine araç sicil kayıtlarına konulan 
rehin ve fek işlemlerinin elektronik ortamda yapılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Proje 
kapsamında; katılımcılar adına projenin mali koordinasyonu Birlik tarafından üstlenilmiş, 
EGM ile protokol imzalanmış, katılımcılardan taahhütname alınmış, EGM merkezinde 
kullanılmak üzere belirtilen donanım ve yazılım ürünleri satın alınarak kurulmuş, banka ve 
kuruluşlarla sağlanacak iletişim altyapısına ilişkin çalışmalar tamamlanmış ve hazırlanan 
yazılımların test aşamasına gelinmiştir. Projenin 2010 yılı ilk yarısında kullanıma açılması 
planlanmaktadır. 
 
77- İnternet bankacılığı güvenlik çalışma grubu tarafından daha önce hazırlanarak 
bankalara iletilen öneriler “Türkiye Bankalar Birliği İnternet Bankacılığı Güvenlik Standartları 
– Kasım 2009” raporu ile günün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenerek Birlik üyelerine 
iletilmiştir.  
 
78- BDDK tarafından yayınlanan “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak 
İlkelere İlişkin Tebliğ” ile birlikte 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle uygulamaya geçilen, iki bileşenli 
kimlik tanımlama yöntemi konusunda çalışma grubu tarafından kamuoyu duyurusu 
hazırlanmış ve sorunsuz bir geçiş olması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
 
79- Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yürütülen elektronik ihale (e-ihale) projesi 
çerçevesinde, bankalar tarafından tedarikçi firmalara sağlanan teminat mektupları ve banka 
referans mektuplarına ait bilgilerin elektronik ortamda iletilmesi için çalışma grubu tarafından 
başlatılan çalışmalara devam edilmektedir. 
 
80- Bankalarla anlaşma yapmaksızın ve bankaların bilgisi dışında, bankaların 
müşterilerine sunduğu olanaklar kullanılarak fatura ödeme merkezi ofisleri tarafından 
gerçekleştirilen işlemlerin engellenmesi amacıyla TBB tarafından hazırlanan 1013 sayılı 
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Tebliğ, BDDK’nın talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan 
Tebliğ Yönetim Kurulu’nun 20 Ekim 2009 tarihli toplantısında onaylanarak 5 Kasım 2009 tarih 
ve 1016 sayı ile yayımlanmıştır.  
 
81- Vergi daireleri tarafından bankalara iletilen haciz bildirilerinin elektronik ortamda 
yapılması ve cevaplandırılmasıyla ilgili olarak TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB) ile bankalar arasında yürütülmekte olan e-haciz çalışması koordine edilmektedir. 
 
82- Mahkemeler ve İcra Daireleri tarafından bankalara kağıt ortamında gönderilen, haciz 
taleplerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan verecek standart bir yapı (e-haciz) 
oluşturulması için TC Adalet Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Benzer şekilde, Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bankalara gönderilen icra bildirilerinin de standart bir 
yapıya kavuşturularak elektronik ortamda iletilmesi ve cevaplanması (e-haciz) için SGK ile 
birlikte e-haciz konulu bir çalışma başlatılmıştır.  
 
83- Banka şubelerinin vergilerinin tek bir ildeki (Genel Müdürlüğün bulunduğu il) Vergi 
Dairesi’nden yatırılabilmesi konusunda TC Maliye Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır. Olumlu 
karşılanan başvuruyla ilgili yasal altyapının hazırlanması amacıyla GİB tarafından hazırlanan 
tasarı yasalaşmıştır. Gerekli diğer düzenlemelerin yapılarak uygulamanın başlatılması 
konusu izlenmektedir.  
 
84- EFT sisteminin mali koordinasyonu katılımcılar adına Birlik tarafından yapılmaktadır. 
EFT 2010 yılı bütçesi 1.031.054,- ABD doları (KDV hariç) olarak Yönetim Kurulunca 
onaylanmış olup bütçe kapsamındaki yatırım ve harcamalar Birlik personeli ile çalışma grubu 
tarafından TCMB’nin de onayı ile yapılmaktadır. Bu dönem içerisinde çalışma grupları 
tarafından; KRED-SWFT mesajı, kamu elektronik ödeme (KEÖS) mesajları, IBAN kullanımı 
ile ilgili konular, iletişim hatlarının yedeklenmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. EFT 
kullanıcı grubunun 5-7 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılacak yıllık toplantısı Birlik tarafından 
koordine edilmektedir. 
 
85- GİB ile bankalar arasında yapılan vergi levhası sorgulamalarının elektronik ortamda 
yapılması ve GİB bünyesinde bulunan vergi mükelleflerine ait adres bilgilerinin bankaların 
kullanımına açılması ile ilgili olarak GİB’e başvuruda bulunulmuş ve bir çalışma başlatılmıştır. 
 
86- Türkiye SWIFT kullanıcı grubunun da üyesi bulunduğu ESA (European Swift Alliance) 
dönem toplantısı 3-4 Eylül 2009  tarihleri arasında Birliğin ev sahipliğinde İstanbul’da 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, ESA üyesi ülkelerin SWIFT kullanıcı grup başkanları ve 
SWIFT yetkilileri katılmıştır. Hong Kong’da 13-18 Eylül 2009 tarihlerinde yapılan yıllık Swift 
kullanıcı grup başkanları toplantısı ile yıllık SIBOS toplantısına katılım sağlanmıştır. TC 
Merkez Bankası yetkilisinin de katılımıyla, 17 Aralık 2009 tarihinde yapılan Swift Operasyon 
Çalışma Grubu toplantısında TC Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu 
Başkanlığı’ndan alınan ve “Tamamlayıcı Swift Transferleri” (Cover Payments) konusunda 
bankalardan gelen görüşler değerlendirilmiştir. 
 
87- Bankaların müşterilerinin bakiye sorma ve nakit çekme işlemleri için diğer bankaların 
ATM’lerini kullandırımlarına ilişkin başlatılan “Ortak ATM Paylaşımı” uygulaması kapsamında 
işlem yapacak olan banka kartı kullanıcılarının bankaların belirlediği hizmet bedellerini, işlem 
öncesinde ATM ekranlarından öğrenmelerini sağlayacak yeni uygulama hakkında kamuoyu 
bilgilendirilmiştir. 
 
88- Türkiye dışında iş yapan ve Engineering News Record dergisi tarafından dünyanın 
kendi ülkesi dışında iş yapan en büyük müteahhitleri sıralamasına giren 31 firmaya verilen 
ödüller vesilesiyle, 17 Ekim 2009 tarihinde Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından müteahhitlik sektörüyle ilgili çalışmaları nedeniyle bankacılık sektörü adına Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı’na teşekkür plaketi verildi. 
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89- Dünya Gazetesi Perşembe Rotası ile Deniz Haber Ajansı işbirliğinde bu yıl dördüncü 
kez düzenlenen "Altın Çıpa Denizcilik Başarı Ödülleri"nde, Gemi Finansı Ödülü kategorisinde 
Denizbank, Finansbank, Asya Finans, Yapı Kredi Bankası, A Bank, Fortis, Garanti Bankası 
ve Türkiye İş Bankası ödüle layık görüldü, ödül, 27 Haziran 2009 tarihinde, bankalar adına 
Birlik Genel Sekreteri’ne takdim edildi. 
 
VI. Birliğin Hizmet Kalitesini ve Paydaş Memnuniyetini Artırma Çalışmaları 
 
90- Güncel bilgilerin banka yöneticilerine elektronik ortamda hızlıca sunulması amacıyla 
genel müdür yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin (yönetim kurulu başkanı ve görevli 
üyeler dahil) e-posta bilgileri toplanmış ve istatistik veri tabanına girişleri yapılmıştır. Birlik 
tarafından hazırlanan 2 raporun (aylık öncü göstergeler ve aylık gerçekleşmiş göstergeler) e-
posta kanalıyla Genel Müdür Yardımcılarına (GMY) dağıtımı aylık olarak yapılmaktadır.  
Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi ve iyileştirilmesi amacıyla GMY’lere dağıtılan raporlar 
konusunda memnuniyeti ölçmek için, Ocak ayında gönderilen ilk raporlarla birlikte bir anket 
çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları bu raporların iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde 
kullanılmaktadır. 
 
91- İstatistiki raporların internetteki sunum memnuniyetini artırmak ve raporların basımını 
kolaylaştırmak amacıyla Eylül 2009 dönemi raporlarından başlanarak raporlar “pdf” 
ortamında da internette yayınlanmaya başlamıştır. Kullanıcılara kolaylık sağlaması açısında 
raporlar ayrıca, “word”, “excel” ortamında da yayınlanmaktadır. 
 
92- Eğitim Merkezi’nde, düzenlenen toplantı ve etkinliklerde  kullanılmak üzere 5.000 
adet logolu tükenmez kalem ile 10.000 adet logolu bloknot yaptırılmıştır. 
 
93- Sektöre yönelik ortak eğitim stratejilerinin belirlenmesi ve bu çerçevede Birliğin eğitim 
faaliyetlerinin bankalarımızın ihtiyaçları paralelinde şekillendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu 
Üyesi bankaların eğitim müdürlerinin katılımıyla oluşturulan Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu 
çalışmalarına devam etmektedir. 
 
VII. Birliğin İşgücü ve Kaynak Verimliliğini ve Etkinliğini Artırma Çalışmaları 
 
94- Bilgisayar sistemlerinin daha etkin ve verimli kullanımı amacıyla, yazılım ve 
donanımların güncellenmesi, faaliyetlerin otomasyonuna yönelik yeni projelerin geliştirilmesi 
ve gerçekleştirilmesi, bilgi sistemlerinde ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılması ve kullanımı 
ile ilgili destek ve eğitim hizmetleri verilmiştir.  
 
95- Görsel unsurlarla desteklenerek esnek bir yapıda yenilenen TBB internet sitesi 
(Türkçe/İngilizce) kullanıma açılmıştır. Daha önce Bilgi Sistemleri Biriminde olan, internet 
sitesine bilgi ve doküman ekleme yetkisi yeni sitenin devreye girmesiyle Birimlere 
devredilmiştir. İnternet sitesinin ziyaretçi sayısı aylık ortalama 40.000 civarındadır. 
 
96- Doküman Yönetimi Sistemi’nin iyileştirilmesi amacıyla DYS komitesi kurulmuş, 
personelin görüş ve önerileri alınarak iyileştirme yapılacak konular tespit edilmiş ve 
iyileştirme proje planı hazırlanmıştır. Buna göre, yapılacak iyileştirmeler Haziran 2010 
tarihinde tamamlanacaktır. 
 
97- Bilgi sistemleri altyapı güvenliği için dış denetim hizmeti alınmış, tespit edilen açık ve 
öneriler giderilmiştir. 
 
98- Birlik bünyesinde elektronik imza kullanımına ilişkin ön hazırlık çalışmaları 
tamamlanmıştır. 
 
99- 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internet erişimine 
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ilişkin iz kayıtlarının tutulacağı sistemin kuruluşuna başlanmıştır. Dönem içerisinde 
tamamlanması planlanmaktadır. 
 
100- Birliğin insan kaynaklarının etkin yönetimi amacıyla PricewaterhouseCoopers (PwC) 
danışmanlığında 2009 yılı boyunca entegre insan kaynakları sistemlerinin tasarımı yapılmış 
ve Eylül 2009 itibarıyla uygulamaya geçilmiştir. Proje kapsamında  Birliğin organizasyonel 
yapısı gözden geçirilmiş, iş tanımları revize edilmiş, pozisyon bazında yetkinlikler 
belirlenmiştir. Ücret sistemi yenilenerek, hedeflerle yönetim anlayışının performans sistemi ile 
tüm çalışanlara indirgenmesi sağlanmıştır.  
 
101- Çalışan eğitimlerinde geçtiğimiz faaliyet döneminde 9.01 gün  olan kişi başına düşen 
ortalama eğitim günü sayısı bu faaliyet döneminde ortalama 11 kişi/gün olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
102- Çalışan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak takdir, tanıma, ödüllendirme 
sistemi oluşturulmuştur. Kurum içi iletişimin geliştirilmesi, takım çalışmalarının özendirilmesi 
amacıyla Birlikiçi proje çalışmalarına çalışanlarımızın katılımları teşvik edilmiştir.  
 
103- 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca getirilen düzenlemeler paralelinde, Birlik 
çalışanlarından oluşan bir Etik Komisyonu kurulmuştur. Komisyon tarafından Kamu Etik 
Kurulu eğitmeninin katılımıyla çalışanlarımıza yönelik olarak etik eğitimi düzenlenmiş, Birlik 
içinde etik uygulamaları konusunda çalışanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılmıştır.  
 
104- 2009 Temmuz-2010 Mart döneminde gelen evrak sayısı 10.543, giden evrak sayısı 
ise 10.294 olmuştur. Birliğin artan yazışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve elektronik 
olarak arşivlenmesi amacıyla 2002 yılında kurulan Doküman Yönetim Sistemi artan 
ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sürekli iyileştirilmektedir.  
 
105- Birliğin arşivleme işleri Haziran 2009’dan itibaren Iron Mountain Şirketi’nden 
arşivleme hizmeti alınarak arşiv niteliğindeki evrakların sağlıklı ve güvenli bir ortamda 
muhafazası sağlanmış, arşivleme amacıyla yapılan kiralamadan kaynaklanan masraflarda 
yüzde 90 oranında tasarruf sağlanmıştır.  
 
106- Birlik Statüsü’nde öngörülen hesap ve kayıt düzeninin bağımsız denetim 
kuruluşlarınca denetlenmesi ve raporlanması hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca 
seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 2008 – 2009 
bütçe dönemi denetimi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. KPMG ile yapılmış olan 3 yıllık 
anlaşma 2008-2009 dönemi denetimi ile sona ermiş olup, yeni dönem için, Yönetim 
Kurulu’nun 29.05.2009 (35 sayılı) kararı ile, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.  
ile çalışılma kararı alınmıştır.  
 
107- Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda hazırlanan “Kamu 
Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Teşkilat ve Mali Yapıları, Denetimleri, 
Organlarının Seçimlerine Dair Esasların Değerlendirilmesi ile Bunların Etkin ve Verimli 
Şekilde Hizmet Yürütmelerinin ve Geliştirilmesinin Sağlanması Amacıyla Alınması Gereken 
Tedbirler” konulu 28.09.2009 tarih ve 2009/6 sayılı rapor Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından 02.02.2010 tarihinde Birlik ile paylaşılmıştır. Rapor ilgili 
birimlerimizce incelenmiş olup, rapor kapsamında değerlendirilen konularda Birlik 
uygulamalarının, bağlı olunan Kanun, Statü ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmiş 
olduğunun tespit edildiği görülmüştür.  
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VIII. Birliğin Ulusal Kalite Ödülü Almasını Sağlamaya Yönelik Çalışmalar 
 
Birliğin 2007 yılında başlatmış olduğu kalite çalışmaları EFQM Mükemmellik Modeli’nin 
gereklerinin bir plan içerisinde yerine getirilmesi sürdürülmektedir. Model kapsamında süreç 
yönetimi, liderlik, çalışanların yönetimi, politika ve stratejiler ile  işbirlikleri yaklaşımları 
gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmektedir. Birlik çalışanları, müşteriler ve toplum 
memnuniyetinin ölçümlenmesine yönelik olarak her yıl düzenli olarak anket çalışmaları 
yapılmakta, ölçüm sonuçlarına göre hazırlanan iyileştirme planları tüm çalışanların katılımıyla 
uygulanmaktadır. 2009 yılında Birliğin yönetmelikleri gözden geçirilmiş, prosedürler tüm 
faaliyetleri kapsayacak şekilde tamamlanarak uygulamaya girmiştir. Kalite Ödülü’nü almış 
olan kuruluşlar ile kıyaslama çalışmalarına katılım sağlanmıştır.  
 
2007 yılında başlamış olan hedeflerle yönetim anlayışının 2009 yılında stratejik hedeflerin 
performans yönetimi sistemi aracılığıyla bireylere kadar indirilmesi ile hedeflerin Birlik 
çapında yayılımı sağlanmıştır.  
 
IX. İstanbul’un Finans Merkezi Olmasını Sağlamaya Yönelik Çalışmalar 
 
İstanbul’un uluslararası finans merkezi olması (İFM) projesine ilişkin Birlik tarafından 2007 
yılında başlatılan çalışmaların sürdürülmesi Birliğin gündeminde bulunmaktadır. 2009 Yılı 
Programında İFM projesi stratejisinin oluşturulacağı yer almış ve sorumlu kuruluş olarak DPT 
belirlenmiştir. DPT koordinasyonunda oluşturulan ve Birliğin de üye olduğu çalışma grupları 
aracılığıyla tamamlanan “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (IFM) Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı” Resmi Gazete’nin 2 Ekim 2009 tarih ve 27364 sayılı nüshasında yayımlanarak  
kamuoyuna açıklanmıştır.  
 
Önümüzdeki dönemde İFM Stratejisi ve Eylem Planında belirlenen faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için İFM Koordinatörlüğü oluşturulması ve 
İFM organizasyon yapısının hukuki çerçevesinin oluşturulması  beklenmektedir. Birliğin İFM 
projesi çalışmalarında üstlenmiş olduğu özel sektör ve kamu işbirliğinde koordinasyon rolü 
çerçevesinde Eylem Planında yer alan faaliyetlerin takip edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu 
üyeleri arasından “İzleme Komitesi” oluşturulmuştur.  
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C. Türkiye Bankalar Birliği’nin 2008-2009 Bütçe Dönemi 
Sonuçları, 2009-2010 Bütçe Dönemi 9 Aylık Hesap Durumu ve 
2010-2011 Yılı Bütçe Tasarısı  

 
1. 30.6.2009 Tarihli Bilanço ve 2008-2009 Dönemi  
    Gelir-Gider Tablosu, Analizi ve Denetçiler Raporu 
 
 
Aktifler (Varlıklar)                TL 
 I- DÖNEN VARLIKLAR        15.674.582,10    
     A- HAZIR DEĞERLER     15.327.885,21    

     B- DİĞER ALACAKLAR          245.206,57    

     C- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI            99.824,79    

     D- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR              1.665,53    

II- DURAN VARLIKLAR             304.507,54    
       A- ALACAKLAR             10.275,88    

       B- MADDİ DURAN VARLIKLAR          260.402,38    

            Birikmiş Amortisman (-)     822.905,89     

       C- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR                               33.829,28    

            Maddi Olmayan Duran Varlık Birikmiş Amortismanı (-)     153.701,58     

                    AKTİFLER TOPLAMI        15.979.089,64    
      BORÇLU NAZIM HESAPLAR               49.266,20    

                    AKTİFLER GENEL TOPLAM        16.028.355,84    
    
Pasifler (Kaynaklar)    

 I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR        11.975.640,63    
      A- BORÇLAR            77.707,37    

      B- DİĞER BORÇLAR       3.044.883,16    

      C- ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER          161.210,10    

      D- GELECEK AYLARA ait GELİRLER ve GİDER        8.691.840,00   

  II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR          1.384.234,82    
      A- BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI       1.384.234,82    

   III- ÖZKAYNAKLAR            2.619.214,19   
      A- FONLAR          294.231,66    

           Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu     294.231,66     

          Dönem Net Geliri   2.324.982,53   

                    PASİFLER TOPLAMI        15.979.089,64    
     ALACAKLI NAZIM HESAPLAR               49.266,20    

                     PASİFLER GENEL TOPLAMI        16.028.355,84    
 
 
 



 37

 
Türkiye Bankalar  Birliği’nin 30.06.2009 Tarihli Bilanço Açıklamaları 
 
AKTİF 
 
Hazır Değerler: 
 
Kasa: 
30.06.2009  tarihi itibariyle kasa mevcudu 2.559,99 TL’dir.  
  
Bankalar : 
Bu  hesapta görülen 15.325.325,22 TL , banka mevcutlarımızın Haziran 2009  ayı sonu 
bakiyesidir. Bunun 2.456.565,09 TL’si EFT projesi ile ilgili miktarı, 451.819,57 TL’si taşıt 
kredisi rehin işlemleri projesi ile ilgili olarak açılmış olan hesaptaki miktarı, 10.613.488,57 TL 
ise vadeli mevduattaki hesabımızı, kalan ise vadesiz mevduat hesabında değerlendirilen 
miktardır.  
 
Alacaklar: 
Bilanço gününde 245.206,57 TL olan bu hesabın 132.864,54 TL’si Elektronik Fon Transferi 
yatırımları ile ilgili olarak bilanço gününe kadar yapılan harcamalara aittir. Bu miktarın 
dışındaki kısım ise Haziran ayı eğitim alacaklarımız ile geçici hesapların kalanını 
göstermektedir. 
 
Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları: 
Bu hesapta görülen 99.824,79 TL, bütçe sonu itibariyle vadeli mevduatta değerlendirilen 
tutara ait faiz gelirinin dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme yansıtıması gereken faizi, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak %5’lik hazine teşvik indirimi ile peşin ödenen kiralar 
ile diğer ödemeleridir.  
 
Diğer Dönen Varlıklar: 
Hesabın bakiyesi olan 1.665,53 TL  verilen avans miktarını göstermektedir. 
 
Duran Varlıklar: 
 
Alacaklar: 
Hesabın dönem sonu bakiyesi önceki yıldan devreden tutardan ibaret olup elektrik ve su 
idaresi ile ilgili verilen depozitoları göstermektedir. 
 
Maddi Duran Varlıklar: 
Bu hesabın 138.566,92 TL’sı Birliğimizin Akmerkez’de satın almış olduğu 2 kat, 3.794,30 
TL’sı Şile’deki arazimizin satın alınma değerini, 127.323,45 TL’si alınan Taşıtları, 162.341,72 
TL’si Vezne Merkezi’ne ait taşınmazları, kalan 651.281,88 TL’si ise almış olduğumuz 
mobilya, mefruşat, bilgisayar donanımı  ile diğer menkullerin değerini  göstermektedir. 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 
187.530,86 TL olan bu hesabın bakiyesi Birliğimize alınan bilgisayar programlarına ait lisans 
bedellerinin kaydedildiği  miktarı göstermektedir.  
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PASİF 
 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 
 
Borçlar: 
Bu hesapta görülen 77.707,37 TL Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk etmiş 
fakat ödemesi yapılmamış borçlarımızı göstermektedir 
 
Diğer Borçlar: 
3.044.883,16 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 2.591.688,59 TL 
Elektronik Fon Transferi projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalarımızdan yapılan tahsilat 
ve gelir tutarını, 450.480,97 TL ise taşıt kredisi rehin işlemleri projesi ile igili olarak tahsil 
edilen miktarı göstermektedir.  
 
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler: 
Tahakkuk ettirilmiş henüz ödemesi yapılmamış vergi, sigorta, gibi yasal kesintiler ile diğer 
borçlarımızın miktarı 161.210,10 TL’dir. 
 
Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider: 
Bu hesabın bakiyesi olan 8.691.840,00 TL, 2009-2010 bütçe dönemi giderlerini karşılamak 
üzere üyelerimizden Birliğimiz statüsünün 22.maddesi uyarınca Haziran 2009 ayında peşin 
tahsil edilen gider payı ve aidat miktarını göstermektedir. 
 
Borç ve Gider Karşılıkları: 
Bu hesaptan görülen 1.384.234,82 TL Yönetim Kurulu kararına istinaden Birliğimiz 
çalışanları için çalışılan zamanının tümünü kapsayacak şekilde ayrılmış olan kıdem tazminatı 
karşılığını göstermektedir. 
 
Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu: 
Bu hesabın dönem sonu itibariyle bakiyesini teşkil eden 294.231,66 TL Birliğimize ait sabit 
kıymetlerin amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir. 
 
Birikmiş Amortisman : 
Bu hesapta görülen 976.607,47 TL Birliğimize ait sabit kıymetlerin, birikmiş amortisman 
tutarını teşkil etmektedir. 
 
Dönem Geliri: 
2008-2009 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 2.324.982,53 TL  tutarındaki gelir 
fazlası 2009-2010 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 
 
Nazım Hesaplar: 
Toplam 49.266,20 TL olan Nazım Hesaplarımız teminat mektuplarına  aittir. 
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2008-2009 Bütçe Dönemi Gelir-Gider Tablosu 
  (01.07.2008-30.06.2009) 

 
 
 

       GELİRLER  13.223.395,51 
        Yıllık Aidat ve Masraf İştirak Payları 7.155.850,00  
        Bir Önceki Yıldan Devreden Gelir Fazlaları 3.528.832,63  
        Eğitim Hizmeti Gelirleri 1.274.251,01  
        Sair Gelirler 1.264.461,87  
   
                                                                                  
       GİDERLER  10.898.412,98 
          Yönetim Giderleri 6.539.495,39  
          Eğitim Hizmeti Giderleri 1.101.768,60  
          Kurumsal İletişim Giderleri 1.023.634,63  
          Özel Proje Giderleri 2.233.514,36  
   
                                                                                  
                      DÖNEM NET GELİRİ  2.324.982,53 
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Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2008-2009 Bütçe dönemi ile ilgili muamele ve gelir-gider 
hesapları ile 30.06.2009 tarihli Bilançosu Statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan 
incelenmiştir. 
 
Muamelelerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2009 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tespit etmiş olduğumuzu 
arz eder, bilanço ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 
                                                            Denetçiler  
 
                 (İmza)                                                                          (İmza) 
         Finans Bank A.Ş                                                         Eurobank Tekfen A.Ş 
            Genel Müdürü                                                    Genel Müdürü 
           Sinan Şahinbaş                                                        Mehmet Gani Sönmez 
 
                                                          (İmza) 
                                       Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
                                                     Genel Müdürü 
                                                      Halil Eroğlu 
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Bağımsız Denetim Raporu 

 
 
 

Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı’na 
İstanbul 

 
 
 
 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle hazırlanan 
ve ekte yer alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelirler ve giderler tablosunu, 
önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz.  
 
TBB Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama 
 
TBB Yönetim Kurulu finansal tabloların Birlik’in “Muhasebe Talimatnamesi”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. 
 
Yetkili Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama 
 
Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal 
tablolar üzerinde 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. 
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Görüş 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar 
Birliği’nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle mali durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait 
finansal performansını Birlik’in “Muhasebe Talimatnamesi” (Not 3) çerçevesinde doğru ve 
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
 
 
İstanbul, 
13 Temmuz 2009 

 Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci  
 Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
  
 
 
   
 Murat Alsan 
 Sorumlu Ortak, Başdenetçi 
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2. 2009-2010 Bütçe Yılı 9 Aylık 31.3.2010 Tarihi İtibariyle Hesap ve  
     Gelir-Gider Tablosu ve Denetçiler Raporu 

 
 31.3.2010 Tarihli Hesap Durumu    

 
Aktifler    TL 
   
Dönen Varlıklar       7.611.079,10 
Hazır Değerler 7.231.429,12 
  Kasa 3.556,52  
  Bankalar 7.227.872,60  
Diğer Alacaklar 140.682,08 
  Alacaklar 140.662,58  
  Diğer çeşitli alacaklar  19,50  
Gelecek aylara ait Gid. ve Gelir Tahakkukları 127.199,90 
  Gelecek aylara ait giderler 95.119,54  
  Gelir tahakkukları 32.080,36  
Diğer Dönen Varlıklar 111.768,00 
  İş avansları 4.756,00  
  Personel avansları       107.012,00  
Duran Varlıklar          344.922,43 
Alacaklar              3.020,08 
  Verilen depozitolar           3.020,08  
Maddi duran varlıklar          307.347,37 
  Arazi ve Arsalar           3.794,30  
  Binalar       138.566,92  
  Taşıtlar       127.323,45  
  Demirbaşlar       517.628,24  
  Diğer maddi duran varlıklar       255.023,28  
  Birikmiş amortismanlar (-)  734.988,82  
Maddi olmayan duran varlıklar            34.554,98 
  Diğer maddi olmayan duran varlıklar       188.042,76  
  Maddi olmayan duran varlık birikmiş   amor. (-)  153.487,78  
   
  
                       Aktif Toplamı 7.956.001,53 
                       Nazım Hesaplar 67.758,04 
  
                       Aktif Genel Toplamı       8.023.759,57 
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Pasifler              TL 
                              
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.916.364,45 
Borçlar 9.990,54 
  Satıcılar 9.990,54  
Diğer borçlar 1.738.345,48 
  Diğer borçlar 1.738.345,48  
Ödenecek vergi  ve diğer yükümlülükler 168.028,43 
  Ödenecek vergi ve fonlar 101.287,13  
  Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 65.365,99  
  Ödenecek diğer yükümlülükler 1.375,31  
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.384.234,82 
Borç ve gider karşılıkları 1.384.234,82 
  Kıdem tazminatı karşılığı 1.384.234,82  
Özkaynaklar 4.655.402,26 
Fonlar 341.902,35 
  Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 341.902,35  
  Dönem net geliri 4.313.499,91  
  
  
                        Pasif Toplamı 7.956.001,53 
                        Nazım Hesaplar 67.758,04 
  
                        Pasif Genel Toplamı 8.023.759,57 
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2009-2010 Bütçe Yılı 9 Aylık Gelir-Gider Tablosu 
(1.7.2009 - 31.3.2010) 

 
                                                         9 Aylık Gerçekleşme 
                                                                                                                        
 
Gelirler                                                 

 
                                         TL 

------------------------------------------------- ----------------------
Yıllık aidat ve masraf iştirak payları  8.700.480,00
Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 2.324.982,53
Eğitim hizmeti gelirleri 841.658,04
Sair gelirler 665.066,68
 
                    Gelirler toplamı 12.532.187,25
  
  
Giderler  
-------------------------------------------------  
Yönetim giderleri 4.857.727,20
Eğitim hizmeti giderleri 1.133.637,41
Kurumsal iletişim giderleri 1.046.414,40
Özel proje giderleri 1.180.908,33
 
 
                     Giderler toplamı          8.218.687,34
 
Dönem Net Geliri 4.313.499,91
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Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 

 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2009-2010 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, 
31.03.2010 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tespit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 

 Denetçiler 
 
 
 
           Finans Bank A.Ş                                             Eurobank Tekfen A.Ş 
            Genel Müdürü                                                      Genel Müdürü 
           Sinan Şahinbaş                                               Mehmet Gani Sönmez 
 
 
 
                                  Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
                                                Genel Müdürü 
                                                   Halil Eroğlu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
 

31 MART 2010 TARİHİNDE SONA EREN 
DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

FİNANSAL TABLOLAR VE 
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
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Bağimsiz Denetim Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 
 
1. Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan 

ve ekte yer alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık hesap dönemine ait 
gelirler ve giderler tablosunu, önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı 
dipnotların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Birlik’in 30 Haziran 2009 tarihli finansal 
tablolarının bağımsız denetimi başka bir denetim firması tarafından yapılmış ve 13 
Temmuz 2009 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş beyan edilmiştir. 

 
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. 

 48



 
 

 
Görüş 
 
4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar 

Birliği’nin 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 
dokuz aylık 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. 
PricewaterhouseCoopers Üyesi 
 
 
 
 
Zeynep Uras, SMMM 
Sorumlu Ortak Başdenetçi 
 
İstanbul, 22 Nisan 2010 
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Türkiye Bankalar Birliği 
31 Mart 2010 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar 
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 Cari Dönem Önceki Dönem 
 Notlar 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
AKTİFLER 
 
Dönen Varlıklar  7.614.099 15.684.859 
 
Hazır değerler 4 7.255.387 15.342.655 
Diğer alacaklar 5 143.702 255.483 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 6 103.242 85.055 
Diğer dönen varlıklar 7 111.768 1.666 
 
Duran Varlıklar  208.762 294.231 
 
Maddi duran varlıklar 8 207.569 260.402 
Maddi olmayan duran varlıklar 8 1.193 33.829 
 
AKTİFLER TOPLAMI  7.822.861 15.979.090 
 
PASİFLER 
 
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  1.972.362 11.975.640 
 
Borçlar 9 9.991 8.769.547 
Diğer borçlar 10 1.738.345 3.044.883 
Ödenecek vergi ve fonlar 11 168.026 161.210 
Borç karşılıkları 12 56.000 - 
 
Uzun vadeli yabancı kaynaklar  1.309.607 1.384.235 
 
Borç ve gider karşılıkları 12 1.309.607 1.384.235 
 
Özkaynaklar   4.540.892 2.619.215 
 
Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 8 208.762 294.231 
Birikmiş gelirler 20 4.332.130 2.324.984 
 
PASİFLER TOPLAMI  7.822.861 15.979.090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar. 
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 Cari Dönem Önceki Dönem  
  1 Temmuz 2009 - 1 Temmuz 2008 - 
 Notlar 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
GELİRLER 
 
   Yıllık aidatlar 14 8.700.480 7.155.850 
   Eğitim hizmeti gelirleri 15 841.658 716.293 
   Faiz gelirleri 13 554.868 1.034.946 
   Diğer gelirler  81.441 17.519 
 
TOPLAM GELİRLER  10.178.447 8.924.608 
 
GİDERLER 
 
   Yönetim giderleri 16 4.810.342 4.772.184 
   Eğitim hizmeti giderleri 17 1.133.637 716.196 
   Kurumsal iletişim giderleri 18 1.046.414 868.714 
   Özel proje giderleri 19 1.180.908 1.679.600 
 
TOPLAM GİDERLER  8.171.301 8.036.694 
 
NET GELİRLER  2.007.146 887.914 
 
Önceki yıldan devreden gelir fazlası  2.324.984 3.528.833 
 
BİRİKMİŞ GELİRLER 20 4.332.130 4.416.747 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“Kurum”) uygun görüşünü almak 

suretiyle etik ilkeleri belirlemek,  
d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurum’ca alınması istenilen tedbirlerin 

uygulanmasını takip etmek,  
e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek ve rekabetçi ortamın korunması amacıyla her 

türlü tedbiri almak ve uygulamak,  
f) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin 

usûl ve esaslar ile bu tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemleri Kurum’un uygun 
görüşünü alarak belirlemek, 

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

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

h) Bankalar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak, 
ı) Banka ve bankacılıkla ilgili olan konularda resmi makam ve kuruluşlara genel mahiyette 

istişari mütalaa vermek,  
i) Ulusal tasarrufun teşviki için gerekli çalışmaları yapmak ve yetkili mercilere önerilerde 

bulunmak,  
j) Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme 

kavuşturulmasını temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurum’ca onaylanan usûl 
ve esaslar dahilinde hakem heyeti oluşturmak, 
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1. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU (Devamı) 
 
k) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini 

temin etmek, 
l) Gizlilik niteliği taşımayan banka istatistiklerini toplamak ve kamuoyuna duyurmak,  
m) Bankacılık konusundaki mevzuatı izlemek ve bu alandaki düzenlemeleri üye bankalara 

duyurmak,  
n) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bankaların, müşterilere sundukları 

hizmetler karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler 
ve bunlarla ilgili diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve 
ücretler ile mudilerine ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının 
tespitine ilişkin olarak üye bankalara yönelik tavsiye kararları almak,  

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

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

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

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

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

a. Aidat gelirleri 
 
Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, 
bankaların bir önceki yıl sonu aktif büyüklüklerine göre belirlemekte ve her yılın Haziran 
ayı içinde bankalardan üyelik aidatlarını peşin olarak tahsil etmektedir. Peşin tahsil 
edilen üyelik aidatları gelir yazılmayıp “Borçlar” hesabı altında emanete alınmakta ve bir 
sonraki hesap dönemi açılışında gelir olarak kaydedilmektedir. 
 
b. Yabancı para işlemler 
 
Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan varlıklar ve yükümlülükler dönem sonu 
alış kuru esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan 
kur farkları, kur farkı gelir ve gider hesabında net olarak takip edilmektedir. 
 
c. Hazır değerler 
 
Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen 
faizleri de bu hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri 
masraflar bu hesaptan düşülmektedir. 
 
ç. Menkul kıymetler 
 
Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba 
kaydetmektedir. Bilanço tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar 
kapanış günündeki ortalama borsa fiyatı ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu 
değerleme sonucunda çıkan pozitif ve/veya negatif değerleme farkları gelirler ve 
giderler tablosuna aktarılmaktadır. 31 Mart 2010 ve 30 Haziran 2009 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 2010 ve 30 Haziran 2009 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 
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(“KDV”) - dahil ve varlığı önceden belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanabilmek üzere 
çalışabilir duruma getirmek için katlanılan tüm giderlerden oluşmaktadır. 
 
Birlik bilançosunda demirbaşları içeren menkuller ile arsalar ve binaları içeren 
gayrimenkuller elde etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte ve elde edildiği tarihte 
giderleştirilerek gelirler ve giderler tablosunda, “Demirbaş alım giderleri” hesabına, 
bilanço pasifinde ise “Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu” hesabına 
kaydedilmektedir. Menkullerin ve gayrimenkullerin kullanım ömürleri içinde elde etme 
maliyetlerinin itfasını teminen ayrılması gereken amortisman bedelleri bilançonun 
aktifinde kontra hesap olarak yer alan “Birikmiş Amortismanlar” hesabına 
kaydedilmekte ve cari dönem amortisman gideri ise gelirler ve giderler tablosuna 
yansıtılmayıp “Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu” hesabından mahsup 
edilmektedir. 
 
Amortisman oranları, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta 
olup, Arsalar için amortisman ayırma yöntemi 1 Ocak 2004 tarihinden önce yürürlükte 
olan VUK esaslarına göre uygulanmaktadır. 
 
f. Alacaklar ve borçlar 
 
Birlik kısa zamanda tahsil ve tasfiyesi gereken alacaklarını ve takip eden yıl başında 
gelirler ve giderler tablosuna aktarılması ve/veya mahsup edilmesi gereken varlıklarını 
“Alacaklar” hesabında, kısa zamanda ödenmesi ve mahsup edilmesi gereken ancak 
aynı sene içinde mahsubu mümkün olamayan borçlarını da “Borçlar” hesabında 
izlemektedir. Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile 
gösterilmektedir. Faiz öngörülen mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı 
esas alınmak suretiyle gelir reeskontu hesaplanmaktadır. 
 
g. Borç ve gider karşılıkları 
 
Borç ve gider karşılıkları hesabı içinde Birlik’in Kıdem Tazminatı için ayırdığı karşılıklar 
mevcuttur. Yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten 
çıkarılmalarda ve emeklilik halinde personele tazminat ödenmesi mecburidir. Bu 
tazminat, bir yılını dolduran her personel için cari yıl ortalama aylık ücreti tutarında 
hesaplanıp tamamına karşılık ayrılmaktadır. 
 
h. Vergilendirme 
 
TBB kurumlar vergisi mükellefi değildir. Diğer taraftan, katma değer vergisi mükellefiyeti 
de bulunmamaktadır. Ancak, TBB, Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, sorumlu 
sıfatıyla, mal ve hizmet alımları ödemeleri üzerinden tevkifat yapmaktadır. TBB’nin 
ayrıca yaptığı işlemlere ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar için damga vergisi 
mükellefiyeti bulunmaktadır. 

 
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 
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üstlenmiştir. EFT/EMKT merkezinin işletim, donanım, yazılım ve bakım dahil her 
konudaki finansmanı TCMB tarafından sağlanmaktadır. Sistemin bankalar ve TCMB 
arasındaki işleyişi için gerekli yatırım ve cari harcamalar TBB aracılığıyla bankalar 
tarafından sağlanmaktadır. Mal ve hizmetlerin temini için belirlenen şirketlerle TBB 
arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödemeler TBB tarafından yapılmaktadır. 
Bankalar kendilerine bildirilen katılım paylarını TBB tarafından EFT için özel olarak 
açılan hesaplara yatırmaktadır. EFT ile ilgili katılım payları ve harcamalar TBB 
muhasebe sisteminden ayrı olarak “EFT muhasebe sisteminde” takip edilmekte olup ay 
sonlarında TBB muhasebe kayıtlarına konsolide edilmektedir. 

 
j. E-Rehin İşlemleri  
 
TBB taşıt kredisiyle alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerinin, bankalarla 
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ("EGM") arasında 
kurulacak olan data hattı ile, elektronik ortamda doğrudan bankalar tarafından 
yapılmasına ilişkin bir proje konusunda koordinasyonun sağlanması görevini 
üstlenmiştir. Bu proje ile ilgili katılım payları TBB aracılığıyla E-rehin sistemine üye 
bankalar tarafından sağlanmaktadır ve "E-Rehin" hesabında takip edilmektedir. Mal ve 
hizmetlerin temini için belirlenen şirketlerle TBB arasında imzalanan sözleşmeler 
çerçevesinde ödemeler TBB tarafından E-Rehin için özel olarak açılan hesaplardan 
yapılmaktadır. 
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4. HAZIR DEĞERLER 
 
31 Mart 2010 
  ABD 
 TL Doları Avro Diğer TOPLAM 
 
Kasa 3.557 - - - 3.557 
Vadeli 5.507.189 - - - 5.507.189 
Vadesiz 632 120.034 41.085 - 161.751 
EFT hesabı (*) 576.382 830.982 - 42.180 1.449.544 
E-Rehin hesabı 91.142 18.247 - - 109.389 
 
 6.178.902 969.263 41.085 42.180 7.231.430 
 
Faiz reeskontları 21.708 2.249 - - 23.957 
 
 6.200.610 971.512 41.085 42.180 7.255.387 
 
30 Haziran 2009 
  ABD 
 TL Doları Avro Diğer TOPLAM 
 
Kasa 2.560 - - - 2.560 
Vadeli 10.613.489 - - - 10.613.489 
Vadesiz 1.333.334 217.836 252.282 - 1.803.452 
EFT hesabı (*) 2.456.565 - - - 2.456.565 
E-Rehin Hesabı 451.819 - - - 451.819 
 
 14.857.767 217.836 252.282 - 15.327.885 
 
Faiz reeskontları 14.770 - - - 14.770 
 
 14.872.537 217.836 252.282 - 15.342.655 
 
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %9,57’dir  
(30 Haziran 2009: %12,78). 
 
(*) 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. 
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5. DİĞER ALACAKLAR 
 

 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
EFT alacakları 110.140 132.865 
E-Rehin alacakları 30.438 - 
Verilen depozitolar 3.020 10.276 
Muhtelif alacaklar 104 1.542 
Eğitim alacakları - 110.800 
 
 143.702 255.483 
 
6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
 
 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
Peşin ödenmiş Vezne Merkezi kirası 51.073 51.021 
Peşin ödenmiş sağlık sigortası 30.719 - 
IMF resepsiyonu 2010 giderleri 10.653 - 
Tahsil edilecek sosyal sigorta primi (*) 8.123 7.297 
Diğer 2.674 26.737 
 
 103.242 85.055 
 
(*) 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 2010 30 Haziran 2009 
 
Personel avansları (*) 107.012 - 
İş avansları 4.756 1.666 
 
 111.768 1.666 
 
(*) Yönetim Kurulu’nun 19 Aralık 2008 tarhli ve 108 numaralı kararı ile Birlik ile Banka ve Sigorta İşçileri 

Sendikası (“BASİSEN”) arasında imzalanan “Aylık ücret ve yıllık ikramiyelerin ödenme şekline ilişkin 
protokol” uyarınca ücret ve ikramiyelerin Temmuz 2009’dan itibaren ayın son günü ödenmesi kararı 
alınmıştır. Bu karar gereğince talep eden personele tek seferde ödenen avans tutarı, takip eden 
dönemlerde maaş ve ikramiyelerden mahsup edilerek 18 eşit taksitle geri alınacaktır. 
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8. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
 30 Haziran 2009 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2010 
 
Maddi Duran Varlıklar - Maliyet 
 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Taşıtlar 127.323 - - 127.323 
Demirbaşlar 584.653 21.539 (88.563) 517.629 
Diğer maddi duran varlıklar 228.971 27.285 (1.233) 255.023 
 
 1.083.308 48.824 (89.796) 1.042.336 
 
Maddi Duran Varlıklar - Birikmiş Amortisman 
 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
Binalar 41.493 2.771 - 44.264 
Taşıtlar 109.497 11.965 - 121.462 
Demirbaşlar 454.127 77.289 (86.745) 444.671 
Diğer maddi duran varlıklar 213.995 7.753 (1.172) 220.576 
 
 822.906 99.778 (87.917) 834.767 
 
Maddi Duran Varlık Amortisman Fonu 
   (Net Maddi Duran Varlıklar) 260.402   207.569 
 
 30 Haziran 2009 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2010 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 
   Maliyet 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar  187.531 726 (214) 188.043 
 
 187.531 726 (214) 188.043 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 
   Birikmiş Amortismanı 
 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 153.702 33.362 (214) 186.850 
 
 153.702 33.362 (214) 186.850 
 
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Fonu 
   (Net Maddi Olmayan Duran Varlıklar) 33.829   1.193 
 
Toplam Duran Varlıklar 1.270.839   1.230.379 
 
Toplam Birikmiş Amortisman 976.608   1.021.617 
 
Toplam menkul ve gayrimenkul  
   amortisman fonu 294.231   208.762 
 
31 Mart 2010 ve 30 Haziran 2009 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. 
 
31 Mart 2010 itibarıyla, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta 
tutarı 1.266.525 ABD Doları (30 Haziran 2009: 1.262.806 ABD Doları) karşılığında 1.907.007 
TL’dir. (30 Haziran 2009: 1.932.219 TL). 
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9. BORÇLAR 
 
31 Mart 2010 ve 30 Haziran 2009 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) - 8.691.840 
Emanete alınan ödeme 9.991 77.707 
 
 9.991 8.769.547 
 
(*) 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 2010 30 Haziran 2009 
 
EFT borçları (*) 1.560.590 2.591.688 
E-Rehin borçları (**) 135.134 451.820 
Diğer 42.621 1.375 
 
 1.738.345 3.044.883 
 
(*) EFT orçları hesabı Muhasebe Politikaları (j) maddesinde bahsi geçen işlemler nedeniyle bankalardan 

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

toplanan katılım payları ve bununla ilgili oluşan faiz gelirini ifade etmektedir. 
 
11. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 

 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
Ödenecek vergi ve fonlar 102.662 102.365 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 65.364 58.845 
 
 168.026 161.210 
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12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2010 ve 30 Haziran 2009 tarihleri itibarıyla, TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
hesabı Birlik aleyhine açılan işe iade davalarına istinaden ayrılmış 56.000 TL tutarındaki dava 
karşılıklarından oluşmaktadır. 
 
Uzun vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2010 ve 30 Haziran 2009 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 2010 ve 30 Haziran 2009 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine 
kadar çalışılan her yıl için cari yıl ortalama aylık ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 
Mart 2010 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı tutarı 2.427,04 TL’dir (30 Haziran 2009: 
2.260,05 TL). 
 

 31 Mart 2010 30 Haziran 2009 
 
Dönem başındaki bakiye 1.384.235 1.313.206 
Dönem içinde ödenen (81.266) (146.826) 
Dönem içindeki artış (Dipnot 16) 6.638 217.855 
 
Dönem sonundaki bakiye  1.309.607 1.384.235 
 
 
13. FAİZ GELİRLERİ 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Banka mevduatlarından faiz geliri 554.868 1.034.946 
 
 554.868 1.034.946 
 
14. YILLIK AİDATLAR 
 
Bankalardan, aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır.  
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Yıllık aidatlar 8.700.480 7.155.850 
 
 8.700.480 7.155.850 
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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 2009 ve 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemlere ait eğitim gelirleri hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
İstanbul eğitim merkezi eğitim geliri 807.142 677.100 
Merkez eğitim konferans geliri 29.405 7.280 
BES geliri 5.111 31.913 
 
 841.658 716.293 
 
 
16. YÖNETİM GİDERLERİ 
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Personel giderleri 3.829.173 3.794.845 
İşletme giderleri 812.334 766.075 
Yayın giderleri 83.724 130.498 
Dava karşılık giderleri (Dipnot 12) 56.000 - 
Demirbaş alım giderleri 29.111 80.766 
 
 4.810.342 4.772.184 
 
31 Mart 2009 ve 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemlere ait personel giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Personel giderleri 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Ücretler 3.070.596 2.886.771 
İşveren payları 359.301 324.835 
Sosyal yardımlar 167.198 149.685 
Sağlık yardımı giderleri 105.775 118.468 
Personel ulaşım giderleri 73.431 75.719 
Tazminatlar (Dipnot 12) 6.638 193.130 
Diğer 46.234 46.237 
 
 3.829.173 3.794.845 
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16. YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 
 
31 Mart 2009 ve 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemlere ait işletme giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
İşletme Giderleri 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Bina giderlerine katılım payı 218.917 188.391 
Haberleşme giderleri 105.378 108.526 
Seyahat giderleri 96.682 65.039 
Güvenlik giderleri 71.291 63.099 
Temsil ve ağırlama giderleri 61.338 51.663 
Temizlik giderleri 30.952 27.455 
Aydınlatma giderleri 29.527 28.513 
Taşıt giderleri 25.658 25.887 
Vergi, resim ve harç giderleri 22.505 22.904 
Bilgi işlem giderleri 18.030 13.148 
Kırtasiye giderleri 17.486 17.119 
Destek hizmet giderleri 17.464 16.220 
Kira giderleri 16.664 36.138 
Bakım onarım giderleri 13.162 28.935 
Dava ve mahkeme giderleri 10.740 11.956 
Kur farkı giderleri (Net) 10.386 - 
Diğer 46.154 61.082 
 
 812.334 766.075 
 
31 Mart 2009 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz aylık döneme ait yayın giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
Yayın giderleri 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Dergi giderleri 39.957 32.797 
Yayın alım giderleri 21.908 24.174 
Yayın giderleri 17.359 62.271 
Çeviri-deşifre giderleri 4.500 11.256 
 
 83.724 130.498 
 
31 Mart 2009 ve 2010 tarihlerinde sona eren dokuz aylık döneme ait demirbaş alım 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Demirbaş alım giderleri  31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 19.798 18.746 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 8.587 43.712 
Diğer demirbaş alım giderleri 726 18.308 
 
 29.111 80.766 
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17. EĞİTİM HİZMETİ GİDERLERİ 
 
Eğitim giderleri kalemi, sektörün gündemindeki güncel konularda yerli ve yabancı uzmanların, 
üst düzey bankacı ve bürokratların, üniversite öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılımıyla 
eğitim merkezi salonlarında düzenlenen seminerleri, otel ve bankalara ait salonların 
kullanımıyla düzenlenen geniş katılımlı panel ve konferansları ve banka şubelerinin yoğun 
olduğu illerde düzenlenen bölgesel eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  
 
31 Mart 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait eğitim hizmeti giderleri kalemi 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Eğitim giderleri 508.452 424.105 
Eğt. Mrk. Tadilat ve Taşınma Giderleri 276.014 - 
İşletme giderleri 230.630 178.566 
BES giderleri (*) 73.469 90.626 
Konferans, panel, bölgesel eğitim giderleri 45.072 22.899 
 
Toplam 1.133.637 716.196 
 
(*) 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 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait kurumsal iletişim giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
IMF toplantı masrafları (*) 410.626 207.445 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri 190.281 182.094 
Bankacılık sistemi tanıtım giderleri 165.533 172.595 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri 101.372 133.509 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje gideri 98.991 74.307 
Üyelik aidatları (**) 77.600 80.734 
Bağış ve yardımlar 2.011 18.030 
 
 1.046.414 868.714 
 
(*) IMF toplantı masrafları kalemi, Birlik’in Uluslararası Para Fonu (“IMF”) ve Dünya Bankası toplantıları 

nedeniyle verilen resepsiyon masraflarını ifade etmektedir. 
 
(**) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in Avrupa Bankacılık Federasyonu (“FBE”), Uluslararası Finans Enstitüsü 

(“IIF”), Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (“EBTN”) üye olduğu yabancı ve Iktisadi Kalkınma Vakfı (“İKV”), 
Milletlerarası Ticerat Odası (“MTO”), Dış Ekonomik İlişlkiler Kurulu (“DEİK”) gibi yerli kurumların üyelik 
aidatları ile ilgili giderlerden oluşmaktadır. 
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19. ÖZEL PROJE GİDERLERİ 
 
31 Mart 2009 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ait özel tanıtım ve proje giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2010 31 Mart 2009 
 
Çok Yaşa Bebek (*) 827.420 614.185 
Vezne merkezi kira giderleri 259.609 234.103 
Kalite çalışmaları giderleri (**) 49.852 49.530 
Müşteri şikayet merkezi (***) 44.027 44.210 
50. Yıl kutlama giderleri - 647.322 
Harici proje giderleri (****) - 45.790 
Proje danışmanlık gideri - 44.460 
 
 1.180.908 1.679.600 
 
(*) Birlik’in 2003 yılında başlattığı “Çok Yaşa Bebek” sosyal sorumluluk projesi, ülkemizde yaşanan çocuk 

ölüm oranlarını azaltmaya yönelik olarak hastanelerin yenidoğan / çocuk acil ünitelerine tıbbi cihaz bağışı 
ve eğitim içeren proje harcamalarını kapsamaktadır. 

 
(**) Birlik Yönetim Kurulu kararına istinaden başlatılan kalite çalışmaları çerçevesinde yapılacak proje 

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

ilgili giderlerden oluşmaktadır. 
 
(****) İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olması potansiyelinin değerlendirilmesine ilişkin olarak TBB bir 

danışmanlık şirketi ile 5 Mart 2007 tarihinde anlaşarak, bu konuda bir rapor hazırlatmıştir. Harici proje 
giderleri, sözkonusu raporun aynı şirket tarafından güncellenmesi çerçevesinde, ortaya çıkan giderlerden 
oluşmaktadır. 

 
20. BİRİKMİŞ GELİRLER 
 
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 4.332.130 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” 
kalemi, Birlik’in 2009-2010 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını 
ifade etmektedir.  
 
21. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2010 tarihi itibarıyla Birlik hesaplarında bilanço dışı 67.758 TL tutarında alınan 
teminat mektubu bulunmaktadır (30 Haziran 2009: Bulunmamakadır). 
 
22. AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
TBB, bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde Şile’de tamamı 238.040 m2 
olan araziyi 3.794 TL’ye satın almıştır. TBB’nin toplamda 3 parselden oluşan arazisinin 2 
parseline ilişkin olarak, var olan payın orman arazisi olması ihtimali üzerine Orman Genel 
Müdürlüğü tarafından açılan dava 10 Ekim 2008 tarihi itibarıyla Birlik aleyhine sonuçlanmıştır. 
Mahkemece davanın görüşülmesi neticesi 23 Aralık 2009 tarihinde davaya konu taşınmaza 
ilişkin tapulama tespit işleminin iptali ile taşınmazın orman vasfı ile Hazine adına kayıt ve 
tesciline karar verilmiştir. Karar Birlik tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde temyiz edilmiştir. 
Dosya bilanço tarihi itibarıyla halen Yargıtay’dadır. 



 
 

2010 - 2011 Dönemi Bütçe Tasarısı 
 
2010 – 2011 yılı Bütçesi, Birliğin “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” ekinde yer 
alan Hesap Planı ve Bütçe Gelir - Gider Tablosuna uygun olarak yıllık stratejik faaliyet 
planında öngörülen faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 
 
Kalite çalışmaları ile birlikte iki yıldır stratejik yönetim anlayışına geçilmiştir. TBB’nin ana 
stratejileri her yıl gözden geçirilmekte, Birliğin faaliyetleri ana stratejiler ile örtüştürülerek 
oluşturulmakta ve bütçelenmektedir. Bu sayede hedef gerçekleşmeleri ve bütçe performansı 
daha etkin bir şekilde izlenmektedir. Birlik bütçesi, Yönetim Giderleri ve faaliyet giderlerini 
içeren Eğitim Giderleri, Kurumsal İletişim Giderleri ve Özel Proje Giderleri ana kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
 
Birliğimizin 2010 - 2011 dönemi Bütçesinde gelir ve gider kalemleri bir önceki yıla göre yüzde 
19 artarak  15.500.000 TL olarak öngörülmüştür.  
 
Birliğin Yönetim Giderleri, Personel Giderleri, İşletme Giderleri, Yayın Giderleri ve Demirbaş 
Alım Giderleri’nden oluşmaktadır.  
 
Gider Bütçesi içerisinde Personel Giderleri’nin payı yüzde 39 olup hesaplamalar 43’ü daimi, 
4’ü danışman olmak üzere toplam 47 kişilik Birlik kadrosu üzerinden yapılmıştır. 
 
İşletme Giderleri kalemi içerisinde Akmerkez ve Ankara'daki İrtibat Bürosu'nun işletme 
giderleri yer almakta olup, hesaplamalarda bir önceki yıl giderleri ve faaliyetlerde öngörülen 
gelişmeler dikkate alınmıştır. İşletme Giderleri’nin Gider Bütçesi içerisindeki payı yüzde 
12’dir. 
 
Yönetim Giderleri altında yer alan Yayın Giderleri alt kalemi ekonomi, finans ve bankacılık 
ağırlıklı hakem onayından geçen yayınların okuyucuların hizmetine sunulabilmesi amacıyla 
öngörülen giderleri içermektedir. Birlik Kütüphanesinin giderleri de bu kalem altında yer 
almaktadır. 
 
Demirbaş Alım Giderlerinin önemli bir kısmı 2010-2011 yılına ilişkin olarak öngörülen 
donanım ve yazılım yatırım harcamaları ile cari harcamalardan oluşmaktadır. Birliğin 
ihtiyaçları ve iş planları doğrultusunda bilgi sistemlerinin etkin olarak kullanılmasını 
destekleyecek şekilde planlanan mevcut bilgi sistemleri altyapısının güncel tutulması için 
gerekli yenilemeler, bilgi sistemleri güvenliğine ve denetimine ilişkin giderler, olağan 
çalışmalara ilişkin giderler ve data hatları giderleri bütçede yer almaktadır. Bu alt kalem 
ayrıca bilgiişlem ağırlıklı alımlar dışında kalan ve Akmerkez ile Eğitim Merkezi'ndeki fiziki 
eksiklerin giderilmesi veya mevcutların yenilenmesi ile ofis renovasyonu ile ilgili harcamaları 
da kapsamaktadır. 
 
Gider Bütçesi altında Eğitim Hizmeti Giderleri ikinci ana kalem olarak yer almaktadır. 
Sektörün gündemindeki güncel konularda uzmanların, bankacıların ve bürokratların, 
üniversite öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılımıyla düzenlenen seminerler Eğitim 
Merkezi giderleri alt kaleminde, sektörümüzün gündemindeki güncel konularda işbirliği 
yapılan kurum ve kuruluş yetkililerinin, uzman bankacıların, öğretim üyelerinin konuşmacı 
olarak katılımlarıyla otellerin veya üye bankalarımızın salonları kullanılarak, katkı payı alarak 
veya ücretsiz olarak düzenlemekte olduğumuz eğitim faaliyetlerimize  ilişkin harcamalar da 
Bedelli ve Bedelsiz Seminer / Konferans / Toplantı alt kalemlerinde gösterilmiştir. Banka 
şubelerinin yoğun olduğu illerde düzenlemekte olduğumuz Bölgesel Eğitimlerimize ait 
harcamalar Bedelsiz Seminer / Konferans /Toplantı alt kaleminde yer almaktadır.  Eğitim 
Hizmeti Giderleri kaleminde ayrıca, 2003 yılında faaliyete geçirilen Bankacılık Eğitim 
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Sitesi’nin (BES) 2010 – 2011 bütçe döneminde yapılması planlanan alt yapı yenileme ve 
eğitim geliştirme harcamaları Bankacılık Eğitim Sitesi Gideri alt kalemi ile gösterilmektedir. 
 
Gider bütçesinin üçüncü ana kalemi Kurumsal İletişim Giderleri’dir. Bu kalem altında 
bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek organizasyonlar ile tanıtımına 
yönelik harcamalar ile kamu kurumları ile yapılan işbirliğini içeren Tanıtım ve Bilgilendirme 
Toplantı Giderleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği alt kalemleri yer almaktadır. 
Kurumsal İletişim Giderleri ana kaleminin altında yer alan diğer iki önemli kalem Uluslararası 
Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği Gideri kalemi ve Kamuoyu İletişim Giderleri 
kalemleridir. Birliğin, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Balkan Ülkeleri Bankacılık Forumu 
ve Merkezi Avrasya Bankacılık Federasyonu çalışmaları çerçevesinde düzenleyebileceği 
eğitim faaliyetleri, IMF- Dünya Bankası Yıllık Toplantıları nedeniyle Washington D.C.’de 
Birliğimiz evsahipliğinde 10 Ekim 2010 tarihinde verilecek resepsiyon ve bankacılık sektörü 
kapsamında yürütülmesi planlanan iletişim ve halkla ilişkiler çalışmalarına ilişkin iletişim 
danışmanlığı, medya takip ve basınla ilişkiler giderleri bu kalemlerde yer almaktadır. Birliğin, 
Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Asya Bankalar Birliği, Uluslararası Finans Enstitüsü 
(IIF), Avrupa Bankacılık Eğitim Ağı (EBTN) gibi üye olduğu yabancı kuruluşlar ile İKV, MTO, 
Kalder ve DEİK gibi yurt içi kuruluşların aidatı ile ilgili öngörüleri kapsayan Üyelik Aidatı 
Giderleri ve Sponsorluk ve Yardım Gideri de Kurumsal İletişim Giderleri  kalemi altında 
toplanmıştır.  
 
Gider bütçesi altında yer alan son ana kalem olan Özel Proje Giderleri altında 2003 yılından 
beri sürdürülmekte olan “Çok Yaşa Bebek” ve “Meslek Yüksek Okulları Projesi” sosyal 
sorumluluk projeleri giderleri ayrıca bankacılık sektörünü bilgilendirecek ve sektörün 
gelişmesine katkı sağlayacak araştırma ve diğer projeleri giderleri, Anadolu yakasındaki 
vezne merkezinin kira ve işletme giderleri, müşteri şikayetleri merkezi giderleri, Birlik 
bünyesinde yürütülen toplam kalite yönetimi çalışması proje giderleri ile ilgili alt kalemler yer 
almaktadır. Sözkonusu faaliyetlere ilave olarak Özel Proje Giderleri altında İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nün adli soruşturmaların ve adli bilişim laboratuvarı hizmetlerinin yürütüleceği 
“Bilişim Üssü Kurulması Projesi”ne Birliğimiz tarafından 1.500.000.-TL tutarında maddi katkı 
sağlanmasına ilişkin talebi, ayrıca TC Merkez Bankası’nın Eylül 2010’da İstanbul’da 
düzenleyeceği Küresel Ekonomi Sempozyumu kapsamında verilmesi planlanan uluslararası 
resepsiyonun Birliğimiz tarafından düzenlenmesi yönündeki talebine(yaklaşık 150.000 TL ) 
ilişkin harcamalar da bütçelenmiştir.  
 
Bütçenin gelir kalemlerinin ana payını oluşturan Gider Payları ve Aidatlar olarak toplam 
11.335.000 TL tahsil edilmesi öngörülmüş olup oy başına katılım payı ise bir önceki yıla 
göre yüzde 19 artarak 11.223 TL olarak belirlenmiştir. 
 
Yukarıda ayrıntıları verilen Gider Bütçesinin gerçekleştirilmesi için kullanılacak kaynaklar 
içerisinde yer alan Geçen Bütçeden Devir kalemi, bir önceki dönem öngörülmüş olan 
giderlerin çeşitli nedenlerle gerçekleşememesi veya öngörülenin altında gerçekleşmesi 
yanında Birliğimize tahsis edilen kaynakların mümkün olan en etkin biçimde yönlendirilmesi 
neticesinde elde edilen gelirlerden oluşmuştur. 
 
Eğitim Hizmeti Gelirleri kalemi oluşturulurken, Birliğin gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine 
katılımcı gönderen üye bankalarımızın ve diğer kurumların gider karşılığı ödemek suretiyle 
eğitim hizmetlerinden yararlanma oranında eğitim giderlerine katılmaları prensibinden 
hareket edilmiştir. Bu kalemin içerisinde ayrıca planlanmış eğitim programları dışında 
gerçekleştirilen konferans ve diğer eğitimlere ilişkin katılımcılardan tahsil edilen masraflara 
katılım payları ve “Bankacılık Eğitim Sitesi” kapsamında eğitim alan kullanıcılardan 
sağlanacak kullanım ücretleri de yer almaktadır. 
 
Sair Gelirler kalemini oluşturan faiz gelirleri ise daha önceki yıllarda olduğu gibi genel 
ekonomik beklentiler ve etkinlik prensibi çerçevesinde öngörülmüştür.  
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2010 – 2011 Bütçe Tasarısının onayını ve gerektiğinde bölümler arasında aktarma 
yapılabilmesi, Yönetim Kurulu Başkanına yetki verilmesini Yüksek Kurulunuzun onaylarına 
arz eder, yakın ilgi ve yardımları ile çalışmalarımızda bizlere destek olan Üyelerimize 
teşekkür ederiz .  
 
Türkiye Bankalar Birliği  
Yönetim Kurulu 
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2010-2011 Yılı Bütçe Tasarısı (TL) 
 

Gider Tahmini                                                 15.500.000
 
Yönetim giderleri 8.470.000
Eğitim hizmeti giderleri 1.500.000
Kurumsal iletişim giderleri 1.970.000
Özel proje giderleri 3.560.000
 
        
        
Gelir Tahmini  

15.500.000
  
Gider payları ve aidat 11.335.000
Bir önceki yıldan devreden gelir fazlası 2.100.000
Eğitim hizmeti gelirleri 1.565.000
Sair gelirler 500.000
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