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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 
 
 
 
 
 
Sayın Üyeler, 
 
Dünya ekonomisinde büyümenin sürdürülmesi ve uluslararası ticaretin artırılması 2014 
yılında da gündemin ilk sırasında yer almıştır. Küresel anlamda, toparlanma sürse dahi 
gelişmiş ülkeler arasındaki ayrışmalar artmıştır. Riskler yüksek kalmaya devam etmiş, 
portföy tercihlerindeki değişmeye bağlı olarak para ve sermaye piyasalarında dalgalanma 
hızlanmıştır. Bölgesel anlamda siyasi tansiyon yer yer sıcak savaşa dönmüştür. Öte 
yandan, emtia fiyatlarındaki düşüş özellikle ithalatçı durumda olan ülkelere bir nebze 
nefes aldırmıştır.  
 
Türkiye ekonomisi yavaşlayan bir hızla da olsa büyümesini sürdürmüştür. Dış talep düşük 
düzeyde artmış, iç talep büyümesini sınırlandıran önlemler etkili olmuştur. Yatırım talebi 
durgun bir seyir izlemiştir. Enflasyon ikinci yarıdan itibaren yeniden düşüş seyrine 
girmiştir. Yurtiçi tasarruf oranı yükselmiş, cari işlemler açığının milli gelire oranı 
düşmüştür. Bu sayede sermaye akımlarında görülen iki yönlü hareketlilik daha iyi 
yönetilebilmiştir. 
 
Bankacılık sektöründe büyüme nominal gelir artışının üzerinde kalmaya devam etmiştir. 
Bireysel kredilerin büyümesinin yavaşlatılması amacıyla alınan para ve banka önlemleri 
kısa sürede bankaların davranışına ve performansına yansımıştır. Kredi büyümesi ivme 
kaybederken özellikle tüketici kredileri ve kredi kartları yoluyla yapılan borçlanma hız 
kesmiştir. Buna karşılık, büyük ölçekli firmalar ile küçük ve orta ölçekli firmalara 
kullandırılan krediler ile proje finansmanı amacıyla kullandırılan krediler büyümeye devam 
etmiştir. İç talep büyümesinin yavaşlaması yanında bireysel kredilere ilişkin önlemler 
yukarı yönde hareket etmesine neden olsa da kredi riski makul bir düzeyde seyretmiştir. 
Krediler ile mevduat büyümesi arasındaki fark küçülmüştür.  
 
Kaynak maliyetinin ve aracılık yüklerinin artması yanında kredi hacminin daha yavaş 
hızda büyümesinin de etkisiyle sermaye ve aktif getirisi gerilemeye devam etmiştir. 
Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların piyasa değeri düşmüştür. Sermaye 
yeterliliği yaklaşık aynı kalmıştır. 
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Sayın Üyeler, 
 
Birliğimiz finansal istikrarı küresel veya yerel anlamda etkileyen riskleri yakından takip 
etmiş, ilgili kurumlar ile sürekli iletişim içinde olmuştur. Sektöre ilişkin düzenleme 
çerçevesinin uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar ile uyumlu, rekabet gücünü 
arttıran nitelikte, bankaların özkaynak büyümesini destekleyen, uygulanabilir ve 
denetlenebilir nitelikte olmasına hassasiyet gösterilmiştir. Ekonomide uzun dönemli 
büyüme için ana unsurlardan bir tanesi olan sektör özkaynaklarının, makul risk 
düzeylerinde, reel olarak büyütülmesi için düzenlemelere ve uygulamalara ilişkin Birliğimiz 
görüşleri BDDK’ya, Hükümetimize ve ilgili kurumlara sunulmuştur. Bireysel müşterilere 
sunulan ürün ve hizmetlerin ücretlendirilmesine ilişkin düzenlemenin ve Tüketiciyi Koruma 
Kanunu alt düzenlemelerinin tamamlanmasını ihtilafların azalması açısından yararlı 
buluyoruz. Faaliyet dönemi boyunca, ön plana çıkan diğer konular; Sermaye Piyasası 
Kanunu alt düzenlemeleri, aracılık yükleri, ödeme sistemleri düzenlemeleri, çalışma 
hayatına ilişkin düzenlemelerdeki değişiklikler, FATCA, banka sandıklarının sosyal 
güvenlik sistemine devri, kredi kartlarıyla gerçekleştirilebilen fiktif işlemlerin önlenmesi, e-
rehin uygulamaları olmuştur.  TBB Risk Merkezi’nin üye ve hizmet portföyü genişlemeye 
devam etmiştir.  
 
Birliğimiz çalışmaları süresinde, sürdürülebilir ekonomik büyüme, serbest piyasa ilkeleri ve 
güçlü rekabet anlayışı çerçevesinde, sektörün hak ve menfaatlerinin gözetilmesine, 
üyelerimizin ve paydaşlarımızın önerilerinin alınmasına hassasiyet gösterilmiştir. Bu 
süreçte üyelerimiz, finansal sektördeki diğer paydaşlarımız ve ilgili kurumlarımız ile yakın 
çalışma içinde olunmuştur. İlgili tüm kişi ve kuruluşlara, paydaşlarımıza, 
meslektaşlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederiz.  
 
Büyüme potansiyeli, aktif kalitesi, risk dağılımı, likidite, sermaye büyüklüğü, dağıtım 
kanalları, ürün ve hizmet çeşitliliği, operasyon teknolojisi, yönetim tecrübesi ve yenilikçi 
yaklaşımı ile sektörümüz riskleri yönetebilecek, beklenmedik şoklara yeterince dirençli, 
ekonomik faaliyete destek verecek güçte ve kabiliyette olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 
büyümesine, finansal istikrarın sürdürülmesine olan çabalarından ve Birliğimiz 
çalışmalarına olan katkılarından dolayı Üyelerimize tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi 
sunarım. 
 
         Saygılarımla, 
 
 
      Hüseyin Aydın 
Yönetim Kurulu Başkanı  
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Türkiye Bankalar Birliği Hakkında 
 
Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık Kanunu'nun 79. maddesi hükümlerine göre kurulmuş 
olan tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
 
Birliğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçilerden oluşmaktadır. Birliğin 
karar organı Genel Kurul, yürütme organı ise Yönetim Kurulu’dur. 
 
Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirildiği Genel Sekreterlik bünyesinde Sektör 
Düzenlemeleri, Araştırma ve İstatistik, Mesleki Gelişim ve Eğitim, Kurumsal İletişim, Risk 
Merkezi, Yönetim Destek, Teknoloji ve Ödeme Sistemleri, Müşteri Hakem Heyetleri ve 
Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Kalite, Mali İşler bölümleri ile Danışmanlık birimleri 
bulunmaktadır. Çalışan sayısı, Nisan 2015 tarihi itibariyle, 37 kişi sendikalı olmak üzere 
toplam 65 kişidir.  
 
Birlik, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK), TC İstanbul Kalkınma Ajansı, TOBB Türkiye Bankacılık ve Finans 
Meclisi, Kalite Derneği (Kalder), Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Uluslararası 
Finans Enstitüsü (IIF), Asya Bankalar Birliği, Balkan Bankalar Forumu ile Merkezi Avrasya 
Bankacılık Federasyonu üyesidir. 
 
Birlik Yönetim Kurulu’nun 9 Mayıs 2013 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 
Birliğin, 2014 - 2015 faaliyet dönemi için Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ile Stratejik 
Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

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

 
Vizyon: Finansal sektörün verim ve etkinliğinin artırılarak uluslararası büyüklüğe ve güce  
ulaşmasına öncülük etmektir.   
 
Temel Değerler:  
 
Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak 
belirleriz. Ürün ve hizmetlerimizi paydaş memnuniyetini artırmak için sürekli geliştiririz. 
Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçümleriz.  
 
Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, verimlilik  ve 
yenileşim temelinde, sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma değeri 
artırmayı amaçlarız. 
 
Tanıma ve Takdir: Başarı, bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz. 
  
Stratejik Hedefler:  
 
Bankacılık düzenlemelerinin uluslararası iyi uygulamalara uyumlu hale getirilmesi 
Müşteri şikayetlerinde Birliğin etkinliğini artırmak 
Birliğin ve Bankacılık Sektörü’nün bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılması 
Birliğin ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve geliştirilmesi 
Uluslararası işbirliklerinin artırılması 
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I. Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü 
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Dünya ekonomisi 
 
Toparlanma yavaş da olsa devam ediyor. Dünya 
ekonomisi 2014 yılında yüzde 3,3 oranında 
büyümüştür. Gelişmiş ülkelerde büyüme, başta 
ABD kaynaklı olmak üzere, sınırlı da olsa hızlanmış 
ve yüzde 1,4 olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerde 
ise büyüme oranı bir önceki yıla göre 0,3 puan 
daha yavaş bir oranda yüzde 4,4 olmuştur.  
 

Gelişmiş ülke para politikaları ayrışıyor. ABD’de 
ekonomik aktiviteye ilişkin göstergelerin olumlu 
olmasına bağlı olarak ABD Merkez Bankası aylık 
varlık alımlarını azaltmış ve 2014 yılının son 
çeyreğinde sona erdirmiştir. ABD’de uzun vadeli 
faiz oranları gerilerken, hisse senedi piyasaları 
yükselmiştir. Avrupa tarafında ise düşük büyüme 
ortamının neden olduğu riskler artmıştır. Bu 
nedenle likiditeyi arttırmak amacıyla yeni parasal 
genişleme önlemleri açıklanmıştır.  ABD ve Avrupa 
arasında görülen ayrışma para piyasalarında yeni 
belirsizlikler ve dalgalanmalar getirmiştir.  
 

Gelişmekte olan ülkelerde büyüme daha yavaş. 
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme 
yavaşlamıştır. Özellikle Çin daha yavaş bir büyüme 
sergilerken, diğer birçok gelişmekte olan ülkede de 
yavaşlama yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelere 
olan sermaye akımları 2014 yılında dalgalı bir seyir 
izlemiştir. Sermaye akımları yılın sonuna doğru 
ABD faiz artırımı beklentilerinin yükselmesi ile 
jeopolitik ve siyasi risklerin etkisiyle yavaşlamıştır.  
 
Enflasyon baskısı henüz gündemde değil. 
Enflasyon oranı gelişmiş ülkelerde düşük düzeyde 
kalmaya devam etmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde 
de enflasyon beklentilerinde önemli bir değişiklik 
olmamıştır. Reel faiz oranları tarihsel olarak düşük 
seviyelerde kalmıştır.  
 
Jeopolitik risklerde artış oldu. 2014 yılında 
küresel ekonomiler açısından jeopolitik gelişmeler 
önemli sonuçlar doğurmuştur. Özellikle, Ukrayna, 
Suriye, Irak ve Kuzey Afrika’da sıcak savaş ve 
politik gerginlikler yaşanmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Küresel Büyüme  
(Yüzde) 

 
Kaynak: IMF 
 
 
 

Temel Ekonomik Göstergeler 
(Yüzde, gsyh oran) 

 

   
Tahminler 

  2013 2014 2015 2016 

Büyüme hızı 
      Dünya 3,4 3,4 3,5 3,8 

   Gelişmiş ülkeler 1,4 1,8 2,4 2,4 
   Gelişmekte olan ülkeler 5 4,6 4,3 4,7 
Dünya ticaret hacmi 3,5 3,4 3,7 4,7 
Enflasyon 

      Dünya 3,6 3,3 3,2 3,3 
   Gelişmiş ülkeler 1,4 1,4 0,4 1,4 
   Gelişmekte olan ülkeler 5,9 5,1 5,4 4,8 
Kamu kesimi borç stoku / gsyh     
    Gelişmiş ülkeler 104,5 104,6 104,6 104,2 
    Gelişmekte olan ülkeler 39,3 41,2 43,5 44,3 
Emtia fiyat endeksi (2005=100) 182,9 171,5 122,8 129,9 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan  2015. 

 
 
 

Reel Faiz (G7 ağırlıklı ort. yüzde) 

 
Kaynak: IMF 
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Türkiye Ekonomisi 
 

 
 

Ekonomi büyümeye devam etti. Türkiye 
ekonomisine büyüme 2014 yılında yavaşlayarak 
sabit fiyatlarla yüzde 2,9 oranında gerçekleşmiştir. 
Cari fiyatlarla yüzde 11,6 oranında artarak 1.750 
milyar TL olan gsyh dolar bazında yüzde 2,8 
oranında gerileyerek 800 milyar dolar olmuştur. 
Gsyh deflatörü yüzde 8,7 olmuştur.  
 
Kişi başına gelir yüzde 4 azalarak 10.404 dolara 
gerilemiştir. Sabit fiyatlarla büyüme hızı sanayi 
sektöründe yüzde 3,5 olmuştur. 2014 yılında reel 
olarak yüzde 1,9 daralan tarım sektörü büyümenin 
hedefin altında kalmasında önemli rol oynamıştır. 
Hizmetler sektöründe büyüme ise yüzde 4 
olmuştur. Gsyh içinde sanayi sektörünün payı 
yüzde 33, hizmetler sektörünün payı ise yüzde 
59’dur. 
 
Net ihracat büyümeye pozitif katkı yaptı. 2014 
yılında TL’de yaşanan değer kaybı ve yılın ikinci 
yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle net 
ihracat kalemi büyümeyi en fazla destekleyen 
kalem olmuştur. Hane halkı tüketimi önemli ölçüde 
yavaşlayıp, reel olarak yüzde 1,3 oranında 
büyürken, kamu kesimi tüketimindeki büyüme 
yüzde 4,6 olmuştur.  Yatırım harcamaları reel 
bazda kamuda yüzde 9 oranında gerilerken, özel 
sektörde artış yüzde 1’in altında kalmıştır. Gsyh 
içinde, cari fiyatlarla, özel sektör tüketim 
harcamaları yüzde 70, yatırım harcamaları ise 
yüzde 20 oranında paya sahiptir.  
 

Tasarruf oranı arttı. Kalkınma Bakanlığı’nın 
tahminlerine göre, yurtiçi tasarruf oranının gsyh’ya 
oranı 2014 yılında 1,5 puan artarak yüzde 14,9’a 
yükselmiştir. Tasarruf oranı, kamu sektöründe 
hemen hemen aynı kalırken, özel kesimde yeniden 
yüzde 10’un üzerine çıkmıştır. Tasarruf açığı ise 
1,8 puan azalarak gsyh’nın yüzde 5,7’sine inmiştir.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(Sabit fiyatlarla yüzde değişme) 

 
Kaynak: TÜİK. 
 
 
 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
 2012 2013 2014 

Büyüme (yüzde)    

   Cari fiyatlarla 9,2 10,6 11,6 
   Sabit fiyatlarla 2,1 4,2 2,9 
Deflatör (yüzde) 6,9 6,9 8,7 
Gsyh    

   ¨  milyar  1.417 1.567 1.750 

   $ milyar  789 823 800 
   Kişi başına gelir (dolar) 10.459 10.822 10.404 
Kaynak: TÜİK. 
 

 
 
 

Yurtiçi Tasarruflar ve Tasarruf Dengesi 
(Gsyh’ya oranı, yüzde) 

 

 2012 2013 2014* 

Yurtiçi tasarruflar 14,5 13,4 14,9 

   Kamu 2,9 3,4 3,2 
   Özel 11,6 9,9 11,7 
Tasarruf dengesi -5,8 -7,5 -5,7 
   Kamu -1,5 -1,5 -1,6 
   Özel -4,3 -6,0 -4,1 
Dış kaynak -5,8 -7,5 -5,7 
  * Tahmin, faktör gelirleri ve cari transferler dahildir. 
     Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 
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Genç ve dinamik nüfus. Türkiye’nin nüfusu 2014 
itibariyle 77,7 milyon kişidir. Nüfusu oluşturan 
kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru 
sıralandığında ortanca yaş 30,7’dir. Nüfusun yarısı 
bu yaştan küçüktür. Türkiye nüfusunun 52,6 
milyonu (yüzde 67,8)’i çalışma çağındadır. 
 
Nüfusunun 2050 yılına kadar, artmaya devam 
etmesi, ortanca yaşın yükselmesi ve toplam nüfus 
içinde çalışma çağındaki nüfusun payının artması 
beklenmektedir. Nüfusun 2050 yılında 93,5 milyon 
kişiye ulaşması ve ortanca yaşın 42,9’a yükselmesi 
tahmin edilmektedir. Bu durumun, toplam işgücü 
arzını ve buna bağlı olarak ekonomik büyümeyi, 
sigorta prim/gider dengesini ve finansal hizmet 
talep eden nüfusu olumlu etkilemesi 
beklenmektedir.   

 
İşgücüne katılım oranı artmaya devam ediyor. 
İşgücü arzı 28,8 milyon kişi, istihdam ise 25,9 
milyon kişi olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine 
göre istihdam 1,3 milyon kişi artarken, işgücüne 
katılım oranında 2,2 puanlık yükseliş görülmüştür. 
2014 yılında işsiz sayısı 2,8 milyon kişi;  işsizlik 
oranı ise yüzde 9,9 olmuştur. Saatlik işgücü maliyet 
endeksi bir önceki yıla göre yüzde 11,5 oranında 
artmıştır. Artış, sanayi sektöründe yüzde 13,3, 
hizmet sektöründe ise yüzde 9,8 olmuştur.  
 

Enflasyon hedefin üzerinde. 2014 yılında, gıda 
fiyatlarında yaşanan artışın ve TL’deki değer 
kaybının etkisiyle tüketici fiyatları enflasyonu (Tüfe), 
hedefin üzerinde kalmıştır. Yıl içinde yüzde 9,7 
seviyesine kadar yükselen Tüfe son çeyrekte 
özellikle enerji fiyatlarındaki gerileme sayesinde 
yılsonunda yüzde 8,2 olmuştur. Yurtiçi üretici 
fiyatları endeksi (Yİ-Üfe), yıllık bazda yüzde 6,3 
oranında artmıştır. Yıllık ortalama fiyat artışı ise 
Tüfe için yüzde 8,9, Üfe için ise yüzde 10,3 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

 
Para politikasında sıkılaşma. TCMB 2014 yılının 
başında küresel piyasalarda yaşanan 
dalgalanmaların yansımalarını dikkate alarak 
politika faiz oranını enflasyon beklentilerindeki 
değişim ile yüzde 4,5 seviyesinden yüzde 10’a 
yükselterek güçlü bir sinyal vermiştir. Yıllık 
enflasyonun çift haneli seviyelere yaklaştığı yılın ilk 
yarısında para politikasında sıkılaştırma etkili 
olmuştur. Enflasyon göstergelerinde ve 
beklentilerindeki düzelme ile Mayıs ayından itibaren 
ölçülü faiz indirimleri yapılmıştır. Yıl boyunca getiri 
eğrisi yatay konumda tutularak para politikasında 
belirgin bir gevşeme olmamıştır. Finansal 
kuruluşların zorunlu karşılıklarının Türk lirası olarak 
tutulan kısmına sınırlı da olsa faiz ödenmesine 
karar verilmiştir. 

 
Demografik Yapı 

 
Kaynak: TÜİK 

 
 
 

Nüfus Projeksiyonları 
 

 2014 2023 2050 

Yaşlı nüfusun toplam içindeki payı (%) 9 10 21 
Toplam nüfus (milyon kişi) 77,3 84,2 93,5 
Kaynak: TÜİK. 

 
 
 

İstihdam Göstergeleri 

  2012 2013 2014 

İstihdam (milyon kişi) 23,9 24,6 25,9 
İşgücüne katılım oranı (%) 47,6 48,3 50,5 
İşsizlik oranı (%) 8,4 9,0 9,9 
Genç işsizlik oranı (%) 15,8 17,1 17,9 

 Kaynak: TÜİK. 

 

 
Enflasyon 

(Yıllık yüzde değişme) 
 

 
 Kaynak: TÜİK. 

 
Faiz Oranları (Bileşik, dönem sonu), Kurlar ve 

Enflasyon (Yıllık yüzde değişme) 

 
 

2013 2014 
  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

Faiz oranı (yıllık, bileşik) 
        Ağırlıklı ort. fon. mal. (TCMB) 7,1 10,3 8,8 8,7 8,5 

   Gösterge tahvil getirisi 10,1 10,5 8,4 9,7 8,2 
Kurlar 

        $/¨ 19,7 20,7 10,2 12,0 8,6 

   €/¨ 24,9 29,6 15,2 5,2 -3,9 

Enflasyon (Tüfe) 7,4 8,4 9,2 8,9 8,2 
Kaynak: TCMB, HM, TUİK. 
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Yılsonunda Merkez Bankası’nın net iç varlıkları 5 
milyar TL artarak 3 milyar TL olmuştur. Net dış 
varlıklar ise 1 milyar TL artış ile 97 milyar TL 
seviyesine yükselmiştir. Para tabanı yüzde 7 
artmıştır. Para tabanı ilk yarı sonunda 91 milyar TL, 
ikinci yarıda ise 100 milyar TL olarak 
gerçekleşmiştir.  
 
Yılın ilk çeyreğinde sermaye girişinin 
yavaşlamasına bağlı olarak TL başlıca para 
birimleri karşısında değer kaybetmiştir. Bunun 
yanında, yurtiçi koşullardaki bozulma da risk 
primlerinde yükselişe neden olmuştur.  
 
Yılın son çeyreğinde özellikle gelişmiş ülkelerdeki 
para politikalarında yaşanan ayrışma gelişmekte 
olan ülkelere sermaye akımının yeninden dalgalı bir 
seyir izlemesine neden olmuştur. Söz konusu 
dönemde petrol fiyatlarının düşüşü ile enflasyon 
beklentilerinde bir miktar düzelme olmuştur. Ancak 
bu dönemde Merkez Bankası hem sıkı para 
politikasını sürdürmüş hem de likidite koşullarını 
aynı yönde kullanmıştır. 
 
Mevduat ve kredi faizleri fonlama maliyetine 
duyarlı hareket etti. Merkez Bankasının bankalara 
sağladığı likiditenin maliyeti 2014 yılının ilk 
çeyreğinde hızlı bir şekilde yüzde 10’un üzerine 
çıktıktan sonra yılın kalan bölümünde aşağı yönlü 
bir seyir izlemiştir.    
 
Mevduat ve kredi faiz oranları fonlama 
maliyetindeki gelişmelere oldukça duyarlılık 
göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde, hızla yükselen 
mevduat ve kredi faizleri Nisan ayından itibaren 
gerilemeye başlamıştır.  
 

Üç ay vadeli mevduatın, ağırlıklı ortalama faiz oranı 
ilk çeyrek sonunda bir önceki yıl sonuna göre 2,5 
puan artarak yüzde 11,4’e yükselirken, ikinci yarıda 
fonlama maliyetindeki düşüş ile yıl sonunda yüzde 
10,2 seviyesine gerilemiştir.  
 
Ticari kredi faizleri 2014 yılı ilk çeyreğinde 3 puan 
artış ile yüzde 15,7’ye yükselmiş yıl sonunda ise 
yüzde 13,1 olmuştur. İhtiyaç kredisi faizleri ise 2014 
yılı ilk çeyreğinde 3 puan artış ile yüzde 17,1’e 
yükselmiş yıl sonunda ise yüzde 14,8 olmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Merkez Bankası Bilançosu 

(Seçilmiş Kalemler, ¨ milyar) 
 

 
2013 2014 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

Net dış varlıklar 96 87 81 90 97 
Net iç varlıklar -2 4 10 8 3 
APİ 41 49 47 41 40 
Para tabanı 94 90 91 99 100 

 
 
 
 
 

Parasal Taban 
 (Reel yıllık yüzde değişme) 

 
Kaynak: TCMB 

 
 
 
 
 
 
 

Mevduat, Kredi Faizleri ve Ağırlıklı ortalama 
Fonlama Maliyeti  

(Yüzde) 

 
Kaynak: TCMB, BDDK 
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TL’nin reel değerinde dalgalı seyir Tüketici 
enflasyonu dikkate alınarak hesaplanan reel kur 
endeksine göre 2014 yılının ilk çeyreğinde TL 
yüzde 6 değer kaybetmiştir. Ancak TL yıl sonunda 
reel bazda yüzde 4 değer kazanmış sepet 
(0,5$+0,5€) ise yüzde 2 değer kaybetmiştir.  

 
2014 yılında Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 
2013 yıl sonuna göre 2,3 milyar dolar azalarak 108 
milyar dolara gerilemiştir.  
 

 
Kamu kesiminde disiplin korundu. Maliye 
politikası 2014 yılında da hedeflenenden daha iyi 
performans göstermiştir. Bütçe gelirleri bir önceki 
yıla göre nominal olarak yüzde 9 oranında artarken 
harcamalardaki artış yüzde 10 olmuştur. 
Harcamalardaki artışın tamamı faiz dışı 
harcamalardan kaynaklanmıştır.  
 
Vergi gelirlerinin yüzde 69’u dolaylı vergilerden 
oluşmaktadır. Bütçe açığı 23 milyar TL seviyesinde 
gerçekleşmiştir Bütçe gelirlerinin ve harcamalarının 
gsyh’ya oranları sırasıyla yüzde 24,3 ve yüzde 25,6 
olmuştur. Faiz dışı fazlanın gsyh’ya oranı yüzde 
1,5, bütçe açığının gsyh’ya oranı ise yüzde 1,3’tür. 
 
Toplam kamu gelirlerinin gsyh’ya oranı yüzde 39, 
toplam harcamaların gsyh’ya oranı ise yüzde 40’dır. 
Kamu kesimi borçlanma gereğinin gsyh’ya oranı 
yüzde 1 ile yaklaşık aynı kalmıştır. Kamu kesimi 
faiz dışı fazlasının gsyh’ya oranı ise 0.4 puanlık 
düşüş ile yüzde 2,2 seviyesine gerilemiştir.   
 
Kamu kesimi 12 milyar TL tutarında net iç 
borçlanma gerçekleştirmiştir. Net dış borçlanma ise 
9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında 
74,3 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama 
birikimli vadesi ise 2014 yılında 68,5 ay olmuştur. İç 
borç çevirme oranı yüzde 91 düzeyindedir. 
 
Sermaye çıkışına ve Merkez Bankası’nın faiz 
oranlarını yükseltmesine bağlı olarak gösterge 
tahvil faiz oranı ilk çeyrekte yıl sonuna göre 110 
baz puan artarak yüzde 11,1 seviyesine 
yükselmiştir. 2014 yılının ikinci yarısında ise 
sermaye girişlerine ve Merkez Bankası’nın fonlama 
maliyetini düşürmesine bağlı olarak gösterge tahvil 
faizi yıl sonunda yüzde 8,2 seviyesine gerilemiştir.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi 
(2003=100) 

 
 
Kaynak: TCMB  
 

 
 

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

 
2013 2014 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 

Döviz rezervi 110 105 113 113 108 
Altın rezervi 20 20 22 20 20 
Net döviz pozisyonu 41 32 35 42 41 

 
Kaynak: TCMB 
 
 

 
Merkezi Yönetim Bütçesi 

 

 
Milyar ¨ Yüzde Gsyh’ya oran 

 2014* pay değ. 2014 (yüzde) 

Bütçe gelirleri 426 100 9 24,3 

Bütçe harcamaları 448 100 10 25,6 
 Faiz harcamaları 50 12 0 2,9 
 Faiz dışı  399 88 11 22,8 
Bütçe dengesi -23 

 
22 -1,3 

Faiz dışı denge 27   -13 1,5 

Finansman 20  61 1,1 

Dış borçlanma (net) 9  -19 0,5 
İç borçlanma 12  -29 0,7 
Diğer -1   -92 -0,1 

* Geçici.  
Kaynak: Maliye Bakanlığı. 
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İç borç stokunun gsyh’ya oranı düşmeye devam 
etti. İç borç stoku 415 milyar TL, gsyh’ya oranı ise 
yüzde 24 olmuştur. Kamu kesiminin 197 milyar 
dolar dış borç stokunun TL karşılığı eklenerek 
oluşan toplam borç stoku ise 612 milyar TL ile 
gsyh’nin yüzde 35’i düzeyindedir.  
 

İç borç stokunun yüzde 57’si sabit faizli, yüzde 19’u 
değişken faizli ve yüzde 24’ü Tüfe’ye endeksli 
menkul kıymetlerden oluşmuştur. İç borç stokunun 
yüzde 47,3’ü bankalar, yüzde 28,9’u banka dışı 
kesim, 21,8’i ise yurtdışı yatırımcılar tarafından 
tutulmuştur. İç borç stokunun, geniş kapsamlı para 
arzına (mevduat, dolaşımdaki para, repo ve yatırım 
fonları; M2RF) oranı yüzde 39, banka aktiflerine 
oranı ise yüzde 23’dür. 
 
Finansal varlıkların gsyh’ya oranı 9 puan artarak 
yüzde 129 olmuştur. Para ve para benzeri finansal 
varlıklara olan talebin gsyh’ya oranı 7 puan 
artmıştır. Bu artışta YP mevduatların TL 
karşılığındaki artış rol oynamıştır.  
 
Sermaye piyasasında ise hisse senetlerinin piyasa 
değerinin gsyh’ya oranı 3 puan artmıştır. Kamu 
kesimi menkul kıymetlerinin gsyh’ya oranı 2 puan 
gerilemiştir.  
 
Özel sektör kuruluşlarının bono ve tahvil 
ihraçlarının gsyh’ya oranı yüzde 1 düzeyinde 
kalmıştır. Bireysel emeklilik sisteminin gsyh’ya 
oranı, yüksek oranlı büyümenin etkisiyle 1 puan 
artarak yüzde 2’ye yükselmiştir.  

 
Şirketlerin piyasa değeri yükseldi. Borsa İstanbul 
100 endeksi 2014 yılında gerek Türk lirası, gerekse 
dolar bazında değer kazanmıştır. Endeks, 2014 
yılında Türk lirası bazında yüzde 26 oranında 
yükselmiştir. Toplam işlem hacmi yüzde 31 
oranında artarak 820 milyar Türk lirası olmuştur. 
Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 2014 
yılsonunda yüzde 12 artarak 267 milyar dolara 
yükselmiştir. Piyasa değerinin gsyh’ya oranı da bir 
puan artış ile yüzde 33 olmuştur. Borsada işlem 
gören şirket sayısı 2011 yılına göre 22 adet artarak 
426 olmuştur.  

 
Borsa İstanbul’da 16 tanesi banka olmak üzere 31 
finansal kuruluşun hisseleri işlem görmektedir. 
Borsa İstanbul’da işlem gören finansal kuruluşların 
toplam piyasa değeri bir önceki yıla göre 5 milyar 
dolar artarak 80 milyar dolar olmuştur. Finansal 
kuruluşların piyasa değerinin toplam piyasa 
değerine oranı yüzde 30 düzeyindedir. Bankacılık 
sektörü piyasa değerinin defter değerine oranı 2010 
yılına göre 0,7 puan gerileyerek 1,21 seviyesine 
düşmüştür.   

 
İç Borç Stokunun Yapısı 

 (Yüzde pay) 
 

 2011 2012 2013 2014 

Türk lirası 
99 100 100 100 

Yabancı para  1 0 0 0 
Bilgi için:      
Sabit faizli 52 52 53 57 
Değişken faizli 30 28 24 19 
Tüfe’ye Endeksli 17 19 24 24 
Kaynak: HM 
 
 

İç Borç Stokunun Gsyh’ya Oranı 
 (Yüzde) 

 
Kaynak: HM. 

 
 
 

Finansal Aktifler (Gsyh’ya oranı, yüzde) 
 2012 2013 2014 

Para ve para benzeri araçlar 55 58 65 

 Nakit 4 4 4 
 Mevduat 49 54 60 
    Türk lirası 34 36 38 
    Yabancı para 15 18 22 
 Repo 1 0 0 
Sermaye piyasası 69 61 64 
 Hisse senedi (piyasa değeri) 39 32 35 
 Bono ve tahvil 28 27 25 
   Kamu 27 26 24 
   Özel 1 1 1 
 Yatırım fonu 2 2 2 
Bireysel emeklilik 1 1 2 
Toplam 125 120 129 

   Kaynak: TCMB, SPK. 
 
 
 
 
Finansal Kurumların Piyasa Değeri ve Toplam 

Piyasa Değeri İçindeki Payı 

 

 
Kaynak: Borsa İstanbul. 
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Dış ticaret açığı geriledi. İthalat bir önceki yıla 
göre yüzde 4 gerileyerek 242 milyar dolar olmuştur. 
İhracat ise sınırlı bir artış ile 158 milyar dolara 
yükselmiştir. Euro/dolar paritesindeki gerileme, 
TL’deki değer kaybı ile birlikte yılın son döneminde 
petrol fiyatlarında yaşanan düşüş dış ticaret 
açığının bir önceki yıla göre yüzde 15 gerileyerek 
85 milyar dolara düşmesine katkı sağlamıştır. 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 5 puan artarak 
yüzde 65 seviyesine yükselmiştir. İhracatın gsyh’ya 
oranı yüzde 20 seviyesinde gerçekleşirken, ithalatın 
gsyh’ya oranı yüzde 30’dur. 
 

Dış ticaret hacminin gsyh’ya oranı yüzde 50 
olmuştur. Dış ticaret açığı yüzde 15 azalarak 85 
milyar dolara gerilemiştir. Dış ticaret açığının 
gsyh’ya oranı yüzde 10’dur.  

 
Toplam ithalatın yüzde 12’sini tüketim malları, 
yüzde 73’ünü ara malları oluşturmuştur. İthalatın 
yüzde 30’u euro, yüzde 63’ü dolar üzerinden 
yapılırken, ihracatın yüzde 44’ü euro; yüzde 47’si 
dolar ile yapılmaktadır.  TL ile yapılan dış ticaretin 
toplam içindeki payı yüzde 5 olmuştur. 

 
İhracat miktar bazında 2014 yılında yüzde 6 
oranında artarken, ithalattaki artış yüzde 3,6 
olmuştur.  

 
Cari işlemler açığı daraldı. Cari işlemler açığı, bir 
önceki yıla göre yüzde 29 gerileyerek 46 milyar 
dolar olmuştur. Cari işlemler açığı gsyh’nın yüzde 
5,7’sidir. Dış ticaret açığının 2014 yılında 
gerilemesinin yanında turizm gelirlerindeki artış da 
cari işlemler açığındaki düşüşü desteklemiştir.  
 

AB ülkelerinin dış ticaretteki payı 39 düzeyindedir.  
AB dışı Avrupa ülkelerinin payı yüzde 14’tür. AB 
ülkeleri ile dış ticaret açığı bir önceki yıla göre 
yüzde 31 gerileyerek 20 milyar dolar olmuştur.  
Uzak Doğu ülkeleri ile dış ticaret açığı ise yüzde 5 
artmış ve 45 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  
 

Net sermaye girişi 44 milyar dolar ile cari işlemler 
açığının altında gerçekleşmiştir. Net sermaye 
girişinde en yüksek pay yüzde 46 ile portföy 
yatırımlarının olmuştur. Banka ve özel sektörün 
yurtdışı borçlanmalarının yer aldığı diğer yatırımlar 
toplam sermaye girişinin yüzde 41’lik bölümünü 
oluşturmuştur. Bankacılık sektörünün net kredi 
kullanımı, 2013 yılına göre 9 milyar dolar azalarak 
12 milyar dolar olmuştur. Doğrudan yatırımlar 2014 
yılında da bir önceki yıla göre yüzde 38 gerileyerek 
5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.  
 
Net hata noksan kaleminde görülen 2 milyar 
dolarlık döviz girişinin de etkisiyle genel denge 500 
milyon dolar fazla vermiştir.  

 
 

Dış Ticaret 
(Milyar dolar) 

 

 2011 2012 2013 2014 

     
İhracat 135 152 152 158 
İthalat 241 237 252 242 
Dış ticaret açığı 106 -84 -100 -85 
Dış ticaret açığı/gsyh (yüzde) 14 11 13 10 
İhracat/ithalat (yüzde) 56 64 60 65 
Kaynak: TÜİK. 

 
 
 
 
 
 

Mal Grupları İtibariyle Dış Ticaret, 2014 
 

  İhracat İthalat 

  
Milyar Yüzde Yüzde Milyar  Yüzde Yüzde 

pay          $    değ. pay       $ değ. 

Sermaye malları 16 3 10 36 -2 15 
Ara malları 75 1 48 177 -4 73 
Tüketim malları 65 7,2 41 29 -5 12 
Diğer 1 88 1 0 -32 0 
Toplam 157 4 100 242 -4 100 

Kaynak: TÜİK. 

 
 
 
 
 
 
 

Cari İşlemler Dengesi (Gsyh’ya oran, yüzde) 
 

 
Kaynak: TCMB. 

 
 

 
Sermaye ve Finans Hesapları (Milyar dolar) 

 

 
2012 2013 2014 

Sermaye ve finans hesapları 70 72 44 
  -Sermaye hesabı(net) 0 0 0 
  -Finans hesabı(net) 70 62 44 
    -Doğrudan yatırımlar(net) 8 9 5 
    -Portföy yatırımları(net) 41 24 20 
    -Diğer yatırımlar(net) 20 39 18 
 -Net hata ve noksan 1 3 2 
Genel denge 23 10 0,5 
  -IMF kredileri -2 0 0 
  -Resmi rezervler -21 -10 -0,5 

Kaynak: TCMB. 
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Dış borç stoku 13 milyar dolar arttı. Dış borç 
stoku kamuda 1,7 milyar dolar artarak 118 milyar 
dolara, özel sektörde 14 milyar dolar artarak 282 
milyar dolara ulaşmıştır. Merkez Bankası’nın dış 
borçları ise 2,8 milyar dolar azalarak 2,5 milyar 
dolar düzeyine gerilemiştir.  
 
Uzun vadeli dış borç stoku 10 milyar dolar, kısa 
vadeli dış borç stoku ise 4 milyar dolar artmıştır. 
Kısa vadeli borç stokunun toplam borç stokunun 
üçte birini oluşturmuştur. Uzun vadeli dış borç stoku 
içinde, kamu kesiminin (Merkez Bankası hariç) 
borçları 1,5 milyar dolar artarak 100 milyar dolar 
olmuştur. Özel kesimin uzun vadeli dış borç stoku 
ise 11,5 milyar dolar artmıştır. 
 
Dış borç stokunun gsyh’ya oranı yüzde 50’dir. 
Uzun vadeli borçların gsyh'ya oranı 2 puan artarak 
yüzde 34’e; kısa vadeli borçların oranı ise 1 puan 
artarak, yüzde 17’ye yükselmiştir. Kamu kesiminin 
(TCMB hariç) dış borç stokunun gsyh’ya oranı ise 
yüzde 15; özel sektörün ise yüzde 35 
seviyesindedir. 

 
Dış borç stokunun yüzde 30’u kamu kesimine, 
yüzde 70’i özel sektöre aittir. Finansal kuruluşların 
borcu 165 milyar dolar, finansal olmayan özel 
şirketlerin borç stoku 117 milyar dolardır.  
 
Uzun vadeli dış borç stokunun 44 milyar doları 
resmi kreditörlere, 133 milyar doları ise özel 
kreditörlere aittir. Uzun vadeli dış borç stokunun 92 
milyar dolarlık bölümünü tahviller oluşturmaktadır. 
Resmi kreditörler içinde en büyük pay 37 milyar 
dolar ile uluslararası kuruluşlara olan borçlardır.  
 
Merkez Bankası verilerine göre, finansal kesim 
dışındaki firmaların varlıkları 2014 yılında 8 milyar 
dolar artarak 98 milyar dolar, yükümlülükleri 15 
milyar dolar artarak 281 milyar dolar olmuştur. Bu 
şirketlerin net döviz açıkları 176 milyar dolardan 
183 milyar dolara yükselmiştir.  

 
 
 
 
 

Dış Borç Stokunun Gsyh'ya Oranı  
(Yüzde) 

 
Kaynak: HM 
 
 
 

Dış Borç Stoku (Milyar dolar) 
 

  2012 2013 2014  

Uzun vadeli 238 259 269  
   Kamu 93 98 100  
   TCMB 6 4 2  
   Özel 139 156 168  
     Finansal kuruluşlar 55 71 85  
       Bankalar 41 55 66  
     Finansal olmayan kuruluşlar 84 86 83  
Kısa vadeli 101 129 133  
   Kamu 11 18 18  
   TCMB 1 1 0  
    Özel 88 112 115  
       Finansal kuruluşlar 59 75 80  
       Finansal olmayan kuruluşlar 29 36 35  
Toplam 338 388 402  
Kaynak: HM.   
 
 
 

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz 
Varlık ve Yükümlülükleri (Milyar dolar) 

 

 
2012 2013 2014 

Varlıklar 86 90 98 
Yükümlülükler 226 266 281 
Döviz pozisyonu -140 -176 -183 

Kısa Vadeli Varlıklar  74 77 79 
Kısa Vadeli Yükümlülükler  86 94 92 
Kısa vadeli döviz pozisyonu  -12 -17 -13 

Kaynak: TCMB 
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Orta vadeli program 2016-2017 döneminde 
yüzde 5 büyüme öngörüyor. Hükümet tarafından 
açıklanan Orta Vadeli Program, 2015-2017 
dönemine ait temel makro büyüklüklere ilişkin 
tahminleri içermektedir.  
 
Programın temel amacı; büyüme performansını 
yükseltirken cari işlemler açığını düşürmeye devam  
etmek, enflasyon hedefine ulaşmak ve böylece 
makroekonomik ve finansal istikrarı 
güçlendirmektir. 
 
Buna göre, gsyh büyümesinin, 2015 yılında yüzde 
4, 2016 ve 2017 yıllarında ise yüzde 5 düzeyinde 
olması hedeflenmektedir.  

 
Enflasyonun 2015 yılında yüzde 6,3 seviyesine 
gerilemesi, 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 5 
seviyesinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 
 
Cari işlemler açığının gsyh’ya oranının Program 
dönemi boyunca aşağı yönlü bir seyir izlemesi ve 
2017 yılında yüzde 5,2 seviyesine gerilemesi 
tahmin edilmektedir.   
 
AB tanımlı kamu borç stokunun gsyh’ya oranının 
dönem içerisinde azalması öngörülmektedir. 

 
Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Program 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sektör bazlı 
mikro reformları içeren öncelikli dönüşüm 
programları ve bunlara ilişkin eylem planlarını 
açıklamıştır.  

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/ODOP.aspx 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Ekonomik Büyüklükler* 
(Yüzde) 

 
 

* Öngörü. 
  Kaynak: Kalkınma Bakanlığı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Gsyh (reel büyüme)  4,0 5,0 5,0 
Cari işlemler dengesi/ gsyh  -5,4 -5,4 -5,2 
Enflasyon 6,3 5,0 5,0 
İşsizlik oranı  9,5 9,2 9,1 
Kamu kesimi dengesi/gsyh  1,2 1,5 1,6 
Kamu faiz dışı dengesi/gsyh (yüzde) 2,5 2,5 2,6 
AB tanımlı kamu borç stoku /gsyh  33,1 31,8 30,0 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/ODOP.aspx
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Makro-ihtiyati Önlemler 
 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

Kredi Kartları 

Önlemler Açıklama Tarih 

Asgari ödeme tutarının arttırılması 

Kredi kartlarında asgarî ödeme tutarın kredi kartı limiti 
15.000 TL’ye kadar olan kredi kartları hakkında dönem 
borcunun %30’undan, kredi kartı limiti 15.000 TL’den 
20.000 TL’ye kadar olan kredi kartları hakkında dönem 
borcunun %35’inden aşağı olamayacağı belirlenmiştir. 

Ekim 2013 

Limitlerin gelir düzeyi ile sınırlandırılması 

Kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi 
kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl 
için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve 
sonraki yıllar için ise dört katını aşamayacağı 
belirlenmiştir. 

Ekim 2013 

Taksitlendirme süresinin sınırlandırılması 

Kredi kartı ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile 
nakit çekimlerinde taksitlendirme süresinin dokuz ayı 
geçemeyeceği, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili 
harcamalarda ve yemek ve akaryakıt alımlarında taksit 
uygulanamayacağı kararlaştırılmıştır. 

Şubat 2014 

Kredi kartı kapatılması koşulları 
Bir takvim yılı içinde asgari ödeme tutarının, toplam üç 
kez ödenmemesi halinde kredi kartlarının nakit 
kullanımına, üst üste üç kez ödenmemesi halinde ise 
kullanıma kapatılması kararlaştırılmıştır. 

Haziran 
2011 

Tüketici Kredileri 

Konut dışındaki tüketici kredilerinde vadelerin 
sınırlandırılması 

Tüketici kredilerinin vadesi 36 ay ile taşıt kredileri ile taşıt 
teminatlı kredilerin vadesi de 48 ay ile sınırlandırılmıştır. 

Aralık 2013 

Konut ve taşıt kredileri için kredi/değer oranı 
getirilmesi 

Taşıt kredilerine değişen oranlarda kredi/teminat oranı 
getirilmiştir. 

Aralık 2010 
Şubat 2014 

Sermaye Yeterliliği 

Konut ve taşıt kredileri hariç tüketici kredilerin 
risk ağırlıklarının arttırılması 

Tüketici kredileri ve kredi kartlarının risk ağırlıkları 1-2 yıl 
arası için 50, 2 yıldan uzun vadeliler için 100 puan 
arttırılmıştır.  

Haziran 
2011 

Kredi kartı taksitlerine uygulanan risk 
ağırlıklarının artırılması 

Kredi kartı taksitlerine uygulanan risk ağırlıkları 1-6 ay 
arası vadeler için 25 puan, diğer vadeler için 50 puan 
artırılmıştır. 

Ekim 2013 

Bankaların sermaye yeterliliği oranının 
hesabında taşıt kredilerinin risk ağırlığının 
artırılması 

Kalan vadesi bir yıldan (on ikinci ay hariç) iki yıla kadar 
(yirmi dördüncü ay dâhil) olanların risk ağırlığı %75’ten 
%150’ye, 
Kalan vadesi iki yılı aşanların risk ağırlığı %75’ten %200’e 
çıkartılmıştır. 

Ekim 2013 

Genel Karşılıklar 

Tüketici kredilerinde artırımlı genel karşılık  
Tüketici kredisi portföyü belirli bir büyüklüğün üzerinde 
olan bankaların konut dışındaki tüketici kredileri için daha 
yüksek oranda genel karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır.  

Haziran 
2011 

İhracat ve KOBİ kredilerinde genel karşılık 
oranlarının düşürülmesi  

Genel karşılık oranı, ihracat kredileri için %1’den %0’a, 
KOBİ kredileri için ise %1’den %0,5’e düşürülmüştür 

Eylül 2013 

Mevduat Sigortası   

Mevduat sigorta primlerinde değişiklik 
Kredi kuruluşları için uygulanacak sigorta prim oranlarına 
da büyüklük faktörü getirilmiştir. 

Eylül 2011 



 

16 
 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Zorunlu Karşılıklar 

Zorunlu karşılık düzenlemeleri 

Zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son 
verilmiştir. 
Zorunlu karşılık oranları vadeye göre farklılaştırılmıştır. 
Zorunlu karşılık tabanı genişletilmiştir. 
Zorunlu karşılıkların TL olarak tutulan kısmına faiz 
ödenmeye başlanmıştır.  

Eylül 2010 
Eylül 2011 

 
 

Ekim 2014 

Finansman şirketlerinin zorunlu karşılığa tabi 
olması 

Finansman şirketlerince kullandırılan kredilerde 
gözlemlenen artış dikkate alınarak, haksız rekabetin 
önlenmesi ve bankacılık sektörü dışındaki kredi 
kanallarının takibinin finansal istikrar açısından taşıdığı 
önem nedeniyle finansman şirketleri de zorunlu karşılık 
uygulaması kapsamına alınmıştır 

Aralık 2013 

Rezerv Opsiyon Mekanizması 

ROM mekanizması oluşturulmuştur. 
ROM ile bankaların TL zorunlu karşılıklarının belirli bir 
yüzdesini yabancı para (YP) ve altın cinsinden tesis 
edebilmeleri ne imkân tanınmıştır 

Eylül 2011 

Diğer 

Faiz koridoru sisteminin oluşturulması 
2010 yılının sonlarından itibaren uygulanan para 
politikasında faiz koridoru önemli bir rol üstlenmiştir. 

2011 
yılından 
itibaren 

Kredi büyümesine ilişkin referans seviye 
belirtilmesi 

Merkez Bankası bankacılık sektörü açısından kredilerin 
referans büyüme oranını belirtmiştir. 

2011 
yılından 
itibaren 

Likidite yönetimi 
 

Piyasanın ihtiyacından daha fazla fonlanması” seklindeki 
politika çerçevesinde arz edilmekte olan likidite miktarı 
aşamalı olarak azaltılmıştır 

2010 
yılından 
itibaren 

Kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık 
TCMB tarafından kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık 
yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Makro-ihtiyati Konjonktür ve Sonuçları  

Özellikle ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde, 2008 yılından sonra küresel krizin finansal sektör üzerindeki 
olumsuz etkilerinin sınırlanması, giderilmesi ve finansal istikrarın korunması amacıyla uygulanan makroihtiyati 
politikalara giderek artan ölçülerde yer verilmiştir. Bu dönem, aynı zamanda gelişmiş ülkelerde yüksek likidite, 
düşük faiz oranları ve bankacılık sistemine kamu desteği verilmesi yoluyla; hem ekonomik büyümenin 
desteklenmesi hem de hızla artan borç stoklarının taşınmasının kolaylaştırılması amacına dönük para politikası 
uygulamalarının da güç kazandığı bir dönem olmuştur. 

Makroihtiyati politikaların güçlendiği 2011-2014 döneminin temel makroekonomik özellikleri ise, küresel 
risklerde hızlı ve sürekli artış eğilimi, 2011 yılı hariç büyüme hızının önemli ölçüde yavaşlaması, kur ve faizler 
üzerinde baskının artışı, özellikle dönemin ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının duraklaması ve bankacılık 
sektörü karlılığının düzenlemeler paralelinde gerilemesidir. 

Bankacılık sektörünün makroihtiyati politikalara verdiği tepki beklenen yönde olmuştur. Makroihtiyati 
politikaların temel amaçları olarak belirlenen, toplam kredi büyümesinin sürdürülebilir seviyede tutulması, 
bireysel kredilerin toplam kredi stoku içindeki payının azalması, KOBİ’lere dönük finansman olanaklarının 
artması gibi konularda, bankacılık sektörü düzenlemelere uyumlu bir şekilde davranış değişikliğine gitmiştir. 

Öte yandan, makroihtiyati düzenlemelerin bankacılık sektörünün karlılığına ve özkaynak büyümesine etkisi 
olumsuz olmuştur. TBB tarafından yapılan hesaplamalara göre, yukarıda ele alınan düzenlemelerin –ve şube 
harcı gibi benzer nedenlerle getirilen diğer düzenlemelerin- bankacılık sektörüne maliyeti 2011 – 2014 
döneminde yıllık ortalama 4,5 milyar TL olmuştur.  

Kaynak: TCMB, BDDK 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2014 yılında alınan önlemler 
 
 
 

 
 
 

   

   
Faiz oranlarında yapılan değişiklikler 

 

Ocak 2014 Marjinal Fonlama Oranı yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye (piyasa yapıcısı 
bankalar için bu oran yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e); Merkez Bankası 
borçlanma oranı ise yüzde 3,5’ten yüzde 8’e yükseltilmiştir. Bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 4,5’ten yüzde 10’a 
yükseltilmiştir. 

 

Mayıs 2014 Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 10’dan 
yüzde 9,5’e indirilmiştir. 

 

Haziran 2014 Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 9,5’ten 
yüzde 8,75’e indirilmiştir. 

 

Temmuz 2014 Merkez Bankası borçlanma oranı yüzde 8’den yüzde 7,5’e; bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) ise yüzde 8,75’ten yüzde 
8,25’ indirilmiştir. 

 

Ağustos 2013 Marjinal Fonlama Oranı yüzde 12’den yüzde 11,5’e (piyasa yapıcısı 
bankalar için bu oran yüzde 11,5’ten yüzde 10,75’e) indirilmiştir. 
 

 

Döviz piyasası ve ihracat reeskont kredileri 
 

Ekim 2014 Döviz Depo Piyasası’nda bankalara tanınan borçlanma limitleri 
çerçevesinde bankaların bir hafta vadeli olarak TCMB’den son 
borçlanma imkanı faizlerinin ABD doları için yüzde 10’dan yüzde 
7,5’e, euro için yüzde 10’dan yüzde 6,5’e indirilmesine karar 
verilmiştir. 

 

   
Ekim 2014 İhracat Reeskont kredisi limiti yüzde 25 oranında artırılmıştır. 

Ayrıca, dört aydan daha uzun vadeli kredilerin ihracatçılarımıza 
maliyeti 20 baz puan azaltılmıştır. 
 

İhracat reeskont kredisi 
yoluyla TCMB rezervlerine 
sağlanan katkının 2014 
yılında 13 milyar dolara 

ulaşması beklenmektedir. 
 İhracatçılara kullandırılmakta olan ihracat reeskont kredilerinin limiti 

12 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltilmiştir 
 

Aralık 2014  
Enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının 
gerekli görülen kısmının T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından doğrudan 
karşılanması uygun görülmüştür. 

 

   
   
 
 

Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler Likiditeye etkisi 
 

Ekim 2014 TL zorunlu karşılık yükümlülükleri için Merkez Bankası nezdinde 
tesis edilebilecek döviz cinsi ABD doları ile sınırlandırılmıştır. 
 
 
 
 
Finansal kuruluşların zorunlu karşılıklarının TL olarak tutulan 
kısmına uzun vadeli mevduatı teşvik etmek amacıyla faiz 
ödenmesine karar verilmiştir. 
                                               

ROM kapsamında tesis 
edilmiş bulunan 12,7 
milyar euro yerine yaklaşık 
17,1 milyar ABD doları 
yatırılması gerekecektir. 
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Bankacılık Sektörü Genel Değerlendirme1 
 
Parasal sıkılaştırma ve makro-ihtiyati 
önlemler kredi büyümesini yavaşlattı. 
 
Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi ve tasarruf 
açığının düşürülmesi amacıyla para ve kredi 
politikasının 2014 yılında sıkılaştırılması bankacılık 
sektörünün performansını etkilemiştir. İlk yarıda, 
Merkez Bankası’nın fonlama maliyetini artırması 
kısa bir sürede kredi faizlerini yukarı çekmiştir.  
 
Tüketici kredilerinde vadenin azaltılması, kredi 
kartlarında taksit sayısının azaltılması, ve kredi 
kartlarında minimum ödeme oranının yükseltilmesi 
yanında bireysel müşterilerin gelirlerine oranla 
borçlanma imkanlarının sınırlandırılması bireysel 
kredilerin büyümesini caydırmıştır.  
 
İç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak da kurumsal 
kredi büyümesi ivme kaybetmiştir. Sabit kurlarla 
kredilerin yıllık bazda büyüme hızı yüzde 17 
olmuştur. Öte yandan, kredilerin toplam aktifler 
içindeki payı 2 puan artarak yüzde 62’ye, milli gelire 
oranı 4 puan artarak yüzde 71’e yükselmiştir.  
 
Bilançonun yarıdan fazlası mevduat ile finanse 
edildi. 
 
Kredi büyümesi ile mevduat büyümesi arasındaki 
fark azalmıştır. Bilançonun yarıdan fazlasını finanse 
eden mevduat sabit kurlarla yüzde 9,1 oranında 
artmıştır. Kredi/mevduat oranı yüzde 120 olmuştur. 
Mevduat dışı kaynaklar yüzde 22 oranında 
büyürken, artış yurtdışı borçlanma, repo ve banka 
bonosu ve tahvil ihracından gelmiştir.  
 
Net yabancı para pozisyonu düşük düzeyde 
kaldı.  
 
Yabancı para kaynakların aktif içindeki payı yüzde 
35 iken kaynaklar içindeki payı 42 olmuştur. Kur ve 
faiz riskinin yönetilmesine yönelik işlemler 
nedeniyle net döviz pozisyonu düşük düzeylerde 
seyretmiştir. Net yabancı para pozisyonunun yasal 
özkaynaklara oranı yüzde 2’dir. 
 
Net kar nominal olarak yaklaşık aynı kaldı.  
 
Kredi hacminin yavaşlamasına ve düşen marjlara 
bağlı olarak gelir-gider performansı düşmüştür. 
Bilançoda vade uyumsuzluğunun sürdüğü bir 
dönemde, iç ve dış finansmanın maliyetinin 

                                                  
1
 Aksi belirtilmedikçe BDDK verileri kullanılmıştır.  

 

yükselmesi, aracılık yüklerinin artması ve 
masraflara ilişkin getirilen yeni kısıtlayıcı 
düzenlemeler ile hakem heyetlerinin iade 
kararları nedeniyle kar hacmi nominal 
olarak aynı kalmıştır. Krediler için ayrılan 
özel karşılıklar yüzde 17, genel karşılıklar 
ise 24 oranında artmıştır. Tahsili gecikmiş 
alacak oranı yüzde 2,9 olmuştur.  
 
Getiri düşmüştür. 
 

Ortalama sermaye getirisi 1,6 puan 
azalarak yüzde 11,6’ya gerilemiş, 
ortalama aktif karlılığı ise yüzde 1,4 
olmuştur.  
 
Özkaynak yeterliliği yüksek. 
 

Kar hacmi katkısının sınırlı olmasına 
rağmen menkul kıymet değer artış 
fonundaki artış nedeniyle özkaynaklar 
yüzde 20 oranında büyümüştür. Sermaye 
yeterliliği yüzde 16,3 ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
tarafından yüzde 12 olarak belirlenen 
seviyenin üzerinde seyretmiştir.   
 
Özkaynaklar yüzde 20 oranında artarak 
222 milyar TL (95 milyar dolar) ulaşmıştır. 
Özkaynak kaldıracı toplam aktifler için 8,5 
kat, risk ağırlıklı varlıklar için ise 7,1 kat 
olmuştur. 
 

Bankaların ağırlıklı paya sahip olduğu 
hisseleri işlem gören finansal kurumların 
piyasa değerinin hisseleri Borsa 
İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam 
piyasa değerine oranın düşmüştür.  
 

Bankacılık sektörü makul ölçüde 
risklere ve beklenmedik şoklara 
dirençli. 
 

Büyüme, aktif kalitesi, risk dağılımı, 
likidite, sermaye büyüklüğü, dağıtım 
kanalları, ürün ve hizmet çeşitliliği, 
operasyon teknolojisi gibi temel bankacılık 
göstergeleri, sektörün yükümlülüklerinin 
karşılanmasını, makul ölçüde stres altında 
risklerin yönetilmesini, ödeme 
sistemlerinin etkili olarak çalışmasını ve 
beklenmedik şoklara dirençli olmasını; bu 
sayede büyümenin finansmanında işlevini 
sağlıklı olarak sürdürmesini destekleyecek 
düzeydedir. 
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Türkiye’de Finansal Sektörün Düzenlenmesi ve Denetlenmesi 

 
 

 
 

Finansal kurumlar/işlemler 
Düzenleme ve Denetim 

Otoritesi 

Banka ve diğer kredi kuruluşları 

BDDK 

   Bankalar 

   Leasing 

   Faktoring 

   Finansman şirketleri 

 

Sermaye piyasası kuruluşları 

SPK 

   Yatırım fonları 

   Aracı kurumlar 

   Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

   Emeklilik fonları 

Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı 

Ödeme sistemleri TCMB 

Tasarruf sigorta sistemi TMSF 

Kara paranın aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi MASAK 

 
 

 

 
 
  

 
 
 

 

Türkiye’de Finansal Sektörün Aktif Büyüklüğü (milyon TL) 
 

Sektör Tutar Toplam İçindeki Pay (%) 

Bankalar  1.994.159 86 

Portföy yönetim şirketleri  81.867 4 

Sigorta şirketleri 79.028 3 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 41.400 2 

Emeklilik yatırım fonları  37.771 2 

Finansal kiralama şirketleri 32.563 1 

Faktoring şirketleri  26.512 1 

Finansman şirketleri  20.284 1 

Aracı kurumlar 14.116 1 

Reasürans şirketleri 2.004 0 

Girişim sermayesi*  769 0 

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları  449 0 

Toplam 2.330.923 100 
*Tebliğ değişikliği nedeniyle 31.12.2013 tarihinden itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının 
portföy tablosu hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
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Faaliyet gösteren bankalar  
 

Faaliyet gösteren banka sayısı 2014 yılında 51 
olmuştur. Bunlardan 4 tanesi katılım bankalarıdır.

2
 

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarının sayısı ise 47 olmuştur. Intesa 
Sanpaolo S.P.A ve Rabobank A.Ş.’nin açılmasıyla 
banka sayısı 2 adet artmıştır. 
 
Bankaların 34 tanesi mevduat bankası, 13 tanesi 
ise kalkınma ve yatırım bankasıdır. Mevduat 
bankalarından 3’ü kamusal sermayeli, 11’i ise özel 
sermayeli bankadır. Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonu (TMSF) bünyesinde 1 banka bulunmaktadır.  
 
Yurtdışı yerleşiklerin yüzde 51 ve daha fazla 
oranda paya sahip oldukları yabancı sermayeli 
mevduat bankalarının sayısı 19’dur. Kalkınma ve 
yatırım bankalarının 3’ü kamu sermayeli, 6’sı özel 
sermayeli ve 4’ü yabancı sermayeli bankadır. 

 
Şube sayısı ve istihdam 
 

Toplam şube sayısı 199 adet artarak 11.220’ye 
yükselmiştir. Şube sayısındaki artış mevduat 
bankalarından kaynaklanmıştır. Şube sayısı, özel 
sermayeli mevduat bankalarında 116 adet, kamu 
sermayeli mevduat bankalarında 101 adet artmış, 
yabancı sermayeli mevduat bankalarında ise 18 
adet azalmıştır.  

 
Sektörde, şube başına düşen nüfus 6.923 kişi 
düzeyindedir. Çalışan başına düşen nüfus 386 
kişidir. Bankaların istihdamı 3.413 kişi artarak Aralık 
2014’de 201 bin kişiye ulaşmıştır.   
 
Çalışan sayısı kamu sermayeli mevduat 
bankalarında 1.385 ve özel bankalarda 2.473, kişi 
artarken, yabancı bankalarda 721 ve Fon 
bankasında ise 2 kişi azalmıştır. Çalışan sayısı, 
kalkınma ve yatırım bankalarında 278 kişi artmıştır.  

 
Banka çalışanlarının yüzde 97’si mevduat 
bankaları, yüzde 3’ü kalkınma ve yatırım bankaları 
tarafından istihdam edilmiştir. Bankacılık 
sektöründe çalışanların yüzde 28’i kamu sermayeli 
mevduat bankalarında, yüzde 48’i özel sermayeli 
mevduat bankalarında ve yüzde 21’i yabancı 
sermayeli bankalarda çalışmaktadır. Sektörde 
kadın çalışanların oranı yüzde 51 seviyesindedir. 

 
 
 
 

                                                  
2 Katılım bankaları hakkında detaylı bilgiye www.bddk.org.tr ve www.tkbb.org.tr 
adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 
 
 
 

Banka ve Şube Sayısı* 

 
* K.K.T.C ve yabancı ülkelerdeki şubeler dahil. 
Kaynak: TBB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şube ve Personel Sayısı (Bin) 

 

 
 
 
 
 

Bankacılık Sektöründe İstihdam 
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2013 2014 

  Banka Şube Banka Şube 

Mevduat bankaları 32 10.981 34 11.180 
   Kamu sermayeli 3 3.398 3 3.499 

   Özel sermayeli 11 5.338 11 5.454 

   Fondaki bankalar 1 1 1 1 
   Yabancı sermayeli 17 2.244 19 2.226 
Kalkınma ve yatırım bankaları 13 40 13 41 
Toplam 45 11.021 47 11.220 

  2012 2013 2014 

Mevduat bankaları 181.197 192.219 195.354 
   Kamu sermayeli 51.587 54.466 55.851 
   Özel sermayeli 90.612 93.365 95.838 
   Fon bankaları 226 229 227 
   Yabancı sermayeli 38.772 44.159 43.438 
Kalkınma ve yatırım bankaları 4.901 5.246 5.524 
Toplam 186.098 197.465 200.878 

http://www.bddk.org.tr/
http://www.tkbb.org.tr/
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Yoğunlaşma 

Aktif büyüklüğüne göre, ilk beş bankanın toplam 
aktifler, mevduat ve krediler içindeki payı 
değişmemiştir.  

İlk on bankanın da toplam aktifler, mevduat ve 
krediler içindeki payları değişmezken, sırasıyla 
yüzde 86, yüzde 90 ve yüzde 85 olmuştur. 

İlk beş banka içinde 2014 yılı Eylül ayı itibariyle 1 
kamu bankası ve 4 özel banka yer alırken, ilk on 
banka arasında 3 kamu bankası, 5 özel banka ve 2 
yabancı sermayeli banka bulunmaktadır. 

 
Aktif büyüklüğü 80 milyar doların üzerinde 4 banka 
ve 40 milyar dolar ile 80 milyar dolar arasında 3 
banka vardır. Bununla birlikte, bankaların yüzde 
72’sinin aktif büyüklüğü 10 milyar doların altındadır. 

 
 
Bilanço büyüklüğü 
 

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam 
aktifleri yüzde 16 artarak 1.890 milyar TL’ye (812 
milyar dolar) yükselmiştir. Toplam aktiflerin dolar 
bazında artışı yüzde 6 düzeyinde gerçekleşmiştir.  
 
Toplam aktiflerin gsyh’ya oranı yüzde 108 olmuştur. 
Katılım bankaları da dahil edildiğinde toplam 
aktiflerin 1.994 milyar TL olan (857 milyar dolar) 
değerinin gsyh’ya oranı yüzde 114 düzeyindedir.   
 
Büyüme mevduat bankalarında yüzde 15; kamu 
sermayeli bankalarda yüzde 17, özel sermayeli 
bankalarda yüzde 14 ve yabancı sermayeli 
bankalarda ise yüzde 16 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Kalkınma ve yatırım bankalarının bilançolarındaki 
artış hızı yüzde 21 olmuştur. 
 
Bilanço büyüklüğü, 2014 yılında 254 milyar TL 
artmıştır. Bu artışın yüzde 41’i (103 milyar TL)  
mevduattan; yüzde 37’si (95 milyar TL) mevduat 
dışı kaynaklardan, yüzde 15’i (38 milyar TL) 
özkaynaklardan gelmiştir.  
 
Kaynakların yüzde 76’sı (193 milyar TL) kredilere, 
yüzde 10’u (25 milyar TL) likit değerlere, yüzde 5’i 
(17 milyar TL) menkul değerler cüzdanına 
ayrılmıştır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bankacılık Sisteminde Yoğunlaşma  
(Yüzde) 

 

 2004 2012 2013 Eyl.2014 

İlk beş banka*     
   Aktif 63 60 58 58 
   Mevduat 66 61 59 59 
   Kredi 55 56 56 56 
İlk on banka*     
   Aktif 87 87 86 86 
   Mevduat 91 91 90 90 
   Kredi 85 86 85 85 

    * Toplam aktiflere göre. 
       Kaynak: TBB. 

 
Banka Büyüklükleri (Eylül 2014) 

 

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

  13 14* 13 14* 13 14* 13 14* 13 14* 

Sayı                     

Mevd. b. 13 11 7 10 1 1 3 
   

   Kamu 
      

2 2 1 1 

   Özel 3 2 3 4 1 1 1 1 3 3 

   Yabancı 9 8 4 6 4 4 
    

   Fon 1 1 
        

Kal.Yat. b. 8 7 4 5 1 1 
    

Toplam 21 18 11 15 6 6 3 3 4 4 
    Kaynak: TBB 
    *: Eylül 2014. 

 
 
Toplam Aktifler (Milyar TL) ve Gsyh'ya Oranı 

(Yüzde) 

 
Kaynak: BDDK. Katılım bankaları dahildir. 

 
Seçilmiş Bilanço Kalemleri 

 

 

        
Milyar       

       
Milyar 

Yüzde 
değ. 

 Yüzde pay 

         ¨ 
         

$ 
          

¨ 
2013 2014 

  Likit aktifler 273 117 10 15 14 
  Finansal varlıklar 296 127 5 17 16 
  Krediler 1.185 509 20 61 63 
Toplam aktifler 1890 812 16 100 100 
  Mevduat 987 424 12 54 52 
  Mevduat dışı 534 229 22 27 28 
  Özkaynaklar 222 95 20 11 12 
Toplam Pasifler 1.890 812 16 100 100 

Kaynak: BDDK. 
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Sektör payları 
 

Mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki 
payı yüzde 91, kalkınma ve yatırım bankalarının 
payı yüzde 4, katılım bankalarının payı ise yüzde 5 
olmuştur.  
 
Kamu sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 
28, özel sermayeli mevduat bankalarının payı 
yüzde 48, yabancı sermayeli mevduat bankalarının 
payı ise yüzde 15’tir.  

 
Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler hariç 
tutulduğunda, yurtdışında yerleşiklere ait bankaların 
toplam aktifler içindeki payı Eylül 2014 itibariyle 
yüzde 25,1 olmuştur.  

 
Bilanço dışı işlemler 
 

Gayri nakdi krediler ılımlı bir büyüme göstermiştir. 
Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler ile taahhütler 
kalemleri sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 6 artmıştır; 
Toplam aktiflerin gayri nakdi kredilere oranı yüzde 
93’tür.   

 
Bilançonun Türk Lirası –Yabancı Para yapısı   
 

Türk lirası aktifler yüzde 15, Türk lirası pasifler ise 
yüzde 14 artmıştır. Buna karşılık, yabancı para 
aktifler yüzde 17; pasifler ise yüzde 18 büyümüştür. 
Bilanço içinde Türk lirası aktiflerin yüzde 65 olan 
payı değişmemiştir. TL pasiflerin payı ise 1 puan 
azalarak yüzde 58 olarak gerçekleşmiştir. 
 
Yabancı sermayeli bankalarda TL aktiflerin toplam 
aktifler içindeki payı yüzde 71, kamu sermayeli 
bankalarda yüzde 68, özel sermayeli bankalarda 
ise yüzde 62 düzeyindedir.  
 
Benzer farklılıklar kaynakların dağılımında da 
vardır. Nitekim kamu sermayeli bankalarda, TL 
pasiflerin toplam pasifler içindeki payı yüzde 67 
iken, bu oran özel sermayeli bankalarda ve yabancı 
sermayeli bankalarda yüzde 55’tir.   

Finansal kuruluşların dış borç stoku 
 
Finansal kuruluşların dış borç stoku 15 milyar dolar 
atış ile 165 milyar dolara yükselmiştir. Finansal 
kuruluşların dış borçlarının gsyh’ya oranı ise 3 puan 
artış ile yüzde 21 olmuştur.   
 
Bankaların bilançosu içinde YP kalemler aktiflerde 
286 milyar dolar pasiflerde ise 340 milyar dolardır. 
YP aktiflerin yüzde 32’lik bölümü kredilerden 
gelmektedir. Kaynak tarafında ise yüzde 46’lık 
bölümünü mevduatlar oluşturmaktadır.  

 
 
 
 

 
Banka Gruplarının Sektör Payları (Yüzde) 

 

 
T. Aktifler Krediler Mevduat 

Mevduat  91 90 94 
   Kamu 28 27 30 
   Özel 48 49 48 
   Yabancı 15 15 15 
   KYB 4 5 - 
Katılım  5 5 6 
Sektör 100 100 100 
Kaynak: BDDK. 

 
 
 
 
 
 

Bilanço dışı işlemler, 2014 

  

Kaynak: BDDK. 

 
 
 

Türk Lirası Kalemlerin Bilanço İçindeki Payı    
(yüzde) 

 
Kaynak: BDDK. 
 
 
 
 

Finansal Kuruluşların Dış Borç Stoku     
(Milyar $) 

Kaynak: HM 
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Aktifler Pasifler

Milyar 
     

Milyar   Yüzde değişme 

             ¨ $ 

             

¨ $ 

Bilanço Dışı Kalemler 
2.039 876 8 -1 

Gayrinakdi yükümlülükler 350 150 16 7 
Taahhütler  1.689 726 6 -3 
  Türev finansal araçlar 1.207 519 13 4 
  Diğer taahhütler 482 207 -8 -16 

  2012 2013 2014 

Kısa Vadeli 55 73 85 
Uzun Vadeli  59 77 80 
Toplam 114 150 165 
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Kur riski  
 

Bilanço içi döviz pozisyonu 32,9 milyar dolar, 
yabancı para net genel pozisyonu ise 2,61 milyon 
dolar açık vermiştir. Net genel pozisyonun 
özkaynaklara oranı yüzde 2 düzeyindedir.  

Bilanço yapısı  
 

Varlıkların yüzde 63’ü kredilerden, yüzde 16’sı 
menkul kıymetler portföyünden oluşmaktadır. Likit 
varlıkların payı yüzde 14 düzeyindedir. İştirak ve 
sabit kıymetlerin payı yüzde 2’dir.  
 
Kaynakların yüzde 52’si mevduat, yüzde 15’i 
bankalardan sağlanan borçlardan oluşmaktadır. 
Özkaynakların payı ise yüzde 12 düzeyindedir. 
 

Krediler 
 

Kredi hacmi yüzde 20 artarak 1.185 milyar TL (509 
milyar dolar) olmuştur. Katılım bankaları da dahil 
edildiğinde, kredilerin gsyh’ya oranı bir önceki yıla 
göre 4 puan artarak yüzde 71’e yükselmiştir. 
Bireylere kullandırılan kredilerin gsyh’ya oranı 
yüzde 22’dir. Bu oran konut kredilerinde yüzde 7, 
kredi kartlarının oranı ise yüzde 5’dir. 
 

Kredilerin yüzde 70’i Türk lirası, yüzde 30’u ise 
yabancı para kredilerden oluşmuştur. Krediler 
içinde şirketlere kullandırılan kredilerin payı yüzde 
70, hane halkının payı ise yüzde 30 olmuştur. 
Şirketlere kullandırılan kurumsal kredilerin yüzde 
38’i KOBİ’lere kullandırılmıştır.  

 
Kredilerin dağılımı 
 

Şirketlere kullandırılan kredilerden imalat sanayii 
yüzde 28, ticaret yüzde 19,  inşaat yüzde 10 ve 
enerji sektörü yüzde 7 pay almıştır. 
 
Projelere finansmanı amacıyla kullandırılan krediler 
227 milyar TL düzeyindedir. Bu krediler içinde en 
yüksek payı yüzde 53 ile enerji sektörü almaktadır. 
Proje kredilerinin yüzde 12’si gayrimenkul; yüzde 
11’i de altyapı alanlarına kullandırılmıştır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seçilmiş YP bilanço Kalemleri (Milyar $) 

 
  2012 2013 2014 

  Likit Aktifler 76 95 94 
  Bankalar 15 17 15 
  Menkul kıymetler 24 24 29 
  Zorunlu karşılıklar 52 68 69 
  Krediler 114 136 152 
Aktifler 224 266 286 
  Mevduat 131 153 157 
  Merkez Bankası 4 6 8 
  Bankalar 77 96 102 
  Repo 18 24 26 
  İhraç edilen men.kıy. 9 15 25 
  Sermaye ben. krediler 8 10 11 
Pasifler 258 316 340 

Kaynak: BDDK 

 
 

Döviz Pozisyonu 
(Milyar dolar) 

 
 2012 2013 2014 

Bilanço içi döviz pozisyonu 
        Varlıklar 257 303 304 

     Yükümlülük 274 334 337 
     Döviz pozisyonu -17 -30 -33 
Bilanço dışı döviz pozisyonu 18 30 30 
Net döviz pozisyonu 2 -1 -3 

Kaynak: BDDK 

 
 

Krediler 
(Gsyh’ya oran,yüzde) 

 

 
Kaynak: BDDK. Katılım bankaları dahildir. 
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KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler yüzde 23; 
gayri nakdi krediler ise yüzde 17 artmıştır. Kredi 
kullandırılan KOBİ sayısı 2,5 milyondur. KOBİ 
kredilerinin yüzde 40’ı mikro işletmelere, yüzde 33’ü 
küçük, yüzde 27’si orta işletmelere kullandırılmıştır. 
Ortalama KOBİ kredisi büyüklüğü 132.000 TL’dir. 
 
Bireysel krediler içinde, konut kredilerinin payı 
yüzde 33, diğer tüketici kredilerinin payı yüzde 40, 
kredi kartlarının payı yüzde 24, otomobil kredilerinin 
payı ise yüzde 2 olmuştur. Eylül 2104 itibariyle 
toplam 1,8 milyon kişi, ortalama 61.000 TL konut 
kredisi kullanmıştır. İhtiyaç kredisi kullananların 
sayısı 9,6 milyon kişi, ortalama kredi miktarı ise 
9.600 TL’dir. 

 
Kredi riski 
 

Özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 
23 artarak 36,4 milyar TL olmuştur. Tahsili gecikmiş 
alacakların yüzde 74’ü için özel karşılık ayrılmıştır. 
Özel karşılık sonrası takipteki kredilerin toplam 
kredilere oranı yüzde 0,8 düzeyindedir. 
 
Özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacakların 
kredilere oranı yüzde 2,9 olmuştur. Tahsili gecikmiş 
alacak oranı kurumsal kredilerde yüzde 2,7, kredi 
kartlarında yüzde 6,6, tüketici kredilerinde ise 
yüzde 4,2’dir. Kredi kartlarında tahsili gecikmiş 
alacak oranı yüzde 6,6; KOBİ kredilerinde ise 
yüzde 3,3’tür.  
 
Tahsili gecikmiş alacakların oranı inşaat sektöründe 
yüzde 4,1, imalat sektöründe yüzde 2,8, tarım ve 
hayvancılık sektöründe yüzde 2,9 ve ticaret 
sektöründe ise yine yüzde 2,9 düzeyindedir.  
 

Mevduat 
 

Toplam mevduat yüzde 12 oranında büyüyerek 987 
milyar TL (424 milyar dolar) olmuştur. Mevduatın 
gsyh’ya oranı yüzde 56’dır. Varlıkların yüzde 52’si 
mevduat ile finanse edilmiştir.  
 
TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 
63 ile aynı kalmıştır. Türk lirası mevduatın toplam 
mevduat içindeki oranı kamu bankalarında yüzde 
71, özel bankalarda yüzde 58 ve yabancı 
bankalarda yüzde 60 düzeyindedir. 
 

Tasarruf mevduatının toplam mevduata oranı 
yüzde 37, toplam aktiflere oranı ise yüzde 20 
düzeyindedir. Toplam mevduatın ortalama vadesi 
2,9 aydır. Ortalama vade TL mevduat için 2,7, 
yabancı para mevduat için ise 3,3 aydır.  
 

Kredi mevduat oranı 2014 yılında bir önceki yıla 
göre 9 puan artarak yüzde 120’ye yükselmiştir.  

 

 
 

Kredilerin Dağılımı* 
(Milyar TL) 

 

  
Yıllık Yüzde pay 

  2014 
yüzde 

değişme 
2008 2013 2014 

Kurumsal 895 20 68 68 70 
   KOBİ 345 23 23 25 27 
Bireysel 382 8 32 32 30 
   Kredi kartları 93 -7 10 9 7 
   Tüketici ve konut  289 14 22 23 23 
       Konut 126 14 10 10 10 
       Otomobil 7 -22 2 1 1 
       Tüketici 156 17 10 12 12 
Toplam 1.277 16 100 100 100 

* Katılım bankaları dahildir. 
Kaynak: BDDK. 

 
 
 
 

Takipteki Krediler* 
(Toplam kredilere oranı, yüzde) 

 

  2012 2013 2014 

Kurumsal 2,9 2,6 2,7 
   KOBİ 3,6 3,2 3,3 
Bireysel 3 2,9 3,5 
   Kredi kartları 5,1 5 6,6 
   Tüketici ve konut  2,1 2 2,6 
      Konut 0,8 0,6 0,5 
      Otomobil 3,2 2,9 3,3 
      Tüketici 3,3 3,1 4,2 
Toplam 2,9 2,7 2,9 
  * Karşılık öncesi. katılım bankaları dahildir. 
    Kaynak: BDDK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mevduat 
(Gsyh’ya oran, yüzde) 

 
  Kaynak: BDDK. 
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Mevduat dışı kaynaklar 
 

Toplam kaynakların yüzde 28’ini oluşturan mevduat 
dışı kaynaklar yüzde 22 oranında büyüyerek 534 
milyar TL’ye ulaşmıştır. Mevduat dışı kaynakların 
yüzde 52’si yurtdışı bankalardan kullanılan 
kredilerdir. Mevduat dışı kaynaklar içinde YP 
kaynakların payı yüzde 70 düzeyindedir. 
 

Repo işlemlerinden sağlanan fonlar yüzde 16 
oranında büyümüş ve toplam kaynakların 7’sini 
finanse etmiştir. Öte yandan, bankalar tarafından 
ihraç edilen tahvil ve bonolar bilançonun yüzde 
5’ine ve 89 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. 

 
Özkaynaklar 
 

Özkaynaklar yüzde 20 oranında artarak 222 milyar 
TL (96 milyar dolar) olmuştur. Özkaynaklardaki 
artışın başlıca nedenleri, rezervler ve menkul 
kıymet değer artış fonundaki yükselmedir. 

 
Serbest özkaynaklar (özkaynaklar-duran varlıklar-
karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacaklar) 145 
milyar TL’den 172 milyar TL’ye; dolar bazında ise 
68 milyar dolardan 74 milyar dolara yükselmiştir. 
Özkaynaklar toplam aktiflerin yüzde 12’sini finanse 
etmiştir. Serbest özkaynakların toplam aktiflere 
oranı ise yüzde 9 düzeyindedir.   

 
Sermaye yeterliliği 
 

Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 16,3 
düzeyindedir. Mevduat bankaları grubunda 
sermaye yeterliliği oranı yüzde 15,7; kamusal 
sermayeli bankalarda yüzde 18,2, özel sermayeli 
bankalarda yüzde 15,4, yabancı sermayeli 
bankalarda ise yüzde 16 olmuştur. Kalkınma ve 
yatırım bankalarının sermaye yeterliliği rasyosu ise 
yüzde 32,8 düzeyindedir. 

 
Risk ağırlıklı varlıklar içinde risk ağırlığı yüzde 100 
ve üzeri olan varlıkların payı bir önceki yıla göre 
değişmeyerek yüzde 56 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Risk ağırlıklı varlıklar yüzde 14 
artarken, yasal özkaynaklardaki artış yüzde 22 
olmuştur. Aktiflerin özkaynak kaldıraç oranı 8,50 
olmuştur. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mevduat ve Mevduat Dışı Kaynaklar 
(Toplam aktiflere oran, yüzde) 

 
  Kaynak: BDDK. 
 *Katılım bankaları dahil değildir. 

 
 
 

Serbest Özkaynaklar* 
(Milyar TL) 

 

  2012 2013 2014 

Mevduat bankaları 122 127 152 
   Kamu sermayeli 34 36 46 
   Özel sermayeli 69 71 84 
   Yabancı sermayeli 19 20 22 
Kalkınma ve yatırım bank. 16 18 20 
Sektör  138 145 172 

*Özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası takipteki alacaklar.  
Kaynak: BDDK. 

 

Özkaynaklar 
 

 

Milyar Milyar Yüzde değ. 
T.aktiflere 

oran 

¨ $ ¨ $ (yüzde) 

Mevduat bankaları 201 86 21 11 11,1 
   Kamu sermayeli 61 26 32 21 10,7 
   Özel sermayeli 111 47 17 7 11,6 
   Yabancı sermayeli 30 13 18 8 10,0 
Kalk. ve yat. bank. 21 9 12 2 25,1 
Sektör  222 95 20 10 11,7 

Kaynak: BDDK. 

 
 

Özkaynaklar (Milyar dolar) ve Sermaye 
Yeterliliği (Yüzde) 

 

 
Kaynak: BDDK. 
 
 
 
 
 
 

15

18

21

24

27

30

50

55

60

65

09 10 11 12 13 14

Mevduat Mevduat Dışı Kaynaklar (sağ eksen)

14

16

18

20

22

60

70

80

90

100

110

09 10 11 12 13 14
Özkaynaklar Sermaye Yeterliliği Rasyosu (sağ eksen)



26 
 

Özkaynak karlılığı  
 

Katılım bankaları dahil edildiğinde ortalama 
özkaynak karlılığı 1,6 puan düşerek yüzde 11,6 
olmuştur. Özkaynak getirisi ile devlet iç borçlanma 
senetlerinin getirisi arasındaki fark 4 puan olmuştur.  
 
Ortalama özkaynak karlılığı, özel bankalar 
grubunda 2,7 puan düşüş ile yüzde 11,4 olmuştur. 
Ortalama özkaynak karlılığı kamu sermayeli 
bankalar da yüzde 13,2, yabancı sermayeli 
bankalarda yüzde 8,8, kalkınma ve yatırım 
bankalarında ise yüzde 7,7 düzeyindedir.   
 
Ortalama aktif karlılığı bir önceki yıla göre, 0,3 puan 
azalarak, Aralık 2014 itibariyle yüzde 1,4 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

 
Net kar 
 

Net kar Türk lirası bazında yüzde 4 oranında 
artarak 24,6 milyar TL olmuştur.  
 
Faiz gelirleri yüzde 26; faiz giderleri yüzde 38 
oranında artmış, net faiz geliri yüzde 15 oranında 
büyümüştür. Faiz dışı gelirleri ise yüzde 4 
gerilemiştir. Ücret ve komisyon gelirleri en fazla 
düşüşün görüldüğü kalem olmuştur.  
 
Faiz dışı gelirlerin toplam gelire oranı yüzde 21, faiz 
dışı giderleri karşılama oranı ise yüz 67’dir.  Net 
faiz marjının toplam aktiflere oranı yüzde 3,3 
düzeyinde aynı kalmıştır. 
 

Kartlı işlem hacmi 
 

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine 
göre, banka kartı ve kredi kartı ile yapılan işlem 
hacmi 892 milyar TL (383 milyar dolar), gsyh’ya 
oranı ise yüzde 51 olmuştur. Sadece kredi kartları 
ile yapılan işlem hacminin artış hızı yüzde 12’dir. 

Kredi kartı sayısı 57 milyonu aşmıştır. Banka kartı 
sayısı ise 105 milyon civarındadır. POS cihazı ve 
ATM sayıları da sırasıyla 2,4 milyon ve 46 bin 
düzeyine yükselmiştir.  
 
Yapılan işlemlerin yüzde 75’i para transferi ve 
ödemelerden, yüzde 2’si kredi kartı işlemlerinden 
oluşmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Özkaynak Karlılığı* ve DİBS Getirisi (Yüzde) 

 
*Yıl sonu itibariyle. 
  Kaynak:TBB. 

 
 
 
 
 

Gelir – Gider Rasyoları  
(Yüzde) 

 

 2008 2013 2013 

Toplam gelir/ toplam gider  127 140 137 

Faiz geliri /toplam gelir  85 77 79 
Net faiz marjı/ toplam aktifler 3,5 3,3 3,3 
Faiz dışı gelir/ faiz dışı  gider  62 67 67 
Bankacılık hizmet gelirleri/ faiz dışı gider 42 35 37 

Kaynak: BDDK. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

Seçilmiş Göstergeler 

 
2013 2014 

Yüzde 
değ. 

Kredi kartı (bin adet) 56.835 57.006 0 

Banka kartı (bin adet) 100.165 105.513 5 
POS cihazı (bin adet) 2.294 2.389 4 
ATM  42.011 45.576 8 

Kredi kartı işlem hacmi (¨ milyar)* 424 474 12 

Banka kartı işlem hacmi (¨ milyar)* 364 418 15 

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

İnternet bankacılığı işlemlerini kullanan müşteri 
sayısı 14,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Müşterilerin 
yüzde 28’i bireysel, yüzde 72’si kurumsaldır. 
İnternet bankacılığından yapılan finansal işlem 
hacmi 2.562 milyar TL’dir. 

 

 
Uluslararası karşılaştırma 
 

Türkiye’de finansal sektör büyüklüğü uluslararası 
büyüklükler ile kıyaslandığında gelişmekte olan 
ülke ortalamasına yaklaşmakta olup, Dünya ve AB 
ortalamasının gerisindedir. 
 
2013 yılı verilerine göre bankacılık sektörü 
aktiflerinin gsyh’ya oranı hem dünya hem de 
gelişmekte olan ülke (GOÜ) ortalamasının altında 
yer almaktadır. Sermaye piyasasının hacmi 
açısından da benzer bir tablo görünmektedir.  
 
Avrupa Bankacılık Federasyonu verilerine göre, 
2002 yılında AB ülkeleri banka aktiflerinin gsyh’ya 
oranı yüzde 259 iken Türkiye’de ise bu oran yüzde 
61 seviyesinde gerçekleşmiştir. 
 
2013 yılı verilerine göre AB ülkeleri banka 
aktiflerinin gsyh’ya oranı yüzde 325 olurken, 
Türkiye’de bu oran 2013 yılı verilerine göre yüzde 
112 seviyesine çıkmıştır.  
 
Kredilerin gsyh’ya oranı açısından 
karşılaştırıldığında da Türkiye’nin büyüme 
potansiyeli oldukça yüksektir. 2013 yılında AB 
ülkelerinde kredilerin gsyh’ya oranı ortalama yüzde 
178; Türkiye’de ise yüzde 67 seviyesindedir.  
 
Finansal sağlamlık göstergelerine göre, Türkiye’de 
bankacılık sektörü sağlıklı durumdadır. Uluslararası 
Para Fonu’nun finansal sağlamlık göstergelerine 
göre, Türkiye’de bankacılık sektörünün sermaye 
yeterlilik rasyosu Eylül 2014 itibarıyla yüzde 15,9, 
ortalama özkaynak karlılığı ise yüzde 15,2’dir.   
 
 
 
 
 
 

 
İnternet Bankacılığı Seçilmiş Göstergeler 

 
2013 2014 Yüzde değ. 

Aktif müşteri sayısı (bin kişi) 12.436 14.315 15 

Finansal işlemler (¨ milyar) 2.152 2.562 19 

    Para Trans. ve Ödemeler (¨milyar) 1.584 1.914 21 

    Yatırım işlemleri (¨ milyar) 395 470 19 

    Kredi kartı işlemleri (¨ milyar) 47 59 26 

   Diğer finansal işlemler (¨ milyar) 126 119 -6 

   Kaynak: TBB. 
 
 
 

 
Finansal Sektör (gsyh’ya oranı, yüzde, 2013) 

 
  Dünya GOÜ Türkiye 

Banka aktifi 161 110 112 
Sermaye piyasası 217 78 58 
   Hisse senedi 84 39 32 
   Tahvil-Bonıo 134 39 26 
Toplam 379 188 170 
Kaynak: Küresel Ekonomik Görünüm (IMF) Ekim 2014 

 
 
 
 
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Seçilmiş Göstergeler 

(2013) 
 

  AB Türkiye 

Aktif/gsyh (yüzde) 325 112 
Kredi/gsyh (yüzde) 178 67 
Mevduat/gsyh (yüzde) 167 60 
Nüfus/personel (kişi) 173 358 
Nüfus/şube (kişi) 2.544 6.396 
Kaynak: Avrupa Bankacılık Federasyonu, BDDK, TBB, TUİK. 
 
 
 
 
Seçilmiş Ülkeler Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

ve Özkaynak Karlılığı 
 

 
Sermaye 
Yeterlilik 
Rasyosu 

 
En Son 

Verinin Ait 
Olduğu Ay 

Ortalama 
Özkaynak 
Karlılığı 

 
En Son 

Verinin Ait 
Olduğu Ay 

Türkiye 15,9 Eylül 15,2 Eylül 

Rusya
1
 12,6 Eylül 14 Ara-13 

Arjantin  14,4 Eylül 40,6 Eylül 
Brezilya 16,7 Aralık 13 Aralık 
Endonezya

1
 18,7 Aralık 21,3 Aralık 

Meksika 15,8 Aralık 15,9 Aralık 
G.Afrika 14,6 Haziran 17,9 Haziran 
Kore 14,2 Haziran 7,2 Haziran 
Hindistan

2
 12,7 Eylül 11,7 Eylül 

1 Basel I., 
2 Basel I ve Basel II aynı anda uygulanıyor. 
Kaynak:  IMF, Finansal Sağlamlık Göstergeleri, Nisan 2015. 
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II. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin Faaliyetleri 
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A. Bankacılık Düzenlemelerinin Uluslararası İyi Uygulamalara Uyumlu Hale 
Getirilmesi 

 
1. Türkiye Bankalar Birliği Danışmanları başkanlığında çalışmalarını yürüten Hukuk 
Müşavirleri Kurulu ile Vergi Çalışma Grubu’nun yanısıra, üyelerimizin ve ilgili diğer 
kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla Birlik nezdinde oluşturulan çalışma grupları 
tarafından gerçekleştirilen toplantılarda gündemdeki konular değerlendirilmiş ve Birlik 
görüşlerinin oluşturulmasına hazırlık yapılmıştır. İlgili makamlara yapılan ziyaretlerle Birlik 
görüşlerinin dikkate alınması hususunda çaba sarf edilmiştir.  
 
2. Birlik gündeminde bulunan konularda ilgili otoriteler ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
yakın temas ve işbirliği içinde olunmuştur. Diğer yandan özel sektör temsilcileri ve kamu 
kurumları arasında görüş alış verişini geliştirmek amacıyla gündemlerine uygun olarak 
Çalışma Grubu toplantılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK, 
Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, 
Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı 
sağlanmıştır. 
  

3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenlemeleri 
  
3.1 Bankacılık Kanunu ve Alt Düzenlemeler: 
 
Resmi Gazete’nin 12.09.2014 tarih ve 29117 sayılı nüshasında yayımlanan, 04.06.2014 
tarih ve 2014/85 Esas, 2014/103 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
Geçici 16. maddesindeki “…zamanaşımı ve”  ibaresi iptal edilmiştir 
 
TBMM gündeminde bulunan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenmek üzere, 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinde değişiklik 
yapılmasına ilişkin maddeler ile ilave değişiklik talepleri için görüş oluşturularak ilgili 
mercilere iletilmiş, Meclis Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
 
BDDK Alt Düzenlemeleri: Bankacılık Kanunu ve ilişkili mevzuat çerçevesinde BDDK 
tarafından hazırlanan ve Birliğimiz görüş ve önerileri iletilen alt düzenlemeler aşağıda 
sunulmuştur: 
 

3.1.1 Resmi Gazete’de yayımlanan alt düzenlemeler: 

 Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik (02.04.2015) 

 Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik (03.10.2014) 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (11.07.2014) 

 Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci 
Hakkında Yönetmelik (11.07.2014) 

 Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber (17.07.2014) 

 İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES) Raporu Hakkında 
Rehber (17.07.2014) 
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 Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testlerine 
İlişkin Rehber (24.07.2014) 

 Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik (06.09.2104) 

 Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.09.2014) (18.03.2015) 

 Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile 
Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ (06.09.2014) 

 Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ (06.09.2014) 

 Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin 
Tebliğ (06.09.2014) 

 Faiz Oranı Riski Yönetimine İlişkin Rehber (11.09.2014) 

 Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber (11.09.2014) 

 Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Rehber (11.09.2014) 

 Yoğunlaşma Riski Yönetimine İlişkin Rehber (19.03.2015) 

 Likidite Riski Yönetimine İlişkin Rehber (19.03.2015) 

 Piyasa Riski Yönetimine İlişkin Rehber (11.09.2014) 

 Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber (11.09.2014) 

 Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağrılıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (19.08.2014) 

 Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ (17/07/2014) (23/12/2014) 

 
3.1.2 Taslak alt düzenlemeler 

 Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçlarına İlişkin Esaslar 
Hakkında Tebliğ Taslağı 

 Türev İşlemlerde Bankaların Müşterileri İle İlişkileri Hakkında Yönetmelik Taslağı 

 Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ Taslağı 

 Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik Taslağı EK 2 /Türev İşlemler, Repo ve Ters Repo İşlemleri, Menkul 
Kıymetler veya Emtia Ödünç Verme veya Ödünç Alma İşlemleri, Takas Süresi 
Uzun İşlemler ile Kredili Menkul Kıymet İşlemlerinde Karşı Taraf Kredi Riski 
Taslağı 

 Bankalar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik Taslağı 

 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet 
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları 
İle Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Yönetmelik Taslağı 

 İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının 
Değerlendirilmesine ve Validasyonuna İlişkin Rehber Taslağı 

 İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının 
Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber Taslağı 

 Bankalar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmelik Taslağı 

 
 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/13390menkul_kiymetlestirmeye_iliskin_risk_agirlikli_tutarlarin_hesaplanmasi_hakkinda_tebligde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/13390menkul_kiymetlestirmeye_iliskin_risk_agirlikli_tutarlarin_hesaplanmasi_hakkinda_tebligde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/13723banka_thp_degisiklik_23_12_2014.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlemeler/13723banka_thp_degisiklik_23_12_2014.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13420kredi_riski_azaltim_tekniklerine_iliskin_tebligde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13420kredi_riski_azaltim_tekniklerine_iliskin_tebligde_degisiklik_yapilmasina_dair_teblig_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13419bankalarin_sermaye_yeterliliginin_olculmesine_ve_degerlendirilmesine_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13419bankalarin_sermaye_yeterliliginin_olculmesine_ve_degerlendirilmesine_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13947repo_yonetmelik_taslak_goruse_acilan.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13947repo_yonetmelik_taslak_goruse_acilan.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13950finansal_kiralama_faktoring_ve_finansman_sirketlerinin_muhasebe_uygulamalari_ile_finansal_tablolari_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13950finansal_kiralama_faktoring_ve_finansman_sirketlerinin_muhasebe_uygulamalari_ile_finansal_tablolari_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Duzenleme_Taslaklari/13950finansal_kiralama_faktoring_ve_finansman_sirketlerinin_muhasebe_uygulamalari_ile_finansal_tablolari_hakkinda_yonetmelikte_degisiklik_yapilmasina_iliskin_yonetmelik_taslagi.pdf
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3.2 BDDK ile Yürütülen Alt Düzenleme Çalışmaları: 
 
3.2.1 Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında BDDK 
tarafından hazırlanan Taslak düzenleme hakkında Birlik görüşü oluşturularak BDDK’ya 
iletilmiş, BDDK yetkilileri ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. 
Yönetmelik, Resmi Gazete’nin 3 Ekim 2014 tarihli nüshasında yayımlanmıştır. 
Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapılarak 
oluşturulan görüşler BDDK’ya iletilmiştir. 

 Yeni bir ürün veya hizmet grubunun belirlenmesi veya yeni bir ücret kaleminin 
oluşturulabilmesi için BDDK’dan alınacak izin, 

 Tahsil edilen ücretlerin, finansal tüketiciye iadesinin gerekmesi hâlinde, iadesi 
gereken tutar ve tahsil yöntemi, 

 Yönetmeliğe konu ücretlerin azami ve asgari güncel tutarları ile oranlarının ilânı, 

 ATM’lerde kimlik tespiti gerektirmeyen işlemlerin durumu, 

 Yönetmeliğin Ek 1’inde kuruluşlar tarafından ücretlendirilebilecek olan ürün veya 
hizmet sınıflandırmasının işlemlerin finansal niteliklerine göre ayrımının kuruluş 
birlikleri tarafından yapılacağı hükmü yer almakta olup, buna ilişkin çalışma 
üyelerimiz, ilgili diğer kuruluş birlikleri ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) 
ile birlikte yapılmış, BDDK yetkilileri, ilgili kuruluş birlikleri, BKM ve üyelerimizin 
katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. Düzenleme 1 Mayıs 2015 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 
3.2.2 Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı: 
BDDK Yönetmelik Taslağı’na ilişkin Birliğimiz görüşlerinin değerlendirilmesini teminen 
Kurum yetkilileri ile 15 Eylül 2014 tarihinde video-konferans toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda, bankalarca yürütülen ödeme ve iskonto işlemlerinin faktoring işlemi olarak 
değerlendirilmemesi ve bankalarca yürütülen bu işlemlerin Yönetmelik Taslağı kapsamı 
dışında tutulmasına ilişkin talebimiz uygun görülmeyerek, Taslağa ilişkin madde bazında 
görüş ve önerilerimiz talep edilmiştir. Finansal Kurumlar Birliği yetkililerinin de 
değerlendirmeleri alınarak madde bazında oluşturulan görüş ve öneriler BDDK’ya 
gönderilerek, ortak bir toplantı daha düzenlenmesi talep edilmiştir. Yönetmelik Resmi 
Gazete’nin 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
 
Finansal Kurumlar Birliği (FKB) nezdinde bu kapsamda kurulan Merkezi Fatura Kaydı 
Sistemi (MFKS) kurulmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmelerin takip edilmesini 
teminen FKB bünyesinde faaliyet gösteren çalışma komitesine katılım için üyelerimizin 
önerdiği adaylar arasından belirlenen iki temsilcinin isim ve iletişim bilgileri FKB’ye 
iletilerek, anılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmelerin 
temsilci bildiren üyelerimizle elektronik ortamda paylaşılmasını teminen MFKS E-Posta 
Platformu oluşturulmuştur.  
 
3.2.3 Karşılık Yönetmeliği Revizyonu: Karşılık Yönetmeliği’nde uluslararası 
düzenlemelerin dikkate alınması hususunda yapılacak çalışmaların görüşülmesini teminen 
Karşılık Yönetmeliği Çalışma Grubu üyeleri, Türkiye Katılım Bankaları Birliği temsilcileri ve 
BDDK yetkililerinin katılımıyla Birliğimiz merkezinde 15 Ocak 2015 tarihinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, anılan Yönetmelik ile ilgili 
Kurum tarafından sürdürülen çalışmalarda dikkate alınmak üzere, uluslararası muhasebe 
standartlarının uygulanması hakkında BDDK’dan alınan anket üyelerimize gönderilerek 
yanıtların doğrudan BDDK’ya iletilmesi talep edilmiştir. 
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3.2.4 BASEL ve Risk Düzenlemeleri: Bankaların sermaye yeterliliği ve likidite karşılama 
oranı hesaplamasına ilişkin düzenlemeler hakkında Birlik görüşleri ile uygulamada 
yaşanan tereddütler BDDK’ya iletilerek alınan yanıtlar üyelerimizle paylaşılmıştır. İkinci 
Yapısal Blok çerçevesinde hazırlanan iyi uygulama rehber taslakları hakkında görüş 
oluşturularak BDDK’ya iletilmiş, Finansal İstikrar Kurulu ve BASEL Bankacılık Denetim 
Komitesi’nin internet sitesinde görüşe açılan düzenleme taslakları hakkında görüş 
oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 
 
3.2.5 Ürün ve Hizmet Ücret Uygulaması: Mevcut uygulamada, BDDK’nin “Bireysel Müşteri 
Maliyet Bilgilerinin Yayımlanması Hakkında 2011/1 Sayılı Genelgesi kapsamında, bireysel 
müşteriler için bankaların internet sitelerinde ilan edilen ürün ve hizmet ücretlerinin, KOBİ 
özelinde de ayrıca ilan edilmesine ilişkin KOBİ'lere yönelik Ürün ve Hizmet Ücret 
uygulamasının yeniden değerlendirilmesi hususunda BDDK’ya başvuru yapılmıştır. 
 
3.2.6 Grup İçi İşlemler Raporu: BDDK’nın risk bazlı konsolide denetim kavramı 
kapsamında, ilişkili şirketlerin denetimi konusunda bankalarca doldurulmak üzere 
hazırlamış olduğu grup içi işlemler raporu taslağına ilişkin Birlik görüşü oluşturulmuş, 
raporun duyurulmasının ardından süren tereddütler ile ilgili olarak BDDK yetkilileri ile 
toplantı yapılmıştır. Grup İçi İşlemler Raporu”na ilişkin toplantıda yapılan görüşmelerde 
üzerinde durulan hususlarda BDDK’ya yapılan başvuru ve alınan yanıt hakkında 
üyelerimiz bilgilendirilmiştir. 
 
3.2.7 Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) finans mevzuatı açısından “eşdeğer üçüncü ülke” 
listesine alınmamasının olası sonuçları ve bankacılık sektörüne etkilerini değerlendirmek 
üzere BDDK Başkan Yardımcısı Vekili Baki Alkaçar ve beraberindeki yetkililer ile Birliğimiz 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetçi bankaların üst düzey yetkililerinin katılımıyla 
değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda; AB Komisyonu Kararının 
muhtemel etkilerine ilişkin bankaların kendi etki analizlerini BDDK’ya iletmeleri, BDDK 
tarafından uluslararası düzenleme değerlendirme süreçlerine (FSAP ve R-CAP 
değerlendirmesi) hazırlık ve uyum çalışmalarının sürdürülmesi, bu süreçte sektöre 
muhtemel etkilerinin de değerlendirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi öngörülmüştür. 
 
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Düzenlemeleri 
 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında GTB tarafından 
hazırlanan ve aşağıda yer verilen taslak düzenlemeler hakkında Birlik görüşü 
oluşturularak GTB’ye iletilmiş, GTB yetkilileri ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif 
toplantılar yapılmıştır. 

 Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı 

 Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı 

 Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Taslağı 

 Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı 

 Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik Taslağı 

 Reklam Konseyi Yönetmeliği Taslağı 

 Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Taslağı 

 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Taslağı 

 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği Taslağı 

 Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği Taslağı 
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Ayrıca,  Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile Tüketici Hakem Heyetlerine Avukatlar, Hukuk 
Büroları ve Danışmanlık Firmalarınca yapılan başvurulara ilişkin Birlik görüşleri GTB’ye 
gönderilmiştir. 

 
5. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri:  
 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan ve aşağıda yer verilen 
taslak düzenlemeler hakkında Birlik görüşü oluşturularak SPK’ya iletilmiş, SPK yetkilileri 
ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. 

 Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Taslağı 

 Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı 

 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı  

 Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ Taslağı 

 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 

 Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı 

 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni 
Hakkında Tebliğ Taslağı 

 Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik Taslağı 

 Ayrıca, sermaye piyasalarına ilişkin aşağıda belirtilen konularda da çalışmalar 
yapılmış, ilgisine göre SPK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve tüm 
üyelerimizin katılımlarına açık toplantılar düzenlenmiştir. 

 Aracı kurum ve bankaların III-37.1 ve III-39.1 sayılı Tebliğler uyarınca Kurul'a 
yapacağı başvurularda aranacak bilgi ve belgeler 

 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü 
Tebliği 

 MKK tarafından pay sahipliği bilgisinin ihraççılara verilmesi talebi  

 Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (eski unvanı Türkiye Elektronik Fon 
Alım Satım Platformu-TEFAS) hazırlıkları 

 Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber 

 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber 

 Sermaye piyasası lisans gereklilikleri 

 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğ'in "Müşteri İle Saklamacı Kuruluş Arasında Mutabakat" başlıklı 68. 
Maddesi 

 Çerçeve sözleşmelerinin, müşterilerin ait olduğu sınıfa ilişkin bildirim yazıları ile 
genel ve ürün bazındaki risk bildirim formlarının/bildirimlerinin elektronik ortamda 
müşterilere sunulması ve onaylarının alınmasına imkân tanınması talebi 

 
6. TC Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGMDSK) 
düzenlemeleri 
 
KGMDSK tarafından hazırlanan 3402 No’lu Güvence Denetimi Standardı Taslağı ve IFRS 
2013 Taksanomisi Türkçe çevirisi hakkında Birlik görüşü oluşturularak KGDMSK’ya 
iletilmiştir. 
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7. Maliye Bakanlığı Düzenlemeleri 
 
Faaliyet döneminde mali konulara ilişkin çalışma yapılan bazı hususlara aşağıda yer 
verilmiştir: 
 

 Düzenleme tarihi 10 yılı geçmiş ve anapara tutarı 500 TL’nin altındaki meblağlar 
için verilen teminat mektuplarının herhangi bir ibraya gerek kalmaksızın risk 
çıkışının yapılması hususunda Maliye Bakanlığınca bir karar alınması hususunda 
yapılan başvurumuza olumlu yanıt alınmış olup, uygulamanın her yıl 
tekrarlanması talebiyle yeni bir başvuru yapılmıştır. 

 İcra dairelerinde yapılan tahsilattan alınan tahsil harçlarının Harçlar Kanunu’nun 
138. maddesinde bir değişiklik yapılmak suretiyle, daha makul bir oranda 
sabitlenmesi ve yeniden değerlemeden istisna tutulması talebi. 

 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alınan ve gelir yazılan ücret, 
masraf ve komisyonların bankalar tarafından müşterilere iade edilmesi 
durumunda BSMV tutarlarının bankalara iadesini teminen Gider Vergileri 
Kanunu’nda değişiklik talebi.  

 Bono ve tahvillerde geri alım (erken itfa) işlemlerinde BSMV uygulaması  

 Yurtdışından sağlanan döviz kredilerinde temdit ve KKDF uygulaması 

 Taahhüdü kapatılamayan döviz kredilerine ilişkin BSMV müeyyide uygulamaları  

 Konut kredileri malik değişikliğinde KKDF ve BSMV uygulaması  

 Şirketlerce yurt dışında tahvil ihraç edilmesi durumunda tahvili alan ve faiz/kupon 
ödemesi yapılan tüzel kişi açısından KDV yükümlülüğü olup olmadığı  

 Vadesinden önce çekilen mevduatta stopaj uygulamaları 

 Repo-ters repo işlemlerinde damga vergisi istisnası uygulaması 
 

Öte yandan, TC Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve üyelerimizin katılımlarına 
açık olarak her sene yapılan Vergi Çalışma Grubu toplantısı 3-5 Nisan 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 
 
8. Diğer Düzenlemeler 
 
8.1 Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı: TBMM gündeminde bulunan 
Tasarıya ilişkin olarak oluşturulan görüşler ilgili mercilere iletilmiştir. 
 
8.2 Türk Ticaret Kanunu: TKK’nda değişiklik içeren maddelerin de yer aldığı “Gümrük 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı Taslağı”na ilişkin olarak Birliğimiz görüş ve önerileri TC Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilmiştir.  
 
Tasarıda yer alan TTK’da değişiklik öngören maddelere ilave olarak; proje ve satın alım 
finansmanı amacıyla bankalarca kullandırılmakta olan kredilerin teminatlandırılmasını 
zorlaştıran TTK’nın “Kanuna karşı hile” başlıklı 380. maddesinde değişiklik yapılmasına 
ilişkin talebimiz Birlik görüşlerine eklenmiştir. Ayrıca, Tasarıya ilişkin görüşlerin detaylı 
olarak aktarılmasını teminen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda 380. madde kapsamında uygulamada yaşanan sorunlar 
aktarılmıştır.  
 
TTK'nun 375’inci maddesinin bankaların yapısı ve işleyişi ile tabi oldukları diğer 
düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet 
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Meclisi’ne sevk edilen “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenmesi önerilen, 
maddeler arasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “Genel müdür ve yardımcıları” 
başlıklı 25. maddesinde  değişiklik yapılması önerilmiştir. 
 
Belirsiz süreli teminat mektuplarına ilişkin bankacılık uygulamasında ve ticari hayatta 
yaşanan sorunların çözümü amacıyla TTK 128. maddesinde değişiklik öngören Birliğimiz 
önerisi Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir. 
 
8.3 İş Kanunu: Bankalarda çalışma hayatı denetimlerine ilişkin hazırlanan raporlar 
konusunda bağımsız bir danışman tarafından hazırlanan rapor Çalışma ve Sosyal Güvenli 
Bakanlığı’na sunulmuştur. Denetimlerde normal çalışma ve fazla mesai sürelerinin 
belirlenmesinde Yargıtay kararlarının esas alınması talep edilmiştir. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen “Bankacılık 
Sektöründe Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi” kapsamında, “fazla 
çalışma süresine ilişkin uygulamalar”la ilgili yapılan tespitlerin İş Kanunu hükümleri, 
Yargıtay kararları ve doktrinde yer alan değerlendirmeler çerçevesinde yeniden gözden 
geçirilmesine ilişkin TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığına Birliğimiz görüşleri iletilmiştir. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan alınan yanıt 
çerçevesinde Birliğimiz girişimleri sürdürülmektedir. 
 
8.4 Rekabet Kanunu: Rekabet mevzuatı ile ilgili olarak, bankaların ciro hesaplamalarında 
münhasıran “net faiz gelirleri” ve “net ücret ve komisyon gelirleri”nin dikkate alınması ve 
Rekabet Kurulu’nun bankalara ve bankacılık sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve 
tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere 
bankalar ve bankacılık sektörü için vereceği tüm kararlarda, öncelikle BDDK’nın olumlu 
görüşünün ve varsa Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate almasını 
teminen Biriğimiz görüşleri ilgili kurumlara iletilmiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sevk edilen “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”na eklenmesi önerilen 
maddeler arasında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki 
soruşturmalarda hazırlanan raporun konuya ilişkin görüşünün alınmasını teminen ayrıca 
BDDK’ya sunulması ve BDDK’nın vereceği görüşün Rekabet Kurulu kararını etkileyici 
düzeyde olmasını teminen BDDK’nın “uygun görüşünün” aranması yönünde Bankacılık 
Kanunu’nun 98. maddesinde değişiklik hükmü yer almıştır. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başbakanlık makamının 23 Ocak 2014 
tarihli yazısı ekinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen "Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na ilişkin Birliğimiz görüş 
ve önerileri ilgili mercilere gönderilmiştir. Anılan Kanun Tasarısına ilişkin TBMM Alt 
Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
 
8.5 5510 sayılı Kanun (Sandıkların Devri): Resmi Gazete’nin 8 Mart 2012 tarih ve 28227 
sayılı nüshasında yayımlanan 6283 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un Geçici 20. 
maddesi ile düzenlenen banka sandıklarının devri, Resmi Gazete’nin 30 Nisan 2014 tarih 
ve 28987 sayılı nüshasında yayımlanan 2014/6042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 
Mayıs 2015 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu sürenin daha ileri bir tarihe ertelenebilmesi için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Aralık 2014 tarihinde sevkedilen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı’nın 32. maddesinde devir tarihini belirlemeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili 
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olduğuna dair bir hükme yer verilmiştir. Söz konusu değişiklik Meclis Genel Kurulu’nda 
kabul edilmiştir. 
 
8.6 Bankacılık sektöründe rekabet ortamının daha da iyileştirilmesi amacıyla tarım 
sektörünü destekleme kredilerinin isteyen tüm bankalar tarafından kullandırılmasına 
imkan verilmesini teminen ilgili kurumlar nezdinde başvurular yapılmıştır. 
 
9. Bankalararasında Ortak Çalışmalar 
 
9.1 Konut Kredileri: Üyelerimiz nezdinde oluşan aşağıdaki tereddütler hakkında Çalışma 
Grubunda değerlendirme yapılmıştır.  
 
“Konut Kredileri Malik Değişikliğinde KKDF ve BSMV Uygulaması”, Ön Ödemeli Konut 
Satışlarında Şekil Şartının Sağlanması”, Konut Alım Kredisinin Vadesi Sona Ermeden ve 
Kredi Bakiyesi Kapatılmadan Konutun Üçüncü Kişilere Satılması” ve “Ticari Faaliyette 
Bulunan Gerçek Kişilerin Başlangıçta Ticari Amaçlı Kullandıkları Kredileri İşletme Aktifine 
Kaydetmemeleri”.  
 
9.2 Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri: “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve 
Uygulama Esasları” Taslağı hakkında üyelerden alınan görüş ve öneriler Gayrimenkul 
Değerleme Hizmetleri Çalışma Grubu’nda değerlendirilerek Sermaye Piyasası Kurumu’na 
(SPK) iletilmiş ve SPK yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Resmi Gazete’nin 
1 Ocak 2015 tarih ve 29223 sayılı nüshasında Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret 
Uygulama Esasları hakkında SPK Kurul kararı yayımlanmıştır. 
 
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapan 6537 sayılı 
Kanun Hakkında üyelerimiz nezdinde oluşan tereddütler hakkında TC Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Arazileri Değerlendirme 
Daire Başkanlığı’na başvuru yapılmış, başvurumuza 27 Kasım 2014 tarihli yazı ile yanıt 
alınmıştır.  
 
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından hazırlanan ulusal değerleme 
standartları taslağı hakkında üyeler tarafından yapılan değerlendirmeler TDUB’a 
iletilmiştir. TDUB ile konu hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir. Bankalara 
iletilen raporların kayıt altına alınması için sistemsel geliştirme yapılması hususunda 
TDUB yetkilileri ile görüşülmüştür.   
 
SPK ve TDUB Yetkilileri ile yapılan toplantıda alınan karar uyarınca Çalışma Grubu 
tarafından “Çözüm Oranlarında Aranacak Şartlar” başlıklı bir öneri metni hazırlanmış ve 
TDUB’a iletilmiştir. TDUB tarafından hazırlanan “TDUB Üyesi Değerleme Kuruluşlarınca 
Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Alınacak Destek Hizmetlerine ve 
Uyulacak Esaslara İlişkin Taslak hakkında üyelerimizden görüş ve önerileri talep 
edilmiştir. Alınan görüş ve öneriler Birliğimiz ilgili Çalışma Grubu tarafından 
değerlendirilmiş ve skonusu Taslak düzenlemenin içerik olarak uygun bulunduğu, 
düzenleme ile ilgili uygulamada oluşabilecek tereddütlerin giderilmesini teminen söz 
konusu çalışmanın, SPK ve BDDK’nın ilgili mevzuat hükümleri kapsamına alınmasının 
sağlanmasının uygun olacağı hususları TDUB’a iletilmiştir.  
 
Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama III. Daire Başkanlığı 
tarafından Birliğimiz ilgili Çalışma Grubu üyeleri ile aşağıda belirtilen hususlarda bir 
toplantı yapılması talep edilmiştir.  
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Bu toplantıda;  
 

 Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 
Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin sorunlar, 

 

 Gayrimenkul değerleme sektöründe yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların 
giderilmesine yönelik çözüm önerileri hususları görülmüştür.  

 
9.3 Sigorta Düzenlemeleri: Resmi Gazete’nin 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı 
nüshasında yayımlanan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’ne ilişkin olarak üyelerimiz 
nezdinde uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında 16 Mayıs 2014 tarihli yazımızla 
Hazine Müsteşarlığı’na bir başvuruyu yapılmıştır. Söz konusu başvurumuza Hazine 
Müsteşarlığı’ndan 30 Mayıs 2014 tarihinde yanıt alınmıştır. Konuyla ilgili olarak ayrıca 
başvurumuzda yer alan talebimiz üzerine Yönetmeliğin uygulamada sorun yaratabilecek 
hususları hakkında Müsteşarlık ve SEGEM yetkilileriyle birlikte bankalara yönelik 22 
Temmuz 2014 tarihinde interaktif bir bilgilendirme semineri düzenlenmiştir.  
 
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Bireysel Kredilerle Bağlantılı 
Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği Taslağı” hakkında üyelerimizden alınan görüş 
ve öneriler Sigorta Çalışma Grubu’nda değerlendirilerek Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiş 
ve Müsteşarlık yetkilileriyle 29 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da değerlendirme toplantısı 
yapılmıştır. Yönetmelik 13.03.2015 tarih ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
Ayrıca Hazine Müsteşarlığı talebi üzerine bireysel emeklilik sisteminde yapılması 
planlanan değişiklikler ve alacak sigortası hakkında üyelerin görüş ve önerileri 
oluşturularak Hazine Müsteşarlığı’na iletilmiştir.  
 
9.4 Para Piyasaları: Para piyasasındaki gelişmeleri değerlendirmek, bankacılık 
sektörünün görüş ve ihtiyaçlarını belirleyerek, kamu kurumlarına ileten Para Piyasaları 
Çalışma Grubu faaliyetlerine devam etmiştir.  

 
TCMB’nin bankacılık sektörünün kısa vadeli borçlanmalarının azaltılması ve finansal 
istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para cinsinden çekirdek dışı kısa vadeli 
yükümlülükler için uygulanan zorunlu karşılık oranları vade uzatımını teşvik edici yönde 
artırılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin çalışma grubunda değerlendirme yapılmış ve 
görüşler ilgili kurumlara sunulmuştur. 

 
Ayrıca ticari krediler içerisinde yer alan üretime ve yatırıma yönelik kredilere teşvik 
sağlanması hususu Ekonomi Çalışma Grubu ile birlikte değerlendirilmiş ve oluşturulan 
görüşler ilgili kurumlara sunulmuştur.  
 
9.5 Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Düzenleme çalışmalarında, TBB-MASAK 
Çalışma Grubu görüşlerinin MASAK Başkanlığı ile paylaşılmasına devam edilmiştir. Bu 
kapsamda; 
 

 Yenilenmekte olan FATF Standartları hakkında oluşturulan Çalışma Grubu 
görüşleri MASAK Başkanlığına iletilmiştir. 

 Şüpheli işlem bildirim sisteminde sorunlar konulu çalıştay düzenlenmiştir.  

 Genel olarak karapara mevzuatı konulu görüşler düzenli olarak Çalışma Grubu 
toplantılarında ele alınarak, değerlendirilmiş ve uygun görünenler MASAK 
Başkanlığı ile ilgili kamu kurumlarına iletilmiştir. 
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 Elektronik Tebligat konusunda Çalışma Grubu görüşü oluşturulup, MASAK 
Başkanlığına iletilmiştir. 

 
9.6 Kambiyo Mevzuatı: Birlik üyeleri nezdinde oluşan tereddütlerin giderilmesini teminen 
ilgili Çalışma Grubunda alınan kararlar doğrultusunda; TC Maliye Bakanlığı, TC Ekonomi 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na muhtelif 
başvurularda bulunulmuştur. 
 
9.7 Kredi Garanti Fonu İzleme Grubu: Çalışma Grubu toplantılarında Hazine desteğine 
haiz KGF kefalet sürecinde gelinen aşama düzenli toplantılarla değerlendirilmiş, ayrıca, 
(a) KGF’nin özkaynaklarından kullandırdığı kefalet başvurularının internet üzerinden 
online başvuru olarak yapılması süreci, (b) KGF A.Ş.’de Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç 
Kontrol Birimlerinin kuruluşu, (c) 2.5 milyar TL kredi hacmine ulaşan Hazine desteğine 
haiz KGF kefalet limitinin belli bir kısmının, tahsis ve  onay süreci bankalarda kalmak 
şartıyla Portföy Garanti Sistemine dönüştürülmesi hususları görüşülmüştür.  
 
Kredi Garanti Fonu A.Ş.(KGF) KGF Yönetim Kurulu'nda C Grubu hissedarlarını temsilen 
görev yapan, görev yapan, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Serdar Çağlar ve Ender Ergun’un 
görev sürelerinin 31 Mart 2015 tarihinde dolması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelikleri için 
KGF Katılımcı Bankaların temsilcilerinin katılımıyla 17 Mart 2015 tarihinde Hissedarlar 
Anlaşması’nın ilgili hükümleri çerçevesinde KGF Ana Sözleşmesi gereği 2 yıl süre geçerli 
olmak üzere aday seçimi ile KGF İzleme Komitesi üye seçimi yapılmıştır. Seçim 
sonucunda; KGF Genel Kurul tarafından onaylanmak üzere; Yönetim Kurulu üye adayları 
olarak Turgut Gülcihan (Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.) ve Serdar Çağlar (Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş.), İzleme Komitesi adayı olarak ise Ender Ergun (HSBC Bank A.Ş.) 
seçilmiş ve aday önerileri KGF’ye iletilmiştir. 

 
9.8 FATCA Çalışmaları: ABD Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan “yabancı hesaplar 
vergi uyum kanunu” (FATCA) kapsamında, ülkemiz ve ABD arasında hükümetlerarası 
anlaşma imzalanması ve bankaların FATCA sürecine uyum hazırlıklarının tamamlanması 
amacıyla ilgili kamu kuruluşları nezdinde başvurularda bulunulmuştur. Ayrıca, W8 ve W9 
alternatif form taslakları oluşturularak, Maliye Bakanlığı’na onaya gönderilmiştir. W8/W9 
formlarının tercümesi bankalar ile paylaşılmıştır.  
 
Ayrıca, benzer nitelikte özelliklere sahip olan “Dodd Frank” ve “EMIR” düzenlemeleri 
konusunda çalışmalar yapmak üzere, çalışma grubu oluşturulmuş ve faaliyete başlamıştır.  
 
TC Maliye Bakanlığı ile yürütülen temaslar sonucu, bir çalışma grubu oluşturulmuş ve 
bankalardan görüş istenmiştir. Ayrıca, verilerin iletilmesine dönük teknik çalışmaların 
yürütülmesi amacıyla FATCA Teknik Çalışma Grubu ve FATCA İletişim Listesi 
oluşturulmuştur.  
 
9.9 Emisyon Çalışmaları: Türk Lirası banknot ve madeni paraların toplanması, taşınması 
ve teslimatı sırasında yaşanan sorunları gözden geçirmek ve sistemin iyileştirilmesine 
yönelik önerileri hazırlamak üzere oluşturulan Emisyon Çalışma Grubu, TCMB ile 
koordinasyon içerisinde çalışmaktadır. Bu çerçevede; TCMB ve Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla 17 Ekim 2014 tarihinde Birliğimiz ev 
sahipliğinde Emisyon Çalışma Grubu toplantısı geçekleştirilmiş ve “Orijinal ve Sahte 
Banknotların Tanınması, Sahtecilik Yöntemleri ve Yasal Mevzuat” konusunda eğiticilerin 
eğitimi düzenlenmiştir. 
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10. TBB Düzenlemeleri 
 
10.1 Türkiye Bankalar Birliği Üyesi Bankaların İlan ve Reklam Yaparken Uymakla 
Yükümlü Oldukları İlkeler ve Koşullar: Yürürlükteki düzenlemeye aykırı olduğu iddia edilen 
reklamların değerlendirilmesi uygulamasına devam edilmiştir. Düzenlemede değişiklik 
yapılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanarak, BDDK’nın onayına sunulmuştur. 
 

10.2 TRLIBOR: Bankaların gerek müşterileri adına gerek kendi aralarında yaptıkları 
işlemlerde esas alınmak ve tavsiye kararı niteliğinde olmak üzere, Türk Lirası 
Bankalararası Satış Oranı (TRLIBOR) ile Türk Lirası Bankalararası Alış Oranı (TRLIBID) 
katılımcı bankalardan alınan verilerle günlük olarak ilan edilmeye devam edilmektedir. 
Sistemin işleyişindeki etkinliğin artırılmasını teminen, söz konusu referans faiz oranlarının 
belirlenmesine ilişkin kurallarda değişiklik yapılmıştır.  

10.2.1 Faaliyet dönemi içerisinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for 
Reconstruction and Development-EBRD)’nın uygulamaya ilişkin önerileri de katılımcı 
bankalarımız tarafından değerlendirilerek oluşturulan görüş EBRD’ye iletilmiştir. 

 
10.2.2 Öte yandan, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. katılımcı banka statüsünden ayrıldığını 
Birliğimize bildirmiş olup, seanslara katılımı sona ermiştir.  An itibariyle 11 üyemizin 
katılımlarıyla uygulama devam etmektedir.  

 
10.3 Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü: Çalışma Grubu tarafından 
kalkınmanın çevresel ve sosyal boyutları da dikkate alınarak “Bankacılık Sektörü için 
Sürdürülebilirlik Kılavuzu” hazırlanmıştır. Kılavuz, bankaların, faaliyetlerinin çevresel ve 
sosyal öngörülebilirliğini, saydamlığını ve izlenebilirliğini daha sistematik bir şekilde 
yönetmesine rehberlik etmesi amaçlanan bu çalışma, bankacılık sektörünün sürdürülebilir 
kalkınmaya vereceği katkıda iyi uygulamaları içermektedir. 
 
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı Finansal İnsiyatifi, Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği, Dünya Bankası, 
Karbon Saydamlık Projesi, Uluslararası Finans Kurumu ve Küresel Raporlama İnsiyatifi 
gibi uluslararası kuruluşların görüş ve önerileri alınarak nihai hale getirilen bu kılavuz, 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, üye bankalara sektörde sektörde iyi 
uygulamalar prensipleri çerçevesinde tavsiye edilmektedir. Kılavuz e-kitapçık olarak 
hazırlanarak Birliğimiz internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.  
 
Diğer yandan, Borsa İstanbul  tarafından hazırlanan “Şirketler İçin Sürdürülebilirlik 
Rehberi" hakkında üyelerimizden alınan görüş ve öneriler Çalışma Grubu’nda 
değerlendirildikten sonra Borsa İstanbul’a iletilmiştir. 3 Mart 2015 tarihinde Borsa İstanbul 
bünyesindeki Sürdürülebilirlik Platformu tarafından hazırlanan “Sürdürülebilirlik Platformu 
Bildirgesi” imzalanmıştır. 

 
11. Diğer Çalışmalar 
 
11.1 Bankacılıkta Grev Düzenlemesi: Anayasa Mahkemesi'nin 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptaline ve bu kapsamda, bankacılık 
sektöründe grev yasağının da kaldırılmasına ilişkin kararı sonrasında değerlendirmede 
bulunmak amacıyla Hukuk Müşavirleri Kurulu üyeleri ile özel gündemli toplantılar 
gerçekleştirilmiştir.  
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11.2 Davalar: Birliğimiz Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Tapu Sicili Tüzüğü’nün 69. 
maddesinin beşinci fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması talebiyle dava 
açılmıştır. Konuya ilişkin, TC Danıştay 10. Dairesi'nin 2013/6626 sayılı dosyası üzerinden 
verilen yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne ilişkin kararının bir örneği üyelerimizle 
paylaşılmıştır. Karara davalı İdareler tarafından itiraz edilmiş olup, Danıştay İDDK 
tarafından itirazın reddine karar verilmiştir.  
 
11.3 Rekabet Projesi: Bankaların faaliyetleri sırasında ortaya konulan piyasa davranışları 
dikkate alınarak, rekabet hukuku bakımından hassasiyet arz edebilecek konu uygulama 
süreçlere dikkat çekilerek konunun farkındalığının artırılması amacıyla Prof. İ. Yılmaz 
Aslan ve Yrd. Doç. Dr. Gamze Öz ile “Türkiye’de Çeşitli Bankacılık Uygulamalarının 
Rekabet Hukuku Perspektifinden İncelenmesine İlişkin Proje Raporu” ile “Bankacılar İçin 
Rekabet Hukuku Kurallarının Bankacılık Sektöründe Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” 
çalışmalarına devam edilmiştir. 
 
Diğer yandan, Prof. İ. Yılmaz Aslan ile Risk Merkezi dahil Birlik faaliyetlerinin rekabet 
hukuku düzenlemleri çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik de bir çalışma 
başlatılmıştır. 
 
11.4 İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı 
Taslağı: Eylem Planı’na eklenmesi önerilen eylemler oluşturularak Kalkınma Bakanlığı’na 
iletilmiştir. 

 KOBİ’ler 2015-2018 dönemine ilişkin eylem önerileri hazırlanarak KOSGEB’e 
iletilmiştir. 

 2011-2014 döneminde Birliğimiz ve üyelerimiz tarafından yapılan faaliyetler bir 
rapor halinde KOSGEB’e iletilmiştir. 

 
11.5 Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu 
çalışmaları çerçevesinde Ekonomi ve Bankacılık Çalışma Grubu faaliyetlerine katılım 
sağlanmıştır.  
 
11.6 Zorunlu karşılıkların kapsamının yeniden belirlenmesi amacıyla TCMB tarafından 
yürütülen çalışmaya katılım sağlanmış ve oluşturulan Birlik görüşü TCMB’ye iletilmiştir. 
 
11.7 Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan öncelikli dönüşüm programları içinde 
“Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi” başlıklı politikada yer alan ve 
Birliğimizin sorumlu kuruluş olarak belirlendiği eylemlere ilişkin Birlik görüş ve önerilerinin 
oluşturulmasını teminen çalışmalar başlatılmıştır.  

 
Bu kapsamda, oluşturulan Çalışma Grupları ile Birlik sorumluluğundaki eylemler hakkında 
görüş oluşturulma çalışmaları devam etmektedir. 

 
12. Araştırma Faaliyetleri 
 

 Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı ülkelerde alınan önlemler ve 
önemli gelişmeler yakından izlenmiştir.  

 Avrupa Bankacılık Federasyonu yıllık toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
Federasyon tarafından üye ülkeler ve katılım üyesi ülkeler için hazırlanan 
bankacılık sektörü istatistikleri için ülkemize ait veriler hazırlanmıştır. 
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 TÜSİAD Aracılık Maliyeti Endeksi Çalışması tamamlanarak, aracılık maliyeti ile 
ilgili düzenli veri üretimine başlanmıştır. 

 Sermaye maliyeti hesaplanması ile ilgili ön çalışmalar tamamlanmıştır. Projenin 
tamamlanmasına dönük çalışmalar devam etmektedir. 

 yılına ilişkin olarak ekonomik ve finansal tahminler gerçekleştirilmiş ve 2014 
yılının tahminlerinin gerçekleşmesi değerlendirilmiştir. 2015 yılına ilişkin 
bankacılık sektöründen gelen tahminler koordine edilmiştir. 

 Dumlupınar Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi temsilcileri ile biraraya 
gelinerek, Birliğimiz ve sektör hakkında bilgi verilmiştir. 

 George Washington Üniversitesi Executive MBA öğrencileri ile biraraya gelinerek, 
Türkiye ekonomisi, Birliğimiz ve sektör hakkında bilgi verilmiştir. 

 Dumlupınar Üniversitesi 1. Ekonomi Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılım 
sağlanarak, bir tebliğ sunulmuştur.  

 Yurt dışıından gelen çeşitli yatırımcı, akademisyen ve banka temsilcileri ile 
biraraya gelinerek, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgi 
verilmiştir. 

 International Chamber of Commerce’in İstanbul’da düzenlediği konferansta, 
Türkiye Bankacılık Sektörüne ilişkin ingilizce bir sunum gerçekleştirilmiştir. 

 Ekonomi Çalışma Grubu bünyesinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Ekonomik 
Araştırmalar Değerlendirme Genel Müdürlüğü çalışanlarının katılımı ile Türkiye 
ekonomisinde dış ticaret gelişmelerinin değerlendirildiği bir toplantı yapılmıştır.   

 
13. Birlik Tarafından Düzenlenen Toplantılar  
 

 Birliğimiz Hukuk Başdanışmanı Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun konuşmacı olarak 
katılımıyla “Tüketici Kredileri ve Kredi Kartları için Uygulanan Akdi Faiz ve 
Temerrüt Faizi Oranları” konulu konferans 3 Temmuz 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliğinde “Finansal Tüketicilerden 
Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usül ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı” 2 Ekim 2014 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

 T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 
işbirliğinde “4. TBB – MASAK Çalıştayı” 8-10 Kasım 2014 tarihlerinde ve 5. TBB-
MASAK Çalıştayı 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

 Ekonomideki ve sektördeki gelişmelerin değerlendirilmesi amacıla Maliye 
Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile 
Çalıştay öncesinde bir toplantı düzenlenmiştir. 

 Uluslararası Finans Enstitüsü (International Institute of Finance  IIF) Avrupa 
Masası Kıdemli Direktörü Jeffrey Anderson’un konuşmacı olarak katılımıyla 
“Restoring Financing and Growth to Europe’s SMEs” konulu konferans, 7 Ocak 
2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 Dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla TC 
Kalkınma Bakanlığı, TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yetkililerin 
konuşmacı olarak katılımıyla “2015 Yılında Ekonomik Görünüm” başlıklı 
konferans 16 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 BDDK tarafından hazırlanan İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile İleri 
Ölçüm Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Rehber taslaklarında tereddüt yaratan 
hususların Kurumunuz yetkilileri ile değerlendirilmesini teminen üyelerimiz ve 
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Türkiye Katılım Bankaları Birliği üyelerinin katılımıyla 26 Şubat 2015 tarihinde 
geniş katılımlı bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü, T.C. Yargıtay Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu ve Birliğimiz işbirliğinde 6– 8 Şubat 2015 tarihlerinde “Finansal Tüketici 
Çalıştayı” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 Sigorta Acenteleri Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler ile 
sınavların başvuru, planlama ve maliyet süreçleri, sınav baraj notu, sınav 
merkezlerinin artırılması, e-sınav uygulamasının geliştirilmesi hususlarında 
olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) ve 
bankaların eğitim faaliyetlerinden sorumlu temsilcilerinin katılımıyla 12 Temmuz 
2014 tarihinde toplantı düzenlenmiştir. 

 TC Merkez Bankası ve EFT katılımcısı banka/kurumlardan temsilcilerinin katıldığı 
“Ödeme Sistemleri Kullanıcı Grup Toplantısı” 13 Aralık 2014 tarihinde 
düzenlenmiştir.  

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

 KPMG ve Birliğimiz işbirliğinde, 25 Şubat 2015 tarihinde “IFRS 9 Uygulamaları” 
konferansı düzenlenmiştir. 

 BDDK Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ve Birliğimiz işbirliğinde “Basel İçsel 
Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile İleri Ölçüm Yaklaşımının Uygulanması 
Rehberleri Çalıştayı” toplantısı 27 Şubat 2015 tarihinde düzenlenmiştir. 

 
14. Dijital Bankacılık Çalışmaları 

 
14.1 İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık ve çağrı merkezleri 
yoluyla verilen hizmetlerle ilgili ve geleceğin dijital bankacılık ortamının hazırlanmasında 
banka uygulamalarının iyileştirilmesi ve standartların belirlenmesi hakkında çalışmalar 
sürdürülmektedir.  
 
Dolandırıcılıkla mücadele için bilgi paylaşımında karşılaşılan sorunlar, dolandırıcılık eylem 
çeşitleri, bankalar tarafından alınması gereken tedbirler, vatandaşların bilgilendirilmesi, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği ve bankaların şube çalışanlarının bilinçlendirilmesine 
ve eğitimine yönelik çalışmalar yapılmıştır.  
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ilgili bölümlerindeki mensupların eğitimi amacıyla 15-16 
Eylül 2014 ve 18-19 Eylül 2014 tarihlerinde “Elektronik bankacılık işlemlerinde güvenlik ve 
yasal düzenlemeler temel eğitimi” adı altında bir eğitim düzenlenmiştir. Siber Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü görev alanına giren suçlarla mücadelede personelin bilgi ve 
kapasitesinin en üst seviyede tutulması için ilgili şube müdürlüğü personeline yönelik 
olarak, I2, IBase ve Designer programları ile ilgili bir eğitim verilmesi sağlanmıştır. 
  
Emniyet ile bankalar arasındaki yazışmaların standart bir formda yapılması, suçluların 
yakalanması için hızlı bir şekilde hareket edilmesi, savcılık soruşturmaları ve 
mahkemelere sunulacak kanıtların derlenmesinde işbirliği imkanlarının artırılması için  bir 
çalışma yapılmış ve bankalar bu konuda bilgilendirilmiştir.  
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Banka çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirmeleri amacıyla hazırlanan ve bankalara 
gönderilerek şube çalışanlarının eğitiminde kullanılması düşünülen “Bankacılıkta 
Dolandırıcılık Eylemleri Tespit/Önleme Yöntemleri" dokümanının güncellenmesi amacıyla 
bir çalışma yapılmasına karar verilmiş, çalışmalara devam edilmektedir. Bu çalışmayla 
birlikte Birlik internet sitesinde yayımlanmakta olan eğitim içeriği ile ilgili de bir çalışma 
başlatılmıştır.  
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Finansal Tüketicilerden 
Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesinin birinci 
fıkrası ile ilgili bir çalışma yapılmış; finansal tüketicinin hesabının bulunduğu kuruluşa ait 
ATM’lerden kendi hesabı için para yatırma işleminde para alınmaması ve ATM üzerinden 
para yatırma işlemindeki kimlik doğrulama usullerine göre uygulanıp uygulanamayacağı 
konuları değerlendirilmiştir.  
 
14.2 E-Kimlik: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması ile ilgili Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen çalışmalar hakkında 
bankaları bilgilendirmek, kimlik değişiminin bankacılık uygulamalarına muhtemel etkilerini 
değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları koordine edecek bir ekibin oluşturulmasını 
sağlamak amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda,  

 
14.2.1 TÜBİTAK temsilcileri ile 3 Aralık 2014 tarihinde bir toplantı yapılmış ve TÜBİTAK 
tarafından yeni kimlik kartı ile ilgili teknik bilgi verilmiş, operasyonel süreçlere etkisi 
hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 
  
14.2.2 Kimlik kartının kullanımının yaygınlaştırılması için kartın yaygın olarak dağıtılması, 
kart kullanan uygulamaların geliştirilmesi, yasal düzenleme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve 
yapılması ve kurumların uygulamalarının e-kimlik ile entegrasyonunu sağlayacak 
çalışmaları yapmaları konularını değerlendirmek üzere Birlik bünyesinde bir çalışma 
yapılmıştır.  
 
Kimlik tespiti ve kimlik doğrulaması işlemlerine ait süreçlerin tanımlandığı MASAK 
düzenlemelerinde yapılacak değişikliklerle tespit edilmiş ve bu konuda MASAK’a 
başvuruda bulunularak söz konusu düzenlemelerde güncelleme yapılması talep edilmiştir. 
Ayrıca, e-kimlik uygulaması ile ilgili belirsizlikler ve uygulamada karşılaşılabilecek 
sorunlarla ilgili bir çalışma yapılmış ve çalışma sonucu tespit edilen hususlarla ilgili olarak 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunularak açıklama talep 
edilmiştir.  
 
14.3 Ödeme Sistemleri Düzenlemeler: Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan ve 1 
Temmuz 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para 
Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ” ile 30 Haziran 
2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle 
Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” hakkında bir 
çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucu tespit edilen ve bankalar tarafında uygulamada 
sıkıntılara sebep olacağı düşünülen hususlarla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’na başvuruda bulunularak ortak bir çalışma yapılması talebinde 
bulunulmuştur.  
 

http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Odeme_Hizmetleri_Kanunu/13265odeme_hizmetleri_ve_elektronik_para_teblig.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Odeme_Hizmetleri_Kanunu/13265odeme_hizmetleri_ve_elektronik_para_teblig.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Odeme_Hizmetleri_Kanunu/13264odeme_hizmetleri_ve_elektronik_para_yonetmelik.pdf
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Mevzuat/Odeme_Hizmetleri_Kanunu/13264odeme_hizmetleri_ve_elektronik_para_yonetmelik.pdf
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Ödeme sistemleri düzenlemeleri kapsamında, TCMB tarafından düzenlenen ve görüş 
talebi ile Birliğimize iletilen “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri 
Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin 
Gözetimi Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında da bankalardan görüş ve önerileri 
alınarak bir değerlendirme yapılmış ve değerlendirme sonucu oluşturulan Birlik görüş ve 
önerileri TCMB’ye iletilmiştir.  
 
Ödeme hizmet sağlayıcılığı ve koruma hesapları fonlarının “mevduat” olma niteliği ile EFT 
ve havalelerde yapılması öngörülen tek seferlik sözleşmelerle ilgili konularda, bankalar 
tarafında oluşan tereddütlerin ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların giderilmesi ile 
düzenlemelerdeki belirsizliklerin netleştirilmesi amacıyla BDDK ve TCMB nezdinde 
girişimlerde bulunulmuştur.  
 
14.4 GİB Elektronik Haciz (E-Haciz) Çalışmaları: Vergi daireleri tarafından elektronik 
ortamda bankalara iletilen haciz bildirileri (e-haciz) uygulamasının işleyişine ilişkin 
vatandaşlardan ve çeşitli meslek kuruluşlarından gelen başvurular değerlendirilmiş ve 
yanıtlanmıştır. Bloke konulan tutarların elektronik ortamda tahsil edilmesiyle ilgili olarak 
GİB ile ayrıca bir çalışma yürütülmesi planlanmıştır. 

 
14.5 SGK e-Haciz Çalışmaları: SGK tarafından bankalara iletilen haciz bildirilerinin 
elektronik ortamda iletilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar bu amaçla oluşturulan çalışma 
grubu tarafından yürütülmektedir. Bankalarla SGK arasındaki iletişim altyapısı, veri 
paketlerinin elektronik imzalı olarak gönderilmesi ve bankalarca alınacak paketlere bağlı 
olarak yapılacak işlemlere ait uygulama geliştirme çalışmaları vb. teknik altyapı 
çalışmaları büyük oranda tamamlanmış olmakla birlikte SGK tarafındaki çalışmalar devam 
etmektedir. 

 
14.6 İcra Daireleri e-Haciz Çalışmaları: İcra daireleri tarafından bankalara iletilen haciz 
bildirilerinin elektronik ortamda iletilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bir 
çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda, İcra Daireleri tarafından bankalara gönderilen 
bildirimlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ekinde ve XML formatında gönderilmesi için 
ayrıca bir çalışma yapılmış ve toplu haciz bildirimi almak isteyen, bu konuda altyapısı 
uygun olan bankalarla toplu gönderim işlemlerine başlanmıştır. Ayrıca, icra daireleri haciz 
bildirimlerinin, tek tek de olsa KEP ile yapılması için bankalarla Adalet Bakanlığı 
arasındaki koordinasyon sağlanmış; bankaların KEP adresleri temin edilerek Adalet 
Bakanlığına iletilmiş, test gönderileri iletmeleri sağlanmış ve karşılıklı iletişim 
sağlayacakları bir elektronik haberleşme platformu oluşturulmuştur. 

 
14.7 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) e-Haciz Çalışmalar: TMSF tarafından 
bankalara iletilen mal varlığı ve haciz bildirimlerinin elektronik ortamda iletilmesi 
konusunda bir çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla, TMSF ve bankalardan temsilcilerin yer 
aldığı bir  çalışma grubu oluşturulmuştur. Teknik analiz ve sistemsel çözüm 
alternatiflerinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir. 

 
14.8 Elektronik Fon Transferi (EFT) Çalışmaları: Ödeme sistemlerinde kullanılmakta 
olan mesajların amacına uygun ve doğru bir şekilde kullanılması için bir çalışma yapılmış 
ve yapılan çalışmalar hakkında TCMB’ye bilgi verilmiştir. Mesajların doğru kullanımı ile 
ilgili iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, mesaj kullanım standartlarının ve 
kurallarının belirlenmesi veya doğru kullanımla ilgili TCMB tarafından yapılacak 
düzenlemeler konularındaki çalışmalar devam etmektedir. Üzerinde çalışılan mesajlar: 
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 Kredi kartı ödemeleri için tanımlanan M08 mesajı 

 Muhabirlik işlemlerinde kullanılan K14 mesajı 

 H01 ve H02 mesajları  

 K17 veya M09 mesajı ile gelen (iade) işlemlerinin tekrar iade edilmemesi  

 Vostro işlemlerinde farklı uygulamaların tespit edilmesi ve bankalar arasında 
yeknesak bir uygulama geliştirilmesi  

 “Grid Lock” uygulamasının yüksek tutarlı ödemelerde kullanımının 
yaygınlaştırılması  

 EMKT mesajlarından D01, D02, D03 ve D04 mesajlarında başka kurum adına 
yapılan işlemler için hizmet verilen kurumun bilgisinin de yazılabileceği yeni bir 
saha açılması  

 
Ödeme sistemleri katılımcıları temsilcileriyle her yıl yapılmakta olan kullanıcı grubu 
toplantısı bu yıl 13 Aralık 2014 tarihinde yapılmıştır. Toplantıda, TCMB tarafından ödeme 
sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgi verilmiş, banka ve çalışma grubu temsilcileri ise ödeme 
sistemlerine ilişkin bankalar tarafında yaşanan sıkıntılar ve mesaj otomasyonunun 
bankacılık sistemlerine entegrasyonuyla ilgili beklentiler hakkındaki taleplerini içeren 
sunumlar yapmıştır. 
 
Öte yandan, ödeme sistemleri ile ilgili olarak, katılımcıların 2015 yılı harcamalarına yönelik 
olarak 272.250.- ABD doları – KDV hariç (308.085.- ABD doları - KDV dahil) tutarında bir 
bütçe oluşturulmuştur.  
 
14.9 E-Rehin Çalışmaları: araç sicil kayıtlarına konulan rehin ve fek işlemlerinin 
elektronik ortamda (e-rehin) yapıldığı sistem, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 
bünyesinde ve sahipliğinde işletilmekte olup sisteme katılan bankalar ve diğer finans 
kuruluşları ile EGM arasındaki projenin koordinasyonu ve finansman işlemleri Birliğimiz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 
E-rehin sisteminde; 28 üyemiz, 4 katılım bankası, 12 tüketici finansman şirketi, 1 faktöring 
şirketi, 1 kredi garanti fonu ve 1 tarım kredi kooperatifi olmak üzere toplam 47 katılımcı 
bulunmaktadır.  

 
E-rehin sistemi için 27.04.2009–31.03.2015 tarihleri arasında; 394.887,89 ABD doları 
yatırım harcaması ve 284.401 TL  cari gider harcaması yapılmıştır. 

 
Bankalar/kuruluşlar tarafından girilen geçmiş döneme ait takyidat bilgilerinin elektronik 
ortamda kaldırılması ve satış iptallerine ilişkin bilgilerin EGM tarafından elektronik ortamda 
Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması bir çalışma yapılmaktadır.  
 
14.10 Görüntülü Elektronik Çek Takası (GEÇİT) Çalışmaları: Görüntülü çek takası 
yapılabilmesi amacıyla TCMB ve Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM) tarafından 
bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaları yürütmek üzere Birlik bünyesinde bir 
çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmalar kapsamında; çek görüntülerinin sistem 
üzerinden transferi, merkezi bir sistemde depolanması, milli çek arşivi oluşturulması 
çalışmalarında belirli bir mesafe alınmış ve bu konuda TCMB ve çalışma grubu üyesi 
bankaların katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Çalışmalar ile BTOM ve 
bankalar tarafında yapılacak çalışmaların eş zamanlı olarak yürütülmesi ve projenin 
ihtiyaçlarının tarafların isteklerine cevap verecek bir şekilde oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 
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14.11 Bankacılık Hizmetlerine Erişilebilirlik: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair 
Yönetmelik taslağına ilişkin Birlik bünyesinde bir çalışma yapılmış; taslak hakkında 
bankalardan görüş ve değerlendirmeleri alınmış ve BDDK ile yapılan ortak toplantıda 
değerlendirilerek bankaların talepleri BDDK’ya iletilmiştir.  

 
Ayrıca, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanan 
ve aynı tarihte yürürlüğe giren "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği" 
çerçevesinde bankaların da dahil olduğu kurum ve kuruluşların, hizmet verdiği alanlarda 
yönetmelik ekinde yer alan denetleme formlarında öngörülen kriterlere uygunluk 
çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla teknik bir çalışma yapılmıştır. Bankaların söz 
konusu düzenlemelere uyumu ile ilgili tespit edilen sorunlar ve bankacılık sektörünün 
denetiminde kullanılmak üzere çalışma grubu tarafından hazırlanan İzleme ve Denetleme 
formları TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne iletilmiştir.  

 
14.12 Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Teyidi: Gümrük İdarelerine hitaben 
verilen teminat mektuplarında yapılan usulsüzlüklerin engellenmesi, bankalar tarafından 
verilen teminat mektuplarının doğruluğunun elektronik ortamda teyidi amacıyla Birliğimiz 
koordinasyonunda Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ve çalışma grubu üyesi bankaların katılımıyla 
bir çalışma yapılmıştır. Teminat mektuplarının elektronik ortamda sorgulanarak 
doğruluğunun teyit edilebilmesini ve sahte teminat mektupları nedeniyle bankaların 
karşılaşmış oldukları maliyetlerin azaltılmasını hedefleyen Teminat Mektubu Durum 
Sorgulama Sistemi Mart 2015 tarihinde uygulamaya alınmıştır.  

 
İlk aşamada tüm gümrük idareleri tarafından kullanılacak olan sisteme diğer kamu kurum 
ve kuruluşları da dahil olarak kendilerine hitaben düzenlenen mektupların doğrulanması 
işlemlerini yapabileceklerdir. Uygulama ile bankaların sahte teminat mektupları ve teminat 
mektuplarının teyidi nedeniyle karşılaşmış olduğu maliyetlerin en aza indirilmesi 
hedeflenirken, sistem sayesinde gümrük işlemleri daha hızlı, sorunsuz ve güvenli bir 
şekilde gerçekleşecektir. Sistemin açılışı ile birlikte 19 bankanın teminat mektupları 
sorgulanabilmekte ve diğer ilgili bankaların da sisteme dahil olmaları konusunda 
bankalarla teknik çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Sistemin bankacılık sektörünün yanında reel sektör ve kamu sektörünün zaman ve para 
maliyetini azaltmasının yanında, dolandırıcılığa bağlı riskleri de azaltması beklenmektedir.  
 
14.13 Transfer Bildirim Formlarının Tek Pencere Üzerinden Gönderilmesi: Peşin ithalat 
işlemleri için yapılan ödemelerin transferinde bankalar tarafından düzenlenen Transfer 
Bildirim Formalarının elektronik ortamda Gümrükler Genel Müdürlüğü (GGM)’ne 
gönderilmesine ilişkin bir çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda, Dış Ticaret E-Belge Çalışma 
Grubu üyesi bankalar ve GGM temsilcileri, kullanılacak web servislerinin hazırlanması ve  
kuyruk (bankaların web servis aracılığıyla iletecekleri formlar için “tekil id”  bilgisinin 
eklenerek bankaya bilgi verilmesi) yapısının oluşturulması çalışmalarını birlikte yürütmüş, 
bir kısım çalışmalara GGM tarafından başlanmıştır. Transferlerde kullanılacak alanların 
tespiti, oluşturulan ID kapsamında yapılan işlem tutarının bankalarca sorgulanabilmesi vb. 
konularındaki çalışmalar devam etmekte olup ilk etapta tespit edilen pilot bankalarla 
testlere başlanacaktır. Diğer taraftan GGM ve bankalar arsında yapılacak protokol ile ilgili 
GGM tarafından bir çalışma yapılarak hazırlanacak protokol taslağı Birliğimiz aracılığıyla 
bankalara iletilecektir. 
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14.14 Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının KEP İle Tebliği: 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan Tüketici Hakem Heyetleri 
(THH) tarafından bankalara iletilen tebligatların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla 
yapılması ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. Çalışmalar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü (TKPGGM) ile bankalardan 
temsilcilerin katılımıyla Birlik bünyesinde oluşturulan çalışma grubu tarafından 
yürütülmüştür. Bu kapsamda; 

 THH’lerin KEP ile gönderim yapabilecekleri bir altyapısı oluşturulması ve bu 
kapsamda ihtiyaç duyulacak teknik gereksinimler ile bunların bankalar tarafından 
temin edilmesi 

 Bankalar tarafından kullanılacak KEP adreslerinin belirlenmesi ve TKPGM’ye 
iletilmesi 

 TKPGM ile bankalar arasında yapılacak protokolün hazırlanması konularında 
çalışmalar yapılmıştır. 

 
14.15 SWIFT Çalışmaları: Türkiye Kullanıcı Grubu faaliyetlerinin koordinasyonu 
yapılmakta ve SWIFT merkezi tarafından TCMB aracılığıyla iletilen ülke raporları ve diğer 
raporlar bankalarla paylaşılmaktadır. 

 
14.16 CLS Çalışmaları: Para birimimizin CLS sistemine katılımı sürecinin yürütülmesini 
teminen, gizlilik anlaşması imzalanarak karşılıklı bilgi paylaşımının sağlanması ve gerekli 
hazırlıkların bankalarla eşgüdüm içerisinde yapılması amacıyla TCMB ve CLS yetkilileri ile 
bankalardan temsilcilerin katıldığı ortak toplantılar düzenlenmiş ve bu konuda CLS’den 
temsilciler ülkemize davet edilerek bilgi vermeleri sağlanmıştır. 
 
Para birimizin CLS’e katılması durumunda CLS ile ilgili ödemelerin gerçekleştirilmesi için 
kullanılacak mesajların geliştirilmesi, CLS’e katılımın TCMB ve ülkemize olası etkileri, 
ilerleyen aşamalarda CLS tarafından gerçekleştirilecek olan yabancı para işlemleri ile ilgili 
bir anket hazırlanması ve durum tespiti konularındaki çalışmalar devam etmekte olup 
çalışmalar TCMB koordinasyonunda ve öncülüğünde yürütülmektedir.  
 
14.17 Elektronik Defter Çalışmaları: 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile yevmiye defteri ve defteri 
kebirin elektronik ortamda oluşturulması imkanı getirilmiş, 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” uyarınca 
da, tebliğde sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma uygulamasına dahil olma 
zorunluluğu getirilmiştir.  
 
Bankalar da söz konusu düzenlemeler kapsamına girdiğinden, konu üzerinde 
çalışmalarda bulunmak üzere Birliğimiz nezdinde bir çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Bankalardan da alınan görüş ve önerileri çerçevesinde bankala tarafından yürütülecek 
uyum çalışmalarında karşılaşılacak sorunlar ve anlaşılmayan hususlar tespit edilmiş ve 
ilgili Kurumlar nezdinde girişimde bulunularak sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar 
yapılmıştır.  
 
Gelir İdaresi Başkanlığı ile ortak toplantılar yapılmış ve yapılan toplantılarda, çoklu işlem 
tiplerine ait defter kayıtlarının toplu şekilde oluşturulması, toplu kayıtların detayını içeren 
bir tablonun zaman damgası ile muhafaza edilmesi konuları değerlendirilmiş ve bankaların 
talepleri doğrultusunda, BDDK’nın da desteği ile uygulamayla ilgili bir mutabakat 
oluşmuştur. 
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14.18 Odeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC): Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 
POS cihazlarının yazar kasalarla uyumlaştırılması için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
15 Haziran 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 426 seri nolu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile; 

 Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki 
kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara 
(perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden), 

 Vergi Usul Kanunu’na göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya 
hizmet ifalarının belgelendirilmesinde “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları” 
kullanma mecburiyeti getirilmiştir.  

 
İki tür yeni nesil ödeme kaydedici cihaz geliştirilmiştir. Bunlar: EFT-POS özelliği olanlar ve  
basit bilgisayar bağlantılı olanlar. 
 
Perakende mal veya hizmet satan birinci ve ikinci sınıf tacirler 1 Ocak 2016 tarihinden 
itibaren basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak 
zorundalar. 31 Aralık 2015 tarihine kadar mevcut cihazların mali hafızaları dolmamışsa bu 
cihazların kullanılması ve eski nesil ödeme kaydedici cihazların hafızasının 1 Ocak 2014 
tarihinden sonra dolması durumunda ise yeni nesil ödeme kaydedici cihazların 
kullanılması öngörülmüştür. 
 
14.19 Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (ÖKC) kapsamında, üye bankalardan 
katılımcılarda oluşan bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalarda; banka 
tarafından bazı kartlar için yapılan indirim uygulamalarının yapılabilmesinde 
karşılaşılabilecek sorunlar tespit edilmiş ve yeni cihazların bu uygulamaların 
destekleyebilecek durumda olmaları talep edilmiş, yabancı para cinsinden POS işlemi 
yapılabilen döviz POS uygulaması ve yazarkasadan yapılabilen işlem limitlerinin 
arttırılması hususlarını içeren bir başvuru GİB’e iletilmiştir.  
 
14.20 Aşağıdaki konularla ilgili çalışmalar devam etmektedir: 

 POS cihazlarında yapılabilen indirim uygulamasının POS özellikli yeni nesil 
ÖKC’lerde yapılamaması 

 ÖKC’ler ile POS cihazlarının haricen bağlanmasında kullanılacak GMP3 
protokolüne ilişkin belirsizlikler ve POS firmalarının banka yazılımlarında 
yapılacak değişikliklerin değerlendirilmesi  

 Harici POS/ÖKC bağlantılarında kullanılacak eşleştirme protokolü adı verilen 
ikinci protokol 

 GİB’in yayınlamış olduğu Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait ÖKC TSM 
Merkezleri Teknik Kılavuz  

 BDDK ‘nın Banka ve Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin 
Yönetimi Hakkında Tebliğ Taslağı  

 
15. Banka Kartları ve Kredi Kartları Çalışmaları  
 
15.1 Kredi Kartlarında Taksitlendirme Süreleri: Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında 
Yönetmelikte, kredi kartlarında uygulanacak taksitlendirme süreleri yıl içerisinde yapılan iki 
değişiklikle sınırlandırılmıştır. Başlangıçta kredi kartlarında taksitlendirme süresi dokuz ay 
olarak sınırlandırılmış, telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalar ile yemek, gıda ve 
akaryakıt alımlarında taksit uygulanmaması hükmü getirilmiştir. Çalışma grubunda yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ticari kartlarda sınırın kaldırılması yönünde bir görüş 
oluşturulmuş ve BDDK’ya iletilmiş ancak Yönetmelikte yapılan değişiklikle ticari kartlarda 
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sektör ayrımı olmadan taksit sınırı dokuz ay olarak belirlenmiştir. Kuyumla ilgili 
harcamalarda ise taksitlendirme süresi dört ile sınırlandırılmıştır.  
 
15.2. Teminatında Nakit olan Kredi Kartlarının Limitleri: Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinin 3. fıkrası; “İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir 
gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak 
toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve 
sonraki yıllar için ise dört katını aşamaz” denmektedir. Bu kapsamda teminatı nakit 
benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan kredi kartlar için teminatı aşmaması 
koşuluyla bu kredi kartı müşterilerinin gelir beyanında bulunmalarına ve kart çıkaran 
kuruluşların geliri teyit etmesine ihtiyaç bulunmadığı, bu kartlarda dört kat sınırının da 
uygulanmaması gerektiği yönünde bir çalışma yapılmış ve çalışma sonucu hazırlanan 
görüş BDDK’ya sunulmuştur.  
 
BDDK, 5464 sayılı Kanunun 9. maddesi ve Yönetmeliğin 22. maddesi ile kredi kartı limit 
tahsisine yönelik usul ve esaslar ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş olduğundan ve 5411 sayılı 
Kanunun 55. maddesine benzer bir istisnaya yer verilmediği gerekçesiyle öneri uygun 
bulunmamıştır. 
 
15.3 Kredi Kartı Limit Transferleri: Kartlı ödeme sistemlerinde, kredi kartı limitlerinin, kart 
sahibinin aylık geliri ile sınırlandırılmasına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinin  
ardından, yeni kart almak üzere bir bankaya başvuran müşterilerin, diğer bankadaki 
mevcut limitlerini azaltarak, limit boşluğu yaratabilmeleri ve bu şekilde bankalar arasında 
kredi kartı limit transferi sisteminin kurulmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu konuda 
düzenlenmesi talep edilen mesleki tanzim kararı talebiyle ilgili olarak, öngörülen sistemin 
avantaj ve dezavantajları ile sistemin yaratacağı maliyet unsurları hakkında bir rapor 
hazırlanarak Yönetim Kurulu’nda görüşüldükten sonra BDDK’ya iletilmiştir. 
 
15.4 Banka ve Kredi Kartları İşlemlerinde Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Hakkında 
Tebliğ Taslağı: Banka ve Kredi Kartları ile gerçekleştirilen işlemler kapsamındaki 
faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve 
esasların düzenlenmesi amacıyla oluşturulan Banka ve Kredi Kartları İşlemlerinde 
Kullanılan Bilgi Sistemlerinin Yönetimi Hakkında Tebliğ Taslağı hakkında bankalarımızdan 
görüşleri alınmış, gelen görüşler çerçevesinde oluşturulan Birlik görüş ve önerileri 
BDDK’ya sunulmuştur.  
 
15.5 Fiktif İşlemler Çalışmaları: Fiktif işlemlerin önlenmesi çalışmaları kapsamında; 
Türkiye Bankalar Birliği POS Cihazları, Banka Kartları veya Kredi Kartlarının Amaç Dışı 
Kullanım Hallerinin Belirlenmesi Hakkında Mesleki Tanzim Kararı ile Tanzim Kararı 
kapsamında oluşturulacak olan Fiktif İşlemler Değerlendirme Komitesi’nin çalışma usul ve 
esaslarını belirleyen bir Tebliğ düzenlenmiş ve 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girmiştir. Çalışmalar, Birlik üyesi bankalardan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nden ve 
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’den temsilciler ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’den 
temsilcilerin oluşturduğu bir çalışma grubu ile yürütülmüştür. 
  
Söz konusu düzenlemeler ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin Birliğimiz tarafından 
yapılabileceği ve Bankalararası Kart Merkezi aracılığıyla yürütülmesi için Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan da görüş ve uygunluğu alınmıştır.  
 
Bu kapsamda;  
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 Bankalardan oluşan bir değerlendirme komitesi oluşturulmuş, asıl ve yedek 
üyeleri belirlenmiştir. 

 Komite üyeleri ile sözleşme imzalanmıştır 

 Fiktif işlemlerle ait bilgilerin elektronik ortamda tutulması ve işlenmesini sağlayan 
bir uygulama geliştirilmesi için BKM ile birlikte bir çalışma yapılmış ve söz konusu 
uygulama tamamlanarak devreye alınmıştır. 

 Şüpheli işlemlere ait işlem kayıtlarının sisteme girişini yapmak üzere bankalardan 
ilgili sorumlular talep edilmiş ve sisteme giren bankalarla taahhütname 
imzalanmıştır. 

 BKM ile yapılan sözleşme ile başvuruların alınması, başvuruya konu üye işyeri ile 
anlaşma yapan kuruluşların tespiti ve bu üye işyerinde kullanılan banka kartlarına 
ait şüpheli işlemlere ait bilgilerin bankalardan alınarak Komite’de 
değerlendirilmesi, kararların tebliği ve ereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili 
işlemlerin takibi BKM’ye verilmiştir. 

 Fiktif işlemler uygulama kapsamında yapılan yazışmaların gizliliğini sağlamak 
üzere yazışma sisteminde gizliliği sağlayacak uygulama değişiklikleri yapılmış ve 
buna uygun bir yetkilendirme sistemi devreye alınmıştır.  

 
Ayrıca, söz konusu düzenlemelerle ilgili olarak Bilgi Teknolojileri Meslek Komitesi Meclis 
Üyeleri, Ankara Ticaret Odası Temsilcileri, TÜBİDER, Bilişim Sektörü Temsilcileri ve 
bankalardan temsilcilerin katılımıyla toplantılar yapılarak değerlendirmelerde bulunulmuş, 
sektörün iş yapışına olumsuz etkilerinin önlenmesi için temsilcilerden görüş ve önerileri 
alınarak uygulama tarihleri belirlenmiştir.  
 
Diğer taraftan, TC Maliye Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli Vergi Daireleri tarafından 
hazırlanarak Birliğimiz iletilen toplam 124 üye işyerine ait POS tefeciliğine ilişkin yazı 
üyelerimize, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine ve Bankalararası Kart Merkezine 
iletilmiştir.  
 
15.6 TBMM Grup Önerisine Görüş: Bankaların, tahsili gecikmiş alacaklarını varlık 
yönetim şirketlerine satmaları yerine müşterilerine indirim yaparak tahsilat yapmaları 
yönündeki TBMM grup önerisine cevaben; 
 
Ülkemizde faaliyette bulunan özel ticari bankalar ile katılım bankaları yılın belli 
dönemlerinde ihale yapmak suretiyle kendi belirledikleri tahsili gecikmiş alacaklarını varlık 
yönetim şirketlerine sattıklarını, bunun rekabetçi ortamda tahsili gecikmiş alacak portföy 
fiyatlarının oluşturulması, işlemlerin kurumsal uygulamalar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi, süreçlerinin kurallara bağlı, açık ve şeffaf biçimde yönetilmesi gibi 
faydaları olduğu, varlık yönetim şirketlerinin tabi oldukları düzenlemeler ve uluslararası 
örneklere yer verilen yazı hazırlanarak gönderilmiştir.   
 
15.7 Kurumlarla Veri Paylaşımı: Emekli maaşlarının alındığı banka ve şube 
değişikliklerinin SGK tarafından bankalara sağlanan “web servis” aracılığıyla şube dışı 
kanallardan da yapılması ve SGK’dan taleplerle ilgili bir çalışma, yapılmıştır. 

 SGK gelir/aylık ödemelerinin yapıldığı bankalar ile protokol imzalayarak gelir/aylık 
alanların, tercihlerini SGK’ya bildirmeleri halinde protokol yapılan bankalardan 
maaşlarını alabilmektedir. SGK’dan emekli maaşı alan emekliler maaş aldıkları 
banka/şube değişikliklerini banka şubeleri aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu 
amaçla, SGK tarafından geliştirilen ve bankalara sunulan bir “web servis” 
hizmeti/uygulaması kullanılmakta olup söz konusu uygulamanın sadece banka 
şubeleri üzerinden kullanılması, bankalarla SGK arasında yapılan protokolde 
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hükme bağlanmıştır. Mevcut protokolde değişiklik veya ek bir protokol yapılarak, 
devir alacak bankanın müşterisi olması kaydıyla, maaş alınan banka/şube 
değişikliklerinin tüm alternatif dağıtım kanalları üzerinden de yapılabilmesi için 
SGK’ya başvuruda bulunulması.  

 

 SGK tarafından ilk defa gelir/aylık bağlanan emekli ve hak sahibine ödemeleri 4A, 
4B ve 4C statüsüne sahip emekliler için SGK tarafından belirlenen banka/kurum 
ve şubeleri aracılığıyla ödenmektedir. SGK tarafından uygulanmakta olan bu 
politikanın değiştirilmesi, emeklilik başvurusunda ilk emekli aylıklarını alacakları 
bankanın emeklisinin kendisi tarafından serbestçe belirlenmesi.  

 

 Emekli Sandığı emeklilerinin ödeme günleri SGK nezdinde bankadan bankaya 
farklılık gösterebilmekte; ödeme gününün değişmesi ise emeklinin yeni maaş 
bankasına yatan ilk maaşın eksik yatmasına neden olabilmektedir. Bu durumdan 
dolayı bankalar ile mşterileri arasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi. 

 

B. Müşteri Şikâyetleri Hizmetlerinde Etkinliği Artırmak 
 
16. Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti  Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında 
Tebliğ kapsamında, 1 Temmuz 2014–31 Mart 2015 döneminde 10.200 başvuru 
değerlendirilmiştir. Söz konusu başvuruların yüzde 42’si kart işlemleriyle ilgili, yüzde 32’si 
tüketici kredileri, yüzde 26’sı ise diğer bankacılık işlemleriyle ilgilidir. 
 
17. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümleri esas alınarak, TBB Yönetim 
Kurulu’nun 6 Mayıs 2014 tarihli toplantısında oluşturulan TBB Bankacılık Etik İlkelerine 
ilişkin değişiklik önerileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 19 Haziran 
2014 tarih ve 5903 sayılı kararında belirtilen değişiklikler ile uygun görülmüş, TBB 
Yönetim Kurulu’nun 20 Ağustos 2014 tarihli toplantısında da kabul edilerek yayımı 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
18. Güncellenen Bankacılık Etik İlkeleri’nin müşteri başvurularını düzenleyen 12. maddesi  
ile bankaların, müşterilere verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü müşteri sorusuna 
cevap verebilecekleri etkin çalışan bir sistem kurmaları, bu konuda müşterilerini 
bilgilendirmeleri, yaşanan anlaşmazlıkların nedenlerini araştırarak varsa hatalı 
uygulamaları düzeltmeleri ve müşteri mağduriyetini gidermeleriyle ilgili yükümlülükler 
düzenlenmiştir. 

 
19. Bankacılık Etik İlkeleri’nin uyumsuzlukların tespiti ve yaptırımları düzenleyen 25. 
maddesinin güncellenmesi sonucunda da, bir başvuruya ilişkin TBB Yönetim Kurulu 
tarafından Bankacılık Etik İlkelerine aykırılığın tespit edilmesi halinde, aykırı hareket eden 
banka ya da banka yetkilisinin BDDK’ya bildirilmesi ve haklarında 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanununun 81. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince idari para cezasına hükmedileceği 
konusu düzenlenmiştir. 

 
20. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliğinde 2 Ekim 2014 tarihinde 
“Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usül 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bilgilendirme Toplantısı” düzenlenmiştir. 

 
21. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliğinde 14 Kasım 2014 tarihinde 
“Müşteri Odaklılık Derecesi (MOD) ve Yaptırımları”na ilişkin toplantı düzenlenmiştir. 
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22. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’nin tanıtılması amacıyla videolar hazırlanarak, Birliğin 
internet sitesi ve Youtube sayfasında yayınlanmıştır.  

 
23. Bireysel Hakem Heyeti bölümüne gelen müşteri şikayetler görüşmelerinin kayıt 
edilmesi amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları tamamlanarak sistem devreye alınmıştır. 

 
24. Bireysel Hakem Heyeti için geliştirilmeye başlanmış olan yeni yazılım ile ilgili olarak 
sunucu ortamının hazırlanması, mevcut sistemlerle entegrasyon konularında destek 
verilmeye devam edilmektedir. 
 

C. Birliğin ve Bankacılık Sektörünün Bilinirliğinin ve Tanınırlığının 
Artırılması 

 
25. Toplantılar 

 Basın mensuplarının katılımıyla 19 Ağustos 2014 tarihinde “Uluslararası 
Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü” başlıklı bilgilendirme 
toplantısı düzenlenmiştir.  

 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla, 21 Ocak 2015 
tarihinde “Uluslararası Gelişmeler, Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü” 
başlıklı bir basın toplantısı düzenlenmiştir.  

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu işbirliğinde Bosna Hersek 
Federasyonu Bankacılık Kurumu yetkilerine eğitim verilmiştir. İstanbul’da 13 - 20 
Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen programa Bosna Hersek Bankacılık 
Otoritesinden 16 kıdemli uzman katılmıştır. 

 Birliğimiz ve Elazığ Sanayi Odası işbirliğinde 25 Kasım 2014 tarihinde Elazığ’da 
işadamlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. 

 İstanbul Üniversitesi'nde 21 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen Kariyer Günleri’ne 
konuşmacı katkısı sağlanarak, katılımcılara bankacılık sektörü anlatılmıştır. 

 TBB ve TBB Risk Merkezi tarafından hazırlanan raporların, basın bülteni haline 
getirilerek kamuoyu ile paylaşılmasına devam edilmiştir. 

 
26. Birliğin ve sektörün; paydaşlar ve kamuoyu ile iletişiminin güçlendirilmesi ve tanıtımı 

için kullandığı iletişim kanalları arasına Facebook ve YouTube’un ardından, Twitter da 
dahil edilmiştir. Hesaplar kullanılarak sektör ve Birliğe dair çeşitli içerikler haftalık 
güncellemeler ile paylaşılmaya devam edilmiştir. 

 
27. Birliğin basın ve kamuoyu ile yaptığı iletişim faaliyetleri için 1 Ocak 2015 tarihi 

itibariyle A ve B İletişim şirketinden danışmanlık hizmeti alınmaya başlanmıştır. 

 
28. Sosyal Sorumluluk Projeleri 

 
28.1 Çok Yaşa Bebek (ÇYB) Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde ÇYB Danışma 
Kurulu’nun gözetiminde 2014-2015 dönemi cihaz alım ihalesi sonuçlandırıldı. Yapılan 
cihaz taleplerinden 19’unun karşılanmasına karar verilerek, 8 ilimizdeki 11 Çocuk Yoğun 
Bakım ve Yenidoğan Bölümü’ne ₺ 1.148.256,00 + KDV değerinde toplam 57 cihaz bağışı 
yapıldı. Proje kapsamında bugüne kadar  66 ildeki 135 hastaneye toplam değeri yaklaşık 
₺ 12.000.000.- olan toplam 1.181 adet cihaz bağışı yapılmıştır. 
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28.2 Birlik internet siteleri, www.tbb.org.tr, www.trlibor.com, www.riskmerkezi.org ve 
www.cokyasabebek.com sitelerinin güncellenmesi ile ilgili olarak destek verilmesi 
işlemlerine devam edilmiştir.  
 

D. Birliğin Ürün ve Hizmet Çeşitliliğinin Artırılması ve Geliştirilmesi 
 
29 İstatistik ve Araştırma Raporları 
 
29.1 Bankaların ve sektörün faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla Türkçe ve İngilizce (dolar ve euro olarak) olmak üzere 57 rapor hazırlanarak 
internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 
29.2 Bankalarımız kitabının 2014 yılı serisi “yıllık raporlama seti” için üyelerden gelen 
görüş ve öneriler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 
 
     Bankalardan Toplanan Veri Giriş Formları ve Bilgi Toplanan Banka Sayısı 

 

  
Banka 
Sayısı 

Referans Dönemi 

Bankalarımız Kitabı 47 Aralık 

Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar Konsolide 
Olmayan 

47 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

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

Ortak Veri Gönderim SetiKonsolide Olmayan 47 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Ortak Veri Gönderim SetiKonsolide 23 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Banka, Şube ve Personel Sayıları 47 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Grup Bazında Ana Ortaklık ve Sermaye Yapısı 47 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri 28 ve 15 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Çağrı Merkezi İstatistikleri 24 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Tüketici ve Konut Kredileri İstatistikleri 33 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

Proje Finansman İstatistikleri 47 Mart, Haziran, Eylül, Aralık 

TBB Üyelerine Doğrudan Yapılan Bireysel 
Müşteri Şikayet İstatistikleri 

38 
Şubat, Mayıs, Ağustos, 

Kasım 

Engellilere Bankacılık Hizmetleri 21 Haziran 

Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler 29 Şubat 

 
29.3 BDDK'nın "Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin 
Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ"de yaptığı değişiklikler 28 Haziran 2012 tarih ve 
28337 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu değişikliğe bağlı olarak bankaların veri 
girişinde kullandıkları formlar ile internet sitemizde yayınlanan tüm rapor içerikleri kontrol 
edilerek Eylül 2012 döneminden itibaren başlayan yeni formatında yayınlamaya devam 
edilmektedir. 

 
29.4 50. yıl çalışmaları kapsamında çıkarılan "50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve 
Türkiye'de Bankacılık Sistemi "1958-2007" başlıklı kitabın ekinde yer alan istatistikler 2013 
yılı bilgileri de eklenerek Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayınlanmıştır. 

 
29.5 "İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler" başlığı altında yayınlanan 6 adet raporun Aralık 
2013 bilgilerini içeren sayıları Temmuz ayında tamamlanmıştır. Aralık 2014 dönemini 

. 

http://www.trlibor.com/
http://www.riskmerkezi.org/
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içeren raporlar için bilgi derleme çalışmaları devam etmektedir ve Haziran ayında 
yayınlanması planlanmaktadır. 

 
29.6 Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının seçilmiş bilanço 
kalemlerinin derlenmesiyle oluşan "Banka Bazında Seçilmiş Bilanço Kalemleri" başlıklı 
çalışma Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak Haziran sonunda yayınlanmıştır. Rapor, 
seçilmiş bazı bilanço kalemleri için 2008-2013 yılları için karşılaştırma verileri 
sunmaktadır. Aynı çalışmanın 2009-2014 yıllarını kapsayan sayısı yine Haziran ayında 
yayınlanacaktır. 

 
29.7 Bankalarımız kitaplarının eski sayılarında yer alan şube bilgileri, banka çalışan 
sayıları, ATM, POS, üye işyeri sayıları, bu bilgilerin Birlik içinde tasnif edilmeye başlandığı 
yıldan başlayarak gözden geçirilmiş; iller (şubeler için ilçeler) itibariyle banka ve gruplar 
bazında olmak üzere birleştirilerek tarihsel bir bilgi serisi olarak “İllere Göre Özet Bilgiler" 
başlığı altında yayınlanmıştır. 

 
29.8 TUİK tarafından koordine edilen “Resmi İstatistik Programı” kapsamında yer alan 
ve “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi”ne göre her yıl 1 Haziran tarihinde yayınlamakla 
yükümlü bulunduğumuz resmi istatistiklerin “İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri” 
yayınlanması ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir. 2014 yıl sonuna ait resmi bilgiler 1 
Haziran 2015 Pazartesi günü yayınlanacaktır. TÜİK ile ilgili diğer çalışmalar Resmi 
İstatistik Programı kapsamında düzenli olarak takip edilmektedir. 

 
29.9 İl ve bölge bazında bilgiler, kullanıcılara daha kolay erişim sağlanması amacıyla, 
tek bir çatı altında toplanmıştır. Söz konusu sorgulama sistemi "İllere ve bölgelere göre 
veri sorgulama sistemi" adı altında internet sitesinde yayınlanmakta olup, bu sistem ile 
TBB üyesi bankaların kredi ve mevduat dağılımları ile banka çalışanları, şubeler, ATM, 
POS, üye işyeri sayıları il, yıl ve parametre bazında sorgulanabilmektedir. 

 
29.10 Faaliyette olan ya da faaliyeti son bulan bankalar ile ilgili olarak tarihsel 
gelişmelere yer verilen çalışma her üç ayda bir güncellenmekte ve internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. En son Eylül 2014 bilgileri ile güncellenen bu çalışma ayrıca, bankacılık 
sistemine ait banka, şube ve personel sayısı şeklinde genel büyüklüklerin yanısıra 
seçilmiş bazı bilanço kalemlerini de içermektedir.  

 
29.11 Makro-ekonomik göstergelerin dönemsel olarak izlenmekte ve günlük, haftalık, 
aylık, 3 aylık veriler ilgili sitelerinden takip edilerek düzenli olarak veri girişleri 
yapılmaktadır. 

 
29.12 Bankaların müşterilerine verdikleri ana hizmetler listesi her yıl Ocak ayında 
bankalardan toplanarak güncellenmektedir. Ayrıca, müşterilere sunulan ana hizmetlerin 
yanı sıra bankaların şikayet ve çağrı merkezi erişim kanalları bilgileri de toplanmaktadır. 
Gelen bilgiler üç ayrı tablo halinde internet sitemizdeki “Tüketiciler İçin”, “finansal eğitim” 
başlığı altında banka bazında kamuoyuna sunulmakta olup 2015 yılına ait bilgiler de 
toplanarak yayınlanmıştır. 

 
29.13 Yeniden yapılandırılan bireysel krediler ve kredi kartları ile ilgili istatistiklerin 
toplanması için bir proje başlatılmıştır. 2013 yılında aylık olarak toplanmaya başlanan 
bilgiler halen sürdürülmektedir. Söz konusu raporun en son Mart 2015 sonu bilgileri 
toplanmıştır. 



55 
 

 
29.14 Bankaların Japon Yeni ve İsviçre Frangı bazında kullandırdığı dövize endeksli 
kredilerin, müşteri sayısı ve miktar bazında aylık olarak raporlanması amacıyla bir proje 
başlatılmıştır. Söz konusu raporun en son Aralık 2014 sonu bilgileri toplanmıştır. 

 
29.15 Banka şube ve ATM’lerinin koordinat bilgileri ile engelli durumlarını (ortopedik veya 
görme engelli) gösteren bilgilerin istatistik veri tabanına aktarılması ve bu bilgilerin Türkiye 
haritası üzerinde gösterimi çalışmaları sürdürülmektedir. 

 
29.16 Zamanaşımı konusunda çalışmalar devam ettirilmektedir. Zamanaşımına uğrayan 
mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin listeler 2014 sonu itibariyle toplanmaya Şubat 
ayında başlanacaktır. Yönetmelikte yer alan “Kuruluş Birlikleri ve Fon bu listeleri Mayıs 
ayının sonuna kadar konsolide edilmiş olarak kendi internet sitesinde yayınlar.” hükmü 
kapsamında veriler KKB tarafından konsolide edilerek 
http://www.zamanasimi.org/tbb.xhtml adresinde yayımlanmaya başlanmıştır. 
Kamuoyundan gelen şahsen başvurular ile telefon ya da yazılı başvurular İstatistik bölümü 
tarafından yanıtlanmaktadır.  

 
29.17 TBB üyelerine doğrudan yapılan bireysel müşteri şikayet istatistikleri 2014 yılı Mart 
dönemi ile birlikte yeni formatında toplanmaya başlanmıştır. Aktif başvurular, başvuru 
kanalları, ortalama çözüm süreleri, ililçe hakem heyeti başvuru adetlerinin yanısıra ücret, 
masraf, komisyon gelirleri ile faiz gelirleri hakkında da detaylı istatistikler toplanmaya 
başlanmış ve gerek toplulaştırılarak gerekse de banka bazında tablolar eşliğinde Müşteri 
Hakem Heyetleri Bölümü’ne raporlanmaktadır. 

 
29.18 İstatistik veri tabanında bulunan üst yöneticilerin cinsiyet ayrımı için bir proje 
başlatılmıştır. Bankalardan toplanan veri giriş formuna da "cinsiyet" kolonu eklenerek 
2013 yılsonundan başlayarak bilgiler düzenli olarak toplanmaya başlamıştır. 
  
29.19 Aktif olarak faaliyetlerini sürdüren çalışma gruplarına Aralık ayı içinde bir 
memnuniyet anketi yapılmıştır. Anket sonucu oluşan görüş ve öneriler ile sayısal sonuçlar 
çalışma gruplarıyla yapılan çalışmalarda değerlendirilmiştir. 

 
29.20 Internet ve mobil bankacılık istatistikleri başlığı atında yer alan mobil bankacılık 
istatistikleri raporu, Alt Çalışma Grubu’nun 29 Ocak 2015 tarihinde yaptığı toplantıda, 
sektör ihtiyaçlarına paralel olarak veri giriş formunu gözden geçirmiş ve mobil bankacılık 
verilerinin, internet bankacılığı verilerinde olduğu gibi bireysel/kurumsal ayrımında 
toplanmasının yararlı olacağına karar vermiştir. Rapor yeni formatında yayınlanmak üzere 
hazırlıklar devam etmektedir.  

 
29.21 Proje Finansmanı İstatistikleri: Proje finansmanı ile ilgili istatistiki bilgi toplanması 
ve toplulaştırılmış olarak internet sitemizde kamuoyuna sunulması konusunda bir çalışma 
başlatılmış, bu çerçevede toplanabilecek bilgiler, toplanma sıklığı, formatı ve yayınlanma 
şekli gibi konuları değerlendirmek ve ön hazırlık yapmak amacıyla bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. Çalışma grubu üyeleri ile 13 Haziran, 17 Eylül ve 4 Kasım 2015 
tarihlerinde yapılan bir dizi toplantı neticesinde, istatistikler konusunda taslak bir format 
hazırlanmış ve TBB üyesi tüm bankaların görüşüne açılmıştır. Gelen öneriler 
çerçevesinde son haline getirilen tablo ve hazırlama kılavuzu TBB Yönetim Kurulu’nda 
onaylanarak bankalara duyurulmuştur. 

 

http://www.zamanasimi.org/tbb.xhtml
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29.22 Proje finansmanı istatistiklerinin toplanmasına Aralık 2014 dönemi itibariyle 
başlanmış olup veriler 6 aylık dönemlerde TBB’ye iletilecektir. Söz konusu istatistik, TBB 
internet sitesinde yayınlanan “İstatistiki Rapor Yayınlama Takvimi”ne de ilave edilerek 
düzenli takibe alınmıştır. 

 
29.23 Uluslararası Bankacılar Enstitüsü (IIB) tarafından her yıl hazırlanan “Global 
Survey” kitabı için bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin özetlendiği bölüm 
hazırlanmıştır.  

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

 Bankacılık sektörü hakkında her ay “aylık gerçekleşmiş göstergeler” raporlarının 
hazırlanması, 

 “Üç Aylık Sektör Raporları”nın ve ingilizcelerinin hazırlanması, 

 Üç aylık “BIST Bankaları Raporları”nın hazırlanması, 

 “Bankacılık Sektörü 1960-2013” ve “Bankacılık Sektörü 2007-2013” konulu 
sunumların hazırlanması, web sitemize eklenmesi, 

 Sunumların 3 aylık dönemlerde Türkçe ve İngilizce versiyonlarının güncellenmesi 

 Bankacılık hizmetlerinin coğrafi dağılımı konulu yıllık raporun tamamlanması, 

 Çeşitli üniversite, yabancı heyetler ve basın kuruluşlarından gelen bilgi talepleri 
için bilgilendirme notları ve sunumların hazırlanması 

 
gerçekleştirilmiştir. 
 

30 Ofis Sistem Etkinliğinin Artırılması 
 

30.1 Birliğin Yönetim Kurulu Kararları ve Sözleşmeler gibi belgelerinin takibi ve birbirleri 
ile ilişkilendirilebilmeleri amacıyla yeni bir yazılım geliştirilerek kullanıma alınmıştır.Yeni 
yazılım ile kullanıcılar internet üzerinden Birliğe ait tüm evraklara tek bir portal üzerinden 
erişimleri sağlanmıştır. Ayrıca sisteme kaydedilen belgelerin DYS sistemi üzerinden 
sorgulanarak herhangi bir DYS evrakı ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. 

 

30.2 Birlik yazışmalarında kağıt kullanımının azaltılması amacıyla e-imza kullanımının 
arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

 

30.3 Fiktif işlemler sitesi ile ilgili olarak gerekli domain adlarının, SSL güvenlik 
sertifikalarının temin edilmesi sağlanmıştır. Birliğin internet sayfasında fiktif işlemler 
sayfaları oluşturulmuştur. 

 

30.4 Güncel teknolojinin kullanımının devamının sağlanması amacıyla Birlik bünyesinde 
kullanılan veritabanı yönetim sistemi (SQL Server), e-posta gönderim sistemi (Exhange 
Server), Sunucu ve bilgisayar yönetim yazılımı System Center Configuration Manager 
yazılımları son versiyonlarına güncellenmiştir. 

 

30.5 Eğitim başvurularının başvuru yapan kuruluşlar tarafından “Excel” ortamında 
alınması konusunda gerekli dokümanlar hazırlanmakta ve isteyen bankalara iletilmektedir. 

  

30.6 Dolandırıcılık ve sahtecilik amacıyla açılan ve Birlik adı ve bilgilerini kullanan 
internet sitelerinin kapatılması ve halklarında yasal işlemlerin başlatılması için çalışmalar 
yapılmıştır. 

. 
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30.7 Birliğimize gelen evrakların, iç yazışmaların ve giden evrakların Doküman Yönetim 
Sistemine zamanında kayıt edilmesi, gönderilecek evrakların uygun formatta hazırlanarak 
gönderilmesi ve bu evrakların kategorize edilerek fiziksel olarak saklanması işlemlerine 
devam edilmiştir. Bu kapsamda toplam 5,237 adet iç yazışma, 24,543 adet gelen evrak ve 
27.245 adet giden evrak olmak üzere toplam 57.025 adet evrak DYS sistemine 
eklenmiştir. Bu evraklardan 2,100 adet iç yazışma, 7,749 adet gelen evrak ve 8,462 adet 
giden evrak olmak üzere toplam 18,311 adet evrak Sistem Destek Bölümü çalışanları 
tarafından Doküman Yönetim Sistemine kayıt edilmiştir. 

 

31 Eğitim Çalışmaları 

 
31.1 Eğitim Merkezi’nde Eylül – Aralık 2014 Dönemi’nde gerçekleştirilen 160 seminere 
katılan 2.482 kişi ile toplam katılım başvurusunun (5.438 kişi) yüzde 46’sı karşılanmıştır. 
Eylül – Aralık 2014 Dönemi’nde 25 adet yeni seminer ile 11 yeni eğitmen programa ilave 
edilmiştir. 
 
Ocak – Mart 2015 Dönemi’nde gerçekleştirilen 122 seminere katılan 2.081 kişi ile toplam 
katılım başvurusunun (5.615 kişi) yüzde 37’i karşılandı. Ocak – Mart 2015 Dönemi’nde 25 
adet yeni seminer ile 11 yeni eğitmen programa ilave edildi. 
 
Nisan – Haziran 2015 Dönemi’nde gerçekleştirilen 140 seminere katılım sağlayan 2.262 
kişi ile toplam katılım başvurusunun (5.076 kişi) yüzde 45’i karşılandı. Nisan – Haziran 
2015 Dönemi’nde 25 adet yeni seminer ile 9 yeni eğitmen programa ilave edildi. 
 
31.2 Eğitim Stratejileri Çalışma Grubu’nun kararıyla üye bankaların eğitim bölümleri 
çalışanlarına yönelik “Banka Eğitim Profesyonelleri Zirvesi”nin birincisi 13 Aralık 2014 
tarihinde düzenlendi. 

 
31.3 Nisan 2015 itibariyle Bankacılık Eğitim Sitesi (BES) üzerinden 33 adet ücretli, 9 
adet ücretsiz ve 8 adet video eğitim sunulmaktadır. Ayrıca 2013 yılı içerisinde hizmete 
sunulan mobil platformda 4 adet eğitim ücretsiz olarak yer almaktadır. Bu eğitimler hem 
AppStore hem de Google Play Store mobil marketlerden mobil cihazlara 
indirilebilmektedir. Eğitimlerden üye bankalarımız, yan kuruluşları, Azeri bankacılar, 
üniversite öğrencileri, hem video hem de ücretsiz sunulan eğitimlerimizden ve mobil 
platformdaki eğitimlerimiz kamuoyuna açıktır. 

 
31.4 BES üzerinde yer alan ücretsiz eğitimler kategorisinde; “Konut Finansmanı”, “Kredi 
Garanti Fonu A.Ş. Desteği ile KOBİ’lere Kullandırılacak Kredilerde Kefalet Sistemi”, 
“Hazine Desteğinden Yararlanmak Suretiyle Kredi Garanti Fonu A.Ş. Kefaleti ile 
Kullandırılacak Krediler” konulu e-eğitimlerden 6.679 kişi; “Döviz Kuru Riskleri Döviz Satın 
Alma ve Döviz Satma” video eğitimlerinden toplam 10.301 kişi, “Sürdürülebilir Bankacılık 
ve Bankacılık Uygulamalarında Çevresel ve Sosyal Risklerin Değerlendirilmesi” e-
eğitiminden 1.152 kişi, “Temel Bankacılık”, “Temel Ekonomi”, “Temel Muhasebe” ve 
“Finansal Matematik” m-eğitimlerinden mobil platform aracılığıyla toplam 1.653 kişi olmak 
üzere tüm ücretsiz kurslar ve video eğitimlerden yararlanan toplam kullanıcı sayısı (mobil 
platformda dahil) 49.612 kişi olmuştur. 

 
31.5 E-eğitimlerden üniversite öğrencilerinin ücretsiz yararlandırılması çalışmaları 
devam etmekte olup, bu güne kadar Türkiye çapında 83 üniversite ve toplam 10.797 
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öğrenci sisteme kayıt olmuştur. Kayıt olan öğrencilerin almış oldukları toplam 18.163 e-
eğitimden 10.524’ü tamamlandığı ve 7.639’u ise halen devam etmekte olduğu tespit 
edilmiştir.  

 
31.6 Birlik, bankalar ve diğer kurumlar arasında sektörel anlamda işbirliği sağlamak, 
Birlik görüşleri oluşturmak, bilgilendirme gibi amaçlarla 770 toplantı düzenlenerek yaklaşık 
11.475 katılımcı için ev sahipliği yapılmıştır. 
  
32 Yayın Faaliyetleri 

 
32.1 TBB yayın faaliyetleri için yayınlarla ilgili yasal mevzuatın takibi, ISBN /ISSN ve 
bandrol alımı, matbaa seçimi, basım sürecinin takibi ve yayınların dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.  
 
32.2 Bankacılar dergisi üç ayda bir yayımlanmaya devam etmiştir. ULAKBİM tarafından 
oluşturulan “Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı”nda veri tabanında indekslenmektedir. 
ULAKBİM tarafından oluşturlan “DergiPark Projesi”nde yer almak üzere davet alınmıştır. 
  
32.3 Faaliyet döneminde; Ebru Sonbul İskender tarafından hazırlanan “Kredi Riski 
Dayanıklılığının Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Politika Önerileri” kitabı yayına 
hazırlanarak basılmıştır.  
 
32.4 Avrupa Merkez Bankasından alınan izinle çevirisi özel bir çeviri bürosuna 
yaptırılan “TBB Fiyat İstikrarı: Sizin İçin Neden Önemlidir” çalışma yeniden gözden 
geçirilerek yayına hazırlanmış ve Birliğimiz internet sitesinde e-kitapçık olarak 
yayınlanmıştır. Kitapçık olarak basılması için de matbaa süreci devam etmektedir. 
 
32.5 Yener Coşkun tarafından hazırlanan Türkiye’de Konut Finansmanı: Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” ile “Altan Fahri Gülerci tarafından hazırlanan “Sorumluluk Hukuku 
Bakımından Bankacılıkta Risk Kavramı”, kitaplarının basım ve dağıtım süreci 
tamamlanmakta olup, “5411 sayılı Bankacılık Kanunu” nun güncel Türkçe basım ve 
dağıtımı yapılmıştır. 
 
32.6 TC Kültür Bakanlığı işbirliği ile her yıl İngilizce olarak yayımlanan Kültür kitapları 
serisine bir yenisi daha eklenmiştir. “The Arms of the Sultans: Arms Collection of the 
Topkapı Palace (Sultanların Silahları: Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu)” adlı yayının 
basımı ve dağıtımı yapılmıştır. 

 
33 İnsan Kaynakları ve Kalite Faaliyetleri 

 
33.1 TBB faaliyetlerinin gözden geçirilmesi, yeniden değerlendirilmesi, paydaşlarımız 
için yaratılan katma değeri artırmak ve sürdürülebilir başarıyı temin etmek amacıyla iş 
gücü ve organizasyon yapısında ihtiyaç duyulan değişiklikler hususunda Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile yeniden yapılandırma çalışması 
tamamlanmıştır. Yeniden yapılandırma çalışması üyelerimiz ve paydaşlarımız için 
yaratılan katma değeri artırmak, sürdürülebilir başarıyı temin etmek amacıyla belirlenen 
stratejilerin etkin olarak uygulanmasını sağlamak üzere, süreçleri gözden geçirerek iş 
yapma biçiminde, işgücü görev ve unvan tanımı, organizasyon ve ücret yapısında duyulan 
ihtiyaç nedeniyle yapılmıştır. Yeniden yapılandırma kapsamında Birliğin organizasyon, 
görev tanımı, unvan ve ücret yapısı değişmiştir.  

 

. 
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Bu kapsamda, Birlik faaliyetleri, Yönetsel, Ana ve Destek olmak üzere üç ana grupta 
toplanmıştır. Bu sayede esnek, dönem içinde değişebilen, süreçleri birbirini tamamlayan 
“matriks” bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu gruplama dikkate alınarak unvan yapısı 
sadeleştirilmiştir. 

   

Yıl 

Yıl Sonu 
İtibariyle 
Çalışan 
Sayısı 

Yıl İçinde İşten 
Ayrılan Çalışan 
Sayısı 

Yıl İçinde  
İşe Alınan 
Çalışan Sayısı 

Personel 
Devir Oranı 

2011 45 5 4 11% 

2012 50 1 6 2% 

2013 59 8 14 13% 

2014 63 5 11 8% 

 2015* 65 - 3 - 

          *Nisan 2015 itibariyle 

 
Temmuz –Nisan 2015 faaliyet dönemi içerisinde; 2’si Müşteri Hakem Heyetleri Bölümü’ne, 
1’ü Risk Merkezi Bölümü’ne, 1’i Araştırma ve İstatistik Bölümü’ne, 1’i Mesleki Gelişim ve 
Eğitim Bölümü’ne, 2’si Yönetim Destek Bölümüne toplam 7 kişi işe alınmıştır. 
 
33.2 Birliğin değişen unvan, ücret ve organizasyon yapısına uygun olarak İnsan 
kaynakları yönetmelikleri gözden geçirilerek, 21 Ekim 2014 Yönetim Kurulu toplantısında 
alınan karar sonrasında ilgili güncellemeler yapılmıştır. 
 
33.3 Pricewaterhouse Coopers (PwC) İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile Performans 
yönetimi sistemi gözden geçirilmiştir. Bu çerçevede, 1 Temmuz 2014 – 30 Haziran 2015 
dönemine ilişkin olarak Hedef Belirleme çalışması Eylül 2014 sonunda, Hedef Güncelleme 
(Ara Gözden Geçirme) çalışması ise Ocak 2015 sonunda tamamlanmıştır. 
 
33.4 Tüm yönetmelik ve prosedürlerin gözden geçirilmesi, ihtiyaç duyulan yeni prosedür 
ve yönetmeliklerin hazırlanması ve süreç performans kriterlerinin belirlenmesi çalışması 
için KALDER’den danışmanlık hizmeti alınarak, çalışmalara başlanmıştır.  
  
33.5 Eğitim çalışmaları kapsamında 9 aylık dönemde kişi başına ortalama 5,4 gün 
eğitim düzenlenmiştir.  
 
33.6 Çalışanlardan 1 kişiye yüksek lisans eğitimi, 1 kişiye sertifika uzmanlık programı, 1 
kişiye ise yabancı dil eğitim imkanı sağlanmıştır. 
 
33.7 İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları kapsamında Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve 
Güvenliği firması ile çalışılmaya başlanmıştır. İSG Kurulu’na işveren vekili ataması 
yapılmıştır. 2015 yılı çalışma planı ve eğitim planı oluşturulmuştur. 
 
33.8 Kalite Komitesi’nin çalışmaları kapsamında Çalışma Memnuniyeti Anketi, Müşteri 
Memnuniyeti ve Algı Anketi gerçekleştirilmiş ve tüm çalışanlar ile paylaşım sağlanmıştır. 
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E. Uluslararası İşbirliklerinin Artırılması 
 
34 Toplantılar 

 
34.1 Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği 
(KKBB) işbirliğinde başlatılan eğitim faaliyetlerine Eylül 2014 – Mayıs 2015 döneminde 
Lefkoşa’da düzenlenen 24 seminer  ile devam edilmiştir. 
  
34.2 Uluslararası Para Fonu – Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde 
geleneksel olarak her yıl düzenlenen Birlik resepsiyonu 11 Ekim 2014 tarihinde 
Washington Freer Gallery of Art’da yaklaşık 400 misafirin katılımı ile gerçekleştirildi. 2014 
yılında Washington DC’de düzenlenecek Yıllık Toplantılar çerçevesinde Birlik 
resepsiyonunun 9 Ekim 2015 tarihinde Peru, Lima’da Huaca Pucllana Restaurant’ta 
düzenlenmesine yönelik ön çalışmalar sürdürülmektedir. 
 
34.3 Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılan Türkiye 
Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, T.C. Washington Büyükelçisi 
Serdar Kılıç'ı ziyaret etmiştir. 
 
34.4 IMF ve Dünya Bankası’nda çalışan Türklerin kurduğu WITSA derneği ile 10 Eylül 
2014 tarihinde Washington’da toplantı düzenlenmiştir.  
 
34.5 Moğolistan Bankacılık ve Finans Akademisi CEO’suna 28 Kasım 2014 tarihli 
görüşmede, Birliğin eğitimleri ve eğitim merkezi hakkında bilgiler paylaşılarak, olası eğitim 
işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. 
 
34.6 Kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalar 
yapan, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) temsilcileri 26 Eylül 2014 tarihinde Birlik ev 
sahipliğinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. 
 
34.7 Danimarka Bankalar Birliği temsilcilerine 26 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen 
toplantıda Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü hakkında bilgi verilmiştir. 
 
34.8 George Washington Üniversitesi Küresel MBA programı öğrencilerine Türkiye 
Ekonomisi ve Bankacılık Sektörü hakkında sunum yapılmıştır. 
 
34.9 Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Polonya 
Bankalar Birliği tarafından 26 Mart 2015 tarihinde düzenlenen toplantıda bankacılık 
sektörleri temsilcilerinin bir araya getirilmesi sağlanmıştır. 
 
34.10 Arap Bankalar Birliği işbirliğinde 5-6 Mart 2015 tarihlerinde 5. Arap - Türk Ekonomi 
Diyaloğu Toplantısı düzenlenmiştir.  
 
34.11 Katar’ın başkenti Doha’da 14-15 Mart 2015 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 
Finans Enstitüsü (IIF) Bahar Toplantısı’na, Yönetim Kurulu Başkanı düzeyinde katılım 
sağlanmıştır.  
 
34.12 Dünya Tasarruf Bankaları Kurumu’nun İstanbul’da yaptığı toplantıda, Türkiye 
Bankacılık Sektörü hakkında sunum yapılmıştır. 

 

. 
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F. Risk Merkezi faaliyetlerinin artırılması ve geliştirmesi 
 

35 Risk merkezinin Mart 2015 tarihi itibariyle 51 adet banka, 76 adet faktoring şirketi, 29 
adet finansal kiralama şirketi, 12 adet finansman şirketi, 11 adet varlık yönetim şirketi,  7 
adet kredi sigortası işlemi yapan sigorta şirketi, Kredi Garanti Fonu, Tarım Kredi 
Kooperatifi Merkez Birliği ve Borsa İstanbul A.Ş. olmak üzere 189 üyesi bulunmaktadır. 

 
36 Risk Merkezinin sunduğu hizmetler kapsamında, Temmuz 2014-Mart 2015 döneminde 

üyeler tarafından; 

 Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı uygulaması (KRS) kapsamında 319.339.068 
adet, 

 Ticari nitelikli kredi uygulaması (KRM) kapsamında 15.516.041 adet, 

 Gerçek ve tüzel kişilere ilişkin özet bilgilerin yer aldığı kredi limit kredi risk (KLKR) 
uygulaması kapsamında 11.651.185 adet, 

 
müşteri sorgusu gerçekleştirilmiştir. 

 
Ayrıca ödenen ve karşılıksız işlemi yapılan çeklere ilişkin 10.904.844 adet müşteri raporu 
üyeler ve gerçek ve tüzel kişi müşteriler tarafından sorgulanmıştır. 

 
37   Risk Merkezi faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin iyileştirme 
ve değişiklikler 

 
37.1 Risk Merkezi tarafından, üyelerden yeni bilgi türleri toplanmaya ve paylaşılmaya 
başlanmıştır. 

 Türev işlemlere ilişkin bildirim ve paylaşım 

 Kredi Derecelendirme Kuruluşları Bildirimi  

 Ödenen senet bilgileri 

 Mahkeme tarafından İhtiyati Tedbir Kararı verilen/kaldırılan/iptal edilen çek 
bilgileri 

 Kamuoyuna sunulan istatistiki raporların revize edilmesi/bülten yayımlanması 

 Kredi kabul ve ret durumlarına ilişkin istatistiki bilgiler 
 

37.2 Risk Merkezi tarafından üyelerden toplanan mevcut bilgi türlerine ilişkin iyileştirme 
ve değişiklikler yapılmıştır. 

 İleri Keşide Tarihli Çeklerde “Son Ciranta” bilgileri 

 Kredi Limit Kredi Risk bildirimine “Genel Limit” bilgisi,  

 Protestolu Senet bildirimine “TCKN ve VKN” bilgisi, 

 Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı bildirimlerine (KRS) Varlık Yönetim 
Şirketlerine devir edilme bilgisi, 

 Çek Raporunda birden fazla müşteriye ilişkin Toplu Çek Sorgulama yapılması 
imkanı, 

 Ticari Nitelikli Krediler uygulaması (KRM) kapsamında yapılan bildirime ilişkin acil 
güncelleme uygulamasının otomasyonu, 

 Risk Merkezi Üye Bildirimlerinde eksik/hatalı ve geç göndermeye ilişkin yaptırım 
süreci ve sistemi uygulaması 

   
37.3 Bankaların Basel II Kredi Riski Gelişmiş Yöntemleri’ne ilişkin yürütmekte oldukları 
çalışmalarında ve Risk Yönetimi uygulamalarında yararlanılmak üzere, Bankacılık 

. 

. 

. 



62 
 

Düzenleme ve Denetleme Kurumunun da desteği ile Türk piyasalarını ve ürün yapısını 
yansıtan, ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla başlatılan projeye ilişkin olarak 
danışman firmalarla Sözleşme hazırlanmış ve Şubat 2015 ayında imzalanmıştır. 
Uluslararası alanda faaliyet gösteren firmaların danışmanlığı ile Mart 2015 ayı itibariyle 5 
üye bankamız ile çalışmalarına başlanılan proje 2016 yıl sonu itibariyle sonuçlandırılacak 
ve daha sonra yaygınlaştırılacaktır. 

 
37.4 Risk Merkezi faaliyetleri kapsamında üyelerle paylaşılmak üzere Bankacılık 
Kanununun Ek Madde 1 maddesinin dördüncü fıkrasının “Kaynak Kuruluşlardan bilgi talep 
edilmesi” hükümleri kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı ile Aralık 2014 ayında protokol 
imzalanmış ve Mart 2015 ayında mükellef künye bilgilerinin üyelerle münferit paylaşımına 
başlanmıştır. 

 
Protokol kapsamında KOBİ tanımının yapılması amacıyla GİB nezdinde yer alan 
mükelleflere ilişkin ciro ve bilanço aktif büyüklük rakamlarının alınması ve ayrıca 
mükelleflerin muvafakatine istinaden mali tabloların alınarak üyelerle paylaşılmasına ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir. 

 
37.5 Risk Merkezi faaliyetleri kapsamında üyelerle paylaşılmak üzere Bankacılık 
Kanununun Ek Madde 1 maddesinin dördüncü fıkrasının “Kaynak Kuruluşlardan bilgi talep 
edilmesi” hükümleri kapsamında Telekomünikasyon Sektöründe yer alan firmalardan  bilgi 
alınmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 
37.6 Üyeler tarafından sistem geliştirmeleri devam etmekte olan yeni bilgi türleri 2014-
2015 son dönemde toplanmaya ve paylaşılmaya başlanacaktır.  

 Çek yasaklısı bilgileri 

 Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı bildirimlerinin (KRS) günlük olarak bildirimi 
 

37.7 MASAK ile veri paylaşımı yapılmasına ilişkin imzalanan protokol kapsamında web 
servis üzerinden bilgi paylaşılmasına başlanmıştır.  

 
37.8 Risk Yöneticileri Derneği tarafından Aralık 2014 ayında düzenlenen Risk 
Konferansında finansal sektör katılımcılarına Risk Merkezi yapısı, faaliyetleri ve sunulan 
ürün ve hizmetlere ilişkin sunum yapılmıştır. 

 
37.9 T.C Merkez Bankası tarafından Kasım 2014 ayında organize edilen Türkiye-Rusya 
Bankacılık Sektör toplantısında Risk Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetler ve Risk 
Merkezi faaliyetlerine ilişkin sunum yapılmıştır. 

 
37.10 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Eylül 2014 ayında 
organize edilen BDDK-Bosna Hersek Federasyonu Bankacılık Denetim Otoritesi Eğitim 
Programında Risk Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetler ve Risk Merkezi 
faaliyetlerine ilişkin sunum yapılmıştır. 

 
37.11 Düzenlemeler kapsamında Risk Merkezinin politikaları, süreçleri ve prosedürleri 
oluşturulmuştur.  
 
38 4 Aralık 2013 tarih ve 28841 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bilgi Alışverişi, 
Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler 
ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” ve bu tebliğde atıf yapılan 

. 
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“Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ” istinaden; 
Risk Merkezinin,  

 Politika Uygulama ve Yönetim Gözetim Planı 

 İç Sistemler Yönetimi Politikası 

 Yönetim Beyanı Metodolojisi ve eki 

 Bilgi Alışverişinin Şirketler Aracılığı ile Gerçekleştirilmesine Yönelik Hizmet Alımı 
ve Sonlandırılması Politikası 

 Risk Yönetimi Politikası 

 Şikayet Yönetimi Politikası 

 Dış Kaynak Kullanımı Süreci Karar Ağacı 

 Risk Merkezi Yönetimi Üye, Başkan ve Başkan Vekili Seçimi Süreci 

 Risk Merkezi Yönetimi Toplantısı Gündem Belirleme ve Toplantı Süreci 

 Risk Merkezi Yönetimi Kararlarının Yönetim Süreci 

 Risk Merkezi Yönetimi Üyelik Takip ve İptal Süreci 

 Risk Merkezi Yeni Üyelik ve İptal Süreci 

 Risk Merkezi Üyelik Aidat Belirlenmesi ve Uygulanması Süreci 

 Hizmet Veren Şirket ile Sözleşme Yapılması ve Sözleşmeye Uyumun Takibi 
Süreci 

 Hizmet Veren Şirkete İlişkin Hizmet Seviyelerinin Takibi Süreci 

 Yeni Ürün Talep, Altyapı Değişiklik Talep ve Değerlendirme Süreci 

 Üye Bilgi Toplama ve Paylaşım Süreci 

 Risk Merkezi Verisi İçin Üçüncü Kişiler ile Yazışmalar Süreci 

 Bilgilerin Kamuoyuna Açıklanması Süreci 

 Sözleşmelerin İmzalanması Süreci 

 Risk Merkezi İle İlgili Mevzuatın Takip Edilmesi Süreci 

 BDDK ve TCMB Taleplerinin Karşılanması Süreci 

 Risk Merkezi Denetçi/Danışman Seçim Süreci 
 
39 Politikaları, Süreçleri ve Prosedürleri düzenlenmiş ve Risk Merkezi verisine erişen 
Üyelerle ve tüm kurumlarla Bilgi Güvenliği Politikası paylaşılmıştır. 

40 Risk Merkezi üyeleri için “Risk Merkezi Tarafından İletilen ve Saklanan Bilgilerin 
Doğruluğunun, Güvenliğinin ve Güncelliğinin Sağlanmasına Yönelik Üyeler Tarafından 
Alınması Gereken Önlemler ile Üyeler Tarafından Alınacak Önlemlerin Denetlenmesinde 
Kullanılacak Kontrol Hedefleri” hazırlanarak üyelere iletilmiştir. 
 
41 Denetim esas ve usullerine ilişkin olarak Risk Merkezi üyelerine 13-15 Ocak 2015 
tarihlerinde Danışman firma katılımı ile seminer düzenlenmiştir. 
 
42 Risk Merkezi uygulamalarına ve Risk Merkezi sistemlerine erişimlerde “Çift 
Bileşenli Kimlik Doğrulama” yapısına geçilmiştir. 
 
 

. 

. 

. 

. 
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III. Türkiye Bankalar Birliği’nin; 2014-2015 Bütçe Dönemi Sonuçları, 
Temmuz 2014 - Mart 2015 Dönemi Hesap Durumu ve 2015-2016 Yılı 
Bütçe Tasarısı  
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1. 30.06.2014 Tarihli Konsolide Bilanço, Analizi, 2013-2014 Dönemi 
Konsolide Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız 
Denetim Raporu 

 
1.1. 30.06.2014 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 
AKTİF (VARLIKLAR)    

I- Dönen Varlıklar        28.905.566,01     

Hazır Değerler      28.315.273,51     

Diğer Alacaklar           377.971,06 

Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           192.321,44     

Diğer Dönen Varlıklar             20.000,00     

 
II- Duran Varlıklar             502.976,50     

Alacaklar                -     

Maddi Duran Varlıklar        1.425.624,93 

Birikmiş Amortisman (-) 930.419,37     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                              335.005,92    

Maddi Olmayan Duran Varlık  
Birikmiş Amortismanı(-)      327.234,98     

Aktif Toplamı        29.408.542,51     

Nazım Hesaplar               -     

Aktif Genel Toplamı        29.408.542,51     

    

PASİF (KAYNAKLAR)    

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        20.057.803,62     

Borçlar           281.824,04     

Diğer Borçlar        3.351.375,71     

Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            249.964,67  

Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler      16.174.639,20  

 
II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.866.318,76     

Borç ve Gider Karşılıkları        1.866.318,76     

 
III - Özkaynaklar          7.484.420,13     

Fonlar          502.976,50     

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu        502.976,50 

Dönem Net Geliri                                                                                6.981.443,63 

 
Pasif Toplamı        29.408.542,51     

Nazım Hesaplar               -     

Pasif Genel Toplamı        29.408.542,51     
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1.2. 30.06.2014 Tarihli Konsolide Bilançonun Analizi 
 

AKTİF 

Dönen Varlıklar  

Hazır Değerler  

 

Kasa 
Bilanço tarihi itibariyle kasa mevcudu 12,33 TL'dir.  

Bankalar 
Banka mevcutlarımızın Haziran 2014 ayı sonu kalanı 28.315.261,18 TL'dir. Bu miktarın 

2.786.574,51 TL'si EFT/EMKT projesi ile ilgili miktarı,188.021,89 TL'si taşıt kredisiyle alınan 

araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerine ait e-rehin projesi ile ilgili olarak açılmış olan 

hesaptaki miktarı, 25.317.545,8 TL vadeli mevduat hesabı, kalan ise vadesiz mevduat 

hesabında kalan miktarı göstermektedir. 

Alacaklar 
Bilanço gününde 377.971,06 TL olan bu hesabın 105.005,93 TL'si Elektronik Fon Transferi 

yatırımları ile ilgili olarak bilanço tarihi itibariyle yapılan harcamalar, 271.448,9 TL'si e-rehin 

projesi ile ilgili olarak yapılan ödemeler kalan kısım ise Haziran ayı eğitim alacaklarını 

göstermektedir. 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 
Bu hesapta görülen 192.321,44 TL bütçe sonu itibariyle peşin ödenen kiralar ile vadeli 

mevduatta değerlendirilen tutara ait faiz gelirinin dönemsellik ilkesi gereği ilgili döneme 

yansıtılması gereken faizi, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınacak %5'lik Hazine teşvik indirimi 

gibi gelir tahakkuklarıdır. 

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

göstermektedir. 

Duran Varlıklar 

Maddi Duran Varlıklar 
Bu hesabın 138.566,92 TL'si Birliğimizin Akmerkez'de satın almış olduğu iki katın, 3.794,30 

TL'si Şile'deki arazinin satın alınma değerini, 42.800 TL'si alınan taşıtları, 1.078.296,99 TL'si 

mobilya, mefruşat, bilgisayar donanımını, 162.166,72 TL'si Vezne Merkezi'ne ait taşınmazlara 

ait olmak üzere diğer maddi duran varlıkların değerini göstermektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

335.005,92 TL olan bu hesabın bakiyesi Birliğe alınan bilgisayar programları ile ilgili lisanslar 

için ödenen miktarı göstermektedir. 

 

 



67 

 

PASİF 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borçlar 
Bu hesapta görülen 281.824,04 TL Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk etmiş 
fakat ödemesi henüz yapılmamış borçları göstermektedir 

Diğer Borçlar 
3.351.375,71 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 2.896.121,77 TL Elektronik 

Fon Transferi projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalardan yapılan tahsilat ve gelir tutarının 

kalan kısmını, 454.791,82 TL e-rehin projesi ile ilgili tahsil edilen miktardan kalan kısım ile faiz 

gelirini göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
Ödenecek vergi, sigorta, gibi yasal kesintilerin miktarı 249.964,67 TL'dir.  

Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider 

Bu hesabın bakiyesi olan 16.174.639,20 TL 2013-2014 bütçe dönemi giderlerini karşılamak 

üzere üyelerimizden Birliğimiz statüsünün 22.maddesi uyarınca Haziran 2014 ayında peşin 

tahsil edilen gider payı ve aidatı göstermektedir. 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borç ve Gider Karşılıkları 
Bu hesaptan görülen 1.866.318,76 TL Yönetim Kurulu kararına istinaden Birlik çalışanları için 

çalışılan zamanın tümünü kapsayacak şekilde ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığını 

göstermektedir. 

Özkaynaklar 

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu 
Bu hesabın dönem sonu bakiyesini teşkil eden 502.976,5 TL Birliğe ait sabit kıymetlerin 

amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir. 

Birikmiş Amortisman 
Bu hesapta görülen 1.257.654,35 TL Birliğe alınan sabit kıymetlerin, birikmiş amortisman 

tutarını göstermektedir. 

Dönem Geliri 
2013-2014 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 6.981.443,63 TL tutarındaki gelir 

fazlası 2014-2015 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 

 
Nazım Hesaplar 

  Birlik hesaplarında alınan teminat mektubu bulunmamaktadır. 
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1.3.  2013-2014 Dönemi Konsolide Gelir-Gider Tablosu (¨) 

 

 
 

Gelirler 
  

23.575.753,32 
 

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 15.348.175,00  

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları  4.783.464,28  

Eğitim hizmeti gelirleri   2.027.089,00  

Sair gelirler 1.417.025,04  

   

                                                                                   
Giderler 
  

16.594.309,69 
 

Yönetim giderleri 9.604.757,11  

Eğitim hizmeti giderleri 1.590.591,05  

Kurumsal iletişim giderleri 2.336.115,43  

Özel proje giderleri   3.062.846,10  

   

                                                                                   

Dönem Net Geliri  6.981.443,63 
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1.4.  Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2013-2014 Bütçe dönemi ile ilgili işlemleri  gelir-gider hesapları ile 
statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2014 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tespit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap dururmu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 
                                                        Denetçiler  
 
 

       Denizbank A.Ş                                                                Alternatifbank A.Ş. 
        Genel Müdürü                                                           Yönetim Kurulu Üyesi ve 
        Hakan Ateş                                                                     Genel Müdürü 
                                                                                                 Meriç Uluşahin 
 
 
 
 
                                                    Türk Eximbank 
                                                     Genel Müdürü  
                                                    Hayrettin Kaplan 
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            TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 

      

   30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle ve Aynı Tarihte 
      Sona Eren Bir Yıllık  Hesap Dönemine  Ait 

   Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı’na 
İstanbul 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer 
alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren bir yıllık hesap dönemine ait gelirler ve giderler tablosunu, 
önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.  
 
Finansal Tablolarla İlgili Olarak TBB Yönetimi’nin Sorumluluğu 
 
TBB yönetimi finansal tabloların Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği”ne göre 
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata 
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, 
gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve 
uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak 
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk 
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 
değerlendirmesinde, Birlik’in iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç 
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun 
olarak tasarlamak amacıyla, TBB yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından 
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir 
bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Bankalar Birliği’nin 30 
Haziran 2014 tarihi itibariyle mali durumunu, aynı tarihte sona eren bir yıllık hesap dönemine ait 
finansal performansını Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” (Not 3) çerçevesinde 
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. 
 
Görüşü etkilemeyen, dikkat çekilmek istenen husus 
 
TBB’nin 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” 
çerçevesinde, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları; 20 Şubat 2012 tarihinde 
TBB nezdinde kurulan ve ayrı bir tüzel bir kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 
İktisadi İşletmesi’ni kapsamamaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 30 
Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelirler ve giderler 
tablosu, önemli muhasebe politikalarının özeti ayrıca denetlenmekte ve raporlanmaktadır.  
 
Diğer husus 
 
TBB’nin “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği”ne uygun olarak 30 Haziran 2013 tarihleri 
itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları bir başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu 
şirket 16 Ağustos 2013 tarihli raporunda bu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. 
 
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst&Young Global Limited 
 
 
 
 
Damla Harman 
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
 
 
15 Eylül 2014 
İstanbul, Türkiye 
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(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 

   
Cari Dönem 

 
Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 
30 Haziran 2014 

 
30 Haziran 2013 

AKTİFLER 
     

Hazır değerler 4 
 

28,358,622 
 

24,427,177 
Diğer alacaklar 5 

 
377,971 

 
1,075,424 

Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 

6 
 

148,973 
 

156,379 

Diğer dönen varlıklar 7 
 

20,000 
 

 20,600     

Toplam Dönen Varlıklar 
  

28,905,566 
 

25,679,580 

      Maddi duran varlıklar 8 
 

495,205 
 

321,853 
Maddi olmayan duran varlıklar 8 

 
7,771 

 
32,436 

Toplam Duran Varlıklar 
  

502,976 
 

354,289 

Aktifler Toplamı 
  

29,408,542 
 

26,033,869 

      
      PASİFLER 

     
Borçlar 9 

 
 16,456,463     

 
 15,343,931     

Diğer borçlar 10 
 

 3,351,376     
 

 3,185,901     
Ödenecek vergi ve fonlar 11 

 
 249,965     

 
 226,709     

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

 20,057,804     
 

18,756,541 

      Borç ve gider karşılıkları 12 
 

 1,866,320     
 

1,999,270 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

 1,866,320     
 

1,999,270 

      Menkul ve gayrimenkul amortisman 
fonu 

8 
 

 502,976     
 

354,289 

Birikmiş gelirler 20 
 

 6,981,442     
 

4,923,769 

Özkaynaklar 
  

 7,484,418     
 

5,278,058 

Pasifler Toplamı 
  

 29,408,542     
 

26,033,869 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
 Cari Dönem 

 
 Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 

1 Temmuz 2013- 
30 Haziran 2014 

 

1 Temmuz 2012-
30 Haziran 2013 

      GELİRLER  
     

           Yıllık Aidat 13 
 

 15,348,175     
 

12,675,560 
     Eğitim hizmet gelirleri 15 

 
 2,027,089     

 
2,254,603 

     Faiz gelirleri 13 
 

 1,226,643     
 

932,678 
     Diğer gelirler 

  
 190,381     

 
159,944 

TOPLAM GELİRLER 
  

 18,792,288     
 

16,022,785 

   
 

 
 

GİDERLER 
  

 
 

 

   
 

 
 

     Yönetim giderleri 16 
 

 9,745,063     
 

8,530,268 
     Eğitim hizmeti giderleri 17 

 
 1,590,591     

 
1,603,269 

     Kurumsal iletişim giderleri 18 
 

 2,336,115     
 

2,836,144 
     Özel tanıtım proje giderleri 21 

 
 3,062,846     

 
1,821,954 

TOPLAM GİDERLER 
  

 16,734,615     
 

14,791,635 

   
 

 
 

NET (GİDERLER) / GELİRLER 
  

 2,057,673     
 

1,231,150 

   
 

 
 

Önceki yıldan devreden gelir fazlası 
  

 4,923,769     
 

3,692,619 

   
 

 
 

BİRİKMİŞ GELİRLER 20 
 

 6,981,442     
 

4,923,769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluşturur. 
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1. TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU 

Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”) 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun  
57. Maddesi hükümlerine göre kurulmuştur Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankaları temsil eden 
tüzel bir kişiliğe sahiptir. 

Birlik’in amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme 
ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin 
büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması 
amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için 
gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.  

Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:  

a) Türk bankacılık sisteminin ve mesleğinin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak, kararlar 
almak, 

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

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

ç)  Kurum’un uygun görüşünü almak suretiyle etik ilkeleri belirlemek, 

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

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

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

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

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

h) Bankalar arası ilişkilerde mesleki dayanışmayı güçlendirecek kararlar almak, 

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

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

j) Üyeler ile bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını 
temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurum’ca onaylanan usûl ve esaslar dahilinde hakem 
heyeti oluşturmak, 

k) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin etmek, 

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

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

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

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

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

p) Bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb, eğitim programları düzenlemek, 
r) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak, 
s) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak, 
ş)  Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmak, 
 

2. FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA ESASLARI 

TBB’nin muhasebe kayıtlarını 1 Temmuz 2008 tarihine kadar, 21 Mayıs 1959 tarihinde Birlik Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren ve sırasıyla 24 Aralık 1970 tarih ve 129 sayılı ve 26 Şubat 1980 tarih ve 7 
sayılı Yönetim Kurulu kararları ile hesap isimlerinde değişiklik öngören kararlar ile 8 Mayıs 2007 tarih 
ve 43 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ise muhasebe politikalarında bazı değişiklikler yapılmasını 
öngören karar sonucunda son halini almış olan “Birlik Muhasebe Talimatı”na uygun olarak 
tutulmuştur. 9 Mart 2010 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “Birlik Muhasebe Talimatı” revize 
edilmiş ve ilişikteki finansal tablolar 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhasebe 
Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 

3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 

3.1. Muhasebe Uygulamalarında Esas Alınan Temel İlkeler 

Muhasebe uygulamalarında esas olan sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, 
parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, özün 
önceliği ve önemlilik ilkeleri, finansal olayların kaydedilmesi ve ölçülmesinde Birlik muhasebe 
uygulamalarının da temel dayanağını oluşturmaktadır. 

3.2. Muhasebe Politikaları  

a. Aidat gelirleri 

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

3.2. Muhasebe Politikaları (Devamı) 

 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. 30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 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. 30 Haziran 2014 ve 30 
Haziran 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Birlik’in geri satım vaadiyle alım işlemleri 
bulunmamaktadır. 

e. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 

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

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

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

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

f. Alacaklar ve borçlar 

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

Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir. Faiz öngörülen 
mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı esas alınmak suretiyle gelir reeskontu 
hesaplanmaktadır. 
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3. UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.2. Muhasebe Politikaları (Devamı) 

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

j. E-Rehin işlemleri 

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

30 Haziran 2014 

 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      

Kasa  12      -        -       -  12     

Vadeli  25,317,546      -   -  -  25,317,546     

Vadesiz  23,119      -   -  -  23,119     

EFT hesabı (*)  96,833      2,689,742      -  -  2,786,575     

E-Rehin hesabı (**)  134,423      53,598      -  -  188,021     

Toplam  25,571,933      2,743,340      -  -  28,315,273     

Faiz reeskontları  43,349      -   -  -  43,349     

Toplam TL  25,615,282      2,743,340      -  -  28,358,622     

 
  

  
30 Haziran 2013 

 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      

Kasa 1,509 - - - 1,509 

Vadeli 7,428,322 - - - 7,428,322 

Vadesiz 14,577,785 - - - 14,577,785 

EFT hesabı (*) 274,735 2,023,268 - - 2,298,003 

E-Rehin hesabı (**) 37,266 68,263 - - 105,529 

Toplam 22,319,617 2,091,531 - - 24,411,148 

Faiz reeskontları 16,029 - - - 16,029 

Toplam TL 22,335,646 2,091,531 - - 24,427,177 

 

 

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %10.17’dir (30 
Haziran 2013: %6.72). 

 

(*) EFT hesabı Muhasebe Politikaları (i) maddesinde açıklanan işlemler nedeniyle bankalardan 
toplanan katılım payları ile harcamalar yapıldıktan sonra kalan miktarı ifade etmektedir. 

(**) E-Rehin hesabı Muhasebe Politikaları (j) maddesinde açıklanan işlemler nedeniyle bankalardan 
toplanan katılım paylarını ifade etmektedir. 

 

5. DİĞER ALACAKLAR 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

E-Rehin alacakları  271,450      230,618 

EFT alacakları  105,006      561,124 

Muhtelif alacaklar  -        965 

Eğitim alacakları  -        282,290 

Risk Merkezi’nden alacaklar   1,505      407 

Ayni yardım alacakları  10      20 

  377,971      1,075,424 
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6. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Peşin ödenmiş Vezne Merkezi kirası 69,334  62,459 
IMF resepsiyonu giderleri 48,375  68,457 

Peşin ödenmiş internet erişim bedeli 17,425  15,221 

Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 13,839  10,242 

 148,973  156,379 

(*) 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 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

İş avansları  20,000      20,600 

  20,000      20,600 
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8. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

Maddi Duran Varlıklar - Maliyet 30 Haziran 2013 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran       
2014 

Demirbaşlar 657,574  318,906      19,483     956,997 

Diğer maddi duran varlıklar  276,332     12,024 
   

 4,889     283,467 

Binalar 138,567  -        -       138,567 

Taşıtlar 72,110  -        29,310     42,800 

Arazi ve arsalar 3,794  -        -       3,794 

Toplam 1,148,377 330,930 53,682      1,425,625 

     

Maddi Duran Varlıklar – Birikmiş Amortisman (*)    

Demirbaşlar 459,598  89,986      19,483      530,101     

Diğer maddi duran varlıklar  255,661  65,672     2,969      318,364     

Binalar 52,480  -        -        52,480     

Taşıtlar 54,991  -        29,310      25,681     

Arazi ve arsalar 3,794  -        -        3,794     

Toplam 826,524 155,658 51,762 930,420 

     

Maddi Duran Varlık Amortisman 
Fonu (Net Maddi Duran Varlıklar) 

 
321,853 

   
495,205 

     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Maliyet    

Maddi olmayan duran varlıklar 328,528 6,603 126 335,005 

Toplam 328,528 6,603 126 335,005 

     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Birikmiş Amortismanı (**)   

Maddi olmayan duran varlıklar  296,092      31,269      127      327,234     

Toplam 296,092 31,269 127 327,234 

     

Maddi Olmayan Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar) 

 
 

32,436 

   
 

           7,771 

     

Toplam duran varlıklar 1,476,905 - - 1,759,882 

Toplam birikmiş amortisman 
(eksi) 

1,122,616 186,179 - 1,256,906 

Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 

354,289 186,179 - 502,976 

    

 

(*) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 

(**) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 
göstermektedir. 
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8. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

Maddi Duran Varlıklar – 
Maliyet 30 Haziran 2012 Girişler Çıkışlar 30 Haziran 2013 

Arazi ve arsalar 3,794 - - 3,794 
Binalar 138,567 - - 138,567 
Taşıtlar 102,623 - (30,513) 72,110 
Demirbaşlar 630,617 72,991 (46,034) 657,574 
Diğer maddi duran varlıklar  275,307 3,398 (2,373) 276,332 

Toplam 1,150,908 76,389 (78,920) 1,148,377 

     
Maddi Duran Varlıklar – Birikmiş Amortisman (*)    
Arazi ve arsalar 3,794 - - 3,794 
Binalar 49,809 2,671 - 52,480 
Taşıtlar 76,944 8,560 (30,513) 54,991 
Demirbaşlar 435,983 65,956 (42,341) 459,598 
Diğer maddi duran varlıklar  230,975 26,380 (1,694) 255,661 

Toplam 797,505 103,567 (74,548) 826,524 

     

Maddi Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi 
Duran Varlıklar) 353,403 (27,178) (4,372) 321,853 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Maliyet    
Maddi olmayan duran varlıklar 320,456 8,072 - 328,528 

Toplam 320,456 8,072 - 328,528 

     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Birikmiş Amortismanı (**)   
Maddi olmayan duran varlıklar 249,148 46,944 - 296,092 

Toplam 249,148 46,944 - 296,092 

     

Maddi Olmayan Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi 
Olmayan Duran Varlıklar) 71,308 (38,872) - 32,436 

     
Toplam duran varlıklar 1,471,364 84,461 (78,920) 1,476,905 
Toplam birikmiş amortisman 1,046,653 150,511 (74,548) 1,122,616 
Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 424,711 (66,050) (4,372) 354,289 

 

(*) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 

(**) 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 
göstermektedir. 
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9. BORÇLAR 

 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla TBB’nin borçlar hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Peşin tahsil edilen aidatlar (*) 16,174,639  15,291,200   
Emanete alınan ödeme  281,824  52,731 

 16,456,463  15,343,931 

 

(*) 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 
 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

EFT borçları (*)  2,896,122      2,853,872 

E-Rehin borçları (**)  454,792      331,454 

Diğer  462      575 

  
3,351,376 

 
3,185,901 

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

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

11. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

Kısa vadeli borç karşılıkları 

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları bulunmamaktadır.  

Uzun vadeli borç karşılıkları 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla TBB’nin uzun vadeli borç ve gider karşılıkları 
hesabı kıdem tazminatı karşılığından oluşmaktadır. 

TBB yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten çıkarılmalarda ve 
emeklilik halinde personele tazminat ödemek durumundadır. Bu tazminat 30 Haziran 2014 ve 30 
Haziran 2013 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için cari yıl 
ortalama aylık ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı 
tavanı tutarı 3,438 TL’dir (30 Haziran 2013: 3,129 TL). 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Ödenecek vergi ve fonlar  139,491      142,661 

Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi  110,474      82,656 

Sendika aidatı tevkifatı  -        1,392 

  
 249,965     

 
226,709 
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12. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (Devamı) 
  
 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

1 Temmuz itibarıyla bakiye 1,999,270  1,708,253 
Dönem içinde ödenen (284,644)  (98,715) 
Dönem içindeki artış  151,694  389,732 

30 Haziran itibarıyla bakiye  1,866,320  1,999,270 

13. FAİZ GELİRLERİ 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Banka mevduatlarından faiz geliri 1,226,643  932,678 

 1,226,643  932,678 

14. YILLIK AİDATLAR 

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

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Yıllık aidatlar 15,348,175  12,675,560 

 15,348,175  12,675,560 

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. 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait eğitim gelirleri 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

İstanbul eğitim merkezi eğitim geliri  2,024,565      2,235,040 

BES geliri  2,524      2,623 

Merkez eğitim konferans geliri  -        16,940 

 2,027,089  2,254,603 

16. YÖNETİM GİDERLERİ 

 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Personel giderleri 7,410,707  6,905,144 
İşletme giderleri 1,662,194  1,292,816 
Demirbaş alım giderleri 363,292  81,171 
Yayın giderleri 308,870  251,137 

Toplam 9,745,063  8,530,268 
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16. YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

Personel giderleri 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait personel giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Ücretler 5,555,510  5,230,209 
İşveren payları 755,310  644,290 
Tazminatlar (Dipnot 12) 292,000  389,732 
Sosyal yardımlar 307,397  264,168 
Diğer 171,352  20,837 
Sağlık yardımı giderleri 165,543  170,844 
Personel ulaşım giderleri 126,428  122,405 
Personel eğitim giderleri 37,167  62,659 
    

Toplam 7,410,707  6,905,144 

 

İşletme giderleri 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait işletme giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Bina giderlerine katılım payı 256,627  258,204 
Destek hizmet giderleri 231,406  134,371 
Bilgi işlem giderleri 140,637  30,066 
Temsil ve ağırlama giderleri 132,513  105,658 
Haberleşme giderleri 129,130  182,941 
Seyahat giderleri 109,916  97,573 
Taşıt giderleri 85,951  76,106 
Temizlik giderleri 79,376  62,017 
Güvenlik giderleri 75,060  89,720 
Vergi resim ve harç giderleri 72,527  44,565       
Bakım onarım giderleri 72,275  32,513 
Dava ve mahkeme giderleri 72,162   -       
Aydınlatma giderleri 37,141  39,014 
Kırtasiye giderleri 33,033  27,627 
Arşivleme giderleri 10,187   -       
Diğer 124,253  112,441 

Toplam 1,662,194  1,292,816 

 

Yayın giderleri 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait yayın giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Yayın giderleri 158,696  109,154 
Dergi giderleri 103,229  96,542 
Çeviri giderleri 33,145  33,959 
Yayın alım giderleri 13,800  11,482 

Toplam 308,870  251,137 
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16. YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

 

Demirbaş alım giderleri  

 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait demirbaş alım 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Video Konferans Sistemi Gideri (*)  166,693       -       
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri  88,855      35,678 
Diğer demirbaş alım giderleri  75,103      37,986 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri  32,641      7,507 

Toplam 363,292  81,171 

(*) Bu kalem Birliğe yeni kurulan video konferans sistemine ilişkin gideri içermektedir. 

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. 

 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti giderleri 
kalemi aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Eğitim giderleri 980,763  952,109 
İşletme giderleri 420,384  388,150 
BES giderleri (*) 141,690  177,136 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri 30,498  19,239 
Eğitim Merkezi tadilat giderleri  11,668      49,448 
Konferans,panel  bölgesel eğitim giderleri 5,588  17,187 

Toplam 1,590,591  1,603,269 

 

(*) 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. 
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18. KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 

Kurumsal iletişim giderleri kalemi  bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek eğitim ve 
tanıtım faaliyetleri ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 
 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait kurumsal iletişim 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (*)  978,323      489,318 
Kamuoyu iletişim giderleri (***)  346,925      331,479 
IMF toplantı masrafları (**)  326,130      377,498 
Sektör Algı Yönetimi Projesi Gideri  (****)  306,892       -       
Üyelik aidatları (******)  163,674      133,908 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (*****)  109,725      277,562 
Sponsorluk ve yardım giderleri  96,834      5,000 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri  7,612      1,221,379 

Toplam 2,336,115  2,836,144 

 

(*) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantılara katılan kamu 
çalışanları ile Müşteri Hakem Heyeti toplantılarına katılan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu temsilcilerinin ulaşım ve konaklama giderleri bu hesapta izlenmektedir. Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından finansal tüketicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla 
hazırlatılan kamu spotu uygulamasına 457,613 TL tutarında sağlanan maddi destek bu kalem altında 
yer almaktadır. TC Kültür Bakanlığı işbirliği ile her yıl Birlik tarafından İngilizce olarak yayımlanan 
Kültür Kitapları serisi içerisinde bu yıl basılan “Sultanların Silahları: Topkapı Sarayı Silah Koleksiyonu” 
kitabının tercüme ve basım giderlerini içermektedir. 

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

(***) Bu kalem kurumsal iletişim danışmanlığı sosyal medya iletişim hizmet giderlerinden 
oluşmaktadır. 

(****)Bankacılık sektöründeki yapısal ve davranış değişikliğinin daha iyi anlatılması, kamuoyunun 
algısının ölçülmesi, değerlendirilmesi, iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi, iyileştirmenin 
gerçekleştirilmesi için gerekli politika ve eylem planları oluşturulması, uygulamanın etkinliğinin 
ölçülmesi çalışmalarına ilişkin giderlerden  oluşmaktadır. 

(*****) Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Arap ülkeleri   bankacılarının katılımıyla o ülkelerde veya 
İstanbul’da  düzenlenen eğitim/konferanslara ilişkin organizasyon giderlerini ifade etmektedir. 

(******) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in üyesi olduğu Avrupa Bankacılık Federasyonu (“FBE”). 
Uluslararası Finans Enstitüsü (“IIF”), ve İktisadi Kalkınma Vakfı (“İKV”), Milletlerarası Ticaret Odası 
(“MTO”), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (“DEİK”) gibi kurumların üyelik aidatları ile ilgili giderlerden 
oluşmaktadır. 
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19. ÖZEL TANITIM PROJE GİDERLERİ 

30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren bir yıllık hesap dönemlerine ait özel tanıtım ve proje 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2014  30 Haziran 2013 

Çok Yaşa Bebek (*)  1,261,823      1,110,971 
Müşteri Şikayet Merkezi-Hakem heyeti giderleri (**)  1,005,644      90,806 
Vezne merkezi kira giderleri  469,182      419,272 
Araştırma proje gideri  289,669      8,976 
Kalite çalışmaları giderleri (***)  36,528      78,077 
“Zaman Aşımına Uğramış Kıymetler” Projesi  -        106,081 
Risk merkezi projesi giderleri  -        7,771 

Toplam  3,062,846       1,821,954     

 

(*) 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. 

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

(***) Birlik’te yürütülen kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 

20. BİRİKMİŞ GELİRLER 

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan  6,981,442 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” kalemi 
Birlik’in 2013-2014 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade etmektedir.  
 

21. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Birlik hesaplarında bilanço dışı alınan teminat mektubu 
bulunmamaktadır (30 Haziran 2013: Bulunmamaktadır). 

22. AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

1. TBB bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul Şile Balıbey Mah. Merkep 
Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1,2 ve 4 no.lu toplam üç adet taşınmazı 3,794 TL’ye satın almıştır. 

Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şuyulandırma çalışması yapılmış, bu şuyulandırmada söz 
konusu üç adet parsel yeni 552 ada 1 parsel ve 555 ada 1 parsel olarak tapuda tescil edilmiş, İmar 
Kanunu’nun 18. maddesinin belediyelere verdiği şuyulandırmaya tabi tutulan arazilerin 
şuyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha v.b. 
olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisini kullanılarak şuyulandırmadan önce toplam 40.313 m

2
 

olan arazi şuyulandırmadan sonra 27.881 m
2
 olarak belirlenmiştir. 

 

Yönetim Kurulu 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 ada 1 parseldeki 27.631 m2 
yüzölçümlü taşınmazın 1997 yılında yapılan Orman kadastrosu neticesinde Devlet ormanı olarak 
tespitinin kesinleşmesi nedeniyle, Birlik’in uğradığı tüm zararların tazmini için Devlet tüzel kişiliğine 
karşı talep ve dava açma hakları saklı tutularak ferağının verilmesi,. 552 ada 1 parseldeki 250 m2 
yüzölçümlü taşınmazın ise orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması nedeniyle bedelinin ödenmesi 
kaydıyla ferağının verilmesine karar vermiştir. Bilanço tarihi itibarıyla ferağ işlemi gerçekleşmemiş 
olup,her iki taşınmaz tapuda Birlik üzerine kayıtlıdır. 
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22. AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (Devamı) 

 

2. Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarihli 27857 (mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan 6111 sayılı 
Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ile kredi 
kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların 
müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin 
kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak 
üzere TBB nezdinde Risk Merkezi kurulmuştur. Konuyla ilgili Yönetmelikler., Resmi Gazete’nin 10 
Nisan 2012 tarih., 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 

 

TBB nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapacağı faaliyetler 
kapsamında elde edeceği sürekli gelir nedeniyle 20 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi İktisadi İşletmesi (TBBRMİİ) kurulmuştur. İktisadi İşletmenin TBB’den ayrı bir tüzel bir kişiliği 
bulunmamaktadır. TBBRMİİ’nin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide edilmemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

90 
 

2. 2014-2015 Bütçe Dönemi 31.03.2015 Tarihli Konsolide      
Bilanço,Konsolide Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu      ve Bağımsız 
Denetim Raporu 
 

2.1. 31.03.2015 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 

 
AKTİF (VARLIKLAR)    

I- Dönen Varlıklar        21.054.779,83     

Hazır Değerler      20.585.032,58      

Diğer Alacaklar           208.940,23  

Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.           224.191,33      

Diğer Dönen Varlıklar             36.615,69      

 
II- Duran Varlıklar             667.736,89     

Alacaklar                -      

Maddi Duran Varlıklar        1.375.444,60  

Birikmiş Amortisman (-)  788.239,00     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar                              407.766,27     

Maddi Olmayan Duran Varlık  
Birikmiş Amortismanı(-)       327.234,98      

 
Aktif Toplamı        21.722.516,72     

Nazım Hesaplar               -     

 
Aktif (Varlıklar) Toplamı        21.722.516,72     

    

PASİF (KAYNAKLAR) 
    

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar          4.894.520,17     

Borçlar           268.952,45     

Diğer Borçlar        4.329.324,14     

Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            269.243,58  

Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler             27.000,00  

 
II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar          1.866.318,76     

Borç ve Gider Karşılıkları        1.866.318,76     

 
III - Özkaynaklar        14.961.677,79     

Fonlar          667.736,89     

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu           667.736,89 

Dönem Net Geliri                                                                               14.293.940,90 

 
Pasif Toplamı        21.722.516,72     

Nazım Hesaplar               -     

Pasif Genel Toplamı        21.722.516,72     
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2. 2.  2014-2015 Dönemi Konsolide Gelir-Gider Tablosu (¨) 
 
 

             

Gelirler  27.643.421,11 

  

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 17.719.460,00 

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları   6.981.443,63 

Eğitim hizmeti gelirleri   1.446.232,00 

Sair gelirler 1.496.285,48 

   

                                                                                   

Giderler  13.349.480,21 

  

Yönetim giderleri 8.026.853,04 

Eğitim hizmeti giderleri 1.324.592,24 

Kurumsal iletişim giderleri 1.750.601,60 

Özel proje giderleri   2.247.433,33 

   

                                                                                   

Dönem Net Geliri  14.293.940,90 
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2.3.  Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2014-2015 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, 
31.03.2015 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tespit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap dururmu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
 
 
 
 
                                                        Denetçiler  
 
 

       Denizbank A.Ş                                                             Alternatifbank A.Ş. 
        Genel Müdürü                                                               Genel Müdürü 
          Hakan Ateş                                                                Meriç Uluşahin 
 
 
 
 
                                                    Türk Eximbank 
                                                     Genel Müdürü  
                                                    Hayrettin Kaplan 
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Bağımsız Denetim Raporu 

 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 

 
Finansal Tablolara İlişkin Rapor 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” veya “TBB”) 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer 
alan bilançosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait gelirler ve giderler 
tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.  
 
Yönetimin Finansal Tablolarla İlişkin Sorumluluğu 
 
TBB yönetimi finansal tabloların Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği”ne göre 
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata 
ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, 
gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, 
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve 
uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak söz konusu finansal tablolar hakkında 
görüş bildirmektedir. Yaptığımız Bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 
önemli bir yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı toplamak 
amacıyla, bağımsız kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içermektedir. 
Bu prosedürlerin seçimi, finansal tabloladaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçiin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi bu 
risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, birliğin 
finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu 
değerlendirme, birliğin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız 
denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, TBB yönetimi 
tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin 
makul olup olmadığını da içerir.  
 
 
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, denetim görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
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Görüş  
 
Görüşümüze göre, finansal tablolar, Türkiye Bankalar Birliği’nin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını 
Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” (Not 3) çerçevesinde layıkıyla yansıtmaktadır. 
 
Görüşü etkilemeyen, dikkat çekilmek istenen husus 
 
TBB’nin 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” 
çerçevesinde, 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tabloları; 20 Şubat 2012 tarihinde TBB 
nezdinde kurulan ve ayrı bir tüzel bir kişiliği bulunmayan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi’ni kapsamamaktadır. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 31 Mart 2015 
tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelirler ve giderler tablosu, önemli 
muhasebe politikalarının özeti ayrıca denetlenmekte ve raporlanmaktadır.  
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst&Young Global Limited 
 
 
 
 
 
 
Damla Harman 
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
 
 
28 Nisan 2015 
İstanbul, Türkiye 
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(Bağımsız Denetimden Geçmiş) 

   
Cari Dönem 

 
Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 
31 Mart 2015 

 
30 Haziran 2014 

AKTİFLER 
     

Hazır değerler 4 
 

20.640.147 
 

28.358.622 
Diğer alacaklar 5 

 
208.940 

 
377.971 

Gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları 

6 
 169.077  148.973 

Diğer dönen varlıklar 7 
 

36.617 
 

20.000 
      

Toplam Dönen Varlıklar 
  

21.054.781 
 

28.905.566 

   
 

  
Maddi duran varlıklar 8 

 
587.206 

 
495.205 

Maddi olmayan duran varlıklar 8 
 

80.531 
 

7.771 
      

Toplam Duran Varlıklar 
  

667.737 
 

502.976 

      

Aktifler Toplamı 
  

21.722.518 
 

29.408.542 

   
 

  
   

 
  

PASİFLER 
  

 
  

Borçlar 9 
 

            295.952     
 

 16.456.463     
Diğer borçlar 10 

 
         4.329.324     

 
 3.351.376     

Ödenecek vergi ve fonlar 11 
 

            269.244     
 

 249.965     
      

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

         4.894.520     
 

 20.057.804     

   
 

  
Borç ve gider karşılıkları 12 

 
         1.866.320     

 
 1.866.320     

      

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 
  

1.866.320     
 

 1.866.320     

   
 

  
Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 8 

 
 667.737     

 
 502.976     

Birikmiş gelirler 20 
 

 14.293.941     
 

 6.981.442     
      

Özkaynaklar 
  

 14.961.678     
 

 7.484.418     

      

Pasifler Toplamı 
  

 21.722.518     
 

 29.408.542     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   
Cari Dönem 

 
Önceki Dönem 

 
NOTLAR 

 

1 Temmuz 2014- 
31 Mart 2015 

 

1 Temmuz 2013- 
31 Mart 2014 

      GELİRLER  
     

           Yıllık Aidat 13 
 

17.719.460  15.340.675 
     Eğitim hizmet gelirleri 15 

 
1.446.232  1.358.209 

     Faiz gelirleri 13 
 

1.353.696  977.965 
     Diğer gelirler 

  
142.591  145.378 

      

TOPLAM GELİRLER 
  

20.661.979  17.822.227 

   
   

GİDERLER 
  

   

   
   

     Yönetim giderleri 16 
 

8.026.853  7.201.354 
     Eğitim hizmeti giderleri 17 

 
1.324.592  1.163.895 

     Kurumsal iletişim giderleri 18 
 

1.750.602  1.755.610 
     Özel tanıtım proje giderleri 21 

 
2.247.433  2.414.370 

      

TOPLAM GİDERLER 
  

13.349.480  12.535.229 

   
   

NET (GİDERLER) / GELİRLER 
  

7.312.499  5.286.998 

   
   

Önceki yıldan devreden gelir fazlası 
  

6.981.442  4.923.769 

   
   

BİRİKMİŞ GELİRLER 20 
 

14.293.941  10.210.767 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takip eden açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasını oluştururlar. 
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1. Türkiye Bankalar Birliği’nin faaliyet konusu 
 
Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”) 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun  
57. Maddesi hükümlerine göre kurulmuştur Türkiye'de faaliyette bulunan tüm bankaları temsil eden 
tüzel bir kişiliğe sahiptir. 
 
Birlik’in amacı serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde, bankacılık düzenleme 
ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin 
büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması 
amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için 
gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.  
 
Birlik bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki görevleri yürütür:  
 

a. Türk bankacılık sisteminin ve mesleğinin geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturmak, 
kararlar almak, 

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

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

ç. Kurum’un uygun görüşünü almak suretiyle etik ilkeleri belirlemek, 
d. İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurum’ca alınması istenilen tedbirlerin 

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

tedbiri almak ve uygulamak,  
f. Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl ve 

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

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

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

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

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

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

kavuşturulmasını temin etmek üzere Birlikçe hazırlanan ve Kurum’ca onaylanan usûl ve 
esaslar dahilinde hakem heyeti oluşturmak, 

k. Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin 
etmek, 

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

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

karşılığında tahsil edecekleri komisyon, ücret ve masrafların, açtıkları krediler ve bunlarla ilgili 
diğer işlemler için uygulayacakları kredi faiz oranları, komisyon ve ücretler ile mudilerine 
ödeyecekleri mevduat faizlerinin azami oran ve sınırlarının tespitine ilişkin olarak üye 
bankalara yönelik tavsiye kararları almak,  
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1. Türkiye Bankalar Birliği’nin faaliyet konusu (devamı) 
 

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. Finansal tabloların hazırlanma esasları 
 
TBB’nin muhasebe kayıtlarını 1 Temmuz 2008 tarihine kadar, 21 Mayıs 1959 tarihinde Birlik Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe giren ve sırasıyla 24 Aralık 1970 tarih ve 129 sayılı ve 26 Şubat 1980 tarih ve 7 
sayılı Yönetim Kurulu kararları ile hesap isimlerinde değişiklik öngören kararlar ile 8 Mayıs 2007 tarih 
ve 43 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ise muhasebe politikalarında bazı değişiklikler yapılmasını 
öngören karar sonucunda son halini almış olan “Birlik Muhasebe Talimatı”na uygun olarak tutulmuştur. 
9 Mart 2010 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile “Birlik Muhasebe Talimatı” revize edilmiş ve 
ilişikteki finansal tablolar 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olan “Muhasebe Prensipleri ve 
Bütçe Yönetmeliği” çerçevesinde hazırlanmıştır. 
 

3. Uygulanan muhasebe politikaları 
 

3.1. Muhasebe Uygulamalarında Esas Alınan Temel İlkeler 
 
Muhasebe uygulamalarında esas olan sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellik, 
parayla ölçülme, maliyet esası, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, tam açıklama, ihtiyatlılık, özün 
önceliği ve önemlilik ilkeleri, finansal olayların kaydedilmesi ve ölçülmesinde Birlik muhasebe 
uygulamalarının da temel dayanağını oluşturmaktadır. 
 

3.2. Muhasebe Politikaları  
 

a. Aidat gelirleri 
 
Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, bankaların bir 
önceki 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. 
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3. Uygulanan muhasebe politikaları (devamı) 
 

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 2015 ve 30 Haziran 2014 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 2015 ve 30 
Haziran 2014 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Birlik’in geri satım vaadiyle alım işlemleri 
bulunmamaktadır. 
 

e. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıklar hizmet üretimi, kiraya verme ve idari amaçlar çerçevesinde kullanım için elde 
bulundurulan ve bir hesap döneminden daha uzun süre kullanımı öngörülen menkuller ve 
gayrimenkullerdir. Maddi olmayan duran varlıklar ise bilgisayar yazılımları ve lisans anlaşmaları gibi 
haklardır. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, elde etme maliyetleri ile kayda alınır ve 
giderleştirilirler. 
 
Maddi duran varlığın elde etme maliyeti; satın alma veya inşa ettirme işlemine bağlı olarak yapılan 
ödemeler ile alış ve ithalde ödenen vergiler - Katma Değer Vergisi (“KDV”) - dahil ve varlığı önceden 
belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanabilmek üzere çalışabilir duruma getirmek için katlanılan tüm 
giderlerden oluşmaktadır. 
 
Birlik bilançosunda demirbaşları içeren menkuller ile arsalar ve binaları içeren gayrimenkuller elde 
etme maliyeti ile muhasebeleştirilmekte ve elde edildiği tarihte giderleştirilerek gelirler ve giderler 
tablosunda, “Demirbaş alım giderleri” hesabına, bilanço pasifinde ise “Menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu” hesabına kaydedilmektedir. Menkullerin ve gayrimenkullerin kullanım ömürleri içinde 
elde etme maliyetlerinin itfasını teminen ayrılması gereken amortisman bedelleri bilançonun aktifinde 
kontra hesap olarak yer alan “Birikmiş Amortismanlar” hesabına kaydedilmekte ve cari dönem 
amortisman gideri ise gelirler ve giderler tablosuna yansıtılmayıp “Menkul ve gayrimenkul amortisman 
fonu” hesabından mahsup edilmektedir. 
 
Amortisman oranları, Vergi Usul Kanunu (“VUK”) tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta olup, Arsalar 
için amortisman ayırma yöntemi 1 Ocak 2004 tarihinden önce yürürlükte olan VUK esaslarına göre 
uygulanmaktadır. 
 

f. Alacaklar ve borçlar 
 
Birlik kısa zamanda tahsil ve tasfiyesi gereken alacaklarını ve takip eden yılbaşında gelirler ve giderler 
tablosuna aktarılması ve/veya mahsup edilmesi gereken varlıklarını “Alacaklar” hesabında, kısa 
zamanda ödenmesi ve mahsup edilmesi gereken ancak aynı sene içinde mahsubu mümkün olamayan 
borçlarını da “Borçlar” hesabında izlemektedir.  
Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir. Faiz öngörülen 
mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı esas alınmak suretiyle gelir reeskontu 
hesaplanmaktadır. 
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3. Uygulanan muhasebe politikaları (devamı) 
 

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

j. E-Rehin işlemleri 
 
TBB taşıt kredisiyle alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerinin, bankalarla Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ("EGM") arasında kurulacak olan data hattı 
ile, elektronik ortamda doğrudan bankalar tarafından yapılmasına ilişkin bir proje konusunda 
koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmiştir. Bu proje ile ilgili katılım payları TBB aracılığıyla E-
rehin sistemine üye bankalar tarafından sağlanmaktadır ve "E-Rehin" hesabında takip edilmektedir. 
Mal ve hizmetlerin temini için belirlenen şirketlerle TBB arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde 
ödemeler TBB tarafından E-Rehin için özel olarak açılan hesaplardan yapılmaktadır. 
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4. Hazır değerler 
 
31 Mart 2015 
 
 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      
Kasa  5.533      -        -        -        5.533     
Vadeli  16.455.230      -        -        -        16.455.230     
Vadesiz  7.544         7.544     
EFT hesabı (*)  26.156      3.878.101      -        -        3.904.257     
E-Rehin hesabı (**)  123.234      89.235      -        -        212.469     
      

Toplam  16.617.697      3.967.336      -        -        20.585.033     

      

Faiz reeskontları  54.875      239      -        -        55.114     

      

Toplam TL  16.672.572      3.967.575      -        -        20.640.147     

 
30 Haziran 2014 
 
 TL USD Avro Diğer TOPLAM 

      
Kasa  12      -        -       -  12     
Vadeli  25.317.546      -   -  -  25.317.546     
Vadesiz  23.119      -   -  -  23.119     
EFT hesabı (*)  96.833      2.689.742      -  -  2.786.575     
E-Rehin hesabı (**)  134.423      53.598      -  -  188.021     
      

Toplam  25.571.933      2.743.340      -  -  28.315.273     

      

Faiz reeskontları  43.349      -   -  -  43.349     

      

Toplam TL  25.615.282      2.743.340      -  -  28.358.622     

 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %10.29’dur (30 
Haziran 2014: %10.17). 
 
(*)  EFT hesabı Muhasebe Politikaları (i) maddesinde açıklanan işlemler nedeniyle bankalardan 

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

toplanan katılım paylarını ifade etmektedir. 
 
 

5. Diğer alacaklar 
 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    
EFT alacakları  205.625       105.006     

E-Rehin alacakları 2.970        271.450     

Risk Merkezi’nden alacaklar   320       1.505     

Ayni yardım alacakları  25       10     

    

Toplam  208.940       377.971     
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6. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 
 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    
Peşin ödenmiş Vezne Merkezi kirası 83.132  69.334 
Personel sağlık sigortası 69.558  - 

Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 14.645  13.839 

Peşin ödenmiş internet erişim bedeli 1.742  17.425 

IMF resepsiyonu giderleri -  48.375 

    

Toplam 169.077  148.973 

 
(*)  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. Diğer dönen varlıklar 
 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    
İş avansları 36.617   20.000     
    

Toplam 36.617   20.000     
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8. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 

Maddi Duran Varlıklar - Maliyet 30 Haziran 2014 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2015 

     
Demirbaşlar 956.997  71.746     120.006     908.737 
Diğer maddi duran varlıklar  283.467  20.255      22.175     281.547 
Binalar 138.567  -        -       138.567 
Taşıtlar 42.800  -        -       42.800 
Arazi ve arsalar 3.794  -        -       3.794 
     

Toplam 1.425.625 92.001 142.181 1.375.445 

     
Maddi Duran Varlıklar – Birikmiş Amortisman (*)    
Demirbaşlar 530.849  -       120.006     410.843     
Diğer maddi duran varlıklar  317.616  -        22.175      295.441     
Binalar 52.480  -        -        52.480     
Taşıtlar 25.681  -        -        25.681     
Arazi ve arsalar 3.794  -        -        3.794     
     

Toplam 930.420 - 142.181 788.239 

     

Maddi Duran Varlık Amortisman Fonu 
(Net Maddi Duran Varlıklar) 495.205   587.206 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Maliyet    
Maddi olmayan duran varlıklar 335.005  72.760      -       407.765 
     

Toplam 335.005 72.760 - 407.765 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Birikmiş Amortismanı (**)   
Maddi olmayan duran varlıklar 327.234  -        -        327.234     
     

Toplam 327.234 0 0 327.234 

     

Maddi Olmayan Duran Varlık 
Amortisman Fonu (Net Maddi Olmayan 
Duran Varlıklar) 7.771   80.531 

     
Toplam duran varlıklar 1.760.630 - - 1.783.210 
Toplam birikmiş amortisman (eksi) 1.257.654 - - 1.115.474 

     

Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 

502.976 - - 667.737 

    
 
(*)  31 Mart 2015 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
(**)  31 Mart 2015 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
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8. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 
Maddi Duran Varlıklar – Maliyet 30 Haziran 2013 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2014 

     
Arazi ve arsalar 3.794  -        -       3.794 
Binalar 138.567  -        -       138.567 
Taşıtlar 72.110 - 29.310 42.800 
Demirbaşlar 657.574 243.622 19.483 881.713 
Diğer maddi duran varlıklar  276.332 10.072 4.609 281.795 
     

Toplam 1.148.377 253.694 53.402 1.348.669 

     
Maddi Duran Varlıklar – Birikmiş Amortisman (*)    
Arazi ve arsalar 3.794  -        -        3.794     
Binalar 52.480  -       - 52.480 
Taşıtlar 54.991  -       29.310 25.681 
Demirbaşlar 459.598  -       19.483 440.115 
Diğer maddi duran varlıklar  255.661  -       2.970 252.691 
     

Toplam 826.524 - - 774.761 

     

Maddi Duran Varlık Amortisman Fonu 
(Net Maddi Duran Varlıklar) 321.853 - - 573.908 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Maliyet    
Maddi olmayan duran varlıklar 328.528 6.603 126 335.005 
     

Toplam 328.528 6.603 126 335.005 

     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – Birikmiş Amortismanı (**)   
Maddi olmayan duran varlıklar  296.092     - 126 295.966     
     

Toplam 296.092 - 126 295.966 

     

Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman 
Fonu (Net Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar) 32.436 - - 39.039 

     
Toplam duran varlıklar 1.476.905 - - 1.759.882 
Toplam birikmiş amortisman 1.122.616 186.179 - 1.256.906 

Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 354.289 186.179 - 502.976 

 
(*)  31 Mart 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
(**)  31 Mart 2014 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
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9. Borçlar 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

Emanete alınan ödeme  295.952 
 

 281.824 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) -  16.174.639 

    

Toplam 295.952  16.456.463 

 
(*)  Peşin tahsil edilen aidatlar üyelerden Birlik statüsünün 22. maddesi uyarınca Haziran ayında 

peşin tahsil edilen ve bilanço tarihi itibariyle emanete alınan aidatları göstermektedir. 
 
 

10. Diğer borçlar 
 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    

EFT borçları (*)  4.112.939       2.896.122     

E-Rehin borçları (**)  215.677       454.792     

Diğer  708       462     

    

Toplam 4.329.324  3.351.376 

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

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

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

11. Ödenecek vergi ve fonlar 
 

 
 
  

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    

Ödenecek vergi ve fonlar  147.784       139.491     

Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi  119.832       110.474     

Sendika aidatı tevkifatı  1.628        -       

    

Toplam  269.244       249.965     
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12. Borç ve gider karşılıkları 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla. TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
bulunmamaktadır.  
 
Uzun vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla. TBB’nin uzun vadeli borç ve gider karşılıkları 
hesabı kıdem tazminatı karşılığından oluşmaktadır. 
 
TBB yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten çıkarılmalarda ve 
emeklilik halinde personele tazminat ödemek durumundadır. Bu tazminat 31 Mart 2015 ve 30 Haziran 
2014 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için cari yıl ortalama 
aylık ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı tutarı 
3.541 TL’dir (30 Haziran 2014: 3.438 TL). 

 

 31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    

1 Temmuz itibarıyla bakiye 1.866.320  1.999.270 

Dönem içinde ödenen (132.860)  (284.644) 

Dönem içindeki artış  132.860  151.694 

    

Dönem Sonu 1.866.319  1.866.320 

 
 

13. Faiz gelirleri 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    

Banka mevduatlarından faiz geliri 1.353.696  977.965 

    

Toplam 1.353.696  977.965 

 
 

14. Yıllık aidatlar 
 
Bankalardan. aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır. 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    

Yıllık aidatlar 17.719.460  15.340.675 

    

Toplam                                                                                         17.719.460  15.340.675 
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15. Eğitim hizmeti gelirleri 
 
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 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait eğitim gelirleri 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    

İstanbul eğitim merkezi eğitim geliri              1.427.620       1.358.185     

Merkez eğitim konferans geliri 17.760   -     

BES geliri 852   24       

    

Toplam 1.446.232  1.358.209 

 
 

16. Yönetim giderleri 
 

 
Personel giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait personel 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Ücretler 4.912.631  3.982.760 
İşveren payları 695.343  536.252 
Sosyal yardımlar 300.549  227.502 
Sağlık yardımı giderleri 221.765  119.629 
Tazminatlar (Dipnot 12) 132.860  319.221 
Personel ulaşım giderleri 130.241  94.236 
Personel eğitim giderleri 66.360  26.553 
Diğer                  37.662  158.136 
    

Toplam 6.497.411  5.464.289 

 

  

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Personel giderleri 6.497.411  5.464.289     
İşletme giderleri 1.226.922  1.240.413 
Yayın giderleri 173.442  236.355 
Demirbaş alım giderleri 129.078  260.297 
    

Toplam 8.026.853  7.201.354 
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16. Yönetim giderleri (devamı) 
 
İşletme giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait işletme giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Bina giderlerine katılım payı 178.661  200.050 
Temsil ve ağırlama giderleri 142.316  86.171 
Seyahat giderleri 127.816  76.234 
Bilgi işlem giderleri 111.867  121.680 
Haberleşme giderleri 106.065  90.141 
Destek hizmet giderleri 98.415  193.709  
Taşıt giderleri 77.185  63.537 
Güvenlik giderleri 55.224  55.596 
Vergi resim ve harç giderleri 56.249  28.935 
Temizlik giderleri 54.968  52.725  
Aydınlatma giderleri 24.954  24.071 
Kırtasiye giderleri 23.900  21.799  
Dava ve mahkeme giderleri 14.372  60.644  
Arşivleme giderleri 11.827  7.038 
Bakım onarım giderleri 2.921  65.548  
Diğer 140.182  92.535 
    

Toplam 1.226.922  1.240.413 

 
Yayın giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait yayın giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Dergi giderleri 95.641  64.584 
Yayın giderleri 53.119  129.824 
Çeviri giderleri 24.487  28.665 
Yayın alım giderleri 195  13.282 
    

Toplam 173.442  236.355 
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16. Yönetim giderleri (devamı) 
 
Demirbaş alım giderleri  
 
31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara  hesap dönemlerine ait demirbaş alım 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart  2014 

    
Diğer demirbaş alım giderleri               58.995      63.955 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri                    36.729      6.603 
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri               33.354      23.046  
Video Konferans Sistemi Gideri (*)                              -                   166.693  
     

Toplam 129.078  260.297 

 
(*) Bu kalem Birliğe yeni kurulan video konferans sistemine ilişkin gideri içermektedir. 
 
 

17. Eğitim hizmeti giderleri 
 
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 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti 
giderleri kalemi aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Eğitmen giderleri 706.956  668.646 
İşletme giderleri 371.739  305.805 
Bedelsiz seminer. konferans. toplantı giderleri 152.718  30.498 
BES giderleri (*) 75.796  141.690 
Dış mekan eğitim giderleri 17.383  5.588 
Eğitim Merkezi tadilat giderleri                             -      11.668     
    

Toplam            1.324.592  1.163.895 

 
(*)  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. 
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18. Kurumsal iletişim giderleri 
 
Kurumsal iletişim giderleri kalemi. bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek eğitim ve 
tanıtım faaliyetleri ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait kurumsal 
iletişim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart  2015  31 Mart 2014 

    
IMF toplantı masrafları (**)            848.231      326.130 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (*)            297.917      712.298 
Kamuoyu ileştişim giderleri (***)            244.986      255.046 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (*****)            170.490      85.362 
Üyelik aidatları (******)            125.511      120.624 
Sektör Algı Yönetimi Projesi Gideri  (****)              49.000      158.413 
Sponsorluk ve yardım giderleri              12.131      96.834 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri                2.336      903 
    

Toplam 1.750.602  1.755.610 

 
(*)  Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantılara katılan kamu 

çalışanları ile Müşteri Hakem Heyeti toplantılarına katılan Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu temsilcilerinin ulaşım ve konaklama giderleri bu hesapta izlenmektedir. 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Danıştay ve Mali Suçları 
Araştırma kurumu ile yaptıkları işbirlikleri nedeniyle oluşan 205.545 TL tutarında bakiye bu 
kalem altında yer almaktadır. TC Kültür Bakanlığı işbirliği ile her yıl Birlik tarafından İngilizce 
olarak yayımlanan Kültür Kitapları serisi içerisinde bu yıl basılan kitapların tercüme ve basım 
giderlerini içermektedir. 

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

(***) Bu kalem kurumsal iletişim danışmanlığı, sosyal medya iletişim hizmet giderlerinden 
oluşmaktadır. 

(****) Bankacılık sektöründeki yapısal ve davranış değişikliğinin daha iyi anlatılması. kamuoyunun 
algısının ölçülmesi, değerlendirilmesi, iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesi. 
iyileştirmenin gerçekleştirilmesi için gerekli politika ve eylem planları oluşturulması. 
uygulamanın etkinliğinin ölçülmesi çalışmalarına ilişkin giderlerden  oluşmaktadır. 

(*****) Azerbaycan. Kuzey Kıbrıs ve Arap ülkeleri   bankacılarının katılımıyla o ülkelerde veya 
İstanbul’da  düzenlenen eğitim/konferanslarailişkin organizasyon giderlerini ifade etmektedir. 

(******) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in üyesi olduğu Avrupa Bankacılık Federasyonu (“FBE”). 
Uluslararası Finans Enstitüsü (“IIF”), ve İktisadi Kalkınma Vakfı (“İKV”), Milletlerarası Ticaret 
Odası (“MTO”), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (“DEİK”) gibi kurumların üyelik aidatları ile ilgili 
giderlerden oluşmaktadır. 
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19. Özel tanıtım proje giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemlerine ait özel tanıtım ve 
proje giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015  31 Mart 2014 

    
Çok Yaşa Bebek (*)         1.163.099      1.152.243 
Müşteri Şikayet Merkezi-Hakem heyeti giderleri (**)            551.082      751.082 
Vezne merkezi giderleri            376.279      346.604 
Araştırma proje gideri              90.748      144.834 
Kalite çalışmaları giderleri (***)              38.940      19.607 
“Zaman Aşımına Uğramış Kıymetler” Projesi              27.285      - 
    

Toplam         2.247.433      2.414.370 

 
(*)  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. 

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

(***)  Birlik’te yürütülen kalite çalışmaları çerçevesinde yapılan harcamalardan oluşmaktadır. 
 
 

20. Birikmiş gelirler 
 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan  14.293.941    TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” kalemi. 
Birlik’in 2014-2015 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade etmektedir.  
 
 

21. Bilanço dışı yükümlülükler 
 
31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Birlik hesaplarında bilanço dışı alınan teminat mektubu bulunmamaktadır 
(30 Haziran 2014: bulunmamaktadır). 
 
 

22. Açıklanması gereken diğer hususlar 
 

1. TBB bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde İstanbul Şile Balıbey Mah. Merkep 
Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1. 2 ve 4 no.lu toplam üç adet taşınmazı 3.794 TL’ye satın almıştır. 
Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şuyulandırma çalışması yapılmış, bu şuyulandırmada söz 
konusu üç adet parsel yeni 552 ada 1 parsel ve 555 ada 1 parsel olarak tapuda tescil edilmiş. İmar 
Kanunu’nun 18. maddesinin belediyelere verdiği şuyulandırmaya tabi tutulan arazilerin 
şuyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha v.b. 
olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisini kullanılarak şuyulandırmadan önce toplam 40.313 m

2
 olan 

arazi şuyulandırmadan sonra 27.881 m
2
 olarak belirlenmiştir. 
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22. Açıklanması gereken diğer hususlar (devamı) 
 
Yönetim Kurulu 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 ada 1 parseldeki 27.631 m

2
 yüzölçümlü 

taşınmazın 1997 yılında yapılan Orman kadastrosu neticesinde Devlet ormanı olarak tespitinin 
kesinleşmesi nedeniyle, Birlik’in uğradığı tüm zararların tazmini için Devlet tüzel kişiliğine karşı talep ve 
dava açma hakları saklı tutularak ferağının verilmesi, 552 ada 1 parseldeki 250 m

2
 yüzölçümlü 

taşınmazın ise orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması nedeniyle bedelinin ödenmesi kaydıyla 
ferağının verilmesine karar vermiştir. Bilanço tarihi itibarıyla ferağ işlemi gerçekleşmemiş olup, her iki 
taşınmaz tapuda Birlik üzerine kayıtlıdır. 
 

2. Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarihli 27857 (mükerrer) sayılı nüshasında yayımlanan 6111 sayılı 
Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na ilave edilen Ek Madde 1 ve Geçici Madde 28 ile kredi 
kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek finansal kuruluşların 
müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin 
kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak 
üzere TBB nezdinde Risk Merkezi kurulmuştur. Konuyla ilgili Yönetmelikler, Resmi Gazete’nin 10 
Nisan 2012 tarih, 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. 
 
TBB nezdinde kurulan Risk Merkezi’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapacağı faaliyetler 
kapsamında elde edeceği sürekli gelir nedeniyle 20 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi İktisadi İşletmesi (TBBRMİİ) kurulmuştur. İktisadi İşletmenin TBB’den ayrı bir tüzel bir kişiliği 
bulunmamaktadır. TBBRMİİ’nin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide edilmemiştir. 
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3. Türkiye Bankalar Birliği 2015-2016 Bütçe Tasarısı  

 

2015-2016 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. Birliğin ana stratejileri her yıl gözden 
geçirilmekte, ana stratejilere uygun olarak faaliyetlerimiz oluşturulmakta ve bütçelenmektedir. 
Hedef gerçekleşmeleri ve bütçe performansı aylık olarak izlenmektedir.  

Birliğimizin 2015 - 2016 dönemi Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 36.661.000 TL 
olarak öngörülmüştür. Birlik bütçesi, Yönetim Giderleri, Eğitim Hizmetleri Giderleri, Kurumsal 
İletişim Giderleri ve Özel Proje Giderleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
3.1. Giderler 

Birlik bütçesi, Yönetim Giderleri, Eğitim Hizmetleri Giderleri, Kurumsal İletişim Giderleri ve 
özel Proje Giderleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. 

Yönetim Giderleri 

Yönetim Giderleri, Personel Giderleri, İşletme Giderleri, Yayın Giderleri ve Demirbaş Alım 
Giderleri alt kalemlerinden oluşmaktadır. 

Personel Giderleri'nin Bütçe içerisindeki yüzde 34 olup bu kalem altında personelin 
ücretleri, vergiler, sosyal yardım ve tazminatlar, kıdem tazminatları karşılığı giderleri yer 
almaktadır.  

2015 - 2016 dönemi Bütçesi için hesaplamalar Risk Merkezi İktisadi İşletmesi personeli hariç 
60 kişilik norm üzerinden yapılmıştır. Toplam norm kadroda 32 kişi kapsam içi, 28 kişi 
kapsam dışı olarak yer almaktadır. Birlik kadrosu içinde Müşteri Hakem Heyeti personel 
sayısı 13 kişi (7 kişi kapsam içi, 6 kişi kapsam dışı) olarak yer almaktadır. Halen çalışan 
sayısı 56 kişidir. Risk Merkezi için belirlenen 13 kişilik norm kadro ile birlikte toplam norm 
personel sayımız 73 kişi olarak önerilmektedir. Risk Merkezi faaliyetlerindeki kadroların 
personel giderleri Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nde bütçelenmiştir.  

Kapsam içi personelin Toplu İş Sözleşmesi’nin süresi 31.12.2015 tarihinde dolacak olup 
01.01.2016-31.12.2017 dönemi için yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır. Personel 
giderleri hesaplanırken, kapsam içi personelin ücretlerinin, geçmiş toplu sözleşmelerde 
olduğu gibi, ilk dönem için oniki aylık artırılacağı varsayılmıştır.  

İşletme Giderleri içerisinde Akmerkez ofisinin işletme giderleri yer almakta olup, 
hesaplamalarda bir önceki yıl giderleri ve faaliyetlerde öngörülen gelişmeler dikkate 
alınmıştır. İşletme Giderleri'nin Gider Bütçesi içerisindeki payı yüzde 28 'dir. 

Bu kalem altında ayrıca temsil giderleri, seyahat giderleri ile Birliğin vergi ve bağımsız 
denetimi, bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi,  bordrolama hizmeti, insan kaynakları 
sistemlerine ilişkin dışardan alınan hizmetleri kapsayan destek hizmet giderleri yer 
almaktadır. 

Yayın Giderleri kalemi, Birliğimiz tarafından yılda dört kez yayınlanan “Bankacılar Dergisi” 
ile ekonomi, finans ve bankacılık alanında Birliğimiz tarafından basımı yapılan kitaplara ilişkin 
hakemlik, telif ve basım giderlerini içermektedir.  
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Demirbaş Alım Giderlerinin önemli bir kısmı 2015-2016 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 alımlar ile mevcut bilgi sistemleri altyapısının güncel 
tutulması için gerekli donanım ve yazılımlara ilişkin harcamalar bu kalem altında yer 
almaktadır. 

Bu kalemde ayrıca Akmerkez ile Eğitim Merkezi'ndeki demirbaş eksiklerinin giderilmesi veya 
mevcutların yenilenmesine ilişkin harcamalar da yer almaktadır.  

Eğitim Hizmetleri Giderleri 

Sektörün gündemindeki güncel konularda uzmanların, bankacıların ve bürokratların, 
akademisyenlerin konuşmacı olarak katılımıyla düzenlenen seminerler Eğitim Merkezi 
Giderleri alt kaleminde, sektörün gündemindeki güncel konularda işbirliği yapılan kurum ve 
kuruluş yetkililerinin, uzman bankacıların, öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılımlarıyla 
otellerin veya üyelerin salonları kullanılarak, katkı payı alarak veya ücretsiz olarak 
düzenlemekte olduğumuz eğitim faaliyetlerine ilişkin harcamalar Konferans / Bölgesel 
Toplantılar alt kalemlerinde gösterilmiştir.  

Eğitim Hizmeti Giderleri kaleminde ayrıca, Bankacılık Eğitim Sitesi'nin (BES) sunucu 
barındırma ve yardım masası hizmetleri ile eğitim geliştirme harcamaları Bankacılık Eğitim 
Sitesi Gideri alt kalemi altında gösterilmektedir. 

Kurumsal İletişim Giderleri  

Bu kalem altında, bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek 
organizasyonlar, tanıtımına yönelik harcamalar ile kamu kurumları ile yapılan Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantı Giderleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İşbirliği alt kalemleri 
yer almaktadır. 2015-2016 faaliyet döneminde güncel hukuki sorunlara ilişkin olarak Yargıtay 
üyeleri ile banka hukukçularının katılımıyla yapılacak konferans, İstanbul dışında 
düzenlenecek Yönetim Kurulu toplantıları, üniversite ziyaretleri, kamu kurum ve kuruluşlarına 
“kurum içi” eğitim desteği sağlanması ve bu kurumların işbirliği ile bankacılara yönelik 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği, Çalışma Grubu 
Başkanlarına her yıl düzenlenen yemek daveti ile eğitim faaliyetlerine 10 yılı aşkın süredir 
destek veren eğitmenlere plaket sunumu ile Kültür Bakanlığı işbirliğinde her yıl bir kitabın 
İngilizceye çevirtilerek yayınlanması çalışmasının harcamaları bu iki alt kalem içinde yer 
almaktadır.  

Kurumsal İletişim Giderleri ana kaleminin altında yer alan Uluslararası Kurum ve 
Kuruluşlar ile İşbirliği Gideri kaleminde, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Dünya 
Bankası gibi yabancı kuruluşlar ile İstanbul’da düzenleyeceği konferanslar, Birliğin üyesi 
olduğu Balkan Ülkeleri Bankacılık Forumu, Merkezi Avrasya Bankacılık Federasyonu 
çalışmaları çerçevesinde üye ülkelerin bankacılarına ve diğer bölge ülkeleri bankacılarına 
yönelik Türkiye’de düzenlenecek eğitim faaliyetleri veya eğitmen gönderilerek düzenlenecek 
eğitim faaliyetleri, Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı nedeniyle düzenlenecek faaliyetler ile 
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IMF- Dünya Bankası yıllık toplantıları nedeniyle düzenlenecek resepsiyona ilişkin yapılacak 
harcamalar yer almaktadır.  

Kamuoyu İletişim Giderleri kalemi altında kurumsal iletişim çalışmalarına ilişkin iletişim 
danışmanlığı, medya takip hizmeti, basınla ilişkiler ve bu kapsamda düzenlenecek olan 
faaliyetler, sosyal medya iletişimi ile tanıtım materyali tasarım ve üretimine ilişkin harcamalar 
yer almaktadır. 

Birliğin, Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Asya Bankalar Birliği, Uluslararası Finans 
Enstitüsü (IIF), gibi üye olduğu yabancı kuruluşlar ile İKV, MTO, Kalder ve DEİK gibi yurt içi 
kuruluşların aidatlarına ilişkin giderleri kapsayan Üyelik Aidatı Giderleri ile faaliyet dönemi 
içinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelebilecek sponsorluk taleplerine ilişkin olarak ayrılan 
Sponsorluk ve Yardım Gideri de Kurumsal İletişim Giderleri ana kalemi altında yer 
almaktadır.  

Kurumsal İletişim Giderleri ana kaleminin altında yer alan Sektör Algı Yönetimi Projesi 
Gideri kaleminde, Bankacılık sektöründeki yapısal ve davranış değişikliğinin daha iyi 
anlatılması, kamuoyunun algısının sürekli olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi, iyileştirmeye 
açık alanların tespit edilmesi, iyileştirmenin gerçekleştirilmesi için gerekli politika ve eylem 
planları oluşturulması, iletişim yöntemlerinin belirlenmesi, uygulamanın etkinliğinin ölçülmesi 
çalışmalarını içeren bankacılık sektörüne yönelik Algı Yönetimi Projesi harcamaları yer 
almaktadır. 

Özel Proje Giderleri 

Özel Proje Giderleri altında yer alan “Sosyal Sorumluluk Proje Giderleri” 2003 yılından 
beri sürdürülmekte olan Birliğin sosyal sorumluluk projesi "Çok Yaşa Bebek"e ilişkin 
harcamaları içermektedir. Araştırma Proje Giderleri kalemi altında bankacılık sektörünü 
bilgilendirmek ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, 
üniversitelere/akademisyenlere ekonomi, bankacılık ve finans konularında Birlik adına 
yaptırılabilecek araştırma çalışmaları ile uluslararası düzenlemelere uyum çalışmaları 
kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri bütçelenmiştir. Anadolu yakasındaki vezne 
merkezinin kira ve işletme giderleri, müşteri hakem heyeti hizmetlerine ilişkin giderler, Birlik 
bünyesinde yürütülen toplam kalite yönetimi çalışmasına ilişkin proje giderleri de bu ana 
kalem altında yer almaktadır.  

Müşteri Hakem Heyeti’ne ilişkin Tebliğ değişiklikleri sonucu Birliğimiz nezdinde yürütülen 
Müşteri Hakem Heyeti faaliyetlerine ilişkin Hakem Heyeti üyeleri ücret ve seyahat giderleri, 
çağrı merkezi hizmet gideri, bilgi sistemleri ve tanıtım giderleri gibi ilgili tüm giderlerin 
Müşteri Hakem Heyeti Gideri altında yer almaktadır. 

Tadilat projesi giderleri kalemi, Birliğimiz ofislerinin yenilenmesi için yapılacak harcamaları 
içermektedir. Birliğimiz 1995 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşınmış olup, bugüne kadar 
mevcut çalışma ofislerinde kapsamlı bir yenileme yapılmamıştır. Tadilat projesi elektrik 
aksamı, teknik altyapı gibi değişiklikler yanında Birliğimize verilen Risk Merkezi yönetimi, 
Müşteri Şikâyetleri Hakem Heyeti uygulamaları ve Fiktif İşlemler gibi yeni görevlerin 
gerektirdiği istihdamdan kaynaklanan yerleşim ihtiyaçlarını karşılanmasını da içermektedir.    
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3.2. Gelirler 

Gider Payları ve Aidatlar 

Bütçenin gelir kalemlerinin ana payını oluşturan Gider Payları ve Aidatlar olarak toplam 
23.593.000 TL tahsil edilmesi öngörülmüş olup oy başına katılım payı bir önceki yıla göre 
yüzde 33 artarak 23.313 TL olarak belirlenmiştir. 
 
Geçen Bütçeden Devir  
 
Bu kalem, bir önceki dönem öngörülmüş olan giderlerin çeşitli nedenlerle gerçekleşememesi 
veya öngörülenin altında gerçekleşmesi yanında Birliğimize tahsis edilen kaynakların 
yönetilmesi sonucunda elde edilen gelirlerden oluşmuştur. 
 
Eğitim Hizmetleri Gelirleri 
 
Bu kalem oluşturulurken, Birliğin gerçekleştirdiği eğitim seminerlerine katılımcı gönderen 
üyelerin 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 Gelirleri  
 
Bu kalemi oluşturan faiz gelirleri ise daha önceki yıllarda olduğu gibi genel ekonomik 
beklentiler ve etkinlik prensibi çerçevesinde öngörülmüştür.  
 
2013-2014 Bütçe Dönemi sonuçları ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun, 
2014-2015 Bütçe Dönemini kapsayan faaliyet raporunun, 31.03.2015 tarihli hesap durumu, 
Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve 2015-2016 dönemi için Genel Sekreterliğin 
Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu toplam 36.661.000 TL tutarındaki bütçenin kabulü,  
 

toplam katkı payının 23.593.000 TL ve oy başına gider payının ise 23.313 TL 

olarak belirlenmesinin kabul edilerek Genel Kurulun takdir ve onayına sunulmasına,   

Yönetim Kurulu Başkanı’nın bütçe bölümleri arasında, Genel Sekreterin ise bütçe kalemleri 
içinde aktarma yapılabilmesi için yetkilendirilmesi  

hususları bilgilerinize ve onayınıza sunulur. 
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2015-2016 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL)  

Gelirler                                                                                                         36.661.000 

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları                                                              23.593.000 

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlası                                                          9.597.000 

Eğitim hizmeti gelirleri                                                                                     2.221.000 

Sair gelirler                                                                                                      1.250.000 

 

Giderler  36.661.000 

Yönetim giderleri 17.336.000 

Eğitim hizmetleri giderleri 2.596.000 

Kurumsal iletişim giderleri 5.908.000 

Özel proje giderleri 3.621.000 

Tadilat proje gideri 7.200.000 
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IV. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin 30.06.2014 Bilançosu ve Tam Tasdik Raporu, 
2014 – 2015 Dönemi Bütçesi, Temmuz 2014 – Mart 2015 
Dönemi Hesap Durumu ve 2015 – 2016 Dönemi Bütçe 
Tasarısı 
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1. 30.06.2014 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu  

 
30.06.2014 tarihli Bilanço 
 

AKTİF (VARLIKLAR) 
 

I- Dönen Varlıklar 41.448.814,80 

Hazır Değerler 32.731.928,21     

Ticari Alacaklar 8.582.272,06     

Diğer Alacaklar 2.595,80     

Stoklar 0,00 

Gelecek Aylara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 

132.018,73     

Diğer Dönen Varlıklar 0,00     

  
II- Duran Varlıklar 353.228,74    

Ticari Alacaklar 0,00 

Diğer Alacaklar 0,00 

Mali Duran Varlıklar 0,00 

Maddi Duran Varlıklar 13.958,95     

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 331.853,46     

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 

Gelecek Yıllara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 

7.416,33 

Diğer Duran Varlıklar 0,00 

  
Aktif (Varlıklar) Toplamı                                      41.802.043,54 

  

PASİF (KAYNAKLAR) 
 

  
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                     11.103.427,96    

Mali  Borçlar 0,00 

Ticari Borçlar 7.313.734,86     

Diğer Borçlar 0,00     

Alınan Avanslar 0,00     

Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 952.883,83 

Borç ve Gider Karşılıkları                                     2.822.017,27 

Gelecek Aylara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 

14.792,00     

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 
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II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 38.212,19 

Mali Borçlar 0,00 

Ticari Borçlar 0,00 

Diğer Borçlar 0,00 

Alınan Avanslar 0,00 

Borç ve Gider Karşılıkları 38.212,19 

Gelecek Yıllara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 

0,00     

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 

  
III - Özkaynaklar 30.660.403,39     

Sermaye 5.000,00     

Sermaye Yedekleri 0,00 

Kar Yedekleri 0,00 

Geçmiş Yıllar Karları 0,00 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.607.529,70 

Net Dönem Karı (Zararı) 35.262.933,09     

  

  
Pasif (Kaynaklar) Toplamı              41.802.043,54               

 
 

30.06.2014 Tarihli Gelir Tablosu 
 

Brüt Satışlar 82.665.266,64     

Diğer Gelirler 45.938,33     

Satış İndirimleri (-) 29.084,75     

Satışları Maliyeti (-) 41.101.043,27        

  BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 41.581.076,95     

  Faaliyet Giderleri 2.685.245,52     

  FAALİYET KARI VE ZARARI 38.895.831,43     

  Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar  4.045.783,28  

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 0,44     

Finansman Giderleri 1.374,84     

  OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 42.940.239,43     

  Olağan Dışı Gelir ve Karlar 4.869,65     

Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 6.014,01 

  DÖNEM KARI VEYA ZARARI 42.939.095,07     

  Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal  
Yükümlülük Karşılıkları (-) 7.676.161,98     

  DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 35.262.933,09     
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Rapor Sayısı    : YMM 1934 / 846-114                             İstanbul, 15.12.2014 

Rapor Ekleri : 5 Adet Numaralandırılmış Belge               
                                                                                      

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 

TASDİK RAPORU 
  

İncelemeyi Yapan 

Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı : Ahmet Cangöz  

 

Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası – 1934 

 
Adresi : Deloitte Values House 
  Maslak No:1 34398 İstanbul 
 
Telefon No : 0 (212) 366 60 00 
 
Dayanak Sözleşmesinin Günü  : 01.07.2013 
Sayısı : 2013T/723           
 

Sözleşmeyi Yapan YMM  

Şirketinin Unvanı : DRT Yeminli Mali Müşavirlik 
  ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
 
Mükellefin Adı : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi 

İşletmesi 
 
İş Konusu :  Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek 

finansal kuruluşların müşterilerinin risk 

bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri 

bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin 

kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla 

özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını 

sağlamak. 
 
Adresi   : Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat: 13 

Etiler-Beşiktaş-İstanbul  
  
Vergi Dairesi :  Beşiktaş Vergi Dairesi 
 
Vergi Numarası :  879 063 8904 
 
İnceleme Dönemi : 01.07.2013 - 30.06.2014 Özel Hesap Dönemi 
   
SONUÇ : Raporun “Sonuç” Bölümünde Açıklanmıştır. 
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1. GENEL BİLGİ 

 

1.1 Kurumun Ticaret Unvanı : Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi  

    İktisadi İşletmesi (“Kurum”) 

 

1.2 Vergi Dairesi ve Numarası : Beşiktaş Vergi Dairesi /  879 063 8904 

  

1.3 Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Odası  

  

1.4 Ticaret Sicil No  : 808859  

 

1.5  Kurumun İş Konusu  : Kredi kuruluşları ile Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurulu’nca uygun görülecek 

finansal kuruluşların müşterilerinin risk 

bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri 

bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin 

kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla 

özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını 

sağlamak. 

     
1.6 Kurumun Adresi  : Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat: 13  
   Etiler-Beşiktaş-İstanbul  
 

1.7 İletişim Araçları :  Telefon Numaraları   Faks Numaraları 

                                       0 (212) 282 09 73          0 (212) 282 09 46 

                                     

1.8  Kurumun Yönetim Yapısı 

 

17.07.2006 tarih ve 26231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Türkiye Bankalar Birliği, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince kurulmuş tüzel 

kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak nitelendirilmiştir. 

Yönetim merkezinin İstanbul olduğu, yurt içinde gerekli teşkilatı kurabileceği 

kararlaştırılmıştır. 

  

  Kurumun yönetiminin oluşumuna ilişkin usul ve esaslar, 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi 

Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. 

  

Risk Merkezi Yönetimi, Kurumun ve Merkez Bankasının personeli arasından belirlediği 

birer üye dahil olmak üzere dokuz üyeden oluşmaktadır. Kurumun ve Merkez 

Bankasının kendi personeli arasından belirlediği üyeler dışındaki yedi üye, Türkiye 

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilmektedir. Bu üyelerin beşi Türkiye 

Bankalar Birliği üyesi bankalar tarafından, biri Türkiye Katılım Bankaları Birliği 

tarafından, biri Risk Merkezine üye olması Kurul tarafından uygun görülen diğer 

finansal kuruluşların mesleki birlik, merkez birlik veya derneklerinin her biri tarafından 

en fazla bir kişi olmak üzere önerilen aday veya adaylar arasından Türkiye Bankalar 

Birliği tarafından seçilmektedir. 
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1.9 Şirketin Sermayesi 

 

 Şirketin ödenmiş sermayesi 30.06.2014 itibariyle 5.000,00 TL’dir. 

 

1.10 Kurumun İş Hacmi ve Tasdik Döneminde Çalıştırdığı İşçi Sayısı 

 

Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi net satışlar toplamı 82.682.120,22 

TL'dir. Kurumun hesap dönemi boyunca çalışan sayıları aşağıdaki gibidir. 

 
Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

9 9 9 9 9 11 10 9 10 10 10 10 

 

1.11 Kurumun İş Merkezi, Şubeleri, Depoları 

 
Mükellef Kurumun ticari merkezi Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat:13 Etiler-Beşiktaş-İstanbul adresindedir. 

 

1.12 Kredi Kullanımı Hakkında Bilgiler 

 

  Mükellef Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemine ilişkin bakiye veren 

kredisi bulunmamaktadır. 

 

 1.13  Tasdik Dönemine İlişkin Mali Tablolar 

 

  Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemine ait 30.06.2014 tarihli Bilanço ve 

Gelir Tablosu sırasıyla Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile beraber ekte yer almaktadır. 

(Ek 1) 

 

1.14  Muhasebe Sorumluları 

  

Adı Soyadı Görevi 3568 Sayılı Kanuna Göre Unvanı 

Halise Karakuş Mali İşler Yöneticisi SMMM 

Uğur Saltan Mali İşler Yetkilisi SMMM 

Metin Yapıcı Mali İşler Yetkilisi SMMM 

Öznur Önder Mali İşler Yetkilisi SMMM 

 

2.  USUL İNCELEMELERİ 

 

2.1  Yasal Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler 

 

  İnceleme konusu yapılan 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemine ait yasal 

defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 
 

          Defterin Cinsi           Noter         Tarih/No 

Yevmiye Defteri  Beyoğlu 56. Noteri 24.06.2013 – 03091 

Yevmiye Defteri (Ara Tasdik) Beşiktaş 9. Noteri 15.05.2014 - 52398 

Defter-i Kebir  Beyoğlu 56. Noteri 24.06.2013 – 03090 

Envanter Defteri  Beyoğlu 56. Noteri 24.06.2013 – 03092 
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2.2 Defter Kayıtlarına Dayanak Oluşturan Belgelerin Usulüne Uygunluğu ve Gerçeği 

Yansıtıp Yansıtmadığı  

 

 İbraz edilen belgeler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda defter kayıtlarına 

dayanak oluşturan belgelerin usulüne uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı kanaati 

oluşmuştur. 

 

2.3 Defter Kayıtlarının Kayıt Nizamına ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliğleri ve Genel Muhasebe Kurallarına Uygunluğu  

 

 Tasdik çalışmaları sırasında defter kayıtlarının Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 215 

inci ila 219 uncu maddeleri arasında belirtilmiş olan kayıt nizamına uygun olduğu, 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri ile belirlenmiş muhasebe usul ve esasları 

ile genel muhasebe kurallarına uygun olduğu ve defter kayıtlarına dayanak oluşturan 

belgelerin gerçeği yansıttığı kanaati oluşmuştur.  

  

2.4 Denetleme Yöntemine İlişkin Bilgiler 

 

2.4.1 Denetim Planlaması 

 

 Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 53 üncü 

maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, 

Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince 

denetim planlaması sırasında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır. 

 

a) Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 52 nci 

maddesinde belirlenen hususlar dikkate alınarak, denetimin zaman süreci, denetimde 

görevlendirilecek eleman sayısı ve iş bölümü, işletmenin iç kontrol sistemi, iş hacmi 

ve faaliyetlerinin yanı sıra geçici vergi dönemlerinin 2013 ve 2014 yılı için üçer aylık 

dönemler itibariyle kurum beyanlarının doğruluğunu ve mevzuata uygunluğunu 

sağlamak üzere usul ve hesap incelemeleri yapılmıştır. Yapılan çalışmalar açılan 

denetim dosyasında klase edilmiştir. 

 

b) Gerektiği durumlarda önceki döneme ait çalışma kağıtları ile tasdik raporunda yer 

alan bilgilerden faydalanılmıştır. 

 

c) İşletmenin muhasebe politikaları incelenerek bu politikaların muhasebe standart ve 

ilkelerine uygun olup olmadığı araştırılmıştır. 

 

d) Denetim çalışmasının daha etkin ve verimli olmasını sağlamak amacıyla Tasdik 

çalışması incelemelerinin hangi zamanlarda yapılacağı ve hangi işlemlerin kontrol 

edileceği Kurumun yetkili personeline önceden bildirilerek gerekli koordinasyonun 

sağlanmasına çalışılmıştır. 

 

e) İncelemeler, hangi hesap ve işleme bakılacağına ve bunların hangi yöntemlerle 

kontrol edileceğine dair hazırlanan çalışma planı çerçevesinde yürütülmüştür.  
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2.4.2    Kanıtların Toplanmasında Uygulanan Teknikler 
 

Tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanması amacı ile ilgili kurum 

veya kuruluşların mali tablolarında yer alan; varlık, kaynak, gelir  ve giderlerinin gerçeği 

yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli 

bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile denetim çalışmalarımızda 

kanıtların toplanmasında aşağıdaki teknikler  

kullanılmıştır: 

 

a) Belge İncelemesi: Aylık beyanname kontrollerinde muhasebe kayıtlarından belgelere 

ve belgelerden muhasebe kayıtlarına gidilerek iki yönlü kontroller yapılmış belgelerin 

gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu araştırılmıştır. 

 

b) Bilgi Toplama: İncelemeler esnasında muhasebe kayıtları ve belgeler ile ilgili gerekli 

açıklığın olmadığı hallerde Kurumun yetkili personeli ile görüşülerek bilgi alınmıştır. 

 

c) Karşılaştırma ve Puantaj: İncelenen belge ve kayıtlardaki aritmetik işlemlerin 

doğruluğu yeniden hesaplama yapılarak test edilmiştir. 

 

d) Analitik İnceleme: Kurumun 30.06.2014 itibariyle bilanço kalemleri ile 30.06.2014’te 

sona eren dönem için düzenlenen gelir tablosu kalemleri bir önceki hesap dönemi 

bakiyeleri ile karşılaştırılarak herhangi bir kalemde olağanüstü bir sapma olup 

olmadığı araştırılmıştır. 

 

e) Doğrulama: 30.06.2014 tarihi itibariyle bankalardaki hesap bakiyeleri ile bankalar 

tarafından kesinti yoluyla ödenen vergiler, ilgili bankalardan alınan hesap ekstreleri, 

menkul kıymetler ise ilgili kurumlardan alınan depo ekstreleri üzerinden kontrol 

edilmiştir. 

 

2.4.3 Uygulanan İnceleme Testleri ile İnceleme Yöntem ve Teknikleri 

 

Belgeler esas alınarak yapılan incelemelerde, belgelere dayalı işlemlerin usulüne uygun 

olarak kayıt edilip edilmediği; kayıtlar esas alınarak yapılan incelemelerde de kayıtların 

dayanağı olan belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair çift yönlü kontroller 

yapılmıştır. 

 

Hesap dönemleri itibariyle gelir tablosuna yansıtılan gider ve maliyet tutarlarının 

dönemsellik ilkesine uygunluğu test edilmiştir. 

 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortisman ayırma işlemleri yeniden hesaplama 

yöntemi ile test edilmiş, satılan iktisadi kıymetlere ait kayıtların tamamı kontrol 

edilmiştir. 

 

Kurumun gider hesaplarında yer alan işlemler, sondaj usulü ile seçilen kalemlerin belge 

ve kayıtlarının incelenmesi ile kontrol edilerek matraha eklenmesi gereken kanunen kabul 

edilmeyen gider tutarının doğruluğu test edilmiştir. 
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2.4.4  Denetimin Yapıldığı Tarihler ve İşlemlerin Hangi Aralıklarla Denetlendiği 

 

Kurumun geçici vergi beyannamelerinde beyan edilen matrahların doğruluğunun kontrolü 

amacını taşıyan denetimler üçer aylık dönemler itibariyle yapılmıştır. 1.  Geçici Vergi 

Dönemi incelemesi 08 Kasım 2013 tarihinde, 2. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 07 

Şubat 2014 tarihinde, 3. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 08  Mayıs 2014 tarihinde, 4. 

Geçici Vergi Dönemi incelemesi 07 Ağustos 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

 

2.4.5  Toplanan Kanıtların, İzlenen Denetleme Yöntem ve Tekniklerinin Yeterliliği 

 

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak; tam tasdik denetiminde toplanan kanıtların yeterli 

miktarda ve güvenilir olduğu, uygulanan denetleme yöntem ve tekniklerinin Kurumun       

30.06.2014’te biten hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve buna ekli 

mali tablo ve bildirimlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının belirlenmesi açısından 

uygun ve yeterli olduğu kanaati oluşmuştur. 

 

Ayrıca, Kurumun tasdik konusu hesap döneminde üçer aylık dönemler itibariyle geçici     

vergi beyannamelerini ilgili mevzuata uygun olarak hazırladığı, süresi içinde vergi 

dairesine tevdi ettiği ve geçici vergi tutarlarını ödediği tespit edilmiştir. 

 

3. HESAP İNCELEMELERİ 

 

Hesap incelemeleri kapsamında öncelikle, Kurumun mal ve hizmet alış ve satış belgeleri 

incelenmiş olup, ibraz edilen belgeler üzerinden yapılan incelemeler sonucunda mal ve 

hizmet alış faturalarının gerçeği yansıttığı kanaati oluşmuştur.  

 

Diğer taraftan, Kurum 243 Sayılı VUK Genel Tebliği’ne istinaden yaptığı hizmet ve satış 

işlemlerine ilişkin kayıtların tevsikini bazı işlemlerinde fatura bazılarında ise ilgili 

Tebliğ’de yer alan esaslara uygun olarak belge düzenlemek suretiyle yerine getirmiştir. 

 

Bu çerçevede Kurum, yaptığı hizmet veya satışlar dolayısıyla lehine tahakkuk eden 

gelirleri dekontlarla ve faturalarla belgelemiştir. Bu konuda yapılan örneklemelerde 

düzenlenen belgelerin gerçeği yansıttığı kanaati oluşmuştur.   

 

Yine hesap incelemeleri kapsamında Kurumun nakit ödemeleri ile borç - alacak 

ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olduğu defter kayıtlarının tam olarak gerçeği 

yansıttığı tespit edilmiştir. 

 

Mükellef Kurumun hesaplarında yer alan mal ve hizmet alım satım muamelelerinin 

gerçek mahiyetlerine uygun olup gerçeği yansıttığı sonucuna varılmıştır. 

 

Ödemelerle ilgili olarak, tevsik zorunluluğu kapsamında bulunan ödemelerin VUK 

mükerrer 257 nci madde hükmü uyarınca yayımlanan VUK Genel Tebliğleri 

açıklamalarına uygun olarak yapıldığı tespit edilmiştir. 

 

3.1      Kasa ve Banka Hesapları 
 

Mükellef Kurum aktifinde yer alan kasa hesabını itibari değer, bankalar hesabını 

mukayyet değerleri üzerinden değerlemiştir. 
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VUK 281 inci madde uyarınca Kurum aktifinde bulunan vadeli mevduatları için 

vadesinde elde edecekleri faiz gelirlerinden 30.06.2014 tarihine kadar oluşan kıst 

döneme ilişkin kısmı gelir yazılmak suretiyle kurum kazancına dahil etmiş 

bulunmaktadır. 

 

3.2  Menkul Kıymetler 

 

Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi itibariyle portföyünde menkul 

kıymeti bulunmamaktadır. 

 

 3.3  Alacak Hesapları 

 

Mükellef Kurum aktifinde yer alan alacak hesaplarını mukayyet değeri üzerinden 

değerlemiştir. 

 

3.4 Aktife Kayıtlı İktisadi Kıymetler Üzerinden Ayrılan Amortismanlar  

 

5024 Sayılı Kanun ile VUK hükümlerinin mevcutlarda amortisman ayrılmasını 

düzenleyen maddelerinde 01.01.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklere göre daha önce 153 Sıra Nolu VUK 

Genel Tebliğinde sayılanlar dışındaki amortismana tabi iktisadi kıymetler için %20 

oranını geçmemek üzere serbestçe belirlenecek oranda amortisman ayırmak mümkün 

iken 5024 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yeniden düzenlenen VUK 315 inci madde 

gereği mükellefler, 01.01.2004 tarihinden itibaren iktisap ettikleri amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için Maliye Bakanlığının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerini 

dikkate alarak belirleyeceği oranlarda amortisman ayıracaklardır.  

 

Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı söz konusu belirlemeyi 2004 yılı içerisinde yapmış ve 

mükelleflerin 01.01.2004 tarihinden itibaren edinilen amortismana tabi iktisadi 

kıymetlere ilişkin faydalı ömür ve normal amortisman oranlarını 333 ve 339, Sıra No.lu 

VUK Genel Tebliğleri ve buna ilave olarak 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No.lu 

VUK Genel Tebliği ile ilan etmiştir. Buna göre 01.01.2004 tarihinden itibaren aktife 

giren iktisadi kıymetler için söz konusu Tebliğdeki amortisman oranları dikkate alınarak 

amortisman ayrılmaya başlanacaktır. Ancak 01.01.2004 tarihinden önce iktisap edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetler için eski kullanılan amortisman süre ve oranları 

dikkate alınarak amortisman ayrılmasına devam edilecektir. 

 

Ayrıca daha önce azalan bakiyeler yöntemine göre yapılan amortisman uygulamasında 

dikkate alınacak amortisman oranı % 40’ı geçmemek üzere normal amortisman oranının 

iki katı iken yeni uygulamada bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi 

geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı olarak değiştirilmiştir. 

 

Diğer yandan VUK mükerrer 315 inci maddesine eklenen hüküm gereğince enflasyon 

düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman 

ayrılacak değer, amortismana tabi iktisadi kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel 

ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit 

edileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Özetle, 01.01.2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

enflasyon düzeltmesi uygulanan geçici vergi dönemleri ve 2004 hesap dönemi sonu 

(31.12.2004 tarihi itibariyle) enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerleri üzerinden 
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333, 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile belirtilen 

faydalı ömürler ve amortisman oranları dikkate alınarak amortismana tabi tutulması 

gerekmekte, gerek 01.07.2013-30.06.2014 döneminde edinilen kıymetler için ve gerekse 

daha önce aktife giren kıymetler için uygulanan amortisman oranları geçerli ilgili kanuni 

amortisman oranlarını geçmemesi gerekmektedir. 

 

Yapılan incelemede Kurumun aktifinde yer alan ve adet olarak önemli bir miktara 

ulaşan iktisadi kıymetler arasından örnekleme yöntemi ile seçilmiş olanların işletmede 

mevcut olup fiilen kullanıldığı ve Kurumun mülkiyetinde olduğu tespit edilmiş ve sabit 

kıymet kayıtlarının gerçeği yansıttığı kanaatine varılmıştır.  

 

Kurum iktisadi kıymetleri için hesaplamış olduğu amortisman giderlerini VUK 

hükümlerine göre hesapladığından kurumlar vergisi matrahında ilave ya da indirim 

konusu yapılması gereken bir tutar bulunmamaktadır. 

 

3.5  Diğer Aktif Hesaplar 

 

Mükellef Kurum aktifinde yer alan gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları 

hesaplarını mukayyet değerleri üzerinden aktifleştirmek suretiyle değerlemiştir. 

 

3.6  Pasif Kalemler 

 

Mükellef Kurumun pasifinde yer alan satıcılar ve diğer borç ve gider karşılıkları 

hesaplarını da mukayyet değerleriyle değerlenmiştir. 

 

3.7     Karşılık Hesapları 

 

3.7.1  Kıdem Tazminatı Karşılığı 

 

Kurum, İş Kanunu hükümleri kapsamında ödemekle yükümlü olduğu kıdem 

tazminatları için karşılık ayırmaktadır.  

 

Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap döneminde gider olarak kayıtlarına 

aktardığı kıdem tazminatı karşılığı tutarı olan 28.824,94 TL, 01.07.2013-30.06.2014 

özel hesap dönemi kurumlar vergisi hesabında matraha ilave edilmiştir. 

 

3.8        Enflasyon Düzeltmesi  

 

30.12.2003 tarihli ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5024 

sayılı kanunun ikinci maddesiyle VUK mükerrer 298 inci madde hükümleri 

değiştirilerek, değerleme hükümleri içerisine enflasyon düzeltmesi uygulaması dahil 

edilmiştir. Bahsedilen Kanun ile değiştirilen VUK mük. 298 inci madde hükümleri 

gereğince 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak kaydıyla malî tablolarda yer alan parasal 

olmayan kıymetler söz konusu madde ile belirlenen hüküm ve şartlara göre enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulmaya başlanmıştır.  

 

VUK mükerrer 298 inci maddeye göre enflasyon düzeltmesi yapacak olan mükellefler 

kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefler 

olarak tanımlanmıştır. Söz konusu mükellefler fiyat endeksindeki artışının içinde 

bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100' den ve içinde bulunulan hesap 
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döneminde %10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi 

tutacaklardır.  

 

01.07.2013-30.06.2014 özel hesap döneminde yukarıda tanımlanan şartlar 

gerçekleşmemiş olduğundan mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamıştır. 

  

3.9  Transfer Fiyatlandırması İşlemleri 

 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (“KVK”) yer alan “Örtülü Kazanç” 

müessesesi 5520 sayılı KVK 13 üncü madde ile “ Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı” adı altında yeniden düzenlenmiş ve 01.01.2007 tarihinden 

itibaren yürürlüğe girmiştir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2007 yılı hesap 

döneminden başlayarak, ilişkili kişiler ile bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya 

hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak 18.11.2007 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanmış olan 1 Seri No’lu  Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formu doldurmaları ve 

yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine beyan 

etmeleri gerekmekte olup, yine aynı tebliğ ve 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması 

Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ hükümlerine göre; 

 

 

 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi 

içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri, 

 

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi 

içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri (Bu hüküm 01.01.2008 tarihinden 

itibaren geçerlidir.), 

 

 Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle 

yaptıkları yurt dışı işlemleri, 
 

için 1 Seri No’lu Tebliğin 3 numaralı ekinde yer alan Yıllık Transfer Fiyatlandırması 

Raporunu Kurumlar Vergisi Beyannamesinin beyan tarihine kadar  hazırlamaları 

gerekmektedir. 

 

1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel 

Tebliğin "7.1- Yıllık Belgelendirme" başlıklı bölümüne ve 24.04.2008 tarihli Transfer 

Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 No’lu Sirkülere göre, tüm 

kurumlar vergisi mükelleflerinin (serbest bölgelerde faaliyette bulunanlar dahil), bir 

hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım 

işlemleri (transfer fiyatlandırmasına ilişkin işlemler), kontrol edilen yabancı kurum ve 

ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borç bulunması halinde yaptıkları 

işlemler ile ilgili olarak “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve 

Örtülü Sermayeye İlişkin Form”u (kısaca “EK 2 Formu”) doldurmaları ve kurumlar 

vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulundukları vergi dairesine göndermeleri 

gerekmektedir. 

 

Transfer fiyatının emsallere uygunluğunun ortaya konulabilmesi bir takım 

karşılaştırılabilirlik analizleri yapılmasını gerekli kılmakta olup, İstanbul Yeminli Mali 

Müşavirler Odası Transfer Fiyatlandırması Komitesinin 08.06.2009 tarihli 

değerlendirme yazısında da belirtildiği üzere  karşılaştırılabilirlik analizinin  ayrı bir 
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uzmanlık gerektirmesi ve ayrıca bu analizlere esas olmak üzere Maliye Bakanlığı’nca 

mükelleflerin kullanımına sunulmuş bir veri tabanının bulunmaması  bu analizlerin 

ancak mükellefin yasal defterlerinde yer alan kayıt ve belgelerle  sınırlı olarak 

yapılabilmesine  olanak vermektedir. Bu açıdan ilişkili kişilerle 01.07.2013-30.06.2014 

özel hesap döneminde gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere 

uygunluğu yönünden  tasdik hizmetlerimizin kapsamı, bağlı olduğum İstanbul YMM 

Odasının da bu yöndeki görüş ve kararları çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

 

Kurum, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefi olmadığından ve 01.07.2013-

30.06.2014 özel hesap dönemine ilişkin olarak ilişkili kişi ve kurumlar ile yaptığı 

işlemler bulunmadığından (serbest bölgelerdeki ilişkili kişiler ve şubelerle olan ilişkiler 

de dahil) kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Ek 2 formunu doldurmamıştır. Bu 

doğrultuda Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlama yükümlülüğü de 

bulunmamaktadır.  

 

3.10  Örtülü Sermaye İncelemesi  

 

5520 sayılı KVK’nın 12 nci maddesinde düzenlenen örtülü sermaye uygulamasına göre; 

kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı 

olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir 

tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü 

sermaye sayılmaktadır.  

 

Söz konusu kanun hükmünde bahsi geçen özsermaye ifadesinden kastedilen; kurumun 

VUK uyarınca tespit edilmiş “hesap dönemi başındaki” özsermayedir. 

 

Bu karşılaştırma sırasında; ortak veya ortaklarla ilişkili kişi olmakla birlikte ana faaliyet 

konusuna uygun olarak faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurumlarından 

yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate alınacaktır. Bununla birlikte, yalnızca 

ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalarda %50 

oranı dikkate alınmayacak olup, genel kurallar çerçevesinde borçlanmanın tamamı 

dikkate alınarak işlem yapılacaktır. 

 

Örtülü sermaye uygulamasında temin edilen borcun örtülü sermaye sayılan kısmına 

ilişkin faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin, KVK uygulamasında gider kabul edilmemesi 

hüküm altına alınmıştır. Öte yandan kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü 

yoldan konulan bir sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi 

kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır. 

 

Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/özsermaye hesabında, her bir 

borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. Yabancı para üzerinden 

alınan borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu 

hesaplama, borcun ödenmeyen tutarının bilanço günü itibariye VUK hükümlerine göre 

değerlenmiş tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 

 

Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap döneminde ortak veya ortaklarla ilişkili 

kişilerden yapılan herhangi bir borçlanması olmadığından örtülü sermaye hükümlerinin 

uygulanacağı borç tutarı bulunmamaktadır. 
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3.11  Dönem İçinde Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygun Olarak Tam ve  

 Zamanında Beyan Edilip Edilmediği 

 

Kurum 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi ile ilgili olarak hesaplanan geçici 

vergilerini doğru olarak hesaplamış ve zamanında eksiksiz olarak beyan edip ödemiştir. 

Ödenmiş olan geçici vergilere ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

 

Dönem 
Hesaplanan 

Geçici Vergi 

Mahsup Edilen 

Tevkifat (TL) 

Mahsup Edilen 

Geçici Vergi (TL) 

Ödenen Geçici 

Vergi (TL) 
Ödeme Dekontu 

I 1.004.078,32 140.459,42 0,00 863.618,90 18.11.2013-0862 

II 2.492.605,47 185.020,83 1.004.078,32 1.303.506,32 17.02.2014-0387 

III 4.702.335,08 114.561,22 2.492.605,47 2.095.168,39 20.05.2014-5217 

IV 7.676.161,98 151.809,63 4.702.335,08 2.822.017,27 11.08.2014-1986 

 

4.  Mali Karın Hesaplanması 

Mükellef Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi ticari karı 42.939.095,07 

TL’dir. Ticari kardan mali kara geçiş ile ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. 

 

 4.1 Kanunen Kabul Edilemeyen Giderler 

 

Kurum tarafından ticari kazancın tespitinde gider olarak kayıtlara alınan ancak KVK’nın 

11 inci maddesinde yer alan “Kabul Edilmeyen İndirimler” ve Gelir Vergisi 

Kanunu’nun (“GVK”) 41 inci maddesinde yer alan “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” 

kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilmesi mümkün olmayan 

tutarlar kurumlar vergisi matrahının tespitinde ilave edilmiştir. 

 

Bu kapsamda 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi kurumlar vergisi matrahına 

38.703,70 TL ilave edilmiş olup aşağıda detayına yer verilmiştir. 

 

Açıklama: İlgili Bölüm Tutar (TL) 

Kıdem Tazminatı Karşılıkları 3.7.1. 28.824,94 

Özel İletişim Vergisi 4.1. 76,66 

Vazgeçilen Alacaklar (Hizmet Zararları) 4.1. 5.900,00 

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler 

(Belgesiz Harcamalar) 

 

4.1. 

 

3.902,10 

Toplam:  38.703,70 

 

 

4.2 İştirak Kazançları (KVK Md. 5-1/a ve Md. 5-1/b) 

 

5520 sayılı KVK’nın 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, kurumların tam 

mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri 

kazançlar, (kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları dahil, 

fonların katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr 

payları hariç) kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 

KVK ile mevcut düzenlemeye ilave olarak aynı maddenin ilgili fıkrasının (b) bendinde, 

kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited kurum niteliğindeki 
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kurumların sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak 

kazançları da belirli şartların gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir. 

 

Mükellef Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi içinde iştiraklerinden 

elde ettiği temettü geliri ve KVK 5/1-(b) kapsamında değerlendirilebilecek yurt dışından 

elde edilen iştirak geliri bulunmamaktadır. 

 

4.3         Mahsup Edilebilir Geçmiş Yıl Zararları 

 

Kurumun 01.07.2012-30.06.2013 özel hesap döneminden devreden mahsup edilebilir 

4.596.988,85 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. 

 

4.4  Mali Kar 

 

Yukarıdaki açıklamalar dahilinde Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi 

mali karı aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır. 

 

Mükellef Kurum tarafından dönem içinde hesaplara gider olarak intikal ettirilmekle 

birlikte vergi matrahının tespitinde indirilmesi mümkün olmayan 38.703,70 TL 

tutarındaki kurum kazancına ilaveler listesi Raporumuz ekinde yer almaktadır. (Ek 2) 

 

Bu çerçevede mükellef Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi mali karı 

aşağıda hesaplandığı gibidir: 

 

Ticari Kar 42.939.095,07 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) 38.703,70 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (-) 0,00 

Kar 42.977.798,77 

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları (-) (4.596.988,85) 

Kurumlar Vergisi Matrahı 38.380.809,92 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 7.676.161,98 

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler   591.851,10 

Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler 7.084.310,88 

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                                                            0,00 

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00 

 

4.5  Yıl İçerisinde Tevkif Yoluyla ve Beyan Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi 

4.5.1  Yasal Açıklamalar 

KVK’nın 34 üncü maddesine göre beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 

inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre 

kaynağında kesilmiş olan vergiler mahsup edilmekte, arta kalan kısım ise mükellefin 

talebi üzerine nakden ve/veya mahsuben iade edilmektedir. 
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Söz konusu maddede, 5035 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler uyarınca, iadesi 

gereken vergiler ile ilgili olarak; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırma, inceleme 

raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlama ve iade için aranılacak 

belgeleri belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 

 

Maliye Bakanlığınca 6/4/2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 252 

Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere; Yıllık beyanname ile beyan 

edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif yoluyla kesilen 

vergiler mahsup edilir. Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki 

mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına 

bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Bunun için 

mahsup talebinin dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablonun 

dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu tablonun daha önce yıllık 

beyanname ekinde yer almış olması halinde, mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. 

 

252 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre; nakden iade taleplerinin dilekçe ile 

yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 

10.000,00 TL’yi geçmemesi halinde iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin 

tablo ile birlikte ilgili belgelerin onaylı bir örneğinin dilekçeye eklenmesi koşuluyla 

inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirileceği belirtilmiştir. 

 

Aynı tebliğ ile nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000,00 TL’yi aşması halinde ise, 

10.000,00 TL’yi aşan kısım VUK hükümleri uyarınca vergi inceleme yetkisi 

bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre 

iade edileceği açıklanmıştır.  

 

Aynı Tebliğ ile nakden iade talebinin 100.000,00 TL’ye kadar olan kısmı mükellefle 

süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam 

tasdik raporu uyarınca iade edileceği, iade talebinin 100.000,00 TL’yi aşan kısmının 

iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre 

yerine getirileceği belirtilmiştir. 

 

Buna göre, süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin sözleşme 

düzenledikleri yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan 

gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce 

tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesinden sonra artan kısmın 100.000,00 

TL’yi aşmaması halinde bu tutarlar Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile mükellefe 

iade edilecektir. Mahsuptan sonra artan kısmın 100.000,00 TL’yi aşması halinde ise 

Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu ile iade yapılmayacaktır. 

Geçici Verginin mahsup ve iadesine ilişkin düzenleme ve açıklamalar ise, yine aynı 

tebliğde açıklanmıştır. Buna göre; 

 

Geçici Verginin Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tahakkuk ettirilmiş geçici verginin 

ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden 

iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması 

yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmaz. 

 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci maddesi hükmü uyarınca, mahsup işleminin 

yapılabilmesi için yazılı başvuru şartı aranmaz. Söz konusu mahsup işlemi 6183 Sayılı 

Kanunun 47 nci maddesi hükmü de dikkate alınarak ilgili vergi dairesince re'sen yapılır. 
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Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili 

tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul 

edilir. Bununla birlikte, yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen 

geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar yazılı 

olarak başvurulması gerekir. 

 

4.5.2   Kurumun Yıl İçinde Tevkif Yoluyla ve Beyan Yoluyla Ödediği Vergiler 

Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi içerisinde banka mevduatları 

sebebiyle tevkif yoluyla ödediği vergileri olup aynı dönem içerisinde geçici vergi 

ödemesi de bulunmaktadır. 

 

4.5.2.1  İadesi Gereken, Kurum Tarafından Yıl İçerisinde Kesinti Yoluyla Öd.Vergiler 

KVK’nın 34 üncü maddesine göre gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde 

hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden beyannameye dahil kazançlar üzerinden 

önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmekte, arta kalan kısım ise mükellefin 

talebi üzerine nakden ve/veya mahsuben iade edilmektedir.  

 

Raporun (4.4.) bölümünde yer verilen 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi 

kurumlar vergisi beyan özetinde görüleceği üzere; kurumlar vergisi beyannamesinde 

beyan edilen kurum kazançları üzerinden tevkif yolu ile kesilen vergilerin tutarı 

591.851,10 TL’dir. Bankalardan alınan stopaj yazıları raporumuzun ekindedir. (Ek 3) 

 

01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi içerisinde Kurum kazancının elde edilmesi 

sırasında tevkif yolu ile kesilen vergilerin tamamı kurumlar vergisinden mahsup 

edildiğinden iadesi gereken kurumlar vergisi veya Kurumun diğer vergi borçlarına 

mahsuba konu bir tutar bulunmamaktadır. 

 

4.5.2.2  Kurumun Beyanına Göre Mahsubu veya İadesi Gereken Geçici Vergi 
 

Raporun (3.11.) bölümünde geçici vergi beyan özetinde görüleceği üzere; Kurumun 

01.07.2013-30.06.2014 özel hesap döneminde beyan edip ödemiş olduğu toplam geçici 

vergi tutarı 7.084.310,88 TL olup, söz konusu tutarın tamamı ödenmiştir. 

Kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden 

beyannameye dahil kazançlar üzerinden önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup 

edilmekte, arta kalan kısımdan  ise ödenen geçici vergiler mahsup edilmektedir.  

 

Kurumun, 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde 

hesaplanan kurumlar vergisi 7.676.161,98 TL olup, bu tutardan önce 591.851,10 TL 

tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmiş, kalan tutar üzerinden ise 7.084.310,88 

TL ödenen geçici vergilerin tamamı mahsup edilmiş olup, iadesi gereken geçici vergisi 

bulunmamaktadır. 
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5.     193 Sayılı GVK’nın 94/6-b ve 5520 Sayılı KVK’nın 15/1-e ve 30/3 Hükümlerine 

Göre Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopaj Durumu   

    

 Kurumun, 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi için kar dağıtımı ile ilgili karar 

alınmaması dolayısıyla GVK’nın 94/6-b ile KVK’nın 15/1-e ve 30/3 hükümleri 

kapsamında yapılması gereken gelir ve kurumlar vergisi tevkifat yükümlülüğü 

bulunmamaktadır.  

 

6.          SONUÇ  

 

 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 01.07.2013-30.06.2014 

özel hesap dönemi kayıtlarının kurumlar vergisi matrahı yönünden incelenmesinde fiili 

durumun ve muhasebe kayıt ve belgelerinin ilgi mevzuata uygunluğu araştırılmış olup; 

 

6.1  Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 özel hesap dönemi ticari karının 42.939.095,07 TL 

olduğu, Raporun (4.) bölümünde hesaplandığı üzere kurumlar vergisi matrahının 

38.380.809,92 TL olduğu ve bu kar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin 

7.676.161,98 TL olduğu, 

 
6.2    Raporun (4.4.) bölümünde açıklandığı üzere hesap dönemi içinde ödenen 7.084.310,88 

TL geçici vergi ve 591.851,10 TL stopaj tutarının hesaplanan kurumlar vergisinden 
düşüldükten sonra ödenecek kurumlar vergisi yükümlülüğünün ve iadesi gereken 
kurumlar vergisi veya geçici vergisinin bulunmadığı, 

 

6.3        Kurumun 01.07.2013-30.06.2014 hesap dönemi ile ilgili olarak, Raporun (5.) 

bölümünde açıklandığı üzere, GVK’nın 94/6-b ve KVK’nın 15/1-e ve 30/3 hükümleri 

kapsamında stopaj yükümlülüğünün bulunmadığı, 

 

6.4  Yukarıda açıklanan matrah ve hesaplamaların ilgili mevzuata uygun olduğu, 

 

    tespit ve tasdik edilmiştir. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

Saygılarımızla, 

 

DRT Yeminli Mali Müşavirlik 

ve Bağımsız Denetim A.Ş. 

 

Ahmet Cangöz 

Yeminli Mali Müşavir 
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2.  2013 – 2014 Dönemine ilişkin 30.06.2014 Tarihli Denetçiler Raporu  ve Bağımsız 
Denetim Denetçiler Raporu 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’ nin  2013-2014 Bütçe dönemi ile 
ilgili işlemleri ve 12 aylık gelir-gider hesapları Statümüzün 20.maddesi gereğince 
tarafımızdan incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2014 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş 
olduğumuzu arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza 
sunarız. 
 
 
 

Denetçiler 
 
 
 
    Denizbank A.Ş.                                                                      Alternatifbank A.Ş. 
     Genel Müdürü                                                                           Genel Müdürü 
       Hakan Ateş                                                                           Meriç Uluşahin 
 
 
                                                      Türk Eximbank 
                                                       Genel Müdürü 
                                                     Hayrettin Kaplan  
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Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi İktisadi İşletmesi 
 
30 Haziran 2014 Tarihi İtibariyle ve Aynı 
Tarihte Sona Eren Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolar ve  
Bağımsız Denetim Raporu 
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Bağımsız Denetim Raporu 

 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 30 Haziran 2014 tarihi 
itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akışları tablosunu, 
önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 

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

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 

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

Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı 
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim 
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk 
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk 
değerlendirmesinde, İşletme’nin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, 
amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim 
tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, İşletme yönetimi tarafından hazırlanan 
finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetim, 
ayrıca İşletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli 
muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun 
değerlendirilmesini içermektedir. 
 
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, denetim görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
 
Görüş  
 
Görüşümüze göre, ekteki finansal tablolar, tüm önemli hususlar açısından, Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı 
tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını Uluslararası 
Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde layıkıyla yansıtmaktadır. 
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Diğer Husus 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’na uygun olarak 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları bir 
başka denetim şirketi tarafından denetlenmiş ve söz konusu şirket 15 Kasım 2013 tarihli 
raporunda bu finansal tablolar üzerinde olumlu görüş beyan etmiştir. 
 
 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst&Young Global Limited 
 
 
 
 
 
Damla Harman 
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
 
 
10 Kasım 2014  
İstanbul, Türkiye 
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 Not 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 

    
Varlıklar    
Maddi duran varlıklar 11 17.103 15.448 
Maddi olmayan duran varlıklar 12 354.842 270.388 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 4.730 - 
    

Toplam duran varlıklar  376.675 285.836 

    
Ticari alacaklar 13 8.594.849 10.005 
Diğer dönen varlıklar 14 10.013 1.386.832 
Nakit ve nakit benzerleri 15 32.863.947 55.746.725 
    

Toplam dönen varlıklar  41.468.809 57.143.562 

    

Toplam varlıklar  41.845.484 57.429.398 

    
Özkaynaklar    
Sermaye 16 5.000 5.000 
Geçmiş dönem zararı 10 (4.590.680) - 
Dönem karı / zararı 10 35.265.377 (4.590.680) 
    

Toplam özkaynaklar  30.679.697 (4.585.680) 

    
Yükümlülükler    
Çalışanlara sağlanan faydalar 18 38.212 10.103 
    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  38.212 10.103 

    
Ertelenmiş gelirler 6,20 - 53.492.077 
Ticari borçlar 19 7.326.312 7.194.687 
Karşılıklar 21 14.792 1.188.033 
Çalışanlara sağlanan faydalar 18 11.570 4.636 
Ödenecek gelir vergisi karşılığı  10 2.822.017 - 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 22 952.884 125.542 
    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  11.127.575 62.004.975 

    

Toplam yükümlülükler  11.165.787 62.015.078 

    

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler  41.845.484 57.429.398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikte 8 ile 28’inci sayfalar arasında sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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 Not 30 Haziran 2014 31 Haziran 2013 

    
Gelirler 6 82.686.990     3.530.000     
Hizmet üretim maliyeti 7 (41.101.043)    (7.087.509)    
    

Brüt kar/ zarar  41.585.947     (3.557.509)    

    
Genel yönetim giderleri 8 (2.694.921)    (1.154.835)    
    

Faaliyet karı/(zararı)  38.891.026     (1.154.835)    

    
Finansal gelirler 9 4.045.783     121.664     
    

Finansal gelirler  4.045.783     121.664     

    
Vergi öncesi kar/(zarar)  42.936.809     (4.590.680)    
    
Vergi gideri 10 (7.676.162)    - 
Ertelenmiş Vergi Geliri 17 4.730     - 
    

Dönem karı/(zararı)   35.265.377     (4.590.680)    

    

Diğer kapsamlı gelir  - - 

    

Toplam kapsamlı gelir/(gider)  35.265.377     (4.590.680)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikte 8 ile 28’inci sayfalar arasında sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Sermaye 

Geçmiş dönem 
karı / zararı 

Dönem karı / 
zararı Toplam 

     

1 Temmuz 2013 bakiyesi 5.000 - (4.590.680) (4.585.680) 

     
Toplam kapsamlı gelir     
Transferler - (4.590.680) 4.590.680 - 
Dönem karı/ zararı - - 35.265.377 35.265.377     
     

Toplam kapsamlı gelir - (4.590.680)     35.265.377     30.679.697     

     

30 Haziran 2014 bakiyesi 5.000 (4.590.680) 35.265.377     30.679.697     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

İlişikte 8 ile 28’inci sayfalar arasında sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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 Not 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 

    
Operasyonel faaliyetlere ilişkin nakit akışları    
Dönem karı/zararı  35.265.377 (4.590.680) 
Düzeltmeler:    
Amortisman  11, 12 34.806 4.539 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 18 35.043 14.739 
Faiz geliri 9 (4.145.892) (121.663) 
Vergi ile ilgil idüzeltmeler  7.671.432 - 
Karşılıklardaki değişim  (1.173.241) 1.188.033 
Diğer yükümlülüklerdeki değişim  827.342 125.542 
Ticari alacaklardaki değişim  (8.584.844) (10.005) 
Diğer dönen varlıklardaki değişim  1.376.819 (1.080.542) 
Ticari borçlardaki değişim  131.625 7.194.687 
    

  31.438.467 2.724.650 

    
Ödenen vergiler 10 (4.854.145) (306.290) 
Ertelenmiş gelirler 20 (53.492.077) 53.492.077 
    

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen net nakit   (26.907.755) 55.910.437 

    
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    
Alınan faizler 9 4.045.783 89.753 
Maddi duran varlık alımı 11 (6.476) (16.966) 
Maddi olmayan duran varlık alımı 12 (114.439) (273.409) 
    

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit   3.924.868 (200.622) 

    
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    
Sermaye tahsisi 16 - 5.000 
    
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit  - 5.000 
    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim  (22.982.887) 55.714.815 

    
1 Temmuz 2013 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri  55.714.815 - 
    

30 Haziran 2014 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 15 32.731.928 55.714.815 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikte 8 ile 28’inci sayfalar arasında sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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1 İşletme’nin organizasyonu ve faaliyet konusu 

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

Risk Merkezi iktisadi işletmesi ise, Risk Merkezi'nin esas olarak finansal veriler 
toplayarak bunları yerine göre belli bir ücret karşılığında kullandırması, diger bir ifadeyle 
sürekli gelir elde edip gider yapması gerektiği gerçeğinden hareketle, TBB 1 Temmuz 
2011-30 Haziran 2012 bütçesinden 5.000 Türk Lirası tahsis edilmesi kararlaştırılarak 
kurulmuştur. İktisadi İşletmenin kuruluşu, TBB’ce alınan 118 sayılı karar üzerine İstanbul 
Ticaret Sicil Memurluğunca 20 Şubat 2012 tarihinde tescil ve 24 Şubat 2012 tarihli 
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Risk Merkezi ile ilgili harcamalar ve işlemler, 1 
Temmuz 2012 tarihinden itibaren Risk Merkezi İktisadi İşletmesi bünyesinde 
muhasebeleştirilmektedir. İşletme’nin sermayesi 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan işletmenin ticaret sicil numarası 808859' 
dur. Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin tüzel kişiliği mevcut olmadığından, tescil ve ilan 
edilen bir ana sözleşmesi mevcut değildir. Bu itibarla, İşletme, kanunlarla ve bu 
kanunlara göre çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır. Söz 
konusu Ek Madde 1 hükmünce, BDDK’nın ve TBB’nin karar ve denetimleri de Risk 
Merkezi ile İktisadi İşletmesinin faaliyetine yön vermektedir. İşletme’in takvim yılı 
kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço ve diğer kapsamlı gelir tabloları 30 Haziran 
2013 finansal tabloları ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2014 itibarıyla, 
İşletme’nin çalışan sayısı 10’dur. İşletme’nin kayıtlı adresi Nispetiye Caddesi, Akmerkez 
B3 Blok Kat: 13 Etiler İstanbul’dur. 

Genel Kurul’un ve bazı düzenleyici organların finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.  

2 Sunum Esasları 

(a) Uygunluk beyanı 

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

(b) Ölçüm esasları 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değerlerin 
belirlenmesi için kullanılan yöntemler Not 4’te açıklanmıştır. 

(c) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

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

(d) Muhasebe tahmin ve varsayımları 

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

politikalarının uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını 

etkileyen mesleki kanaatler, tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. 

Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. 

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden 

geçirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı 

dönemde ve bu güncellemelerden etkilenen takip eden dönemlerde muhasebeleştirilir. 
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2 Sunum Esasları (devamı) 

(d) Muhasebe tahmin ve varsayımları (devamı) 

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

 Ertelenmiş vergi 

 Çalışanlara sağlanan faydalar 

 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 

 
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların 
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 
tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş UFRS standartları ve TFRYK yorumları 
dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve 
yorumların İşletme’nin mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda 
açıklanmıştır. 
 
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi 
(Değişiklik) 
 
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının 
bulunması” ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş 
zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) 
sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın 
İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

 
 
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler 

 
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya 
çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine 
açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün 
sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde 
kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık 
getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri 
yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz 
konusu yorum İşletme için geçerli değildir ve İşletme’nin finansal durumu veya 
performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. 
 
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri 

kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik) 
 
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 
Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri 
kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer 
düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden 
elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek 
açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın İşletme’nin finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
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2 Sunum Esasları (devamı) 
 
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve 
riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik) 
 
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da 
düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten 
korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna 
getirmektedir. Söz konusu standardın İşletme’nin finansal durumu veya performansı 
üzerinde bir etkisi olmamıştır. 
 
 
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan 
standartlar 
 
Yılsonu finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama 
dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve İşletme tarafından erken uygulanmaya 
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. İşletme aksi 
belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal 
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
 
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
 
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar 
standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve 
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler 
esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar 
veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü 
etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin 
kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu 
gerektirmektedir. İşletme standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 
standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. 
 
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) 

 
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü 
taraf katkıları göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından 
bağımsız ise,  işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, 
hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini 
açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin 
İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 
 

TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa 

Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler) 

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı 
amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için 
hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. 
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu 
değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi 
olmayacaktır. 
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2 Sunum Esasları (devamı) 
 
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler 

KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 
Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini 
yayınlanmıştır.  Değişiklikler 1 Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerlidir. 
. 
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 
 
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans 

koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
  
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 
Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun 
değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri 
için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 

 
 
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
 
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak 
birleştirilebilir/ toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu 
mutabakat İşletme’nin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa 

açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde 
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine 
getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, 
net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak 
düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 
 
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici İşletme’nin ilişkili taraf 
açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
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2 Sunum Esasları (devamı) 

 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
 
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün 
kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın 
finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa 
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 
 
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil 
TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik 
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul 
olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. 
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde 
önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 

 
Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi  
 
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 
2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe 
uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. 
Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: 
 
- UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden 

çıkarma yöntemlerinde değişiklik  

- UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 
7’ye ara dönem özet finansal tablolara uygulanabilirliği  

- UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar 
sorunu   

- UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  – bilginin ‘ara dönem finansal raporda 
başka bir bölümde’ açıklanması  

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli 
olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin İşletme’nin finansal 
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir  
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3 Önemli muhasebe politikaları 

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

(a) Yabancı para 

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

Tarihi maliyetleriyle ölçülen parasal olmayan yabancı para cinsinden kalemler işlem 
tarihindeki kurlar kullanılarak geçerli para birimine çevrilmektedir. Yeniden çevrimle 
oluşan yabancı para kur farkları kar veya zararda muhasebeleştirilir. İşletme’nin 30 
Haziran 2014 itibarıyla yabancı para işlemi bulunmamaktadır. 

 

(b) Finansal araçlar 

(i) Türev olmayan finansal varlıklar 

İşletme, ticari alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Bütün finansal 

varlıklar İşletme’nin ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna 

geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. 

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

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

getirilerinin sahipliğini bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı 

kayıtlarından çıkarır. İşletme tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya 

elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 

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

hakkı olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile 

yükümlülüğün yerine getirilmesini eş zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda 

netleştirmekte ve net tutarı finansal tablolarında göstermektedir. İşletme’nin türev 

olmayan finansal varlıkları; krediler ve alacaklar olarak gösterilebilir. 

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

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

ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara 

alınmalarını takiben, krediler ve alacaklar, gelecekteki anapara ve faiz nakit akışlarının 

etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değer düşüklükleri 

indirilerek gösterilmektedir.  

Ticari alacaklar nakit ve nakit benzerlerini, ticari ve diğer alacakları içerir.  

Nakit ve nakit benzerleri nakit bakiyeler ve mevduat hesaplarından oluşur. 
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 

 

(ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler 

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

koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlarına almaktadır. Sözleşmeye 

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

konusu finansal yükümlülüğü kayıtlarından çıkarır. 

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

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

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

ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara 

alınmalarını takiben finansal yükümlülükler, gelecekteki anapara ve faiz nakit akışları 

etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden gösterilmektedir. 

(iii) Sermaye 

İşletme’ye tahsis edilmiş olan kaynaklardan oluşmaktadır. 

 

(c) Maddi duran varlıklar 

(i) Muhasebeleştirme ve ölçüm 

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

Maliyet, varlık alımlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. İşletme 

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

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

ilişkilendirilebilen maliyetleri, parçalarının sökümüne veya restorasyonuna, parçaların 

yer değiştirmesine ve yerleştirildiği alanın restorasyonuna ilişkin maliyetleri ve 

aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerini içermektedir. İlgili ekipmanın kullanılabilmesi için 

önemli olan ilgili satın alınan yazılım, o ekipmanın parçası olarak aktifleştirilir. 

Maddi duran varlıkları oluşturan önemli parçalar farklı faydalı ömürlere sahiplerse maddi 

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

tutulur. 

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

duran varlığın elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak 

belirlenir ve diğer gelirler/diğer giderler altında kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

(ii) Sonradan oluşan maliyetler 

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

(iii) Amortisman 

Demirbaşlar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur ve 
kar veya zararda muhasebeleştirilir.  

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

Cari dönemde demirbaşlardan oluşan maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen 
faydalı ömürleri 3 ile 5 yıl arasındadır. 

 Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi 
itibarıyla gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 

(d) Maddi olmayan duran varlıklar 

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

(i) Amortisman 

 Maddi olmayan duran varlıklar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden 

amortismana tabi tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu varlıkların 

tahmin edilen faydalı ömürleri 2 ile 15 yıl arasındadır. Amortisman yöntemleri, faydalı 

ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi itibarıyla gözden geçirilir ve gerekli 

durumlarda yeniden belirlenir. 

(e) Varlıklarda değer düşüklüğü  

(i) Finansal varlıklar (alacaklar dahil)  

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

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

İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar 

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

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

(ii) Finansal olmayan varlıklar 

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

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

 

 (f)        Çalışanlara sağlanan faydalar 

Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, İşletme, 1 yılını doldurmuş çalışanların 
emeklilik, askerlik ya da ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan çalışanlarına belirli 
miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında 
İşletme’nin çalışanlarının emekli olması durumunda gelecekteki tahmini muhtemel 
yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm 
çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda 
tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından 
açıklanan kıdem tazminatı tavanına göre hesaplanmıştır. 30 Haziran 2014 tarihi 
itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 3.438 TL (30.06.2013 – 3.129 TL) tutarındadır. İşletme 
yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. Tüm 
aktüeryal kazanç ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 

(g)       Karşılıklar 

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

(h) Hasılat 

İşletme, 30 Haziran 2014 itibarıyla, bütçelemiş olduğu ve bankalar, katılım bankaları, 
faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim 
şirketlerinden oluşan üye kuruluşlardan üyelik aidatları toplamaktadır. Faaliyet konusu, 
üyelerden aidat tahsil etme, bilgilerin paylaşılması karşılığında komisyon alma, eğitim ve 
seminerler düzenleyerek gelir elde etme, risk merkezi raporu karşılığında ücret tahsil 
etme, risk merkezi ile igili olarak yayınlanacak kitap ve benzeri yayınlar nedeniyle gelir 
elde etmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen hizmet satışından elde edilen hasılat, 
karşılığında alınan tutar, satış iskontoları düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri 
olarak ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satış sözleşmesi suretiyle hizmetin 
verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların satın alana transfer olmuş olması, ödenecek 
bedelin tahsil edilebilir olması, ilgili maliyet ve muhtemel getiri tutarlarının güvenilir 
şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu mal üzerinde devam eden yönetimsel satıcı 
lehine bir hak kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebildiği 
durumlarda kaydedilir.  
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 

(i) Finansal gelirler  

Finansal gelir, vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerini içermektedir. 

(j) Vergi 

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

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

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

Ertelenmiş vergi, raporlama dönem sonu itibarıyla geçici farkların geri çevrildiği 
zamandaki yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranı ile 
ölçülür. 

Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, İşletme belirsiz vergi 
pozisyonlarını ve ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate 
almaktadır. İşletme, vergi kanununa dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi 
incelemesinden geçmemiş dönemler için vergi karşılıklarının yeterli olduğuna 
inanmaktadır. Bu değerlendirme gelecek ile ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin ve 
varsayımlara dayanmaktadır. İşletme’nin vergi yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili 
değerlendirmesini değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması durumunda vergi 
yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi giderini 
etkileyecektir. 

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

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

4 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi 

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

(a) Duran varlıklar 

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

(b) Ticari ve diğer alacaklar 

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

Genel bakış 

İşletme finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz 
kalabilmektedir: 

 kredi riski 

 likidite risk 

 piyasa risk 

 operasyonel risk 

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

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

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

Kredi Riski 

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

Ticari ve diğer alacaklar 

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

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

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

değerlendirmeleri belli tutarın üzerindeki tüm müşteriler için yapılır.  

Likidite riski  

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

Piyasa riski 

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

i) Döviz kuru riski 

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

ii) Faiz oranı riski 

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

Operasyonel risk 

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

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

Operasyonel riskten kaçınmadaki kontrollerin iyileştirilmesi ve uygulanması birincil olarak 
her bir işletmedeki üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk aşağıdaki 
alanlarda operasyonel risklerin yönetimi ile ilgili genel İşletme standartlarının 
iyileştirilmesi ile desteklenir: 

 işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesi dahil uygun görev ve sorumluluk dağılımı 
ile ilgili gereklilikler, 

 işlemlerin mutabakatı ve gözetimi ile ilgili gereklilikler, 

 düzenleyici ve diğer yasal gereklilikler ile uyum, 

 etik ve iş hayatı standartları, 

 eğitim ve çalışanların işle ilgili gelişimi. 

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

 

6 Gelirler 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 

  30 Haziran 
2014 

30 Haziran 
2013 

    
Aidat gelirleri  47.152.589     3.530.000     
Diğer Gelirler  35.534.401     - 
    

Gelirler   82.686.990     3.530.000     

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

Üyelerden toplanmış olan aidatların, 1 Temmuz 2013-30 Haziran 2014 dönemi için 
belirlenmiş ve üyelere bu hesap dönemine ait aidat olarak tebliğ edilmiş olan 47.155.163 
TL tutarındaki kısmı, 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren yılda gelir olarak 
kaydedilmiştir. 

Diğer gelirler ağırlıklı olarak kurumsal ve bireysel kredi sorgulamalarına illişkin kesilen 
hizmet faturalarından oluşmaktadır. 
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7 Hizmet üretim maliyeti 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait hizmet üretim 
maliyeti aşağıdakileri içermektedir: 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran 

2013 

    
KKB’den alınan hizmet maliyeti  41.101.043     7.087.509     
    

Hizmet üretim maliyeti   41.101.043     7.087.509     

TBB ile Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi (“KKB”) arasında 19 Aralık 2012 tarihinde 
imzalanan TBB Risk Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Sözleşmenin “Hizmet 
Bedelinin Belirlenmesi” başlıklı 60 ıncı maddesinin (c ) bendi uyarınca, KKB tarafından 
Risk Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 30 Haziran 2013 ile 30 Haziran 
2014 tarihleri arasındaki döneme ilişkin verilen hizmetlerin maliyet rakamlarından 
oluşmaktadır.  

8 Genel yönetim giderleri 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait genel 
yönetim giderleri aşağıdakileri içermektedir: 

  
30 Haziran 

2014 
30 Haziran 

2013 

    
Personel giderleri  1.052.266     537.072     
Danışmanlık hizmetleri  766.641     358.767     
Huzur hakkı giderleri  156.063     64.102     
KKb bilgi sistemi denetim giderleri  184.300     - 
Lisans bakım gideri  105.369 - 
Bina aidat gideri  83.087     41.127     
Yemek giderleri  47.106     30.065     
Amortisman giderleri  34.806         4.539     
Sağlık sigortası giderleri  25.124     10.440     
Ulaşım giderleri  6.969     8.934     
Vergi resim ve harçlar  9.263     5.938     
Temsil ve ağırlama giderleri  9.922     8.376     
Diğer  214.005     85.474     
    

Genel yönetim giderleri   2.694.921     1.154.835     

 

9 Finansal gelirler 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait finansal 
gelirler aşağıdakileri içermektedir: 

  
30 Haziran 

2014 
30 Haziran 

2013 

    
Finansal gelirler    
Faiz gelirleri  4.045.783     121.664     
    

  4.045.783     121.664     



 

160 
 

10 Vergi gideri 
 
İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı 
üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider 
yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan 
matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk 
ettirilmektedir. 30 Haziran 2014 itibarıyla kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri 
itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması 
gereken geçici vergi oranı %20’dir. 

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 
5 yıl taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan 
karlardan düşülemez. 

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. İşletmeler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 
Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından 
bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek 
değiştirilebilir. 

Kar veya zararda muhasebeleştirilen vergi giderleri 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait vergi gideri 
aşağıdaki şekildedir: 

 
30 Haziran 

2014 
30 Haziran  

2013 

   

Dönem vergi gideri (7.676.162)     -     
Ertelenmiş vergi geliri  4.730      -     
   

Vergi gideri (7.671.432)     -     

30 Haziran 2014 itibarıyla sona eren yıl için gösterildiği üzere, toplam vergi yükümlülüğü 
tutarı, vergi öncesi gelire yasal vergi oranı uygulanarak hesaplanan tutardan farklıdır: 

    30 Haziran 2014 

      
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/karı 42.936.809     
Yerel vergi oranı ile hesaplanan vergi utarı   (8.587.362) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler   (7.741) 
Kullanılan vergi zararı   919.398 
Diğer   (457) 
     

    7.676.162 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi 

aşağıdaki gibidir: 

  30 Haziran  
2014 

30 Haziran  
2013 

Kurumlar vergisi karşılığı  7.676.162      -  
Peşin ödenen kurumlar vergisi   (4.854.145)      306.290     
    

Ödenecek kurumlar vergisi (Not 
14) 

  
2.822.017     306.290     
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11 Maddi duran varlıklar 
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait maddi duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 1 Temmuz 2013 Alımlar 30 Haziran 2014 
    

Maliyet bedelleri    
Demirbaşlar 16.966 6.476 23.442 
    

 16.966 6.476 23.442 
    

 
1 Temmuz 2013 

Dönem 
amortismanı 30 Haziran 2014 

    
Birikmiş amortisman    
Demirbaşlar 1.518 4.821 6.339 
    
  1.518 4.821 6.339 
    
Net defter değeri 15.448 1.655 17.103 

 

30 Haziran 2013 itibarıyla maddi duran varlıklardaki dönem içi değişimler aşağıdaki 
gibidir: 

 1 Temmuz 2012 Alımlar 30 Haziran 2013 

Maliyet bedelleri    

Demirbaşlar -- 16.966 16.966 
 -- 16.966 16.966 

    

 1 Temmuz 2012 
Dönem 

amortismanı 30 Haziran 2013 

Birikmiş amortisman    

Demirbaşlar -- 1.518 1.518 
  -- 1.518 1.518 

Net defter değeri -- 15.448 15.448 

 

12 Maddi olmayan duran varlıklar 
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait maddi 
olmayan duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 1 Temmuz 2013 Alımlar 30 Haziran 2014 

Maliyet bedelleri    

Haklar  273.409      114.439      387.848     
  273.409      114.439      387.848     

    

 
1 Temmuz 2013 

Dönem 
amortismanı 30 Haziran 2014 

Birikmiş amortisman    

Haklar  3.021      29.985     33.006     
   3.021      29.985     33.006     

Net defter değeri  270.388       84.454         354.842     
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12 Maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
30 Haziran 2013 itibarıyla maddi olmayan duran varlıklardaki dönem içi değişimler 
aşağıdaki gibidir: 

 1 Temmuz 2012 Alımlar 30 Haziran 2013 

Maliyet bedelleri    

Haklar -- 273.409 273.409 

 -- 273.409 273.409 

    

 1 Temmuz 2012 
Dönem 

amortismanı 30 Haziran 2013 

Birikmiş amortisman    

Haklar -- 3.021 3.021 

  -- 3.021 3.021 

Net defter değeri -- 270.388 270.388 

 

13 Ticari alacaklar 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar 
aşağıdaki gibidir:  

 

 
 30 Haziran 

2014  
30 Haziran 

 2013 

Üye sorgulama alacakları  8.344.849  

Aidat alacakları  250.000     10.005 

Ticari alacaklar  8.594.849     10.005 

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

14 Diğer dönen varlıklar 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki 
gibidir:  

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Peşin ödenmiş kurumlar vergisi  - 306.290     
Diğer alacaklar  2.596     1.617         
Devreden KDV  - 1.078.925     
Diğer  7.417 - 

Diğer dönen varlıklar   10.013         1.386.832     
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15 Nakit ve nakit benzerleri 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

 
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Nakit mevcudu 3.268      1.353     
Bankadaki nakit   

Vadeli mevduatlar 32.390.672      36.893.910     
Vadesiz mevduatlar 470.007      18.851.463     

Finansal durum tablosunda yer alan 
toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar   32.863.947      55.746.725     

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz 
reeskontları (132.019)     (31.910)    

Nakit akış tablosunda yer alan toplam 
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 32.731.928      55.714.815     

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 itibarıyla bankalarda bloke hesap 
bulunmamaktadır. 

İşletme’nin 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 32.390.672 TL (30 
Haziran 2013 – 36.893.910 TL) tutarındaki mevduatlarının faiz oranı %10,50 ile %10,75 
(30 Haziran 2013 - %4,5 ile %7,00) aralığındadır. 
 

16 Sermaye  

30 Haziran 2014 itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL turarındaki sermayesi, TBB tarafından 

tahsis edilmiş ve 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 

17 Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri 

İşletme, ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığını, varlıkların ve yükümlülüklerin 
finansal tablolarda gösterilen defter değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate 
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkları dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu 
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye 
göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta 
olup aşağıda açıklanmaktadır. Vergi varlık ve yükümlülüğünün hesaplanmasında 
kullanılan geçerli oranı %20’dir.  
 
30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:   
 
 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 

  Varlık Yükümlülük Varlık Yükümlülük 
Maddi duran varlıklar  - (672)    - (491) 
Maddi olmayan duran varlıklar  - (4.554)    - (3.949) 
Kıdem tazminatı karşılığı  7.642     - 2.021 - 
Kullanılmamış izin karşılığı  2.314     - 927 - 
Mali zararlar  - - 919.398 - 

Vergi varlık/(yükümlülükleri)   9.956     (5.226)    922.346 (4.440) 

Vergi varlık/ (yükümlülükleri)   4.730     - 917.906 (*) - 

(*) İşletme’nin gelecekte, yukarıda belirtilen devreden mali zararların kullanılmabilmesini 
sağlayacak vergilendirilebilir kârların gerçekleşmesinin muhtemel olmaması sebebiyle, 
30 Haziran 2013 itibarı ile İşletme’nin 917.906 TL değerindeki ertelenmiş vergi varlığı 
muhasebeleştirilmemiştir. 
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18 Çalışanlara sağlanan faydalar 

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

 

30 Haziran 2014 itibarıyla İşletme’nin hesaplanan uzun vadeli olan kıdem tazminatı 
karşılığı 38.212 TL tutarındadır  (30.06.2013 – 10.103 TL). Kısa vadeli olan 
kullanılmamış izin karşılığı 11.570 TL tutarındadır (30.06.2013 – 4.636 TL).   

 

19 Ticari borçlar 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Kredi kayıt bürosuna borçlar  7.285.609     6.966.282 

Diğer ticari borçlar  40.703     228.405 

Ticari borçlar   7.326.312     7.194.687 

 

20 Ertelenmiş gelirler 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirler aşağıdaki 
gibidir: 

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Gelecek aylara ait gelirler  - 53.492.077 

Ertelenmiş gelirler  - 53.492.077 

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

Aidatların, 1 Temmuz 2013 - 30 Haziran 2014 dönemine ait olarak, üyelerden peşinen 
alınan 53.492.077 TL tutarının tamamı, 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla gelir olarak kar – 
zarar hesaplarına yansımıştır. 

21 Borç karşılıkları 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla borç karşılıkları aşağıdaki gibidir: 

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Borç karşılıkları  14.792     1.188.033     

Borç karşılıkları  14.792     1.188.033     

Borç karşılıkları 1 Temmuz 2012 ile 30 Haziran 2013 arasındaki döneme ilişkin gider 
tahakkukundan oluşmaktadır. (30 Haziran 2013: KKB’den alınan hizmete ilişkin gider 
tahakkukundan oluşmaktadır. 
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22 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler 
aşağıdaki gibidir: 

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Ödenecek vergi ve fonlar  934.014      75.558     
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri  18.870      12.738     
Alınan avanslar  -  25.106     
Diğer çeşitli borçlar  -  12.140     

Diğer kısa vadeli yükümlülükler   952.884      125.542     

 

23 Finansal araçlar 

Kredi riski 

Maruz kalınan kredi riski 

Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 30 

Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 Not 
30 Haziran 

 2014 
30 Haziran  

2013 

Nakit ve nakit benzerleri 15 32.863.947      55.746.725     

Ticari alacaklar 13 8.594.849      10.005     

Toplam   41.458.796      55.756.730     

Tüm ticari alacaklar İşletme’nin aidat toplanılan müşterilerine aittir. 

Değer düşüklüğü  

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri 
aşağıdaki gibidir: 

 

  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

0-3 ay  8.594.849  10.005     

Toplam   8.594.849      10.005     

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer 
düşüklüğü karşılığı söz konusu değildir. 
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23 Finansal araçlar (devamı) 

 

Likidite riski 

 

30 Haziran 2014 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 

 

 

Defter 
Sözleşmeden 
kaynaklanan  

6-12 ay 

1 
yıldan 

Değeri nakit akışı 6 aydan az Fazla 

Finansal yükümlülükler     

      

Ticari borçlar (7.326.312)    (7.326.312)    (7.326.312)    - - 

 

30 Haziran 2013 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 

 

 

Defter 
Sözleşmeden 
kaynaklanan  

6-12 ay 

1 
yıldan 

Değeri nakit akışı 6 aydan az Fazla 

Finansal yükümlülükler     

Ticari borçlar 
           

(7.194.687) 
            

(7.194.687) 
                

(7.194.687) - - 

 

Kur riski 

Maruz kalınan kur riski 

Kur riski, döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak bir finansal aracın değerindeki 
dalgalanma şeklinde açıklanır. İşletme’nin TL dışındaki para birimlerinde varlık ve 
yükümlülükleri bulunmamaktadır. 

 

Faiz oranı riski 

Profil 

30 Haziran 2014 ve 30 Haziran 2013 tarihleri itibarıyla İşletme’nin faize duyarlı 
araçlarının faiz oranı profili aşağıdaki gibidir: 

 

Sabit faizli araçlar  
30 Haziran  

2014 
30 Haziran  

2013 

Nakit ve nakit benzerleri  32.390.672      36.893.910     

Toplam  32.390.672      36.893.910     

 

Sabit oranlı araçlar için gerçeğe uygun değer duyarlılık analizi 

İşletme’nin gerçeğe uygun değerleri kar veya zararda muhasebeleştirilen sabit oranlı 
finansal varlık ve yükümlülükleri ve gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı 
muhasebeleştirme modeli altında kaydedilen riskten korunma amaçlı türev araçları 
(vadeli faiz oranı takasları) bulunmamaktadır. Bu nedenle, raporlama dönemi itibarıyla 
faiz oranlarındaki değişim kar veya zararı etkilemeyecektir. 
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23 Finansal araçlar (devamı) 

 

Gerçeğe uygun değer 

Gerçeğe uygun değer – defter değeri karşılaştırması 

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

 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 

 Not Defter 
değeri 

Gerçeğe 
 uygun 
değer 

Defter 
değeri 

Gerçeğe  
uygun değer 

Ticari alacaklar 13 8.594.849 8.594.849 10.005 10.005 
Nakit ve nakit 
benzerleri 

15 
32.390.672 32.390.672 55.746.725 55.746.725 

Ticari borçlar 19 (7.326.312) (7.326.312) (7.194.687) (7.194.687) 

  33.659.209 33.659.209 48.562.043 48.562.043 

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

24 Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler 

 

30 Haziran 2014 itibarıyla yoktur. (30 Haziran 2013 – yoktur). 

 

25 İlişkili taraf açıklamaları 

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

 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Yönetim Kurulu üyelerine 30 Haziran 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, 
156.063 TL (30 Haziran 2013 – 64.102 TL) tutarında huzur hakkı ödemesi 
bulunmaktadır
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3. 06 Mayıs 2014 tarihli (No: 50) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 
2014 – 2015 Dönemi Bütçesi, 31.03.2015 Tarihi İtibariyle Bilanço, Gelir – 
Gider Tablosu ve Denetçiler Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 06 Mayıs 2014 
tarihli   Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen  2014-2015 Dönemi Bütçesi  
 
Yönetim Kurulu’nun 06 Mayıs 2014 tarihli kararı (Karar no:50) ile Risk Merkezi 
İktisadi İşletmesi’nin aşağıda yer alan 2014 - 2015 dönemi bütçesinin TBB 
Genel Kurulu’nun Mayıs 2014’deki toplantısına sunulmak üzere kabulüne, Risk 
Merkezi Yönetimi’nin 1 Nisan 2014 tarihli (Karar no:18) kararına uygun olarak 
belirlenen 2013-2014 dönemi aidatın yeni üye olacak kredi kuruluşları için 
75.000 TL, yeni üye olacak finansal kuruluşlar için 25.000 TL ve Risk Merkezi 
mevcut üyeleri için 0 TL olarak belirlenmesine, ancak bütçe kalemlerindeki 
değişikliklere dikkate alınarak gerektiğinde aidat rakamlarında değişiklik 
yapılmasına karar verilmiştir. 
  

TBB RİSK MERKEZİ 2014-2015 BÜTÇESİ (01.07.2014 - 30.06.2015) 

   2014-2015 Yılı Özet Bütçesi (TL) 
 
Gelirler 142.829.957 
  
Sorgulama Gelirleri 111.523.404 
Rapor Gelirleri 78.600 
Sair Gelirler 1.000.000 
Bir Önceki Yıldan Devreden Gelir Fazlası 30.227.953 
  
Giderler 122.981.194   
  
Hizmet Maliyet Giderleri 106.260.694    
Yönetim Giderleri 5.398.600  
Sistem Geliştirme Giderleri 1.821.900    
Kurumsal İletisim Giderleri 100.000 
Ar-Ge Giderleri 9.400.000 
  

Gelir fazlası 19.848.763 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

169 
 

 

 

 

 
 
2014 - 2015 Yılı Bütçe Detay Gider Kalemleri (TL) 
 
  
Hizmet Maliyet Giderleri 106.260.694    
  
Sorgulama Maliyetleri 99.786.921    
Rapor Teslim Maliyetleri 30.000 
Diğer Maliyetler 6.443.773          
  
Yönetim Giderleri 5.398.600 
  
Personel Giderleri 1.953.000   
İsletme Giderleri 775.600 
Finansal ve Mali Giderler 2.640.000 
Sabit Kıymet Giderleri 30.000 
  
Sistem Geliştirme Giderleri 1.821.900 
  
Bilgi Sistemleri Giderleri 971.900 
Danışmanlık Giderleri 850.000 
  
Kurumsal İletişim Giderleri 100.000 
  
Kamuoyu İletişim Giderleri 100.000    
  
AR-GE Giderleri 9.400.000 
  
  
Toplam Giderler 122.981.194    
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Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’ nin  2014-2015 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, 31.03.2015 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara 
mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap durumu ve gelir-gider 
hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız. 
 
  Denetçiler 
 
 
 
         Denizbank A.Ş.                                                         Alternatifbank A.Ş. 
         Genel Müdürü                                                              Genel Müdürü 
           Hakan Ateş                                                              Meriç Uluşahin 
 
 
                                                   Türk Eximbank 
                                                    Genel Müdürü 
                                                  Hayrettin Kaplan  
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Bağımsız Denetim Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu’na 
 
Finansal Tablolara İlişkin Rapor 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla 
hazırlanan ve ekte yer alan finansal durum tablosunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 
kapsamlı gelir tablosunu, özkaynak değişim tablosunu ve nakit akışları tablosunu, önemli muhasebe 
politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Yönetimin Finansal Tablolarla İlişkin Sorumluluğu 
 
İşletme yönetimi, finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre 
hazırlanmasından ve dürüst bir şekilde sunulmasından ve hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan 
önemli yanlışlıkları içermeyecek şekilde finansal tabloların hazırlanmasını sağlayan iç kontrollerin 
belirlenmesinden sorumludur. 
 
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu 
 
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş 
bildirmektedir. Yaptığımız Bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların 
önemli bir yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir. 
 
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı toplamak 
amacıyla, bağımsız kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içermektedir. Bu 
prosedürlerin seçimi, finansal tabloladaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin 
değerlendirilmesi de dahil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi bu 
risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, 
işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, 
ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. 
Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, 
İşletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe 
tahminlerinin makul olup olmadığını da içerir.  
 
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, denetim görüşümüzün 
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
Görüş  
 
Görüşümüze göre, finansal tablolar, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 31 Mart 
2015 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait 
finansal performansını ve nakit akışlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde 
layıkıyla yansıtmaktadır. 
 
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst&Young Global Limited 
 
 
 
 
Damla Harman 
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM 
 
28 Nisan 2015 
İstanbul, Türkiye 
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(Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş) 

(Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş) 

 
Not 

Cari Dönem 
31 Mart 2015 

Önceki Dönem 
30 Haziran 2014 

    
Varlıklar    
Maddi duran varlıklar 11 1.554.888     17.103 
Maddi olmayan duran varlıklar 12 338.574     354.842 
Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 16.783     4.730 
    

Toplam duran varlıklar  1.910.245     376.675 

    
Ticari alacaklar 13  12.684.804     8.594.849 
Diğer dönen varlıklar 14  39.256     10.013 
Nakit ve nakit benzerleri 15  35.300.867     32.863.947 
    

Toplam dönen varlıklar  48.024.927     41.468.809 

    

Toplam varlıklar  49.935.172     41.845.484 

    
Özkaynaklar    
Sermaye 16 5.000     5.000 
Geçmiş dönem zararı  30.674.697     (4.590.680) 
Dönem karı / zararı  7.235.128     35.265.377 
    

Toplam özkaynaklar  37.914.825     30.679.697 

    
Yükümlülükler    
Çalışanlara sağlanan faydalar 18 68.683     38.212 
    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  68.683     38.212 

    
    
Ticari borçlar 19           11.007.115     7.326.312 
Karşılıklar 20                            -     14.792 
Çalışanlara sağlanan faydalar 18                 19.133     11.570 
Ödenecek gelir vergisi karşılığı  10 879.581     2.822.017 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 21 45.835     952.884 
    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  11.951.664     11.127.575 

    

Toplam yükümlülükler  12.020.347     11.165.787 

    

Toplam özkaynaklar ve yükümlülükler  49.935.172     41.845.484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İlişikte 7 ile 30’uncu sayfalar arasında sunulan dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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(Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş) 

(Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş) 

 Not 
Cari Dönem 

31 Mart 2015 
Önceki Dönem 

31 Mart 2014 

    
Gelirler 6 83.331.622 49.510.625 
Hizmet üretim maliyeti 7 (75.086.712) (22.418.422) 
    

Brüt kar/ zarar  8.244.910 27.092.203 

    
Genel yönetim giderleri 8 (1.566.707) (2.139.119) 
    

Faaliyet karı/(zararı)  6.678.203 24.953.084 

    
Finansal gelirler 9 2.363.289 3.114.396 
    

Finansal gelirler  2.363.289 3.114.396 

    
Vergi öncesi kar/(zarar)  9.041.492 28.067.480 
    
Vergi gideri 10 (1.818.417) (4.702.437) 
Ertelenmiş Vergi Geliri 17 12.053 3.393 
    

Dönem karı/(zararı)   7.235.128 23.368.436 

    

Diğer kapsamlı gelir  - - 

    

Toplam kapsamlı gelir/(gider)  7.235.128 23.368.436 
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Sermaye 

Geçmiş 
dönem 

karı / zararı Dönem karı / zararı Toplam 

     

1 Temmuz 2014 bakiyesi 5.000 (4.590.680) 35.265.377  30.679.697     

     
Toplam kapsamlı gelir     
Transferler - 35.265.377     (35.265.377)     -       
Dönem karı/ zararı - - 7.235.128 7.235.128     
     

Toplam kapsamlı gelir 5.000     30.674.697     7.235.128       37.914.825     

     

31 Mart 2015 bakiyesi 5.000     30.674.697     7.235.128     37.914.825     
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Bağımsız 

Denetimden  
Geçmiş 

(Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş) 

 Not 
Cari Dönem 

31 Mart 2015 
Önceki Dönem 

31 Mart 2014 

    
Operasyonel faaliyetlere ilişkin nakit akışları    
Dönem karı/zararı   7.235.128     28.067.480 
Düzeltmeler:    
Amortisman  11, 12  30.423     25.175 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 18 38.034   40.639 
Faiz geliri 9  (2.363.289)    (212.696) 
    
Vergi ile ilgili düzeltmeler  1.806.364    - 
Karşılıklardaki değişim   (14.792)     (1.188.033) 
Diğer yükümlülüklerdeki değişim   (907.049)     683.603 
Ticari alacaklardaki değişim   (4.089.955)     (8.381.231) 
Diğer dönen varlıklardaki değişim   (29.243)     1.401.871 
Ticari borçlardaki değişim  3.680.803    436.752 
    

  5.386.424     20.873.560 

    
Ödenen vergiler 10 (3.760.854)     (2.607.167) 
Ertelenmiş gelirler  -     (39.846.127) 
    

Operasyonel faaliyetlerden elde edilen net nakit   1.625.570    (21.579.734) 

    
Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    
Alınan faizler 9 2.314.144    - 
Yapılmakta olan yatırımlar 11 (1.541.939)    - 
Maddi duran varlık alımı 11 -     (6.478) 
Maddi olmayan duran varlık alımı 12 (10.000)    (114.440) 
    

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit   762.205    (120.918) 

    
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışı    
Sermaye tahsisi  -     - 
    
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit  - - 
    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim  2.387.775     (21.700.652) 

    
1 Temmuz 2014 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 15 32.731.928     55.714.816 
    

31 Mart 2015 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 15 35.119.703     34.014.164 
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Finansal Tablo Dipnotları 
   
1 İşletme’nin organizasyonu ve faaliyet konusu 7 
2 Sunum esasları 7 
3 Önemli muhasebe politikaları 13 
4 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi 18 
5 Finansal risk yönetimi 18 
6 Gelirler 20 
7 Hizmet üretim maliyeti 21 
8 Genel yönetim giderleri 21 
9 Finansal gelirler 22 
10 Vergi gideri 22 
11 Maddi duran varlıklar 23 
12 Maddi olmayan duran varlıklar 24 
13 Ticari alacaklar 25 
14 Diğer dönen varlıklar 25 
15 Nakit ve nakit benzerleri 26 
16 Sermaye 26 
17 Vergi varlık ve yükümlülükleri 26 
18 Çalışanlara sağlanan faydalar 27 
19 Ticari borçlar 27 
20 Borç karşılıkları 27 
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22 Finansal araçlar 28 
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1 İşletme’nin organizasyonu ve faaliyet konusu 

 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 5411 sayılı Bankalar Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Ek 
Madde 1 uyarınca, Türkiye Bankalar Birliği (“TBB”) nezdinde, kredi kuruluşları ile Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (“BDDK”) uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin 
risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle 
ya da onay vermeleri koşuluyla özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere 
kurulmuştur. 
 
Risk Merkezi iktisadi işletmesi ise, Risk Merkezi'nin esas olarak finansal veriler toplayarak bunları 
yerine göre belli bir ücret karşılığında kullandırması, diger bir ifadeyle sürekli gelir elde edip gider 
yapması gerektiği gerçeğinden hareketle, TBB 1 Temmuz 2011-30 Haziran 2012 bütçesinden 5.000 
Türk Lirası tahsis edilmesi kararlaştırılarak kurulmuştur. İktisadi İşletmenin kuruluşu, TBB’ce alınan 
118 sayılı karar üzerine İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 20 Şubat 2012 tarihinde tescil ve 24 
Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Risk Merkezi ile ilgili harcamalar ve işlemler, 
1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Risk Merkezi İktisadi İşletmesi bünyesinde 
muhasebeleştirilmektedir. İşletme’nin sermayesi 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. İstanbul Ticaret 
Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan işletmenin ticaret sicil numarası 808859' dur. Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin tüzel kişiliği mevcut olmadığından, tescil ve ilan edilen bir ana sözleşmesi mevcut 
değildir. Bu itibarla, İşletme, kanunlarla ve bu kanunlara göre çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde 
faaliyette bulunmaktadır. Söz konusu Ek Madde 1 hükmünce, BDDK’nın ve TBB’nin karar ve 
denetimleri de Risk Merkezi ile İktisadi İşletmesinin faaliyetine yön vermektedir. İşletme’in takvim yılı 
kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço ve diğer kapsamlı gelir tabloları 30 Haziran 2014 finansal 
tabloları ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 
 
İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2015 itibarıyla, İşletme’nin çalışan 
sayısı 9’dur ( 30 Haziran 2014 – 10). İşletme’nin kayıtlı adresi Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok 
Kat: 13 Etiler İstanbul’dur. 
 
Genel Kurul’un ve bazı düzenleyici organların finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.  
 
 
2 Sunum Esasları 

 

(a) Uygunluk beyanı 

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

(b) Ölçüm esasları 

 
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi için 
kullanılan yöntemler Not 4’te açıklanmıştır. 
 

(c) Geçerli para birimi ve raporlama para birimi 

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

(d) Muhasebe tahmin ve varsayımları 

 
Finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, yönetimin, muhasebe politikalarının 
uygulanması ve raporlanan varlık, yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen mesleki kanaatler, 
tahminler ve varsayımlar yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık 
gösterebilir. 
 
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. 
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler, güncellemenin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden 
etkilenen takip eden dönemlerde muhasebeleştirilir. 
 
Finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan muhasebe politikalarına, 
varsayımlara ve tahmin belirsizliklerine uygulanan kritik mesleki kanaatlere ilişkin bilgiler aşağıdaki 
dipnotlarda açıklanmıştır: 
 

 Ertelenmiş vergi 

 Çalışanlara sağlanan faydalar 

 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar 
 
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
 
31 Mart 2015 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında 
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle geçerli yeni ve 
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak 
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların İşletme’nin mali durumu ve performansı üzerindeki 
etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 
 
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar 
 
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik) 
 
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları 
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin 
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden 
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu 
değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 
 
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler 
 
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin 
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.  Değişiklikler 1 
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. 
 
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler: 
 
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet 
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
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2. Sunum Esasları (devamı) 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
  
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar 
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya 
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 
 
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/ 
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin 
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
 
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde 
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek 
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa 
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 
 
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili 
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri 
 
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında 
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki 
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri 
 
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak 
uygulanacaktır. 
 
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
 
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak 
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye 
dönük olarak uygulanacaktır. 
 
Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi 
olmamıştır. 
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2. Sunum Esasları (devamı) 
 

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 

Ara dönem finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlüğe girmemiş ve İşletme tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, 
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. İşletme aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların 
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri 
yapacaktır. 
 

TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama 
 

Aralık 2012’de ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve 
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir. 
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve 
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak 
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak 
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal 
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı 
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. İşletme, standardın finansal durumu ve performansı 
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir. 
 

TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) 
 

TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile 
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği 
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu 
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme 
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen 
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. 
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak  
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal 
durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. 
 
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması 
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler) 
 

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman 
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman 
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi 
olmayacaktır. 
 

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) 
 

TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan 
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı 
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün 
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra 
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı 
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve 
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı 
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile 
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik İşletme için geçerli 
değildir ve İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.  
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2. Sunum Esasları (devamı) 
 
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik) 
 
Şubat 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin 
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde 
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır. 
Buna göre işletmelerin bu yatırımları: 
 
• maliyet değeriyle  
• TFRS 9 uyarınca  
veya 
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.  
 
İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük 
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz 
konusu değişiklik İşletme için geçerli değildir ve İşletme’nin finansal durumu veya performansı 
üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya 
Katkıları - Değişiklikler 
 
Şubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın 
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de 
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te 
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç 
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa 
kavuşturulmuştur.  Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden 
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı 
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya 
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikler İşletme için geçerli değildir ve İşletme’nin 
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması 
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik) 
 
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının 
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de 
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri 
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler İşletme için geçerli değildir ve 
İşletme’nin finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. 
 
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)  
 
Şubat 2015’de, TMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar, 
Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan 
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler 
içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin İşletme’nin finansal tablo dipnotları 
üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. 
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2. Sunum Esasları (devamı) 
 
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi  
 
KGK, Şubat 2015’de “TFRSYıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, 
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda 
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: 
 
- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma 

yöntemlerinde değişiklik  
- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet 

sözleşmelerinin değerlendirilmesine ilişkin açıklama 
- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu   
- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama  – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir 

bölümde’ açıklanması  
 
Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin İşletme’nin finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir  
 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK 
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar 
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK 
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar.  
 
İşletme finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de 
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi 
 
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 
 
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve 
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler 
derhal uygulanacaktır. 
 
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi 
 
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat 
 
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını 
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili 
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata 
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların 
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. 
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye 
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük 
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo 
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin İşletme’nin finansal 
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 
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2. Sunum Esasları (devamı) 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) 
 
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine 
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi 
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal 
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve 
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında 
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer 
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. 
Buna ek olarak, UFRS 9,  banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile 
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda,  kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal 
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri 
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi 
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten 
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri 
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi 
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin 
verilmektedir.  
İşletme, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 
 
 
3 Önemli muhasebe politikaları 
 
Sunumu yapılan ilişikteki finansal tabloların muhasebe politikaları tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. 
 

(a) Yabancı para 
 
Yabancı para biriminde yapılan işlemler TL’ye işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan çevrilmektedir. 
Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama dönemi sonundaki kurlardan 
geçerli para birimine çevrilmektedir. Parasal kalemlere ilişkin yabancı para çevrim farkı kar veya 
zararı, dönem başındaki geçerli para birimi cinsinden tutarının etkin faiz ve dönem içerisindeki 
ödemelerin etkisi düzeltilerek itfa edilmiş maliyeti ile dönem sonundaki yabancı para birimi cinsinden 
itfa edilmiş maliyetinin dönem sonu kurundan çevrilmiş tutarı arasındaki farkı ifade eder. 
 
Tarihi maliyetleriyle ölçülen parasal olmayan yabancı para cinsinden kalemler işlem tarihindeki kurlar 
kullanılarak geçerli para birimine çevrilmektedir. Yeniden çevrimle oluşan yabancı para kur farkları kar 
veya zararda muhasebeleştirilir. İşletme’nin 31 Mart 2015 itibarıyla yabancı para işlemi 
bulunmamaktadır (30 Haziran 2014 – Yoktur). 
 

(b) Finansal araçlar 
 

(i) Türev olmayan finansal varlıklar 
 
İşletme, ticari alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Bütün finansal varlıklar İşletme’nin 
ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara alınır. 
 
İşletme, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona 
erdiğinde veya ilgili haklarını, bu finansal varlık ile ilgili bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım-
satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal varlığı kayıtlarından çıkarır. İşletme tarafından 
devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya 
yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
 
İşletme, finansal varlık ve yükümlülüklerinin, sadece ve sadece, netleştirme için yasal bir hakkı 
olduğunda ve işlemi net bazda gerçekleştirmek veya varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine 
getirilmesini eş zamanlı yapma niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal 
tablolarında göstermektedir. İşletme’nin türev olmayan finansal varlıkları; krediler ve alacaklar olarak 
gösterilebilir. 
 
Krediler ve alacaklar aktif piyasada kayıtlı olmayan, sabit veya değişken ödemeli finansal varlıklardır. 
Bu tür varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetlerinin 
eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben, krediler ve alacaklar, gelecekteki 
anapara ve faiz nakit akışlarının etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değer 
düşüklükleri indirilerek gösterilmektedir.  
 
Ticari alacaklar nakit ve nakit benzerlerini, ticari ve diğer alacakları içerir.  
 
Nakit ve nakit benzerleri nakit bakiyeler ve mevduat hesaplarından oluşur. 
 

(ii) Türev olmayan finansal yükümlülükler 
 
İşletme, finansal yükümlülükleri İşletme’nin ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf 
durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlarına almaktadır. Sözleşmeye dayalı yükümlülüklerinin yerine 
getirildiği, iptal veya feshedildiği durumlarda; İşletme, söz konusu finansal yükümlülüğü kayıtlarından 
çıkarır. 
 
İşletme, finansal varlık ve yükümlülüklerini, sadece ve sadece, netleştirme için yasal hakkı olduğunda 
ve işlemi net bazda gerçekleştirmek ya da varlığın gerçekleşmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesini 
eş zamanlı yapmak konusunda niyetinin bulunması durumunda netleştirmekte ve net tutarı finansal 
tablolarında göstermektedir.  

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

 
Bu tür finansal yükümlülükler, ilk olarak, gerçeğe uygun değerleri ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem 
maliyetlerinin eklenmesiyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarını takiben finansal yükümlülükler, 
gelecekteki anapara ve faiz nakit akışları etkin faiz oranları kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri 
üzerinden gösterilmektedir. 
 
(iii) Sermaye 
 
İşletme’ye tahsis edilmiş olan kaynaklardan oluşmaktadır. 
 

(c) Maddi duran varlıklar 
 

(i) Muhasebeleştirme ve ölçüm 
 

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı 
düşülerek ölçülürler. 
 
Maliyet, varlık alımlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. İşletme tarafından inşa 
edilen varlıkların maliyeti; malzeme ve doğrudan işçilik maliyetleri, varlığın İşletme’nin kullanım 
amacına uygun olarak çalışır hale getirilmesiyle doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetleri, parçalarının 
sökümüne veya restorasyonuna, parçaların yer değiştirmesine ve yerleştirildiği alanın restorasyonuna 
ilişkin maliyetleri ve aktifleştirilmiş borçlanma maliyetlerini içermektedir. İlgili ekipmanın kullanılabilmesi 
için önemli olan ilgili satın alınan yazılım, o ekipmanın parçası olarak aktifleştirilir. 
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
 
Maddi duran varlıkları oluşturan önemli parçalar farklı faydalı ömürlere sahiplerse maddi duran 
varlıklar önemli parçalara ayrılır ve her bir parça ayrı olarak amortismana tabi tutulur. 
 
Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, söz konusu maddi duran varlığın 
elden çıkartılmasıyla elde edilen tutar ile defter değeri karşılaştırılarak belirlenir ve diğer gelirler/diğer 
giderler altında kar veya zararda muhasebeleştirilir.  
 
(ii) Sonradan oluşan maliyetler 
 
Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların 
İşletme’ye aktarılacağının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir. Devam eden onarım ve bakım 
yapıldıkça gider olarak muhasebeleştirilir. 
 
 (iii) Amortisman 
 
Demirbaşlar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur ve kar veya 
zararda muhasebeleştirilir.  
 
Demirbaş kalemleri kurulup, kullanıma hazır hale geldikleri gün itibarıyla amortismana tabi tutulurlar. 
İşletme tarafından inşa edilen varlıklar tamamlanıp, kullanılır hale geldiğinde amortismana tabi 
tutulurlar. 
 
Cari dönemde demirbaşlardan oluşan maddi duran varlık kalemlerinin tahmin edilen faydalı ömürleri 3 
ile 5 yıl arasındadır. 
 

 Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi itibarıyla gözden 
geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 

 
(d) Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü 
karşılığı düşülerek ölçülürler. 
 
(i) Amortisman 

  
Maddi olmayan duran varlıklar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri 2 
ile 15 yıl arasındadır. Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi 
itibarıyla gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 
 
(e) Varlıklarda değer düşüklüğü  

 
(i) Finansal varlıklar (alacaklar dahil)  
 
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklarda 
her raporlama döneminde değer düşüklüğüne dair nesnel bir kanıt olup olmadığı değerlendirilir. Bir 
finansal varlık eğer ilk kayıtlara alınmasını takiben gerçekleşen bir veya daha fazla olay ile nesnel 
olarak değer düşüklüğü kanıtı oluşmuş ve bu olayların gelecekte beklenen nakit akışları üzerinde 
güvenilir bir şekilde belirlenebilir bir etkisi varsa değer düşüklüğü oluştuğu varsayılır. 
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
 
Finansal varlıkların değer düşüklüğüne neden olan nesnel kanıt, borçlunun temerrüdünü veya 
yükümlülüğünü yerine getirememesi, İşletme’nin aksini dikkate alamayacağı koşullara bağlı olarak bir 
tutarın yeniden yapılandırılmasını, borçlunun veya ihraççının iflas etme ihtimalinin oluşmasını 
kapsayabilir. 
 
İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklar 
 
İşletme’nin, itfa edilmiş maliyetleri ile ölçülen kredi ve alacaklardaki değer düşüklüğü göstergelerini 
varlık seviyesinde değerlendirmektedir. Bütün önemli varlıklar belirgin bir değer düşüklüğü için 
değerlendirilir.  
 
İtfa edilmiş maliyetleriyle ölçülen finansal varlıklardaki değer düşüklüğü, finansal varlığın defter değeri 
ile gelecekte beklenen nakit akışlarının, orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi 
arasındaki farkı ifade eder. Zararlar kar veya zararda kayıtlara alınır ve kredi ve alacaklarda bir karşılık 
hesabı kullanılmak suretiyle gösterilir. Değer düşüklüğü oluşan varlık üzerinden hesaplanan faiz 
gelirleri iskonto edilmek suretiyle kayıtlara alınmaya devam edilir. Değer düşüklüğü 
muhasebeleştirildikten sonra meydana gelen bir olay değer düşüklüğünde azalmaya neden olursa, bu 
azalış kar veya zararda muhasebeleştirilerek daha önce muhasebeleştirilmiş bulunan değer düşüklüğü 
zararından iptal edilir. 
 
(ii) Finansal olmayan varlıklar 
 
İşletme’nin, her bir raporlama döneminde, ertelenmiş vergi varlıkları dışında kalan her bir varlık için 
değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın 
geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Bir varlığın defter değeri geri kazanılabilir tutarını aşıyorsa değer 
düşüklüğü gideri kayıtlara alınır. Bir varlığın geri kazanılabilir tutarı satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe 
uygun değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, ilerideki nakit akışlarının ilgili 
varlıktaki belirli riskleri ve paranın zaman değerini yansıtan cari piyasa değerlendirmelerini göstermek 
için vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirgenmesi ile bulunur. 
 
Değer düşüklüğü zararları kar veya zararda muhasebeleştirilir. Önceki dönemlerde ayrılan değer 
düşüklükleri bir varlığın değer düşüklüğü kayıtlara alınmasaydı, söz konusu varlık için belirlenecek 
olan kayıtlı değerinin amortisman ve itfa payları düşüldükten sonraki tutarını aşmayacak ölçüde geri 
çevrilebilir. 
 
(f) Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Türkiye’deki mevcut iş kanunu gereğince, İşletme, 1 yılını doldurmuş çalışanların emeklilik, askerlik ya 
da ölüm gibi nedenlerden işten ayrılan çalışanlarına belirli miktarlarda ödeme yapmakla yükümlüdür. 
Kıdem tazminatı karşılığı 30 gün bazında İşletme’nin çalışanlarının emekli olması durumunda 
gelecekteki tahmini muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değerini ifade etmektedir. Kıdem tazminatı 
karşılığı, tüm çalışanlar bu tür bir ödemeye tabi tutulacakmış gibi hesaplanmış olup finansal tablolarda 
tahakkuk esası ile yansıtılmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, Hükümet tarafından açıklanan kıdem 
tazminatı tavanına göre hesaplanmıştır. 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 3.541 TL 
(30.06.2014 – 3.438 TL) tutarındadır. İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı 
tahminler kullanmıştır. Tüm aktüeryal kazanç ve kayıplar kar veya zararda muhasebeleştirilir. 
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3 Önemli muhasebe politikaları (devamı) 
 

(g) Karşılıklar 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine 
getirilmesinin muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda 
finansal tablolarda karşılık ayrılır. Karşılıklar, raporlama dönemi itibarıyla yükümlülüğün yerine 
getirilmesi için yapılacak harcamanın İşletme yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre 
hesaplanır ve etkisinin önemli olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek için iskonto edilir. 
 
(h) Hasılat 
 
İşletme, 31 Mart 2015 itibarıyla, bütçelemiş olduğu ve bankalar, katılım bankaları, faktoring şirketleri, 
finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan üye 
kuruluşlardan üyelik aidatları toplamaktadır. Faaliyet konusu, üyelerden aidat tahsil etme, bilgilerin 
paylaşılması karşılığında komisyon alma, eğitim ve seminerler düzenleyerek gelir elde etme, risk 
merkezi raporu karşılığında ücret tahsil etme, risk merkezi ile igili olarak yayınlanacak kitap ve benzeri 
yayınlar nedeniyle gelir elde etmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilen hizmet satışından elde edilen 
hasılat, karşılığında alınan tutar, satış iskontoları düşüldükten sonraki gerçeğe uygun değeri olarak 
ölçülür. Hasılat, genellikle yapılan bir satış sözleşmesi suretiyle hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve 
faydaların satın alana transfer olmuş olması, ödenecek bedelin tahsil edilebilir olması, ilgili maliyet ve 
muhtemel getiri tutarlarının güvenilir şekilde tahmin edilebilmesi, satışa konu mal üzerinde devam 
eden yönetimsel satıcı lehine bir hak kalmamış olması ve hasılat tutarının güvenilir bir şekilde 
ölçülebildiği durumlarda kaydedilir.  
 
(i) Finansal gelirler  
 
Finansal gelir, vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerini içermektedir. 
 
(j) Vergi 
 
Vergi gideri, dönem vergisi ve ertelenmiş vergi toplamından oluşur. Dönem vergisi ve ertelenmiş vergi 
doğrudan özkaynaklar veya diğer kapsamlı gelir içinde kaydedilenler dışında kar veya zararda 
muhasebeleştirilir.  
 
Dönem vergisi, raporlama dönemi sonu itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın 
olan vergi oranları dikkate alınarak hesaplanan cari yılda vergiye konu kar üzerinden beklenen vergi 
yükümlülüğü veya alacağıdır ve geçmiş yıllardaki vergi yükümlülükleri ile ilgili düzeltme kayıtlarını da 
içerir. 
 
Ertelenmiş vergi, varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan defter değerleri ile vergi 
matrahında kullanılan değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Şu durumda meydana 
gelen geçici farklar için ertelenmiş vergi muhasebeleştirilemez: bir işletme birleşmesi olmayan ve ne 
muhasebe karını ne de vergiye tabi karı etkilemeyen bir işlem sonucu oluşan varlık veya 
yükümlülüklerin ilk kayıtlara alınmasında ortaya çıkan geçici farklar. 
 
Ertelenmiş vergi, raporlama dönem sonu itibarıyla geçici farkların geri çevrildiği zamandaki yürürlükte 
olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranı ile ölçülür. 
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Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, İşletme belirsiz vergi pozisyonlarını 
ve ödenmesi gerekecek ek vergi ve faizler olup olmadığını dikkate almaktadır. İşletme, vergi kanununa 
dayanarak yaptığı değerlendirmede vergi incelemesinden geçmemiş dönemler için vergi karşılıklarının 
yeterli olduğuna inanmaktadır. Bu değerlendirme gelecek ile ilgili birçok mesleki kanaat içeren tahmin 
ve varsayımlara dayanmaktadır. İşletme’nin vergi yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini 
değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun 
belirlendiği döneme ait vergi giderini etkileyecektir. 
 
Ödenecek cari vergi tutarları, peşin ödenen vergi tutarlarıyla, kurumlar vergisi ile ilişkili olduğundan 
netleştirilmektedir. Ertelenmiş vergi alacağı ve yükümlülüğü de netleştirilmektedir. 
 
Henüz kullanılmamış geçmiş yıl mali zararları, vergi avantajları ve indirilebilir geçici vergi farklar için 
ilerideki dönemde bunların mahsup edilmesine yeterli olacak tutarda vergilendirilebilir gelir elde 
edileceğinin muhtemel olması halinde ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirilir. Ertelenmiş vergi 
varlıkları her raporlama döneminde gözden geçirilir ve ilgili vergi avantajının kullanımının muhtemel 
olmadığı kısımlar için ertelenmiş vergi varlıkları azaltılır. 
 
 

4 Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesi 
 
İşletme’nin bazı finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesi hem 
muhasebe politikası hem de dipnot sunumları açısından gereklidir. Gerçeğe uygun değerlerin hem 
değerlendirilmesi hem de dipnotlarda sunum amaçlı belirlenmesi aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır. 
Gerçeğe uygun değerlerin belirlenmesinde kullanılan varsayımlar ilgili varlık veya yükümlülükler ile 
ilgili dipnotlarda gerektiğinde sunulmuştur.  
 
(a) Duran varlıklar 
 
Yönetimin görüşüne göre; maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıkların defter değeri 
gerçek değerlerine yakındır. 
 
(b) Ticari ve diğer alacaklar 
 
Ticari ve diğer alacakların gerçeğe uygun değeri, raporlama dönemi sonunda geçerli olan piyasa faiz 
oranları ile indirgenen gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri olarak tahmin edilir. Bu gerçeğe 
uygun değerler sadece açıklama amacıyla belirlenir. 
 
 
5 Finansal risk yönetimi 
 
Genel bakış 
 
İşletme finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir: 
 

 kredi riski 

 likidite risk 

 piyasa risk 

 operasyonel risk 
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5 Finansal risk yönetimi (devamı)  
 
Bu dipnot İşletme’nin yukarıda belirtilen risklere maruz kalma durumu, İşletme’nin hedefleri, riski 
ölçmek ve yönetmek için olan politika ve süreçler ve İşletme’nin sermayeyi yönetimi ile ilgili bilgi 
sunmaktadır. Daha detaylı niteliksel açıklamalar bu finansal tablolarda sunulmaktadır. 
 
Yönetim Kurulu, İşletme’nin risk yönetim çerçevesinin sağlanmasından ve gözetiminden genel olarak 
sorumludur.  
 
İşletme, eğitimler ve yönetim standart ve prosedürleri ile disiplini ve kontrolü elinde tutarak, çalışanlara 
sorumluluklarını anlatmayı amaçlamaktadır. 
 
Kredi Riski 
 
Kredi riski, bir müşterinin ya da bir finansal enstrümana taraf olan karşı tarafın sözleşmeye bağlı 
yükümlülüklerini yerine getirmeme riskidir. Temel olarak İşletme’nin alacaklarından doğabilecek 
finansal zararlar kredi riskini oluşturmaktadır. 
 
Ticari ve diğer alacaklar 
 
İşletme’nin maruz kaldığı kredi etkisi temelde istikrarlı ekonomiden etkilenir. İstikrarlı bir ekonomide 
İşletme; tüm alacaklarını düzenli olarak toplamaktadır. Yönetimin yerinde bir kredi politikası vardır ve 
bu nedenle kredi riski göz önünde bulundurulur. Kredi değerlendirmeleri belli tutarın üzerindeki tüm 
müşteriler için yapılır.  
 
Likidite riski  

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

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



 
 
 

191 
 

5 Finansal risk yönetimi (devamı)  
 
Operasyonel risk 

 
Operasyonel risk, İşletme’nin süreçleri, çalışanları, kullandığı teknoloji ve altyapısı ile ilgili geniş 
çeşitliliğe sahip sebeplerden ve kredi riski, piyasa riski ve likidite riski haricindeki yasal ve düzenleyici 
gereklilikler ve tüzel kişilikle ilgili genel kabul görmüş standartlar gibi dış faktörlerden kaynaklanan direk 
veya dolaylı zarar riskidir. Operasyonel riskler İşletme’nin bütün faaliyetlerinden doğmaktadır. 
 
İşletme’nin amacı bir yandan finansal zararlardan ve İşletme’nin itibarına zarar vermekten kaçınarak, 
diğer yandan girişimciliği ve yaratıcılığı kısıtlayan kontrollerden kaçınarak operasyonel riski 
yönetmektir. 
 
Operasyonel riskten kaçınmadaki kontrollerin iyileştirilmesi ve uygulanması birincil olarak her bir 
işletmedeki üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk aşağıdaki alanlarda operasyonel 
risklerin yönetimi ile ilgili genel İşletme standartlarının iyileştirilmesi ile desteklenir: 
 

 işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesi dahil uygun görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili 
gereklilikler, 

 işlemlerin mutabakatı ve gözetimi ile ilgili gereklilikler, 

 düzenleyici ve diğer yasal gereklilikler ile uyum, 

 etik ve iş hayatı standartları, 

 eğitim ve çalışanların işle ilgili gelişimi. 
 
İşletme’nin hedefi finansal zararları ve İşletme itibarını dengeleyecek şekilde operasyonel riski 
yönetmektir.  
 
 
6 Gelirler 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

    
Diğer Gelirler (*)  83.204.503      14.364.922     
Aidat gelirleri  127.119      35.145.703     
    

Gelirler   83.331.622      49.510.625     

 

(*) Diğer gelirler ağırlıklı olarak rapor sorgulama gelirlerinden oluşmaktadır. 

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

 
Üyelerden toplanmış olan aidatların, 1 Temmuz 2014-31 Mart 2015 dönemi için belirlenmiş ve üyelere 
bu hesap dönemine ait aidat olarak tebliğ edilmiş olan 127.119 TL tutarındaki kısmı, 31 Mart 2015 
tarihinde sona eren yılda gelir olarak kaydedilmiştir. 
 
Diğer gelirler ağırlıklı olarak kurumsal ve bireysel kredi sorgulamalarına illişkin kesilen hizmet 
faturalarından oluşmaktadır. 
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7 Hizmet üretim maliyeti 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait hizmet üretim 
maliyeti aşağıdakileri içermektedir: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014  

    
KKB’den alınan hizmet maliyeti  75.086.712      22.418.422     
    

Hizmet üretim maliyeti   75.086.712     22.418.422 

 
TBB ile Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi (“KKB”) arasında 19 Aralık 2012 tarihinde imzalanan TBB 
Risk Merkezi Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Sözleşmenin “Hizmet Bedelinin Belirlenmesi” başlıklı 
60 ıncı maddesinin (c) bendi uyarınca, KKB tarafından Risk Merkezi hizmetlerinin 
gerçekleştirilebilmesi için 1 Temmuz 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin verilen 
hizmetlerin maliyet rakamlarından oluşmaktadır.  
 
 
8 Genel yönetim giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait genel yönetim 
giderleri aşağıdakileri içermektedir: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

    
Personel giderleri  914.142 751.213 
Danışmanlık hizmetleri  169.004 761.135 
Huzur hakkı giderleri  107.217 125.793 
Bina aidat gideri  59.961 62.124 
Lisans bakım gideri  55.842 - 
Yemek giderleri  43.282 31.973 
Sağlık sigortası giderleri  34.867 16.560 
Amortisman giderleri  30.391 25.175 
KKB Bilgi Sis. Denetim Giderleri  10.500 121.225 
Temsil ve ağırlama giderleri  7.515 3.321 
Ulaşım giderleri  4.844 4.884 
Vergi resim ve harçlar  4.645 4.435 
Diğer   124.497    231.281 
    

Genel yönetim giderleri   1.566.707     2.139.119 
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9 Finansal gelirler 

 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait finansal gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

    
Finansal gelirler    
Faiz gelirleri  2.363.289      3.114.396     
    

  2.363.289      3.114.396     

 
 
10 Vergi gideri 
 
İşletme, %20 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden 
tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından 
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve 
yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 31 
Mart 2015 itibarıyla kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında 
kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. 
 
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere maksimum 5 yıl 
taşınabilir. Ancak, oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 
 
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü 
bulunmamaktadır. İşletmeler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir. 
 
Kar veya zararda muhasebeleştirilen vergi giderleri 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait vergi gideri aşağıdaki şekildedir: 
 

 31 Mart 2015 31 Mart 2014 

   
Dönem vergi gideri (1.818.417)    (4.702.437)     
Ertelenmiş vergi geliri  12.053      3.393     
       

Vergi gideri (1.806.364)     (4.699.044)     
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10 Vergi gideri (devamı) 
  
31 Mart 2015 itibarıyla sona eren yıl için gösterildiği üzere, toplam vergi yükümlülüğü tutarı, vergi 
öncesi gelire yasal vergi oranı uygulanarak hesaplanan tutardan farklıdır: 
 

  31 Mart 2015 31 Mart 2014 

      
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi (zararı)/karı 9.041.492     28.067.480 
Yerel vergi oranı ile hesaplanan vergi utarı (1.808.298)    5.613.496 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (7.212) (4.734) 
Kullanılan vergi zararı - (919.398) 
Diğer (2.907) 13.073 
     

 Dönem vergi gideri (1.818.417)       4.702.437 

 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015 31 Mart 2014 

   
Kurumlar vergisi karşılığı 1.818.417     (4.702.437) 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (938.836)     2.607.167     
              

Ödenecek kurumlar vergisi (Not 14) 879.581     (2.095.270)     

 
 
11 Maddi duran varlıklar 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait maddi duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Temmuz 2014 Alımlar 31 Mart 2015 

    

Maliyet bedelleri    

Demirbaşlar 23.442 - 23.442 
Yapılmakta olan yatırımlar (*) - 1.541.940 1.541.940 
    

 23.442 1.541.940 1.565.382 

 
 

   

 
1 Temmuz 2014 

Dönem 
amortismanı 31 Mart 2015 

    
Birikmiş amortisman    
Demirbaşlar 6.339 4.155 10.494 
    

  6.339 4.155 10.494 

    

Net defter değeri 17.103  1.554.888 
 

(*)  İşletme bu sene içerisinde bilgisayar sistemlerine entegre olması beklenen program için 
1.541.940  TL tutarında yatırım yapmıştır. (30 Haziran 2014: Bulunmamaktadır.) 
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11 Maddi duran varlıklar (devamı) 
 
31 Mart 2014 itibarıyla maddi duran varlıklardaki dönem içi değişimler aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Temmuz 2013 Alımlar 31 Mart 2014 

Maliyet bedelleri    
Demirbaşlar 16.966 6.478 23.444 
    

 16.966 6.478 23.444 

    
    

 1 Temmuz 2013 
Dönem 

amortismanı 31 Mart 2014 

Birikmiş amortisman    
Demirbaşlar 1.518 3.493 5.011 
    

  1.518 3.493 5.011 

    

Net defter değeri 15.448  18.433 

 

 
12 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
31 Mart 2015 ve 31 Mart 2014 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait maddi olmayan 
duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Temmuz 2014 Alımlar 31 Mart 2015 

Maliyet bedelleri    
Haklar  387.848     10.000     397.848     
    

  387.848     10.000     397.848     

 
    

 
1 Temmuz 2014 

Dönem 
amortismanı 31 Mart 2015 

Birikmiş amortisman    
Haklar 33.006     26.268     59.274     
    

  33.006     26.268         59.274     

    

Net defter değeri 354.842          338.574     
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12 Maddi olmayan duran varlıklar (devamı) 
 
31 Mart 2014 itibarıyla maddi olmayan duran varlıklardaki dönem içi değişimler aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2013 Alımlar 31 Mart 2014 

 
Maliyet bedelleri    
Haklar 273.409 114.440     387.849     
    

 273.409 114.440  387.849     

 
    

 30 Haziran 2013 
Dönem 

amortismanı 31 Mart 2014 

 
Birikmiş amortisman    
Haklar 3.021 21.682     24.703     
    

  3.021 21.682         24.703     

    

Net defter değeri 270.388  363.146     

 

 
13 Ticari alacaklar 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 

  31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    
Aidat alacakları  12.684.804     8.594.849     
    

Ticari alacaklar  12.684.804     8.594.849     

İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer düşüklükleri, 
Not 23’te açıklanmıştır. 
 
 
14 Diğer dönen varlıklar 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  
 

  31 Mart 2015  30 Haziran 2014 

    
Devreden KDV  21.436     - 
Diğer alacaklar  2.228     2.596     
Diğer  15.592     7.417 
    

Diğer dönen varlıklar   39.256     10.013         
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15 Nakit ve nakit benzerleri 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2015 30 Haziran 2014 

   
Nakit mevcudu 3.437     3.268     
Bankadaki nakit   

Vadeli mevduatlar 35.184.314     32.390.672     
Vadesiz mevduatlar 113.116     470.007     
   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit 
ve nakde eşdeğer varlıklar   35.300.867     32.863.947     

   

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (181.164)    (132.019)    

   

Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 
nakde eşdeğer varlıklar 35.119.703     32.731.928     

 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 
 
İşletme’nin 31 Mart 2015 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 35.003.151 TL (30 Haziran 2014 – 
32.390.672 TL) tutarındaki mevduatlarının faiz oranı %8,25 ile %10,40 (30 Haziran 2014 - oranı 
%10,50 ile %10,75) aralığındadır. 
 
 
16 Sermaye  
 
31 Mart 2015 itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL turarındaki sermayesi, TBB tarafından tahsis edilmiş ve 27 
Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
 
 
17 Vergi varlık ve yükümlülükleri 
 
İşletme, ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığını, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda 
gösterilen defter değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici 
farklılıkları dikkate alarak hesaplamaktadır. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider 
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde 
yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır. Vergi varlık ve yükümlülüğünün 
hesaplanmasında kullanılan geçerli oranı %20’dir.  
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki 
gibidir:   
 
 
 
 31 Mart 2015 30 Haziran 2014 

  Varlık Yükümlülük Varlık Yükümlülük 

Maddi duran varlıklar  - (672) - (672) 
Maddi olmayan duran varlıklar  - (108) - (4.554) 
Kıdem tazminatı karşılığı  13.737 - 7.642 - 
Kullanılmamış izin karşılığı  3.826 - 2.314 - 
Mali zararlar    - - 
      

Vergi varlık/(yükümlülükleri)   17.563 (780) 9.956 (5.226) 

      

Vergi varlık/ (yükümlülükleri)   16.783 - 4.730 - 
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18 Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Uluslararası Muhasebe Standartları 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardı, bir işletmenin 
tanımlanmış fayda planı kapsamındaki yükümlülüğünü belirlemek amacıyla aktüeryal değerleme 
yöntemlerinin geliştirilmesini öngörür. 
 

 

31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
   
Kıdem tazminatı karşılığı 68.683                38.212     
Izın karşılığı            19.133                11.570     
   

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar           87.816               49.782     

 
31 Mart 2015 itibarıyla İşletme’nin hesaplanan uzun vadeli olan kıdem tazminatı karşılığı 68.683 TL 
tutarındadır  (30.06.2014 – 38.212 TL). Kısa vadeli olan kullanılmamış izin karşılığı 19.133 TL 
tutarındadır (30.06.2014 - 11.570 TL).   
 
 
19 Ticari borçlar 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
    
Kredi Kayıt Bürosu’na borçlar            10.855.947     7.285.609     
Diğer ticari borçlar                 151.168     40.703     
    

Ticari borçlar           11.007.115     7.326.312     

 

 
20 Borç karşılıkları 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014  tarihleri itibarıyla borç karşılıkları aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
    
Borç karşılıkları             -     14.792    

    

Borç karşılıkları            -     14.792    

 

 
21 Diğer kısa vadeli yükümlülükler 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
    
Ödenecek vergi ve fonlar  21.522     934.014     
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri                   17.379                      18.870     
Personele borçlar  6.934     - 
    

Diğer kısa vadeli yükümlülükler   45.835     952.884     
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22 Finansal araçlar 
 
Kredi riski 
 
Maruz kalınan kredi riski 
 
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 31 Mart 2015 ve 
30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 

 Not 31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
    
Nakit ve nakit benzerleri 16 35.300.867                          32.863.947     
Ticari alacaklar 13       12.684.804     8.594.849     
    

Toplam   47.985.671                           41.458.796     

 
Tüm ticari alacaklar İşletme’nin aidat toplanılan müşterilerine aittir. 
 
Değer düşüklüğü  
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

  31 Mart 2015 30 Haziran 2014 
    
0-3 ay                          12.684.804     8.594.849 

    

Toplam   12.684.804      8.594.849     

 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı söz 
konusu değildir. 
 
Likidite riski 
 
31 Mart 2015 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 

Defter 
Sözleşmeden 
kaynaklanan  

6-12 ay 

1 yıldan  

Değeri nakit akışı 6 aydan az Fazla 

Finansal yükümlülükler     
Ticari borçlar (11.007.115) (11.007.115) (11.007.115) - - 

 
30 Haziran 2014 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 

Defter 
Sözleşmeden 
kaynaklanan  

6-12 ay 

1 yıldan  

Değeri nakit akışı 6 aydan az Fazla 

Finansal yükümlülükler     
Ticari borçlar (7.326.312)    (7.326.312)    (7.326.312)    - - 
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22 Finansal araçlar (devamı) 
 
Kur riski 
 
Maruz kalınan kur riski 
 
Kur riski, döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak bir finansal aracın değerindeki dalgalanma şeklinde 
açıklanır. İşletme’nin TL dışındaki para birimlerinde varlık ve yükümlülükleri bulunmamaktadır. 
 
Faiz oranı riski 
 
Profil 
 
31 Mart 2015 ve 30 Haziran 2014 tarihleri itibarıyla İşletme’nin faize duyarlı araçlarının faiz oranı profili 
aşağıdaki gibidir: 
 

Sabit faizli araçlar  31 Mart 2015 30 Haziran 2014 

    

Nakit ve nakit benzerleri  35.300.867     32.390.672 

    

Toplam  35.300.867     32.390.672 

 
Sabit oranlı araçlar için gerçeğe uygun değer duyarlılık analizi 
 
İşletme’nin gerçeğe uygun değerleri kar veya zararda muhasebeleştirilen sabit oranlı finansal varlık ve 
yükümlülükleri ve gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı muhasebeleştirme modeli altında 
kaydedilen riskten korunma amaçlı türev araçları (vadeli faiz oranı takasları) bulunmamaktadır. Bu 
nedenle, raporlama dönemi itibarıyla faiz oranlarındaki değişim kar veya zararı etkilemeyecektir. 
 
Gerçeğe uygun değer 
 
Gerçeğe uygun değer – defter değeri karşılaştırması 
 
Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ile defter değerleri finansal durum 
tablosunda aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: 
 

 31 Mart 2015 30 Haziran 2014 

 
 

Not 
Defter 
değeri 

Gerçeğe 
 uygun değer 

Defter 
Değeri 

Gerçeğe  
uygun değer 

      
Ticari alacaklar 13 12.684.804 12.684.804 8.594.849 8.594.849 
Nakit ve nakit benzerleri 16 35.300.867 35.300.867 32.390.672 32.390.672 
Ticari borçlar 20 (11.007.115) (11.007.115) (7.326.312) (7.326.312) 
      

  36.978.556 36.978.556 33.659.209 33.659.209 

 
Gerçeğe uygun değer belirlenmesinde kullanılan esaslar Not 4’te açıklanmıştır. 
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23 Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler 
 
31 Mart 2015 itibarıyla yoktur. (30 Haziran 2014 – yoktur). 
 
 
24 İlişkili taraf açıklamaları 
 
Finansal tablolarla uygunluk açısından TBB, TBB’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, üst 
düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 
 
Üst düzey yönetici işlemleri 
 
Yönetim Kurulu üyelerine 31 Mart 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 107.217 TL (30 
Haziran 2014 – 156.063 TL) tutarında huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır.  
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4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 
2015 – 2016 Bütçe Tasarısı 
 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi (TBBRMİİ) 2015 - 2016 
yılı Bütçesi, İktisadi İşletme’nin yıllık faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
hazırlanarak 135.162.282,23 TL olarak öngörülmüştür. 
 

4.1 Giderler  
 

İktisadi İşletme bütçe giderleri, Hizmet Maliyet Giderleri, Yönetim Giderleri, 
Sistem Geliştirme Giderleri, Kurumsal İletişim Giderleri ve Ar-Ge Giderleri ana 
kalemlerinden oluşmaktadır. 
 

Hizmet Maliyet Giderleri, KKB Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’nin sorgulama 
maliyetleri, rapor teslim maliyetleri ve diğer maliyetleri olmak üzere üç alt 
kalemden oluşmaktadır. 
 

KKB Hizmet Üretim Maliyetleri’nin bütçe içerisindeki payı toplam yüzde 92,2 
olup, bu kalem altında Kredi Kayıt Bürosunun rapor sorgulama maliyetleri ve 
hizmetlerin sunulması için katlanılan diğer hizmet maliyet giderleri yer 
almaktadır.   
 

Yönetim Giderleri, Personel Giderleri, İşletme Giderleri, Finansal ve Mali 
Giderler ve Sabit Kıymetler alt kalemlerinden oluşmaktadır. 
 

Personel Giderleri'nin bütçe içerisindeki payı yüzde 1,9 olup bu kalem altında 
personelin ücretleri, sağlık sigorta primleri, performans primleri, ulaşım ve 
yemek giderleri, sosyal yardım ve tazminatlar, kıdem tazminatları karşılığı 
giderleri yer almaktadır. Hesaplamalar öngörülen 13 kişilik İktisadi İşletmenin 
norm kadrosu üzerinden yapılmıştır. Personel eğitim giderleri bu kapsam içinde 
yer almaktadır. 
 

İşletme Giderleri, hesaplamalarında bir önceki yıl giderleri ve faaliyetlerde 
öngörülen gelişmeler dikkate alınmıştır. İşletme giderlerinin gider bütçesi 
içerisindeki payı yüzde 0,7'dir. Bu kalem altında ayrıca temsil giderleri, seyahat 
giderleri, kırtasiye giderleri, sigorta giderleri, yönetim aidat giderleri, telefon 
giderleri, kargo giderleri, insan kaynakları sistemlerine ilişkin dışardan alınan 
hizmetleri kapsayan destek hizmet giderleri, faturalamaya ilişkin dışardan alınan 
hizmet giderleri, arşivleme hizmet giderleri ve güvenlik hizmeti giderleri yer 
almaktadır. 
 

Finansal ve Mali Giderler içerisinde, faaliyetlerden dolayı oluşacak vergi 
karşılıkları yer almaktadır. Finansal ve mali giderlerin, gider bütçesi içerisindeki 
payı yüzde 0,8’dir. Bu kalem altında ayrıca banka komisyon,havale ve eft 
giderleri de yer almaktadır. 
 

Sabit Kıymet Giderleri’nde demirbaş eksiklerinin giderilmesi veya mevcutların 
yenilenmesine ilişkin harcamalar yer almaktadır.  
 

Sistem Geliştirme Giderleri, Bilgi Sistemleri Giderleri ve Danışmanlık Giderleri 
alt kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Bilgi Sistemleri Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,2 olup bu kalem 
altında SAP yazılımı bakım ve ilave hizmet giderleri ile internet sitesinin 
geliştirilmesine yönelik faaliyetlere ilişkin giderler yer almaktadır. Bu kalem 
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altında ayrıca İktisadi İşletme’ nin ihtiyaçları ve iş planları doğrultusunda mevcut 
bilgi sistemleri alt yapısının güncel tutulması için gerekli donanım ve yazılımlara 
ilişkin harcamalarda yer almaktadır. 
 
Danışmanlık Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 1,3 olup bu kalem 
altında tam tasdik giderleri, bağımsız denetim giderleri, hukuk danışmanlık 
giderleri, KKB bilgi sistemleri denetimi giderleri, üye denetimlerine ilişkin sistem 
geliştirme giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır.  
 
Kamuoyu İletişim Giderleri kalemi altında, İktisadi İşletme’nin faaliyetlerine 
yönelik tanıtım harcamaları yer almaktadır. 
  
Ar-Ge Giderleri’nin bütçe içerindeki payı yüzde 2,8 ’tür. Bu kalem altında, Risk 
Merkezi faaliyetlerine uygun olarak “Ortak Kredi Veri Tabanı” kurulumu amaçlı 
danışmanlık,yazılım,eğitim,bakım ve destek giderleri yer almaktadır. 
 
4.2. Gelirler 
 
İktisadi İşletme bütçe gelirleri, Sorgulama Gelirleri, Rapor Gelirleri ve Faiz 
Gelirleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Sorgulama Gelirleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 98,7’dir. Bu kalem 
altında, üyelerimize sunulan sorgulama hizmetinden elde edilen gelirleri yer 
almaktadır. 
 
Rapor Gelirleri ’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,1’dir. Bu kalem altında, tüzel 
ve gerçek kişi rapor gelirleri ile rapor teslim yöntemlerinden dolayı oluşan diğer 
gelirler yer almaktadır. 
 
Sair Gelirler kalemini oluşturan faiz gelirleri ise daha önceki yıllarda olduğu gibi 
genel ekonomik beklentiler ve etkinlik prensibi çerçevesinde öngörülmüştür.  

Geçen bütçeden devir ise bir önceki dönem öngörülmüş olan giderlerin çeşitli 
nedenlerle gerçekleşmemesi veya öngörülenin altında gerçekleşmesi yanında 
sorgulama hizmet gelirlerinin beklentilerin üstünde gerçekleşmesi ve tahsis 
edilen kaynakların mümkün olan en etkin biçimde yönlendirilmesi sonucunda 
elde edilen gelirlerden oluşmuştur. 2014-2015 Bütçe döneminden devreden 
tutarın bütçe içerisindeki payı yüzde 28,2’dir. 

Söz konusu bütçe dikkate alınarak, Risk Merkezi Yönetimi’nin 30 Mart 2015 
tarih ve 21 nolu kararı ile TBBRMİİ’nin mevcut üyelerinden alınacak aidatın sıfır 
“0” TL olarak belirlenmesine ve giderlerin artması durumunda alınacak aidatın 
gözden geçirilmesine, bu mali yıl içerisinde yeni kurulacak bankalardan 75.000 
TL, yeni kurulacak finansal kuruluşlardan 25.000 TL aidat alınması yönünde 
karara varılmıştır. 
 
Türkiye Bankalar Birliği İktisadi İşletmesi’nin 30.06.2014 tarihli Bilanço ve tam 
tasdik raporunun, 6 Mayıs 2014 tarihli (No:50) Yönetim Kurulu kararı ile kabul 
edilen 2014-2015 Bütçe dönemini kapsayan Faaliyet raporunun, 31.03.2015 
tarihli 9 Aylık Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ile denetçi ve bağımsız denetim 
raporunun ve 2015-2016 Bütçe Dönemi için Genel Sekreterlik tarafından 
önerilen 135.162.282,23 TL tutarındaki giderlerin kabul edilerek, 
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2015-2016 bütçe dönemine ilişkin giderlerin tamamının Risk Merkezi faaliyet 
gelirlerinden karşılanmak üzere Genel Kurulun takdir ve onayına sunulması, 
 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın bütçe bölümleri arasında,  Genel Sekreter’in / 
İktisadi İşletme Müdürü’nün ise bütçe kalemleri içinde aktarma yapılabilmesi  
 
hususları bilgilerinize ve onayınıza sunulur. 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi  
2015-2016 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL) 
 
Gelirler 163.479.173 
  
Sorgulama Gelirleri 125.866.123 
Rapor Gelirleri 113.050 
Sair Gelirleri 1.500.000 
Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 36.000.000 
  
Giderler 135.162.282 
  
Hizmet Maliyet Giderleri 124.587.034 
Yönetim Giderleri 4.569.800 
Sistem geliştirme giderleri 2.079.840 
Kurumsal İletişim Giderleri 100.000    
Ar-ge Giderleri 3.825.608 
  
Gelir fazlası 28.316.891 
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