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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 

Sayın Üyeler, 

Türkiye ekonomisi iç ve dış gelişmelerden dolayı ciddi zorlukların tecrübe edildiği 2018 
yılındaki yavaşlamanın ardından, 2019 yılının ikinci yarısından itibaren yeniden büyüme 
dönemine girmiştir. Büyüme ve istihdam odaklı politika uygulamaları, maliye ve kredi 
politikasında hareket alanının bulunması, sağlam makro ekonomik temeller, 
ekonominin esnek yapısı ve fiyat hareketlerine olan yüksek duyarlılığı, yeni ihracat 
pazarlarına ulaşmakta sağlanan başarı, sektörel bazda çözüm yaklaşımı ile finansal 
sektörün sağlıklı yapısı toparlanmayı beklenenden daha kısa sürede getirmiştir. 

Ekonomik faaliyeti destekleyen çok yönlü ve karma bir politika izlenmiştir. Maliye 
politikası hem gelir, hem harcamalar yoluyla iç talebi desteklemiştir. Bütçe açığı makul 
bir düzeyde kalmıştır. İç borçların milli gelire oranının düşük olması nedeniyle, maliye 
politikasında göreli olarak rahat bir manevra alanı olmuştur. Enflasyonun düşüş trendine 
girmesine bağlı olarak; para politikası, enflasyon beklentilerini olumsuz yönde 
etkilemeden, büyümeyi desteklemiştir. Mevduat ve kredi faiz oranlarında hızlı düşüş 
olmuştur.  

Kur politikasındaki uygulama, döviz kazandırıcı işlemlerde Türkiye’nin uluslararası 
rekabet gücünü desteklemiştir. İç ve dış talep büyümesinin dengeli olması nedeniyle; 
cari açık sınırlı da olsa fazla vermiştir. Özel sektör net dış borç ödeyici olmuştur.  

Sağlıklı bir bilanço yapısına ve beklenmedik şokların yönetilmesinde iyi bir tecrübeye 
sahip olan bankacılık sektörü; yapılandırma, öteleme, özel paketler ve kredi genişlemesi 
yoluyla büyümeyi desteklemiştir. Ödeme sistemleri sağlıklı olarak çalışmış; tahsilat 
oranı yüksek düzeyde kalmıştır.  

Krediler TL cinsinden büyümüş,  YP kredi talebi gerilemiştir. Sabit kurlarla ve yıllık 
olarak, 2019 yılının ilk yarısında yüzde -6 olan kredi büyüme hızı yıl sonunda yüzde -1, 
Mart 2020 döneminde yüzde 3 olmuştur. Mevduat kredilere göre daha hızlı artmıştır. 
Kredi mevduat oranı 2019 yılında 14 puan düşüşle yüzde 104’e gerilemiştir.   

Yabancı para kredi talebinin azalmasına bağlı olarak yurtdışı bankalara yabancı para 
cinsinden olan borçlar azalmıştır. Mevduat dışı kaynaklarda para piyasaları veya repo 
piyasalarından sağlanan TL finansman nedeniyle artış olmuştur.  

Tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 5,5 civarındadır. Artış trendi durmuştur. 2019 sonu 
itibariyle yapılandırılan kredi miktarı 151 milyar TL olmuştur. İkinci grupta sınıflandırılan 
kredilerin toplamı 300 milyar TL ile toplam kredilerin yüzde 11’i düzeyindedir.  
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Hem TL hem yabancı parada likidite iyi bir düzeyde seyretmiştir. Bankacılık sektörünün 
bilanço sağlığının ve kredi verme gücünün en önemli göstergelerinden olan 
özkaynakların artmaya devam etmesi sayesinde, sermaye yeterliliği yüksek bir oranda 
tutulabilmiştir.  

Türkiye 2020 yılına, küresel yavaşlamaya ve jeopolitik risklere rağmen, ekonomik 
alanda risklerin daha makul, piyasalarda öngörülebilirliğin daha yüksek olduğu bir 
atmosferde girmiştir. İlk üç aylık öncü veriler büyümenin güçlü olduğunu göstermiştir. 
Yatırımlarda 2019 yılının son çeyreğinde başlayan pozitif seyir büyümeye destek 
olmuştur.  

Ne var ki, ilk çeyrek sonunda yaşanan küresel virüs salgını, davranışların ve önceliklerin 
değişmesine neden olmuştur. Salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler 
beklentileri ve ekonomik performansı aşağı yönde baskılamaya başlamıştır. Öncelikler 
toplum sağlığının korunmasına verilmiştir. Toplam talep ve arz yönüyle yaşanması 
beklenen ani duruş beklentisi nedeniyle, uluslararası piyasalarda faiz oranları, enerji,  
hammadde ve temel metal fiyatları hızla gerilemiştir.  

Uluslararası kuruluşlar, geçmişte farklı nedenlerle yaşananlarla kıyaslandığında açık 
ara çok daha şiddetli boyutta olması beklenen salgının etkilerinin küresel ekonomiye 
çok ciddi yansımaları olacağını tahmin etmektedir. Hükümetler bir yandan toplum 
sağlığının korunmasına yönelik önlemler alırken, bir yandan da özellikle istihdam odaklı 
olarak ekonomik faaliyeti destekleyen olağanüstü uygulamaları hayata geçirmeye 
başlamışlardır. Benzer şekilde Hükümetimiz tarafından çok yönlü önlemler alınmış, 
uygulamalar başlatılmıştır. Bankacılık sektörü, alınan önlemlerin verimli olmasını 
teminen vadesi gelen kredilerin ertelenmesi, yapılandırılması, krediye erişimin 
kolaylaştırılması, ödeme sisteminin sağlıklı olarak çalışması gibi uygulamalarda 
ekonomik faaliyeti desteklemeye gayret etmiştir. Kamu sağlığı da gözetilmek suretiyle, 
müşterilerin bankacılık işlemlerinin eksiksiz olarak sürdürmelerini teminen şube ve şube 
dışı kanallardan hizmet verilmeye devam edilmiştir. 

Yakın dönemde yaşanan çok farklı nitelikteki şoklara direnç gösteren Türkiye 
ekonomisinin ve bankacılık sektörünün, alınan önlemlerin de sayesinde, virüs salgınını 
en az hasarla atlatmasını bekliyor, normale dönüşün kısa ve hızlı olmasını diliyoruz. 
Sağlıklı bir ekonominin yanı sıra, toplum sağlığının önemini bir kez daha hatırladığımız 
bu dönemde, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm çalışanlara, bankacılık işlem ve 
hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayan meslektaşlarıma, Birliğimiz 
faaliyetlerine olan katkılarından dolayı Üyelerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum.  

Ulusal Egemenliğimizin teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin yüzüncü kuruluş 
yılının kutlu olmasını diliyorum, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Devletimizin 
kurucularını ve Ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemizde emeği geçenlere 
şükranlarımızı sunuyorum. 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. 

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirildiği Genel Sekreterlik bünyesinde 
Araştırma ve İstatistik, Sektör Düzenlemeleri, Mesleki Gelişim ve Eğitim, Kurumsal İletişim, 
Risk Merkezi, Yönetim Destek, Teknoloji ve Ödeme Sistemleri, Müşteri Hakem Heyeti ve 
Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Kalite, Mali İşler, Bilgi Sistemleri ve Dijital Uygulama 
bölümleri ile Danışmanlık birimleri bulunmaktadır. Çalışan sayısı, İktisadi işletmeler de dahil 
Nisan 2020 tarihi itibariyle, 36 kişi sendikalı olmak üzere toplam 69 kişidir. Bunun 4’ü Eğitim 
Merkezi, 14’ü ise Risk Merkezi çalışanıdır. 

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 25 Nisan 2019 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, 
Birliğin, 2019 - 2021 faaliyet dönemi için Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ile Stratejik 
Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

Misyon: Bankacılık sektörünün hak ve menfaatlerini korumak, rekabet gücünün artırılmasına, 
haksız rekabetin önlenmesine, bankacılık mesleğinin gelişmesine ve finansal istikrarın 
sürdürülmesine katkıda bulunmaktır. 

Vizyon: Bankacılık sektör büyüklüğünün milli gelire oranının 2023 yılında yüzde 120’yi 
aşmasına katkı sağlamaktır. 

Temel Değerler: 

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak 
belirleriz. Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçer ve sonuçlarını analiz ederek 
faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız.  

Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, verimlilik ve yenileşim 
temelinde, çalışanlarla birlikte sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma 
değeri artırmayı amaçlarız. 

Tanıma ve Takdir: Başarı, bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz. 

Stratejik Hedefler:  

 Finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmak,
 Kamuoyunun ve müşterilerin sektör algısını güçlendirmek,
 TBB ve sektörün iletişimini güçlendirmek,
 TBB’nin ürün ve hizmet çeşitliliğini, verimliliğini artırmak ve geliştirmek,
 Uluslararası işbirliklerini geliştirmek,
 Çalışan memnuniyetini artırmak, dış paydaş memnuniyetini artırmak ve
 Bilgi güvenliğinin korunması çalışmaları yapmak,
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I. Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi
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Dünya Ekonomisi 
Küresel büyüme öngörülenden daha yavaş oldu 

Küresel büyüme 2019 yılında 2008 yılından sonraki en düşük düzeyine yavaşlamıştır. Korumacı 
ticaret uygulamalarının artması, jeopolitik riskler ve kutuplararası politika farklılıkları, toparlanmayı 
olumsuz etkilemiştir. Yılın ikinci yarısında artan endişeler, gelişmiş ülkelerin yeniden genişleyici para 
politikalarına dönmesine neden olmuştur. Risk algısı yüksek seyretmiştir.  

 

Küresel Ekonomik Göstergeler 
   Tahminler 
  2018 2019 2020 2021 
Büyüme hızı (yüzde) 
  Dünya 3,6 2,9 -3,0 5,8 
    Gelişmiş ülkeler 2,2 1,7 -6,1 4,5 
    Gelişmekte olan ülkeler 4,5 3,7 -1,0 6,6 
Ticaret hacmi (değ., yüzde) 3,7 1,0 2,9 3,7 
Enflasyon (yüzde) 
  Dünya 3,5 3,5 3,4 3,5 
   Gelişmiş ülkeler 2,0 1,4 0,5 1,5 
   Gelişmekte olan ülkeler 4,9 5,1 4,6 4,5 
Kamu borç stoku / gsyh (yüzde) 
    Gelişmiş ülkeler 102 103 104 104 
    Gelişmekte olan ülkeler 51 53 56 58 
Emtia fiyat endeksi (2005=100) 128 118 118 117 

                                         Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan 2020. 

 

Gelişmiş ülke merkez bankalarının büyüme ve enflasyon kaygıları ile genişleyici para politikaları 
uygulaması küresel ölçüde finansal koşulları desteklemiş ve gelişmekte olan ülkelere sermaye 
akımlarının yılın son çeyreğinde artmasını sağlamıştır. Petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. 
Jeopolitik risklerin etkisi giderek daha fazla yansımıştır. AB’de ekonomik zayıflıklar devam ederken, 
Brexit süreci de beklentiler ve davranışlar üzerinde olumsuzluklara neden olmuştur.  
Bu gelişmelerin etkisi altında, dünya ekonomisinin 2019 yılında yüzde 2,9 oranında büyüdüğü tahmin 
edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde büyüme hızı yüzde 1,7, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 3,7 
düzeyinde olmuştur.  2020’nin ilk aylarında ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün etkisiyle 2020 yılında 
büyümedeki kayıpların yüksek olması beklenmektedir.  

Küresel ticaretin artış hızı yavaşladı 
2018 yılında yüzde 3,7 artan küresel ticaret büyüme hızı gerek küresel yavaşlama, gerekse 
korumacılık önlemleri ile 2019 yılında azalmış ve yüzde 1’e gerilemiştir. 2019 yılında emtia fiyatları 
yüzde 8; petrol fiyatları ise yüzde 34 yükselmiştir. Korumacı önlemler yanında jeopolitik riskler ve 
Brexit süreci finansal piyasalardaki belirsizliği ve endişeleri artmıştır. 

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin 2018 yılı Mart ayında başlayan görüşmelerin 2020 
yılının başında imzalanan “birinci safha” anlaşma ile sonuçlanması beklentiler üzerinde göreli bir 
iyileşmeye neden olmuştur.  

Enflasyon gelişmiş ülkelerde geriledi 
Enflasyon oranı 2019 yılında gelişmiş ülkelerde gerilerken, gelişmekte olan ülkelerde yükselmiştir. 
Enflasyon, gelişmiş ülkelerde yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde de 
enflasyon oranı yüzde 5,1 olmuştur. 
ABD 10 yıllık tahvil faizleri geriledi 
Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler güçlü büyüme ve istihdam verilerinin ardından yılın ilk 
yarısında politika faiz oranlarını artırmıştır. Ancak söz konusu ülkelerin özellikle imalat sanayilerindeki 
zayıf görünümle birlikte artan büyüme endişeleri, yeniden politika faizlerinde indirimleri gündeme 
getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise para politikasında genişleyici adımlar atılmıştır.   

 

Ekonomik Gelişmeler ve Bankacılık Sistemi, 2019 

5



 

 

ABD 10 yıllık tahvil faizi (yüzde) 

 
                                                                 Kaynak: Reuters 
Türkiye Ekonomisi: Özet 
İkinci yarıda toparlanma başladı. 
Ekonomik faaliyet 2019 yılının ilk yarısında durgun bir seyir izlemiştir. İlk yarı sonunda, yıllık bazda, 
gsyh gerilemiştir. Öte yandan, yılın ikinci yarısından itibaren, para piyasalarında sakinleşme, TL’deki 
oynaklığın azalması, üretimi, ticareti, ihracatı, istihdamı desteklemeye yönelik önlemlerin beklentiler 
üzerindeki olumlu etkisi ve kredi büyümesinin hızlanmasıyla ekonomide toparlanma başlamıştır. İkinci 
yarıdaki toparlanmayla birlikte Türkiye ekonomisi 2019 yılını yüzde 0,9’luk büyüme ile tamamlamıştır. 
Ayrıca, son çeyrekte gelişmiş ülke merkez bankalarının daha genişleyici bir para politikası 
uygulamaları, uluslararası likiditeyi rahatlatmış; bu durum gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye’de de 
piyasaları rahatlatmıştır.  
Finansal göstergeler daha istikrarlı bir seyir izlemiştir. TL’nin rezerv paralara karşı değerindeki 
oynaklık azalmış; faiz hadleri ve enflasyon gerilemiştir. TL talebini ve kredi büyümesini özendiren 
uygulamalar çerçevesinde bankacılık sektörü de, ekonomik faaliyeti destekleyecek adımlar atmıştır. 
Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları yoluyla yapılandırma uygulamaları başlatılmış, 
konkordatoya başvuran firmalarla birebir görüşmeler yapılarak yapılandırmaya yönlendirilmeye 
çalışılmış, TL kredi arzı arttırılmıştır.  
İşsizlik oranı sınırlı da olsa artış göstermiştir. İstihdam odaklı tedbirler ve işgücüne katılım oranının 
gerilemesi işsizlik artışını sınırlandırmıştır.  İç talepte, özellikle yatırımdaki gerileme nedeniyle ithalat 
hızlı bir şekilde daralmıştır. Buna karşın ihracatın büyümeye olan katkısı artmıştır. Cari işlemler 
dengesi uzun bir aradan sonra fazla vermiştir. Bunda, özel sektörün tasarruf dengesindeki iyileşme 
önemli rol oynamıştır. Cari işlemler fazlasının gsyh’ya oranı yüzde 1,1 olmuştur. Portföy 
yatırımlarındaki azalmaya bağlı olarak sermaye hareketlerinden net çıkış yaşanmış olsa da net 
uluslararası rezervler artış kaydetmiştir. 
Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın telafi edilmesi için bir yandan kamu harcamalarındaki artışın, bir 
yandan vergi ertelemesi veya vergi indirimleri gibi destekler nedeniyle vergi gelirlerindeki artışın 
harcamaların gerisinde kalmasına bağlı olarak bütçe açığının gsyh’ya oranı yüzde 2,9 olarak ve 
hedeflenen oranda gerçekleşmiştir. Bütçe gelirleri nominal olarak yüzde 16, giderler ise yüzde 20 
artmıştır. Bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde 70 artarak 124 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.  
2019 yılında TCMB’den bütçeye 79,5 milyar TL’lik kar ve ihtiyat akçesi kanalıyla aktarım yapılmıştır.  
Enflasyon yılın ilk üç çeyreğinde gerilemiştir. Yılın son çeyreğinde sınırlı da olsa yükselen enflasyon 
yıl sonu itibariyle Tüfe’de yüzde 11,8, Üfe’de ise yüzde 7,3 olmuştur.   
Finansal koşullardaki iyileşmenin de etkisiyle, Merkez Bankası 2019 yılında politika faizini 
düşürmüştür. Kredi ve mevduat faiz oranları da politika faizindeki düşüş paralelinde gerilemiştir. Kredi 
faiz oranlarındaki düşüş, nitelikli kredi talebinin yeniden artmasını olumlu etkilemiştir. Öte yandan, 
küresel faiz ve likidite koşullarının da desteğiyle, gerileyen mevduat faiz oranlarına rağmen, mevduat 
hacminde artış yaşanmıştır. 
2019 yılında özel sektör YP yükümlülüklerini azaltmıştır. Bunula beraber yurtiçinde azalan YP kredi 
talebi de bankaların yurtdışından kaynak kullanımlarının azalmasına katkı sağlamıştır. Sonuç olarak 
özel sektörü dış borç stoku azalırken, kamunun dış borç stoku artmıştır. 
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Türkiye Ekonomisi 2019 
Büyüme yılın ikinci yarısında toparlandı 
Gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh) 2019 yılında sabit fiyatlarla yüzde 0,9, cari fiyatlarla yüzde 15 oranında 
artarak 4.280 milyar TL olmuştur. Gsyh dolar bazında ise yüzde 4 oranında gerileyerek 754 milyar 
dolara düşmüştür. Kişi başına gelir yüzde 5 azalarak 9.127 dolara gerilerken, gsyh deflatörü yüzde 
13,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Sabit fiyatlarla yüzde değişme) 

 
                                                 Kaynak: TÜİK. 
Sanayi sektörü yüzde 0,3, tarım sektörü yüzde 3,3, hizmetler sektörü ise yüzde 1,5 büyümüştür. 
İnşaat sektöründeki daralma yüzde 8,6 olmuştur.  

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
  2017 2018 2019 
Büyüme (yüzde) 
   Cari fiyatlarla 19 20 15 
   Sabit fiyatlarla 7,4 2,8 0,9 
   Deflatör (yüzde) 10,8 16,4 13,9 
Gsyh 
   Milyar TL  3.111 3.724 4.280 
   Milyar dolar  851 789 754 
   Kişi başına gelir (dolar) 10.597 9.632 9.127 

                                      Kaynak: TÜİK. 
Hanehalkının nihai tüketim harcamaları reel olarak yüzde 0,7 oranında büyümüş, kamunun tüketim 
harcamaları ise yüzde 4,4 oranında artmıştır. Yatırımlar yüzde 12,4 gerilemiştir. Hanehalkı tüketim 
harcamalarının gsyh içindeki payı yüzde 57,4 olmuştur. 
Sabit sermaye yatırımları 2019 yılı büyümesini düşüren tek ana kalem olmuştur. 2019 yılında yatırım 
harcamaları reel olarak yüzde 12,4 gerilemiştir. İhracat yüzde 6,4 artarken, ithalat yüzde 3,6 oranında 
gerilemiştir. Net ihracat yıllık büyümeye 2,3 puan katkı sağlamıştır. 
Tasarruf oranı geriledi 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tahminlerine göre, yurtiçi tasarruf oranının 
gsyh’ya oranı değişmeyerek yüzde 27 olmuştur. Tasarruf oranı, kamu sektöründe 2,1 puan azalırken, 
özel sektörde 2,1 puan artmıştır. Tasarruf dengesi, kamu sektöründe gsyh’nın yüzde -3,7, özel 
sektörde ise yüzde 4’ü olarak tahmin edilmiştir. 

Yurtiçi Tasarruflar ve Tasarruf Dengesi (Gsyh’ya oranı, yüzde) 
  2017 2018 2019* 

Yurtiçi tasarruflar 25,4 27,0 27,0 
   Kamu 2,4 1,7 -0,4 
   Özel 23 25,3 27,4 
Tasarruf dengesi -5,6 -4,7 -3,2 
   Kamu -1,9 -2,7 -3,7 
   Özel -3,7 0,2 4,0 

                                                     * program,   Kaynak: SBB 
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Genç ve dinamik nüfus  
Türkiye’nin nüfusu 2019 itibariyle 83 milyon kişidir. Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe 
doğru sıralandığında ortanca yaş bir önceki yıla göre artarak 32,4 olmuştur. Yıllık nüfus artış hızı bir 
önceki yıla göre azalarak binde 13,9 olmuştur. Türkiye nüfusunun 56,4 milyonu (yüzde 68) çalışma 
çağındadır. 

Temel Demografik Göstergeler 

 
                                                  Kaynak: TÜİK 

İşsizlik oranı yükseldi 
İşgücü arzı 32,1 milyon kişi, istihdam ise 27,7 milyon kişi olmuştur. İstihdam 2019 yılında 3 bin kişi 
azalırken, işgücüne katılım oranı 0,6 puan düşmüştür. İşsiz sayısı 4,4 milyon kişi;  işsizlik oranı ise 
yüzde 13,7 olmuştur.  

İstihdam Göstergeleri 
  2017 2018 2019 
İstihdam (milyon kişi) 28,2 27,7 27,7 
İşgücüne katılım oranı (yüzde) 52,8 52,4 51,8 
İşsizlik oranı (yüzde) 10,9 13,5 13,7 
Genç işsizlik oranı (yüzde) 12,3 15,6 15,8 

                                           Kaynak: TÜİK. 

Çalışanların saatlik işgücü maliyetinin artışı yüzde 21 olmuştur. Artış, sanayi sektöründe yüzde 18, 
hizmet sektöründe ise yüzde 21’dir.  

Enflasyon düştü 
Tüketici fiyatları (Tüfe) yüzde 11,8, üretici fiyatları (Üfe) ise yüzde 7,4 oranında artmıştır. TÜFE 
enflasyonu yılın ilk üç çeyreğinde gerilerken, son çeyrekte ise baz etkisi nedeniyle artış görülmüştür. 
Gıda fiyatlarında artışın yavaşlaması ve TL’nin değerinin nispeten istikrar kazanması enflasyondaki 
düşüşte etkili olmuştur. 2019 yılında mal fiyatları yüzde 11,7, hizmet fiyatları ise yüzde 12,3 artmıştır. 
Üfe’deki düşüşle birlikte, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısı azalmıştır. Yıllık ortalama fiyat 
artışı ise Tüfe için yüzde 15,2, Üfe için ise yüzde 17,6 düzeyindedir.  

Enflasyon (Yıllık yüzde değişme) 

 
                                                          Kaynak: TÜİK. 
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Politika faizi düştü 
Merkez Bankası 2019 yılında politika faizini hızlı düşürmüştür; Temmuz ayında başladığı faiz 
indirimleri ile politika faizini yüzde 24’ten yüzde 12 seviyesine indirmiştir. Fonlama ihtiyacının büyük 
bölümü Merkez Bankası ve Borsa İstanbul bünyesinde gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap 
işlemleriyle karşılanmıştır.  Açık piyasa işlemleri (APİ) aracılığıyla sağlanan net fonlama daha düşük 
düzeyde kalmıştır. 

Faiz Oranları (Dönem sonu),  Kurlar ve Enflasyon (Yıllık yüzde değişme) 
 2018 2019 
  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 
Faiz oranı (yıllık)               
   TCMB ağırlıklı ort. fon. mal. 24 26 24 16 11 
   Gösterge tahvil getirisi* 19 20 19 13 12 
Kurlar                 
   USD/TL 38 39 25 -7 13 
   EUR/TL 33 27 23 -13 10 
Enflasyon (Tüfe) 12 20 16 9 12 

              Kaynak: TCMB, TUİK. * dönem sonu 

Politika faizine ek olarak, zorunlu karşılıklar da etkin bir politika aracı olarak kullanılmıştır. Merkez 
Bankası zorunlu karşılık oranları ve zorunlar karşılıklara ödenen faiz oranlarını kredi büyümesi ile 
ilişkilendirmiştir. Böylece TL kredilerin cari işlemler açığı üzerindeki etkisi daha sınırlı sektörlere 
yönelmesi amaçlanmıştır. 

Merkez Bankası’nın net iç varlıklarındaki azalmayla birlikte net dış varlıklarındaki artış eğilimi devam 
etmiştir. Yıl sonunda Merkez Bankası’nın net iç varlıkları 66 milyar TL azalarak -50 milyar TL olmuştur. 
Net dış varlıklar ise 85 milyar TL artarak 254 milyar TL’ye yükselmiştir. Para tabanı 19 milyar TL 
artmıştır.  

Merkez Bankası Bilançosu (Seçilmiş kalemler, milyar TL) 
 2018 2019 
  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 
Net dış varlıklar 169 152 180 213 254 
Net iç varlıklar 16 20 14 -20 -50 
APİ 96 78 86 34 10 
Para tabanı 185 171 195 193 204 

                            Kaynak: TCMB 

Para ikamesi arttı 
Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para talepleri artış eğilimini sürdürmüştür. Döviz tevdiat hesaplarının 
(DTH) M2Y tanımlı para arzına oranı bir önceki yıla göre 2 puan artarak yüzde 46’ya, toplam 
mevduatlara oranı ise 3 puan artarak yüzde 44’e ulaşmıştır.  

Para İkamesi (Yüzde) 

 
                              Kaynak: TCMB, BDDK 
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Faiz oranları geriledi 
Ortalama fonlama maliyeti yüzde 11’e gerilemiştir. Gösterge tahvil faizi de 730 baz puan düşerek 
yüzde 11,5 olmuştur. 

Mevduat ve Kredi Faizleri (Yüzde) 

 
                                                Kaynak: TCMB 
 

Mevduat ve kredi faiz oranlarında 2018 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren başlayan düşüş 2019 yılı 
boyunca devam etmiştir. 2018 yılı sonunda yüzde 23,6 seviyesinde olan üç ay vadeli TL mevduatın 
ağırlıklı ortalama faiz oranı yıl sonunda yüzde 10,5’e; ticari kredi faizleri yüzde 30,4 seviyesinden 
yüzde 14,5’e inmiştir. Tüketici kredisi faiz oranları ise 17 puan düşerek yüzde 14,7 olmuştur.  
 
TL’nin reel değeri değişmedi   
TL ABD Doları karşısında 2019 yılında yüzde 13, Euro karşısında ise yüzde 10 oranında değer 
kaybetmiştir. TL’nin sepet kur (0,5 dolar+0,5 euro) karşısındaki değer kaybı yüzde 12 olmuştur. 
Tüketici enflasyonu dikkate alınarak hesaplanan reel kur endeksi yüzde 0,4 oranında azalarak 76 
olmuştur.  

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100) 

 
                                                    Kaynak: TCMB 

Uluslararası rezervler arttı 
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 6 milyar dolar, altın rezervleri 7 milyar dolar artmıştır. Yıl sonu 
itibariyle döviz rezervleri 79 milyar dolar, altın rezervleri ise 27 milyar dolar düzeyindedir. Bankalar 
muhabir hesapları 2 milyar dolar artmış ve toplam uluslararası rezervlerdeki artış 14 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Bütçe açığı yükseldi 
Bütçe gelirleri nominal olarak yüzde 16, giderler ise yüzde 20 artmıştır. Harcamalardaki artış, büyük 
ölçüde faiz dışı harcamalardan kaynaklanmıştır. Vergi gelirlerinin yüzde 64’ü dolaylı vergilerden 
oluşmaktadır. 
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Merkezi Yönetim Bütçesi (2019*) 
 Milyar TL Yüzde değ. Gsyh’ya oran (yüzde) 
Bütçe gelirleri 876 16 20,5 
Bütçe harcamaları 999 20 23,4 
 Faiz harcamaları 100 35 2,3 
 Faiz dışı  900 19 21,0 
Bütçe dengesi -124 70 -2,9 
Faiz dışı denge -24 - -0,6 
Finansman 125 41 2,9 
Dış borçlanma (net) 32 161 3,7 
İç borçlanma 125 148 2,9 
Kasa ve Banka -33 - -1 

                        * Geçici.  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

Bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde 70 artarak 124 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütçe 
gelirlerinin ve harcamalarının gsyh’ya oranları sırasıyla yüzde 20,5 ve yüzde 23,4 olmuştur. Bütçe 
açığının gsyh’ya oranı ise yüzde 2,9’dur. TCMB’den ihtiyat akçesi ve kar ile bütçeye 79,5 milyar TL 
aktarım yapılmıştır.  

Bütçe Açığının Gsyh’ya Oranı  (Yüzde) 

 
                                                  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

Toplam kamu gelirlerinin gsyh’ya oranı yüzde 32,1, giderlerin payı ise yüzde 33,6 olmuştur. Böylece, 
kamu kesimi borçlanma gereğinin gsyh’ya oranı yüzde 3,2 olmuştur.  

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği’nin Gsyh’ya Oranı (Yüzde)  

 
                                                    Kaynak: SBB 

 
Kamu kesimi 125 milyar TL tutarında net iç borçlanma gerçekleştirmiştir. Net dış borçlanma ise 32 
milyar TL olmuştur. İç borç stokunun vadeye kalan süresi 36,5 ay olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin iç 
borç stoku içindeki payı 3,9 puan azalarak yüzde 10,1 olmuştur.  
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Kamu borç oranı düşük düzeyde kaldı  
Merkezi yönetim iç borç stoku 874 milyar TL, gsyh’ya oranı ise yüzde 20,4 olmuştur. Merkezi 
yönetimin 542 milyar TL dış borç stokunun eklenmesiyle oluşan toplam borç stoku ise 1.416 milyar TL 
ile gsyh’nin yüzde 33’ü düzeyindedir.  
AB tanımlı kamu borç stokunun gsyh’ya oranı bir önceki yıla göre 2,7 puan artarak yüzde 33,1 
olmuştur. Söz konusu oran yüzde 60 olan Maastricht kriterinin oldukça altındadır.  

AB Tanımlı Kamu Borç Stoku (Gsyh'ya oran, yüzde) 

 
                                                  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı. 
 
Brüt kamu borç stokunun yüzde 74’ü sabit faizli, yüzde 13’ü değişken faizli ve yüzde 13’ü enflasyona 
endekslidir. İç borç stokunun yüzde 58’i bankalar, yüzde 29,7’si banka dışı kesim, yüzde 10,1’i ise 
yurtdışı yatırımcılar tarafından tutulmuştur.  
İç borç stokunun geniş kapsamlı para arzına (mevduat, dolaşımdaki para, repo ve yatırım fonları; 
M2RF) oranı yüzde 35, banka aktiflerine oranı ise yüzde 20’dir. 
Net dış borçlanmanın payının artması ile Merkezi Yönetim Borç Stoku İçinde YP Borçların Payı 
yükselmeye devam etmiştir. 2019 yılında söz konusu oran bir önceki yıla göre 4 puan artarak yüzde 
50’ye ulaşmıştır. 

Merkezi Yönetim Borç Stoku İçinde YP Borçların Payı (Yüzde) 

 

                                                  Kaynak: TC Hazine ve Maliye Bakanlığı  
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Finansal varlıkların gsyh’ya oranı yükseldi 
Finansal varlıklara olan talebin gsyh’ya oranı 13 puan artmıştır. Bu yükselişte hisse senedi 
piyasasındaki ve mevduatlardaki yükseliş etkili olmuştur. Para ve para benzeri araçların talebinin 
gsyh’ya oranı yüzde 64 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Finansal Aktifler (Gsyh’ya oranı, yüzde) 
  2017 2018 2019 
Para ve para benzeri araçlar 60 59 64 
 Nakit 4 4 4 
 Mevduat 55 55 60 
    Türk lirası 31 28 29 
    Yabancı para 24 27 31 
 Repo 0 0 1 
Sermaye piyasası 52 43 51 
 Hisse senedi (piyasa değeri) 28 21 26 
 Bono ve tahvil 19 18 21 
   Kamu 18 17 20 
   Özel 1 0 0 
Fonlar 4 4 4 
Toplam 111 102 115 

                                           Kaynak: TCMB, SPK, TÜİK 
 
Hisse senetlerinin piyasa değerinin gsyh’ya oranı 5 puan artarak yüzde 26 düzeyine yükselirken, 
Devlet iç borçlanma senetlerinin değerinin gsyh’ya oranı 3 puan artarak yüzde 20 olmuştur.  
Özel sektör kuruluşlarının bono ve tahvil ihraçlarının gsyh’ya oranı yüzde 1’in altına kalmaya devam 
etmiştir. Fonların gsyh’ya oranları ise yüzde 4’de kalmıştır. Böylece sermaye piyasalarının gsyh’ya 
oranı yüzde 51 olmuştur.  
Şirketlerin piyasa değeri yükseldi 
Borsa İstanbul 100 endeksi 2019 yılında Türk Lirası bazında yüzde 25, dolar bazında ise yüzde 11 
yükselmiştir. Toplam işlem hacmi yüzde 20 oranında artarak 355 milyar Türk Lirası olmuştur. BİST’de 
işlem gören tüm şirketlerin piyasa değerinin gsyh’ya oranı da 5 puan yükselerek yüzde 26 olmuştur.  

Finansal Kurumların Piyasa Değeri  

 
                                                              Kaynak: Borsa İstanbul. 
Borsada işlem gören şirket sayısı 2 adet artarak 405 olmuştur. Piyasa değeri yüzde 39 artarak 1,18 
trilyon TL’ye (187 milyar dolar) yükselmiştir. Bankalar ve finansal kurumların dolar bazında piyasa 
değeri ise bir önceki yıla göre yüzde 30 (13 milyar dolar) artarak 56 milyar dolara ulaşmıştır. 
Finansal kuruluşların piyasa değerinin toplam piyasa değerine oranı yüzde 30 düzeyindedir. Piyasa 
değerinin defter değerine oranı bankacılık sektörü için 1,02, bankalar hariç tutulduğunda Borsa 
İstanbul için 1,44 olmuştur. 
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Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Payları (Yüzde) 

 
                                             Kaynak: TCMB, MKK 

Dış ticaret açığı geriledi 
Dış ticaret hacmi yüzde 4 gerileyerek 374 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret hacminin gsyh’ya oranı 
yüzde 50, dış ticaret açığının gsyh’ya oranı ise yüzde 4’tür. İhracatın gsyh’ya oranı yüzde 23 
seviyesinde gerçekleşirken, ithalatın gsyh’ya oranı yüzde 27’dir. 

Dış Ticaret (Milyar dolar) 
  2017 2018 2019 
İhracat 157 168 172 
İthalat 234 223 203 
Dış ticaret açığı 77 55 -31 
Dış ticaret açığı/gsyh (yüzde) 9 7 4 

                                      Kaynak: TÜİK. 

 
Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 43 azalarak 31 milyar dolara inmiştir. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 10 puan yükselerek, yüzde 85 seviyesine ulaşmıştır.  

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  (Yüzde) 

 
                                                           Kaynak: TUİK 

İthalat yüzde 9 oranında gerileyerek 203 milyar dolar olmuştur. İhracat ise yüzde 2 oranında 
büyüyerek 172 milyar dolar olmuştur. TL’nin değer kaybetmesi ile birlikte iç talepteki daralma ithalatın 
gerilemesine neden olurken, ihracattaki yükseliş sınırlı kalmıştır.    
İthalatın yüzde 9’unu tüketim malları, yüzde 78’ini ara malları oluşturmuştur. Tüketim malları ithalatı 
yüzde 19 gerilerken, ara malı ithalatı yüzde 7 düşmüştür. İthalatın yüzde 30’u euro, yüzde 63’ü dolar 
üzerinden yapılırken, ihracatın yüzde 47’si euro; yüzde 44’ü dolar ile yapılmaktadır.  TL ile yapılan dış 
ticaretin toplam içindeki payı yüzde 5,2’dir. 
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Mal Grupları İtibariyle Dış Ticaret  
  İhracat İthalat 
  Milyar dolar Yüzde değ. Yüzde pay Milyar dolar Yüzde değ. Yüzde pay 
Sermaye 20 3 12 26 -12 13 
Ara mallar 80 1 47 158 -7 78 
Tüketim 70 3 41 18 -19 9 
Diğer 1 1 46 1 -33 0 
Toplam 172 2 100 203 -9 100 

         Kaynak: TÜİK 
Miktar bazında ihracat yüzde 7, ithalat ise yüzde 23 artmıştır. Fiyat endeksi ihracatta yüzde 1, ithalatta 
ise yüzde 6 gerilemiştir.   

Cari fazla verildi 
Cari işlemler hesabı 2019 yılında 8 milyar dolar fazla vermiştir.  Cari işlemler fazlasının gsyh’ya oranı 
yüzde 1,1’dir.  

Cari İşlemler Dengesi (Gsyh’ya oran, yüzde) 

 
                                                                      Kaynak: TCMB, TÜİK. 

 
Ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak dış ticaret açığındaki daralma cari işlemler açığının 
düşüşünde en etkili neden olurken, net turizm gelirlerindeki artış, cari açıktaki düşüşe katkı 
sağlamıştır. 

Sermaye ve Finans Hesapları (Milyar dolar) 
 2017 2018 2019 

Cari işlemler hesabı -41 -21 8 
   Finans hesabı(net) -39 -1 -4 
     Doğrudan yatırımlar(net) 8 9 6 
     Portföy yatırımları(net) 15 -10 -7 
     Diğer yatırımlar(net) 6 -6 0 
  Net hata ve noksan -6 10 -6 
Genel denge 8 10 -6 
   Resmi rezervler -8 -10 6 

                                          Kaynak: TCMB 
2019 yılında 4 milyar dolar net sermaye çıkışı olmuştur. Doğrudan yatırımlar yoluyla net sermaye girişi 
6 milyar dolar olurken, portföy yatırımları kanalıyla net çıkış 7 milyar dolar olmuştur.   

Net hata noksan kaleminde 2018 yılında 10 milyar dolar döviz girişi olurken, 2019 yılındaki döviz çıkışı 
6 milyar dolar olmuştur. Böylece resmi rezervler 6 milyar dolar artmıştır.  
Dış borç stoku geriledi 
Dış borç stoku kamu kesiminde 15 milyar dolar artarak 155 milyar dolara yükselirken, özel sektörde 
ise 24 milyar dolar azalarak 274 milyar dolara düşmüştür. Toplam dış borç stoku 8 milyar dolar 
azalarak 437 milyar dolar olmuştur. Finansal olmayan kuruluşların dış borç stokunda önemli bir artış 
olmazken, yurtiçinde YP kredi talebinin zayıf olması nedeniyle finansal kuruluşların dış borç stoku 
azalmıştır.  
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Dış Borç Stoku (Milyar dolar) 
 2017 2018 2019 

Uzun vadeli 336 329 313 
   Kamu 114 118 133 
   TCMB 0 0 0 
   Özel 221 211 180 
     Finansal kuruluşlar 113 103 77 
     Finansal olmayan kuruluşlar 107 108 103 
Kısa vadeli 120 116 124 
   Kamu 22 22 22 
   TCMB 2 6 8 
   Özel 96 88 93 
      Finansal kuruluşlar 47 36 36 
      Finansal olmayan kuruluşlar 49 52 58 
Toplam 456 445 437 

                                    Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Uzun vadeli dış borç stoku 16 milyar dolar azalırken, kısa vadeli dış borç stoku ise 8 milyar dolar 
artmıştır. Böylece kısa vadeli borç stokunun toplam borç stoku içindeki payı yüzde 28,3 olmuştur.  Dış 
borç stokunun yüzde 37’si kamu kesimine (TCMB dahil), yüzde 63’ü özel sektöre aittir. Özel finansal 
kuruluşların borcu 113 milyar dolar, finansal olmayan özel şirketlerin borç stoku 161 milyar dolardır.  
Uzun vadeli dış borç stokunun 57 milyar doları resmi kreditörlere, 136 milyar doları ise özel 
kreditörlere aittir. Uzun vadeli dış borç stokunun 121 milyar dolarlık bölümünü tahviller 
oluşturmaktadır. Resmi kreditörler içinde en büyük pay 41 milyar dolar ile uluslararası kuruluşlara olan 
borçlardır. 
Merkez Bankası verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 2019 yılında 12 milyar 
dolar artarak 123 milyar dolar, yükümlülükleri ise 17 milyar dolar azalarak 298 milyar dolar olmuştur. 
Bu şirketlerin net döviz açıkları 204 milyar dolardan 175 milyar dolara düşmüştür. 

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri (Milyar dolar) 
 2017 2018 2019 
Varlıklar 115 111 123 
Yükümlülükler 326 315 298 
Döviz pozisyonu -211 -204 -175 
Kısa Vadeli Varlıklar  94 94 104 
Kısa Vadeli Yükümlülükler  87 90 94 
Kısa vadeli döviz pozisyonu  8 4 10 

                                          Kaynak: TCMB 

Dış borç stokunun gsyh’ya oranı yüzde 58 oldu 
Uzun vadeli borçların gsyh'ya oranı 1 puan artarak yüzde 42’ye yükselirken; kısa vadeli borçların oranı 
ise 1 puan artarak yüzde 16’ya ulaşmıştır. Kamu kesiminin (TCMB dahil) dış borç stokunun gsyh’ya 
oranı ise yüzde 22; özel sektörün ise yüzde 36 seviyesindedir. 

Dış Borç Stoku/gsyh (Yüzde) 

 
                                                       Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 
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Borçluluk oranı düşük 
Türkiye’de borçluluk oranının gsyh’ya oranı yüzde 144’dür. Bu oran hane halkında yüzde 14, reel 
sektör firmalarında yüzde 67, finansal kuruluşlarda ise yüzde 28’dir.  

Borçluluk Oranı (Gsyh’ya oran, yüzde)  

 
                                       Kaynak: IIF 

Türkiye’de borçluluk oranı 2019 yılında azalırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının 
altında seyretmektedir. 
Yeni Ekonomik Program’da (YEP) 2020-2022 döneminde büyümenin yüzde 5’e yükselmesi 
öngörülüyor  
Yeni Ekonomik Program, 2020-2022 dönemine ait temel makro büyüklüklere ilişkin hedefleri 
içermektedir.  

Temel Ekonomik Büyüklükler* (Yüzde) 
                                    2020 2021 2022 
Gsyh (reel büyüme) 5 5 5 
Cari işlemler dengesi/ gsyh -1,2 -0,8 0 
Enflasyon 8,5 6 4,9 
İşsizlik oranı 11,8 10,6 9,8 
Merkezi Yönetim Bütçe açığı/gsyh 2,9 2,9 2,6 
Merkezi Yönetim faiz dışı fazla/gsyh 0 0 0,3 

                                                     * Hedef. Kaynak: TC Hazine ve Maliye Bakanlığı. 
Programın dengelenme, disiplin ve değişim temaları korunurken, programda, üretim ve verimlilik 
odaklı sürdürülebilir büyüme ile adaletli paylaşıma yönelik ekonomik dönüşüm hedeflenmektedir. 

Buna göre, Programda gsyh büyümesinin, 2020-2022 döneminde yüzde 5 düzeyine yükselmesi 
hedeflenmektedir.  
Programa göre enflasyon, 2020 yılında yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşecek, 2020 ve 2021 yıllarında 
sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 4,9 olacaktır.  
Cari işlemler açığının gsyh’ya oranının Program dönemi boyunca düşük bir seyir izleyeceği ve 2022 
yılında açık verilmeyeceği tahmin edilmektedir.  
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Bankacılık Sektörü Genel Değerlendirme1 
Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerdeki artış nedeniyle, 2019 yılının ilk iki çeyreğinde ekonomik 
aktivite zayıf bir görünüm sergilemiştir. Yılın ikinci yarısından itibaren güçlü bir toparlanma olmuş, 
büyüme hızlanmıştır. Ekonomik aktiviteye benzer şekilde, özellikle TL krediler ikinci yarıda ivme 
kazanmıştır. Yabancı para kredi talebi azalmıştır. Bankalar yurtdışı borçların çevrilmesinde bir 
güçlükle karşılaşmamışlar, ancak yabancı para kredi talebinin azalması nedeniyle net borç 
ödemesi yapmışlardır. 
Para, maliye ve bankacılık politikalarından oluşan karma uygulama, ekonomik faaliyeti 
desteklemiştir. Haftalık repo faizi yıl genelinde 1.200 baz puan gerileyerek, yüzde 24’ten yüzde 
12’ye düşmüştür. TL zorunlu karşılıklar 100 baz puan indirilirken; döviz zorunlu karşılık oranları 700 
baz puan artırılmıştır. TL ticari kredi büyümesini özendirmek ve aynı zamanda iç talep artışındaki 
hızlanmanın cari işlemler üzerindeki baskısını sınırlı tutmak amacıyla seçilmiş kredi türlerinin 
büyüme koşullarını etkileyecek şekilde, farklılaştırılmış zorunlu karşılık oranları uygulanmıştır. 
Politika faizlerindeki düşüş, mevduat ve kredi faizlerine de yansımıştır. Aralık 2018’de yüzde 27 
olan üç ay vadeli ortalama mevduat faiz oranı, Aralık 2019’da yüzde 11’e; yüzde 24 olan ticari kredi 
faiz oranı yüzde 13’e gerilemiştir. Yabancı para mevduat faiz oranları da düşmüştür.  

Bankacılık sektörü ekonomik tedbirlere uyumlu tepki vermiştir. Yılın ilk yarısında özellikle kamu 
bankaları tarafından sürdürülen güçlü kredi arzı politikası, yılın ikinci yarısından itibaren sektör 
geneline de yayılmıştır. Sektör ayrıca, piyasalarda yaşanan gelişmelerin nedenleri, bilançolara 
etkisi ve alınan önlemler konusunda yurtdışı yatırımcıların bilgilendirilmesine çaba harcamıştır.  
Bankacılık sektörü ekonomik faaliyeti desteklemeye yönelik kararlar almıştır. BDDK Yönetmeliği ve 
Türkiye Bankalar Birliği Çerçeve Anlaşması doğrultusunda, gönüllü olarak tek tek veya birlikte, 
bankalar tarafından 100 milyon TL ve üzerinde borcu olan müşterilerin borçlarının 
yapılandırılmasına yönelik uygulama, Eylül 2018 tarihinde başlatılmıştır. Yeniden yapılandırılan 
krediler Eylül 2019 itibarıyla 138 milyar TL olmuştur. 
Ayrıca bankalar, müşterilerin krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi, kredi 
kanallarının açık tutulması, vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik 
sağlanması hususlarında uygulamaları hayata geçirmişlerdir. 
5411 sayılı Kanunda, 2019’un son çeyreğinde, yeniden yapılandırmayı özendiren değişiklikler 
yapılmıştır. Bu değişiklikler doğrultusunda, büyük ölçekli (25 milyon TL üstü) ve küçük ölçekli (25 
milyon TL altı) olarak iki ayrı formatta Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları 
(Anlaşma) uygulamaya alınmıştır.  
Piyasa borçlarının neden olduğu riskler nedeniyle konkordatoya başvuran firmalarla görüşmeler 
yapılmış ve bu firmalardan bazıları konkordato sürecinden yeniden yapılandırma sürecine geçiş 
için ikna edilmeye çalışılmıştır.  
BDDK tarafından yurtiçinde TL talebinin özendirilmesi ve artırılması yönünde kararlar alınmıştır. 
Bankaların, yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan türev 
işlemleri, toplam özkaynakların yüzde 10’u ile sınırlandırılmıştır. Gerçek kişilerin 100 bin ABD doları 
ve üzeri işlemleri için bir gün valör uygulaması getirilmiş, kredi kartı maksimum taksit sayıları 
sektörler bazında yeniden düzenlenmiştir.  
Toplam mevduat içinde döviz tevdiat hesaplarının payı yüzde 50 düzeyinde seyretmiştir. Para 
ikamesindeki artış ve döviz kredilerinden TL’ye dönme tercihi nedeniyle bankacılık sektörünün 
bilanço içi döviz açık pozisyonu yükselmiş ve riskten korunma ihtiyacı artmıştır.  
Ekonomik faaliyetteki toparlanma, kredilerin hızlanması, faiz oranlarındaki düşüş, para 
piyasalarındaki dalgalanmaların yavaşlaması yanında yeniden yapılandırma uygulamaları 
sayesinde tahsili gecikmiş kredi oranı makul bir düzeyde kalmıştır. Sorunlu krediler için yüksek 
oranda özel karşılık ayrılmıştır. Sektör hem TL hem yabancı parada yüksek bir likitide ile 

                                                   
1 Aksi belirtilmedikçe mevduat, kalkınma ve yatırım ile katılım bankalarını içerir. BDDK verileri kullanılmıştır.  
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çalışmıştır. Sermaye yeterliliği hem çekirdek sermaye oranında hem yasal sermaye oranında 
yüksek bir düzeyde seyretmiştir. Bunda, karın özkaynağa olan desteği ile göreli olarak daha az 
olsa da riskli varlık artışındaki yavaşlamanın da etkisi olmuştur. 
Varlıkların daha uzun, kaynakların daha kısa vadeli olması nedeniyle, faiz oranlarındaki 
yükselmeye bağlı olarak faiz marjı yılın ilk yarısında daralmış, faaliyet hacminin yavaşlamasına 
bağlı olarak faiz dışı gelirler daha yavaş artmıştır. Bunların yanında, özel ve genel karşılıklardaki 
yüksek artışlar, kar hacminin gerilemesine yol açmıştır. Özkaynak karlılığı, yüzde 11 ile DİBS 
faizinin 5 puan gerisinde kalmıştır. 
Milli bir derecelendirme şirketi oluşturulması için çalışmalar tamamlanmış, JCR Avrasya’nın ortaklık 
yapısı değişmiştir. İpotek Finansman Şirketi kuruluş çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır. 
Ticari krediler için bir varlık yönetim şirketi kurulması çalışmaları başlatılmıştır.   
Toplam aktiflerin gsyh’ye oranı yüzde 105 
Toplam aktifler yıllık bazda yüzde 16 oranında büyüyerek 4.492 milyar TL’ye (756 milyar dolar) 
ulaşmıştır. Toplam aktiflerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 105 düzeyindedir. Aktifler içinde 
kredilerin payı yüzde 59, menkul kıymetlerin payı ise yüzde 15’tir. Mevduat, aktiflerin yüzde 57’sini, 
mevduat dışı kaynaklar ise yüzde 22’sini finanse etmiştir. Özkaynakların toplam aktiflere oranı 
yüzde 11’dir. 
Sermaye yeterliliği yüzde 18 ile yüksek düzeyde 
Özkaynaklar yüzde 17 oranında artarak 492 milyar TL (83 milyar dolar) olmuştur. Sermaye 
yeterliliği yüzde 18 düzeyinde gerçekleşmiştir. Çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14 ile 
yüksek düzeyini korumuştur.  
Kredi/mevduat oranı geriledi  
Kredi mevduat oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 14 puan azalarak yüzde 104 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu oran TL kredi ve mevduatta yüzde 130, YP kredi ve mevduatta ise yüzde 78 
düzeyindedir. 
Kredilerin gsyh’ya oranı yüzde 62  
Kredilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 62, aktiflere oranı yüzde 60 düzeyindedir. Krediler 
içinde TL kredilerin payı yüzde 62 düzeyindedir. Kredilerin yüzde 53’ü büyük işletmelere, yüzde 
24’ü KOBİ’lere, yüzde 23’ü ise bireysel müşterilere kullandırılmıştır.  
Tahsili gecikmiş alacak oranı arttı 
Tahsili gecikmiş alacak miktarı 150 milyar TL’dir. Özel karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacakların 
kredilere oranı yüzde 5,3 olmuştur. Bu oran kurumsal kredilerde yüzde 5,8, bireysel kredilerde ise 
yüzde 3,8’dir. Kredi kartlarında tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 5; KOBİ kredilerinde ise yüzde 
9,2’dir. Eylül 2019 itibariyle, aktiften silinen alacakların kredilere oranı yüzde 2,2, yeniden 
yapılandırılan alacakların kredilere oranı ise yüzde 5,4 düzeyindedir.  
Özkaynak karlılığı yüzde 11 oldu 
Net kar hacmi yüzde 7 oranında daralmış ve 49 milyar TL olmuştur. Kar hacmi, dolar bazında 
yüzde 17 gerilemiş ve 8,4 milyar dolar olmuştur. Ortalama özkaynak karlılığı 260 baz puan 
azalarak yüzde 11 olmuştur. Ortalama özkaynak karlılığı, yüzde 16 olan devlet iç borçlanma 
senetlerinin getirisinin (gösterge tahvil, günlük ortalama) 5 puan altındadır.   
Bankaların piyasa değeri azaldı 
BİST’te işlem gören bankacılık sektör hisselerinin piyasa değeri 44 milyar dolardan 56 milyar 
dolara artmıştır. Bankacılık sektörü piyasa değerinin toplam piyasa değerine oranı yüzde 30 olarak 
gerçekleşmiştir. Piyasa değerinin defter değerine oranı 0,84’ten 1,16’ya artmıştır. Bankaların 
piyasa değerinde görülen ciddi artış, genele yayılan bir hareket olmayıp, bir bankanın değerindeki 
hızlı artıştan kaynaklanmıştır. Bu bankamız hariç olarak bakıldığında piyasa değeri 38 milyar 
dolardan 35 milyar dolara azalmıştır. Bankacılık sektörü piyasa değerinin toplam piyasa değerine 
oranı yüzde 25 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa değerinin defter değerine oranı değişmeyerek 0,77 
olmuştur. 
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Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü (Aralık 2019, milyar TL) 
Sektör Tutar Toplam İçindeki Pay (%) 
Bankalar  4.491 81 
Portföy yönetim şirketleri  268 5 
Sigorta şirketleri 232 4 
İşsizlik sigortası fonu 200 4 
Emeklilik yatırım fonları  122 2 
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 81 1 
Finansal kiralama şirketleri 58 1 
Faktoring şirketleri  37 1 
Finansman şirketleri  26 0 
Aracı kurumlar 28 1 
Reasürans şirketleri 5 0 
Girişim sermayesi*  2 0 
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları  0,6 0 
Toplam 5.529 100 
*Tebliğ değişikliği nedeniyle 31.12.2013 tarihinden itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy tablosu hazırlama yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 

Türkiye’de Finansal Sektörde Düzenleme ve Denetim 
Finansal kurumlar/işlemler Düzenleme ve Denetim Otoritesi 
Banka ve diğer kredi kuruluşları 

BDDK 

   Bankalar 
   Finansal kiralama şirketleri 
   Faktoring şirketleri 
   Finansman şirketleri 
   Varlık yönetim şirketleri 
Sermaye piyasası kuruluşları 

SPK 

   Yatırım fonları 
   Aracı kurumlar  
   Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 
   Menkul kıymet yatırım ortaklıkları 
   Portföy yönetim şirketleri 
   Girişim sermayesi 
   Emeklilik yatırım fonları 
Sigorta şirketleri 
Reasürans şirketleri 
İşsizlik sigortası fonu 
Emeklilik fonları 

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı  

Ödeme sistemleri TCMB 
Tasarruf sigorta sistemi TMSF 
Suç gelirleriyle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi MASAK 

Risk Merkezi:  
 
Risk Merkezi’nin 54 banka, 56 faktoring şirketi, 23 finansal kiralama şirketi, 15 finansman şirketi, 19 varlık yönetim 
şirketi, 9 kredi sigortası işlemi yapan sigorta şirketi, Kredi Garanti Fonu, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği, 
Borsa İstanbul A.Ş. ve 1 derecelendirme şirketi olmak üzere 180 üyesi bulunmaktadır. 
 

Risk Merkezi üyelerinden müşteri, kredi, kredi sigortası, çek, senet, içsel derecelendirme, mücbir hal ve kredi 
derecelendirme not bilgileri toplanmakta; buna karşılık müşteri, kredi, kredi sigortası, çek, senet, mücbir hal ve 
kredi derecelendirme not bilgileri üyelerle paylaşılmaktadır. 
 

Risk Merkezinin sunduğu hizmetler kapsamında, Ocak- Aralık 2019 döneminde üyeler tarafından; 
 

•    bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı uygulaması (KRS) kapsamında 553 milyon adet, 
•    ticari nitelikli kredi uygulaması (KRM) kapsamında 54 milyon adet, 
•    gerçek ve tüzel kişilere ilişkin özet bilgilerin yer aldığı kredi limit kredi risk (KLKR) uygulaması ve risk raporu 

uygulaması kapsamında 66 milyon adet, 
•    çek uygulaması kapsamında 42 milyon adet müşteri sorgusu gerçekleştirilmiştir. 
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Bankacılık Sektörü 2019 

Faaliyetteki bankalar  
Mart 2020 itibariyle 54 banka faaliyet göstermiştir. Bankaların 34 tanesi mevduat bankası, 14 tanesi 
ise kalkınma ve yatırım bankasıdır. Mevduat bankalarından 3’ü kamusal sermayeli, 9’u ise özel 
sermayeli bankadır. Türkiye’de 6 adet katılım bankası bulunmaktadır.[1]  BDDK’nın 26 Şubat 2019 
tarihli kararına göre, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verilmiştir. Ayrıca, BDDK'nın 
16 Mayıs 2019 tarihli kararıyla "Golden Global Yatırım Bankası A.Ş." 15 Ekim 2019 tarihinde 
kurulmuştur. Yine BDDK'nın, 30 Ocak 2020 tarihli Kararı ile "Golden Global Yatırım Bankası A.Ş."ye 
faaliyet izni verilmiştir. 

Banka sayısı 
 

 2018 2019 Mart 2020 
Mevduat bankaları 34 34 34 
  Kamu sermayeli 3 3 3 
  Özel sermayeli 9 9 9 
  Yabancı sermayeli 20 21 21 
TMSF Devr. 1 1 1 
Kalkınma ve yatırım bankaları 13 13 14 
Katılım bankaları 5 6 6 
Toplam 52 53 54 

                                                         Kaynak: TBB, BDDK 

Yurtdışında yerleşiklerin yüzde 51 ve daha fazla oranda paya sahip oldukları yabancı sermayeli 
mevduat bankalarının sayısı 21’dir. Kalkınma ve yatırım bankalarının 3’ü kamu sermayeli, 7’si özel 
sermayeli ve 4’ü yabancı sermayeli bankadır.  

Türkiye'de Bankacılık Sektörü Sermaye Yapısı (yüzde) 
 

 
Kaynak: TBB 

Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler hariç tutulduğunda, yurtdışında yerleşiklere ait bankaların 
toplam özkaynaklar içindeki payı Eylül 2019 itibariyle yaklaşık olarak yüzde 23 olmuştur.  
İstihdam   
Çalışan sayısı bir önceki yıla göre sınırlı bir şekilde gerilemiş ve 205 bin kişi olmuştur.  

İstihdam (Bin kişi) 
 
         
 
 
 
 
 

 
   

                                Kaynak: TBB, BDDK 

 

                                                   
[1] Katılım bankaları hakkında detaylı bilgiye www.bddk.org.tr ve www.tkbb.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

23,5 23,2 23,6 22,9 23,0

24,2 24,6 25,1 25,3 25,0

52,2 52,2 51,3 51,8 52,1

2015 2016 2017 2018 Eyl-19
Yerleşik Yabancı Halka Arz

  2018 2019 Değişme 
Mevduat bankaları 187 184 -2 
   Kamu sermayeli 60 60 0 
   Özel sermayeli 72 69 -4 
   Yabancı sermayeli 55 54 -2 
   TMSF Devr. 0,2 0,2 0 
Kalk. ve yat. bankaları 5 5 0 
Katılım bankaları 16 16 0 
Toplam 208 205 -1 
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Çalışanların yüzde 90’ı mevduat bankaları, yüzde 2’si kalkınma ve yatırım bankaları tarafından 
istihdam edilmiştir.  

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 29’u kamu sermayeli mevduat bankalarında, yüzde 34’ü 
özel sermayeli mevduat bankalarında ve yüzde 26’sı yabancı sermayeli bankalarda çalışmaktadır. 
Sektörde kadın çalışanların oranı yüzde 51’dir.  

Şube sayısı 
Şube sayısı 198 adet azalarak 11.378’e gerilemiştir. Şube sayısındaki azalma mevduat 
bankalarından kaynaklanmıştır.  

Şube Sayısı* 
  2018 2019 Değişme 
Mevduat bankaları 10.400 10.137 -263 
   Kamu sermayeli 3.718 3.707 -11 
   Özel sermayeli 3.963 3.785 -178 
   Yabancı sermayeli 2.718 2.644 -74 
   TMSF Devr.  1 1 0 
Kalk. Yat. bankaları 54 62 8 
Katılım bankaları 1.122 1.179 57 
Toplam 11.576 11.378 -198 

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

Şube sayısı, özel sermayeli mevduat bankalarında 178, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 74 
ve kamu sermayeli mevduat bankalarında 11 adet azalırken, kalkınma ve yatırım bankalarında 8 
adet ve katılım bankalarında 57 adet artmıştır. 

100.000 bin kişiye düşen Çalışan ve Şube (adet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Kaynak: TBB, TÜİK 

2019 yılında, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 7 kişi gerileyerek 227, şube sayısı ise 0,5 düşerek 
12,3 olmuştur.   
Yoğunlaşma 
Eylül 2019 itibariyle, ilk beş bankanın aktiflerinin sektör payı yüzde 56’dır. Mevduat hacmine göre, ilk 
beş bankanın toplam içindeki payı değişmezken, krediler içindeki payları ise 2 puan artmıştır. 

Yoğunlaşma (Yüzde)  
 

  2005 2018 2019** 
İlk beş banka* 
   Aktif 63 56 56 
   Mevduat 66 61 61 
   Kredi 56 56 58 
İlk on banka* 
   Aktif 85 86 86 
   Mevduat 89 88 88 
   Kredi 80 86 87 

                                                                    * Toplam aktiflere göre. ** Eylül 2019 
                                                                    Kaynak: TBB. 
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İlk on bankanın toplam aktifler içindeki payları değişmeyerek yüzde 86 olmuştur. İlk on bankanın 
toplam mevduat içindeki payı değişmeyerek yüzde 88 olurken; krediler içindeki payları ise 1 puan 
yükselerek yüzde 87 olmuştur.   
İlk beş banka içinde 3 kamu bankası, 1 özel banka ve 1 yabancı sermayeli banka yer alırken, ilk on 
banka arasında 3 kamu bankası, 3 özel banka, 3 yabancı sermayeli banka ve 1 kalkınma ve yatırım 
bankası bulunmaktadır. 

Banka Büyüklükleri (2019)  
 

Milyar dolar 0-2 2-10 10-40 40-80 80-100 100+ 
Mevduat 11 11 4 6 - 1 
  Kamu - - - 2 - 1 
  Özel 2 3 1 3 - - 
  Yabancı 9 8 3 1 - - 
Fon 1 - - - - - 
Kal.Yat. 7 5 1 - - - 
Toplam 19 16 5 6 - 1 

                      Kaynak: TBB 

Aktif büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde 1, 40 milyar dolar ile 80 milyar dolar arasında 6 banka 
vardır. Bununla birlikte, 35 tane bankanın aktif büyüklüğü 10 milyar doların altındadır. 

Bilanço büyüklüğü 
Toplam aktifler yüzde 16 artarak 4,5 trilyon TL’ye yükselmiştir. Toplam aktifler dolar bazında yüzde 3 
artarak 756 milyar dolar olmuştur.  Sabit kurlarla toplam aktifler yüzde 15 oranında artmıştır.  

Toplam Aktifler 

 
             Kaynak: BDDK 

Toplam aktiflerin gsyh’ya oranı yüzde 105 düzeyindedir.  
Büyüme hızı mevduat bankalarında yüzde 15; kamu sermayeli bankalarda yüzde 22, özel sermayeli 
bankalarda yüzde 11 ve yabancı sermayeli bankalarda ise yüzde 9 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Kalkınma ve yatırım bankalarının bilanço artış hızı yüzde 17 olmuştur. 
Sektör payları 
Mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki payı yüzde 87, kalkınma ve yatırım bankalarının 
payı yüzde 7, katılım bankalarının payı ise yüzde 6 olmuştur.  

Kamu sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 34, özel sermayeli mevduat bankalarının payı 
yüzde 31, yabancı sermayeli mevduat bankalarının payı ise yüzde 22’dir.  

Banka Gruplarının Sektör Payları (2019, yüzde) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Kaynak: BDDK. 
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 Aktifler Krediler Mevduat 
Mevduat  87 87 92 
   Kamu 34 36 37 
   Özel 31 30 32 
   Yabancı 22 21 23 
KYB 7 8 0 
Katılım  6 5 8 
Sektör 100 100 100 
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Bilanço dışı işlemler 
Bilanço dışı işlemler yüzde 11 oranında büyümüştür. Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler kalemi 
yüzde 4, taahhütler kalemi ise yüzde 12 artmıştır. Toplam aktiflerin gayri nakdi kredilere oranı yüzde 
93’tür. Türev finansal araçlar, riskten korunma amacıyla yapılan işlemleri göstermektedir. 

Bilanço Dışı İşlemler 
 
 
 
 
 
 
                                          Kaynak: BDDK. 

Bilançonun Türk Lirası – yabancı para yapısı   
Bankacılık sektörünün Türk lirası aktifleri yüzde 17, Türk lirası pasifleri ise yüzde 14 artmıştır. Buna 
karşılık, yabancı para aktiflerin TL karşılığı yüzde 15; pasifler ise yüzde 17 büyümüştür.  

Seçilmiş YP Bilanço Kalemleri (Milyar dolar) 
  2018 2018 Yüzde değişme 

Likit Aktifler 90 94 5 
 Bankalar 26 27 6 
 Zorunlu karşılıklar 30 32 8 
Menkul kıymetler 28 42 51 
Krediler 181 171 -6 
Aktifler 320 328 2 
Mevduat 188 220 17 
Merkez Bankası 16 16 1 
Bankalar 97 80 -17 
Repo 8 9 11 
İhraç edilen men.kıy. 26 22 -14 
Sermaye ben. krediler 14 19 32 
Pasifler 365 378 4 

                           Kaynak: BDDK 

Bilanço içinde Türk lirası aktiflerin payı 1 puan artarak yüzde 57’ye yükselirken, TL pasiflerin payı ise 
değişmemiş ve yüzde 50 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında YP krediler 10,1 milyar dolar, YP 
mevduat dışı kaynaklar 19,3 milyar dolar azalmıştır.  

Türk Lirası Kalemlerin Bilanço İçindeki Payı  (Yüzde) 

 
                                                                  Kaynak: BDDK 
Yabancı sermayeli bankalarda TL aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 55, kamu sermayeli 
bankalarda yüzde 65, özel sermayeli bankalarda ise yüzde 57 düzeyindedir.  
Benzer farklılıklar kaynakların dağılımında da vardır. Nitekim kamu sermayeli bankalarda, TL 
pasiflerin toplam pasifler içindeki payı yüzde 59 iken, bu oran özel sermayeli bankalarda yüzde 48 ve 
yabancı sermayeli bankalarda yüzde 47’dir.   
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Aktifler Pasifler

  Yüzde değişme 
  Milyar TL Milyar dolar TL dolar 

Bilanço Dışı Kalemler 4.821 812 11 -1 
Gayrinakdi yükümlülükler 815 137 4 -7 
Taahhütler 4.006 674 12 0 
  Türev finansal araçlar 3.223 543 11 -1 
  Diğer taahhütler 783 132 19 5 
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Bankaların dış borç stoku 
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, bankacılık sektörünün dış borç stoku 13 milyar dolar 
azalarak 150 milyar dolara gerilemiştir. Bankaların dış borçlarının gsyh’ya oranı ise 0,8 puan 
gerileyerek yüzde 20 olmuştur.   
Bankaların bilançosu içinde YP kalemler, aktiflerde 328 milyar dolar, pasiflerde ise 378 milyar 
dolardır. YP aktiflerin yüzde 52’lik bölümü kredilerden gelmektedir. Kaynak tarafında ise yüzde 58’lik 
bölümün büyük kısmı, yerleşiklere ait olan yabancı para mevduatlar oluşturmaktadır.  

Kur riski  
Bankacılık sektörü bilanço içi döviz pozisyonu 44 milyar dolar açık verirken, yabancı para net genel 
pozisyonu aynı oranda fazla vermiştir. Net genel pozisyonun özkaynaklara oranı yüzde sıfır olarak 
gerçekleşmiştir.  

Döviz Pozisyonu (Milyar dolar) 
 
 2018 2019 Yüzde değişme 

Bilanço içi döviz pozisyonu    
    Varlıklar 330 333 1 
    Yükümlülük 364 377 4 
    Döviz pozisyonu -34 -44 - 
Bilanço dışı döviz pozisyonu 36 44 22 
Net döviz pozisyonu 2 0 - 

                                    Kaynak: BDDK 

Dışa açıklık oranı  
Bankacılık sektörünün 2019 yılı itibariyle yurtdışı varlıkları 1 milyar dolar artış ile 72 milyar dolar, 
yurtdışı yükümlülükleri ise 19 milyar dolar azalışla 144 milyar dolar olmuştur Yurtdışı varlıkların 
toplam varlıklara oranı yüzde 10; yurtdışı yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı ise yüzde 19 
olmuştur. Yurtdışı varlıklar, yurtdışı yükümlülüklerin yüzde 50’si seviyesindedir.  

Bankacılık Sektörü Dışa Açıklık  (yüzde) 

 
                                                             Kaynak: BDDK 

Bilanço yapısı  
Varlıkların yüzde 59’u kredilerden, yüzde 14’ü likit aktiflerden oluşmaktadır. Menkul değerlerin payı 
yüzde 15 düzeyindedir. İştirak ve sabit kıymetlerin payı yüzde 3’tür.  

Seçilmiş Bilanço Kalemleri (2019) 
        Yüzde pay 

  Milyar TL Milyar dolar TL Yüzde değ. 2018 2019 
  Likit aktifler 644 108 13 15 14 
  Finansal varlıklar 661 111 38 12 15 
  Krediler 2.657 447 11 62 59 
Aktifler 3.867 4492 16 100 100 
  Mevduat 2.567 432 26 53 57 
  Mevduat dışı 998 168 -1 26 22 
  Özkaynaklar 492 83 17 11 11 
Pasifler 4.492 756 16 100 100 

                       Kaynak: BDDK 

10

19

50

0

10

20

30

40

50

60

Yurtdışı varlıklar / toplam
varlıklar

Yurtdışı yükümlülükler /
toplam yükümlülükler

Yurtdışı varlıklar / yurtdışı
yükümlülükler

25



 

Kaynakların yüzde 57’si mevduat, yüzde 22’si mevduat dışı kaynaklardan oluşmaktadır. 
Özkaynakların payı yüzde 11, diğer pasiflerin payı ise yüzde 8 düzeyindedir. 

Krediler 
Kredi hacmi nominal olarak yüzde 11, sabit kurlarla yüzde 13 oranında artarak 2.657 milyar TL (447 
milyar dolar) olmuştur. 

Krediler (Gsyh’ya oran, yüzde) 

 
                                                          Kaynak: BDDK, TÜİK 
Büyük ölçekli işletmelere ve proje finansmanına kullandırılan kredilerin gsyh’ya oranı 34, KOBİ’lere 
kullandırılan kredilerin oranı yüzde 16, bireylere kullandırılan krediler ise yüzde 15’tir. Geçen yılın 
aynı dönemine göre kurumsal ve KOBİ kredilerinin gsyh’ya oranı 1 puan gerilerken; bireylere 
kullandırılan kredilerde değişiklik olmamıştır. Kredilerin yüzde 62’si Türk lirası, yüzde 38’i ise yabancı 
para kredilerden oluşmuştur.  
Kredilerin dağılımı 
Krediler içinde büyük işletmelere ve projelere kullandırılan kredilerin payı yüzde 53, KOBİ kredilerinin 
payı yüzde 24, bireysel kredilerin payı ise yüzde 23 olmuştur.  
Toplam kredilerden imalat sanayii yüzde 30, ticaret yüzde 13, inşaat yüzde 9 ve enerji sektörü yüzde 
7; emlak komisyonculuğu yüzde 6 pay almıştır.  

Kredilerin Dağılımı (Milyar TL) 
  2019 Değişme 

(yüzde) 
Pay (yüzde) Gsyh oran 

(yüzde) 
Kurumsal 2.159 12 77 50 
   KOBİ 678 11 24 16 
Bireysel 645 16 23 15 
   Kredi kartları 164 14 6 4 
   Tüketici ve konut  481 16 17 11 
       Konut 201 6 7 5 
       Otomobil 7 0 0 0 
       Tüketici 273 26 10 6 
Toplam 2.805 13 100 66 

                                 Kaynak: BDDK. 

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerde toplam taahhüt miktarı yüzde 4 azalarak 516 
milyar TL (87 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu krediler içinde en yüksek payı yüzde 42 ile 
enerji sektörü almaktadır. Proje kredilerinin yüzde 10’u gayrimenkul; yüzde 30’u da altyapı alanlarına 
kullandırılmıştır. Diğer kredi türlerinin toplam içindeki payı yüzde 18 düzeyindedir. 

Proje Kredileri (Milyar TL) 
  2018 2019 Yüzde değişme 
Risk Bakiyesi 430 439 2 
  Nakdi 386 400 4 
  Gayrinakdi 45 39 -13 
Toplam taahhüt 538 516 -4 

                                                Kaynak: TBB 
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KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler yüzde 3; gayri nakdi krediler ise yüzde 8 artmıştır. Kredi 
kullandırılan KOBİ sayısı 3,9 milyondur. KOBİ kredilerinin yüzde 29’u mikro işletmelere, yüzde 32’si 
küçük, yüzde 39’u orta işletmelere kullandırılmıştır. KOBİ kredisinin ortalama büyüklüğü 196 bin 
TL’dir. 
Bireysel krediler içinde, konut kredilerinin payı yüzde 31, ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 42, kredi 
kartlarının payı yüzde 25, otomobil kredilerinin payı ise yüzde 1 olmuştur.  
Eylül 2019 itibariyle, toplam 2,3 milyon kişi, ortalama 80 bin TL konut kredisi kullanmıştır. İhtiyaç 
kredisi kullananların sayısı 15 milyon kişi, ortalama kredi miktarı ise 14,1 bin TL’dir. 

Kredi ve Mevduat Artışına Katkılar (yüzde) 
 

 

 
 

 
 

 

                            
                                                                            Kaynak: BDDK  

Krediler 2019 yılında 262 milyar TL artarken bu artışın yüzde 59’luk bölümü kamu bankalarından 
gelmiştir. Kredi artışının yüzde 13’ü özel, yüzde 12’si ise yabancı bankalardan gelmiştir. 531 milyar 
TL’lik mevduat artışının ise yüzde 44’ü kamu bankalarından kaynaklanmıştır. Toplam mevduat 
artışının yüzde 24’ü özel bankalardan, yüzde 17’si ise yabancı bankalardan kaynaklanmıştır.  
Sektörde TL krediler 203 milyar TL artarken, artışın 113 milyar TL’lik kısmı ticari, 90 milyar TL’lik 
kısmı bireysel kredilerde olmuştur. 

Kamu bankalarında TL krediler 149 milyar TL artarken bunun 97 milyar TL’si ticari, 51 milyar TL’si 
ise bireysel kredilerde olmuştur. Özel bankalarda TL krediler 39 milyar TL artmış, bunun 16 milyar 
TL’si ticari kredilerde gerçekleşmiştir. Yabancı sermayeli bankalarda 12 milyar TL olan TL kredi 
artışının tamamı bireysel kredilerdeki artıştan kaynaklanmıştır. 
Banka dışı finansal kuruluşların kredileri 
TBB Risk Merkezi Raporu’na göre Türkiye’de banka dışı kredi kurumları tarafından doğrudan 
kullandırılan nakdi krediler Aralık 2019 itibariyle 96 milyar TL olmuştur. Nakdi kredilerin 48 milyar 
TL’si finansal kiralama şirketleri, 23 milyar TL’si finansman şirketleri ve 25 milyar TL’si ise faktoring 
şirketleri tarafından kullandırılmıştır.  

Bankalar Dışındaki Finansal Kuruluşların Kredileri (2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Kaynak: TBB Risk Merkezi Raporu 
                                                        * Gerçek veya tüzel kişilerce yurtdışından kullanılan yurtiçi bankalar tarafından aracılık edilen krediler dahil edilmiştir. 

Söz konusu kuruluşlarda tasfiye olacak alacaklar 2018 yılı sonu itibariyle 9,6 milyar TL olmuştur. 
Böylece, tasfiye olacak alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Banka dışı kredi kurumları kredilerin gsyh’ya oranı yüzde 2,2 olmuştur. 

Kredi riski  
Tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 55 artarak 150 milyar TL olmuştur. Özel karşılık öncesi tahsili 
gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 5,3 olmuştur.  

  Nakdi Krediler* 
(milyar TL) 

Gsyh Oran 
(yüzde) 

Finansal Kiralama 48 1,1 
Tüketici Finansman 23 0,5 
Faktoring  25 0,6 
Toplam 96 2,2 
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Özel Karşılık Öncesi Takipteki Krediler/Toplam krediler (yüzde) 

 
                                                                 Kaynak: BDDK  

Bu oran kurumsal kredilerde yüzde 5,8, bireysel kredilerde ise yüzde 3,8’dir. Kredi kartlarında tahsili 
gecikmiş alacak oranı yüzde 5; KOBİ kredilerinde ise yüzde 9,2’dir.  
Sektörler itibariyle tahsili gecikmiş alacak oranı inşaat sektöründe yüzde 9,5, ticaret sektöründe 
yüzde 7,1, enerji sektöründe yüzde 6,6, madencilik sektöründe 5,4 ve imalat sektöründe yüzde 5,2 
düzeyindedir.  

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (Toplam kredilere oranı, yüzde) 
 

 
 
 
 
 
                                                         Kaynak: BDDK. 
 

Eylül 2019 itibariyle, aktiften silinen alacakların kredilere oranı yüzde 2,2, yeniden yapılandırılan 
alacakların kredilere oranı ise yüzde 5,4 düzeyindedir.  

Yapılandırılan alacakların miktarı bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında artarak 138 milyar TL 
olmuştur.   

Mevduat  
Toplam mevduat, nominal olarak yüzde 26 oranında, sabit kurlarla ise yüzde 22 büyüyerek 2.567 
milyar TL (432 milyar dolar) olmuştur. Mevduatın gsyh’ya oranı yüzde 60’tır. Bilançonun yüzde 57’si 
mevduat ile finanse edilmiştir.  

Mevduat (Gsyh’ya oran, yüzde) 

 
                                                               Kaynak: BDDK, TÜİK 
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             2017 2018 2019 
Kurumsal 2,8 3,8 5,8 
   KOBİ 4,9 7,2 9,2 
Bireysel 3,5 4 3,8 
   Kredi kartları 6 5,3 5,0 
   Tüketici ve konut  2,7 2,8 3,4 
      Konut 0,4 0,5 0,6 
      Otomobil 2,8 3,1 2,8 
      Tüketici 4,8 4,9 4,4 
Toplam 2,9 3,9 5,3 
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TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 2 puan azalarak yüzde 49’a gerilemiştir. Türk lirası 
mevduatın toplam mevduat içindeki payı kamu bankalarında yüzde 56, özel bankalarda yüzde 45 ve 
yabancı bankalarda yüzde 46 düzeyindedir. 
Gerçek kişiler mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 62, toplam aktiflere oranı ise yüzde 28 
düzeyindedir. Gerçek kişiler mevduatının gsyh’ya oranı yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir. Kıymetli 
maden mevduatı 82 milyar TL ile toplam mevduatın yüzde 3’ünü oluşturmaktadır.  Toplam 
mevduatın ortalama vadesi 2,7 aydır. Ortalama vade TL mevduat için 2,6, yabancı para mevduat için 
ise 3 aydır.  
Sabit kurlarla kredi büyümesi 2018 yılı Ekim ayından itibaren mevduat büyümesinin üzerinde 
seyretmiştir.  2019 yılının ikinci yarısından itibaren hem kredilerde hem de mevduatta büyüme oranı 
artış eğilimine girmiştir.  

Kredi ve Mevduat Büyümesi (Sabit kurlarla, yıllık yüzde değ.) 

 
                                                       Kaynak: BDDK        
Kredi mevduat oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 14 puan azalarak yüzde 104 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu oran TL kredi ve mevduatta yüzde 130, YP kredi ve mevduatta ise yüzde 78 
düzeyindedir. 

  Kredi / Mevduat (Yüzde) 

 
                                                                Kaynak: BDDK. 

Mevduat dışı kaynaklar 
Mevduat dışı kaynaklar nominal olarak yüzde 1 daralırken, sabit kurlarla yüzde 5 oranında artmış ve 
993 milyar TL (167 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevduat dışı kaynaklar toplam 
kaynakların yüzde 22’sini oluşturmuştur.  

Mevduat ve Mevduat Dışı Kaynaklar (Milyar TL) 
  2018 2019 
 TP YP TP YP 
Mevduat 1.042 994 1.259 1.308 
Mevduat Dışı Kaynaklar 239 769 243 750 
   Merkez Bankası 2 82 0 93 
   Para Piyasası 74 0 4 0 
   Bankalar 53 510 59 474 
   Repo  55 41 102 52 
   İhraç Edilen Men. Kıy. 39 135 63 130 

                           Kaynak: BDDK. 
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Mevduat dışı kaynakların yüzde 54’ü yurtdışı bankalardan kullanılan kredilerdir. Mevduat dışı 
kaynaklar içinde YP kaynakların payı yüzde 76 düzeyindedir. 

Para piyasalarından borçlanma önemli oranda daralarak 4 milyar TL olmuştur. Öte yandan, bankalar 
tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar 193 milyar TL büyüklüğe ulaşmış ve bilançonun yüzde 4’ünü 
oluşturmuştur. Sendikasyon kredilerinin miktarı 15,6 milyar dolar düzeyindedir.  

Özkaynaklar 
Özkaynaklar yüzde 17 oranında artarak 492 milyar TL (83 milyar dolar) olmuştur. Özkaynakların 103 
milyar TL’si ödenmiş sermaye, 313 milyar TL’si rezervlerden ve kalanı değerleme fonlarından 
oluşmaktadır.  

Özkaynaklar (Milyar dolar) 

         Kaynak: BDDK. 

Serbest özkaynaklar (özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacaklar) 321 
milyar TL’den 365 milyar TL’ye yükselmiş; dolar bazında ise 61 milyar dolar seviyelerinde kalmıştır. 
Özkaynaklar toplam aktiflerin yüzde 11’ini finanse etmiştir. Serbest özkaynakların toplam aktiflere 
oranı ise yüzde 8,1 düzeyindedir.   
Sermaye yeterliliği 
Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18,4 düzeyindedir. Çekirdek sermaye rasyosu ise yüzde 
14,2 olmuştur.  

Sermaye Yeterliliği (Yüzde) 

  Kaynak: BDDK.

Sermaye yeterliliği oranı mevduat bankaları grubunda yüzde 18; kalkınma ve yatırım bankalarında 
ise yüzde 25,3 düzeyindedir. Bu oran katılım bankalarında ise yüzde 18 olmuştur. Risk ağırlıklı 
varlıkların bilançoya oranı yüzde 73 düzeyindedir. Risk ağırlığı yüzde 100 ve üzeri olan varlıkların 
toplam içindeki payı bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 61 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Risk ağırlıklı varlıklar yüzde 15; yasal özkaynaklar ise yüzde 22 büyümüştür. Aktiflerin yasal 
özkaynak kaldıraç oranı 7,4 kat olarak gerçekleşmiştir. 
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Gelir-Gider 
2019 yılında faiz gelirleri yüzde 14, faiz giderleri ise yüzde 16 artmıştır. Böylece net faiz geliri yüzde 
11 oranında artarak 162 milyar TL olmuştur. Sektörün faiz dışı giderleri yüzde 13, faiz dışı gelirleri 
yüzde 25 artmıştır. Kambiyo zararı daralmasına karşın; sermaye piyasası işlemlerine bağlı zarardaki 
artış sonucu, faiz dışı gelir gider dengesi negatif bakiyesi geçen yıla göre önemli bir değişiklik 
göstermemiş ve 45 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Gelir-Gider (Milyar TL) 
2018 2019 Değişme (yüzde) 

Faiz geliri 368 420 14 
Faiz gideri 222 258 16 
Net faiz geliri 146 162 11 
Faiz dışı gelir 54 67 24 
Faiz dışı gider 99 111 12 

      Kaynak: BDDK.

Faiz marjının ortalama aktiflere oranı azalmaya devam etmiş ve 2019 yılında yüzde 2,5 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Faiz Marjı / Ortalama Aktifler (Özel karşılık sonrası, yüzde) 

         Kaynak: BDDK.

Faiz giderlerinin faiz gelirlerinden hızlı artması, takipteki alacaklar özel provizyonundaki artış ve faiz 
dışı net gelirdeki duraklama, karlılığı olumsuz etkilemiştir. 

Kar ve karlılık 
Net kar TL bazında yüzde 7, dolar bazında ise yüzde 17 oranında azalmış ve 49 milyar TL (8,4 
milyar dolar) olmuştur. 

Net kar (Milyar dolar) 

  Kaynak: BDDK. 

Ortalama özkaynak karlılığı 260 baz puan azalarak yüzde 11 olmuştur. Bu oran, özel bankalar 
grubunda yüzde 10,2, kamu sermayeli bankalarda yüzde 9,3, yabancı sermayeli bankalarda yüzde 
12,7, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 13,7 düzeyindedir.   
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 Özkaynak Karlılığı* ve DİBS Getirisi (Yüzde) 

  Kaynak: TBB.*Yıl sonu itibariyle. 

Ortalama özkaynak karlılığı, yüzde 16 olan devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin (gösterge 
tahvil, günlük ortalama) 5 puan altındadır.   

Ortalama aktif karlılığı bir önceki yıla göre, yaklaşık 200 baz puan azalarak, Aralık 2019 itibariyle 
yüzde 1,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Kartlı işlem hacmi 
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı ile yapılan işlem 
hacmi 1.996 milyar TL (336 milyar dolar), gsyh’ya oranı ise yüzde 46 olmuştur. Sadece kredi kartları 
ile yapılan işlem hacminin artış hızı yüzde 18’dir. Kredi kartı sayısı 69 milyonu, banka kartı sayısı ise 
166 milyonu aşmıştır. POS cihazı ve ATM sayıları da sırasıyla 1,6 milyon ve 53 bin düzeyinde 
gerçekleşmiştir.   

Seçilmiş Göstergeler 
2018 2019 Değişme  (yüzde) 

Kredi kartı (bin adet) 66.305 69.826 5 
Banka kartı (bin adet) 146.375 166.211 13 
POS cihazı (bin adet) 1.587 1.599 1 
ATM 51.941 53.024 2 
Kredi kartı işlem hacmi /gsyh (yüzde) 22 22 - 
Banka kartı işlem hacmi/gsyh (yüzde) 23 24 - 
* Yerli ve yabancı kartların yurtiçi kullanımı.
Kaynak: BKM 

Dijital bankacılık 
Aralık 2019 itibariyle dijital bankacılık işlemlerini kullanan aktif müşteri sayısı 51 milyon kişiye 
ulaşmıştır. Müşterilerin yüzde 96’sı bireysel, yüzde 4’ü kurumsaldır. 2019 yılında internet bankacılığı 
işlem hacmi yüzde 18 artarak 6,4 trilyon TL olurken, mobil bankacılık işlem hacmi yüzde 31 artış ile 
4,7 trilyon TL olmuştur.  

Dijital Bankacılık Seçilmiş Göstergeler 
2018 2019 Değişme  (yüzde) 

Aktif müşteri sayısı (bin kişi) 44.182 51.014 15 
İşlem Hacmi (Milyar TL) 

 İnternet Bankacılığı 5.570 6.420 18 
 Mobil Bankacılık 3.543 4.658 31 

         Kaynak: TBB.

Uluslararası karşılaştırmalar 
Türkiye bankacılık sektörü 640 milyar euroluk aktif büyüklüğü ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında 13. sıradadır.  

AB ortalaması 1.548 milyar euro, AB gelişmekte olan ülkeler ortalaması ise 123 milyar eurodur. 

Aktiflerin gsyh’ya oranı yüzde 105 ile AB ortalamasının altındadır. 
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Türkiye bankacılık sektöründe yüzde 62 olan kredilerin aktiflere oranının AB ortalaması yüzde 67’dır. 
Türkiye bankacılık sektöründe yüzde 53 olan mevduatın pasifler içindeki payı, AB ülkelerinde 
ortalama yüzde 54 düzeyindedir. 

Özkaynakların aktiflere oranı yüzde 11 ile yüzde 8 olan AB ortalamasının üzerindedir. 
Her 100.000 kişiye 14 şube ve 257 personel düşerken, söz konusu değerler AB’de ortalama 27 ve 
652 olmuştur.   

Avrupa Birliği ve Türkiye Seçilmiş Göstergeler (2018) 

  Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK, * 100.000 kişiye düşen 

Türkiye’de bankacılık sektörü büyüklüğünün gsyh’ya oranı gelişmiş ülkelerin altında ve gelişmekte 
olan ülkeler ortalaması düzeyindedir.  

Bankacılık Sektörü  (Gsyh’ya oran, yüzde, 2018) 

      Kaynak: SNL, IMF 

Sermaye piyasalarının büyüklüğü ise henüz düşük düzeydedir ve bu alandaki büyüme potansiyelini 
göstermektedir.  

Sermaye Piyasası  (Gsyh’ya oran, yüzde, 2018) 

          Kaynak: SNL, BIS, IMF
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Birim AB ortalaması Türkiye 
Aktif milyar euro 1.548 640 
Aktif/gsyh yüzde 273 105 
Kredi milyar euro 897 396 
Kredi/gsyh yüzde 158 68 

Mevduat milyar euro 840 337 
Mevduat/gsyh yüzde 148 55 

Özkaynaklar milyar euro 122 70 
Özkaynak/aktif yüzde 8 11 
Nüfus/personel* kişi 652 257 
Nüfus/şube* adet 27 14 
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II. Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi İktisadi İşletmesi ve Türkiye Bankalar
Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi Faaliyetleri
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Türkiye Bankalar Birliği, faaliyetlerini üç yıl için hazırlanan Stratejik Faaliyet Planı (SFP) 
çerçevesinde yürütmektedir. SFP ise, tüm iç ve dış paydaşlar ile çalışanların 
görüşlerinin, ihtiyaçlarının ve beklentilerinin çeşitli anketler, ölçümler ve analizlerle 
belirlenmesi; Türkiye ve Dünya ekonomisinde ve finansal ekosistemdeki gelişmelerin 
analizi ve Yönetim Kurulu beklentilerinin incelenmesiyle belirlenen stratejiler üzerinden 
oluşturulmakta ve yürütülmektedir. 

Faaliyetlerimizi yürütürken temel değerlerimiz ve ilkelerimiz  

 Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin 
olarak belirleriz. Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçer ve sonuçlarını analiz 
ederek faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız. 

 Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Ürün ve hizmetlerimizi kalite, etkinlik, 
verimlilik ve yenileşim temelinde, çalışanlarla birlikte sürekli gözden geçirir ve 
iyileştiririz. Çalışmalarımızda katma değeri artırmayı amaçlarız. 

 Tanıma ve Takdir: Başarı, bilgi ve uzmanlığı tanır ve takdir ederiz. 

SFP üç yıllık yapılırken, stratejiler ve stratejilere ilişkin başarı ölçütleri her sene, yeni 
ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. 2019 yılı için seçilen stratejiler; 

1. Finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmak,  

2. Kamuoyunun ve müşterilerin sektör algısını güçlendirmek,  

3. TBB ve sektörün iletişimini güçlendirmek,  

4. TBB’nin ürün ve hizmet çeşitliliğini, verimliliğini artırmak ve geliştirmek, 

5. Uluslararası işbirliklerini geliştirmek,  

6. Çalışan memnuniyetini artırmak, dış paydaş memnuniyetini artırmak  

7. Bilgi güvenliğinin korunması çalışmaları yapmak, 

olarak belirlenmiştir. Bu stratejiler kapsamında belirlenen hedefleri gerçekleştirecek 
faaliyetler seçilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. 
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A. Finansal İstikrarın Sürdürülmesine Katkıda Bulunmak 
 
Üyelerimizin ve ilgili diğer kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla Birliğimiz nezdinde 
veya ilgili kurumlarda gerçekleştirilen toplantılarda gündemdeki konular 
değerlendirilmiş, Birlik görüşleri oluşturulmuş veya Birlik görüşleri ilgili kurumlara 
iletilmiştir. İlgili makamlara yapılan ziyaretlerle Birlik görüşlerinin dikkate alınması 
hususunda çaba sarf edilmiştir.  
Birlik gündeminde bulunan konularda ilgili otoriteler ile kamu kurum ve kuruluşları ile 
yakın temas ve işbirliği içinde olunmuştur. Görüş alışverişini geliştirmek amacıyla, özel 
sektör temsilcileri ve kuruluş birlikleri ve ilgili kamu otoriteleriyle sık sık bir araya 
gelinerek toplantılar yapılmıştır.  
1. Düzenlemeler 

1.1. TC Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Düzenlemeleri  
1.1.1. Bankacılık Kanunu ve Alt Düzenlemeler 

Bankacılık Kanunu kapsamında aşağıda yer verilen düzenlemeler ve konularda Birlik 
görüşü oluşturularak BDDK’ya iletilmiş, BDDK yetkilileri ile toplantılar yapılmıştır.  

1.1.1.1. 06/02/2020 tarihli “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Bankacılık Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasını öngören maddeleri 

1.1.1.2. Bankacılık Kanunu’nun “Kredi sınırları” başlıklı 54’üncü maddesi 
kapsamında kredi sınırlamasına tabi işlemler hesaplaması  

1.1.1.3. Bankacılık Kanunu’nun “Kredi sınırlamalarına tâbi olmayan işlemler” 
başlıklı 55’inci maddesi kapsamında kredi sınırlamasına tabi işlemler 
hesaplaması 

1.1.1.4. Bankacılık Kanunu’nun “Sırların saklanması” başlıklı 73’üncü 
maddesinde değişiklik talebi 

1.1.1.5. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’in 11/A ve 11/B 
maddeleri kapsamında, kredi müşterilerinden kredi tahsis aşamasında 
alınacak bilgi ve belgeler ile bankalarca düzenlenmesi gereken raporlar 

1.1.1.6. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı 

1.1.1.7. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine 
İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca SYR hesaplaması 

1.1.1.8. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

1.1.1.9. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ 
1.1.1.10. Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 
1.1.1.11. Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Yönetmeliğin 4/1 maddesinde değişiklik talebi 
1.1.1.12. Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 

Yönetmelik gereğince Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşmaları kapsamında yeniden yapılandırmaya konu olabilecek 
nitelikteki kredilerin Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak 
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Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 
sınıflandırılmaları 

1.1.1.13. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik  

1.1.1.14. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karşılık Yönetmeliği) 

1.1.1.15. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK işbirliği içinde 
gerçekleştirilecek olan banka çağrı merkezlerinin performansının 
ölçümüne ilişkin çalışma 

1.1.1.16. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz yükümlülüklerine 
ilişkin zorunlu karşılık bakiyelerine uygulanacak komisyonların finansal 
raporlamadaki sunumu 

1.1.1.17. BD111GS formunun BDDK’ya gönderim süresi 
1.1.1.18. Kredilerle ilgili tahsil edilen komisyonların muhasebeleştirilmesi 
1.1.1.19. Etki analizi (Kaldıraç Oranı, NIFO, Sermaye Yeterliliği Rasyosu Ek-2 ve 

Ek 4 - Karşı Taraf Kredi Riski) 
1.1.1.20. Etki analizi (Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski 

Sayısal Etki Analizi)  
1.1.1.21. Etki analizi (Bankacılık Kanunu’nun “Kredi Sınırları” başlıklı maddesi) 
1.1.1.22. Etki analizi (Ulusal Sayısal Etki Analizi) 
1.1.1.23. Bankaların sahibi veya kiracısı oldukları ihtiyaç fazlası taşınmazların 

kiraya verilmesi 
1.1.1.24. Tahsil imkanı kalmayan alacakların kayıttan düşülmesi 
1.1.1.25. Takipteki alacakların devri 

 
1.2. Tüketicinin Korunmasına Yönelik Ticaret Bakanlığı Düzenlemeleri 

 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında aşağıda belirtilen 
konular üyelerimiz ile değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan hususlarda Birlik görüşü 
oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiştir. 

1.2.1. Ön ödemeli konut satışı uygulamaları 
1.2.2. Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler 
1.2.3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ceza hükümleri 
1.2.4. Tüketicinin korunmasına yönelik mevzuata aykırı görüş ve yorumlar içeren 

köşe yazılarına ve açıklamalara yönelik girişimler 
Gündemde bulunan tüm konuların karşılıklı görüşülerek değerlendirilmesini teminen 
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ve 
BDDK yetkilileri ile toplantı düzenlenmesi çalışmalarına başlanmış, ancak çalışmalar 
Covid-19 salgını nedeniyle durdurulmuştur. 
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1.3. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri 
 
Faaliyet dönemi içinde aşağıda belirtilen konular değerlendirilmiş, Birlik görüşü 
oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiştir. 

1.3.1. 06/02/2020 tarihli “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin Sermaye Piyasası Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasını öngören maddeleri 

1.3.2. II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Taslağı 
1.3.3. III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik taslağı  
1.3.4. III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Tebliğde değişiklik taslağı, 
1.3.5. III--45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetler İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge 

ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde değişiklik taslağı 
1.3.6. Seri: V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye 

Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik taslağ 
1.3.7. III-52.4.b Sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı  
1.3.8. Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2.c) 

Taslağı 
1.3.9. Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ (Seri: V, 

No: 77) kapsamında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne iletilen Kamuyu 
Aydınlatma Formunun düzenlenmesi ve gönderimine ilişkin operasyonel 
süreçlerin iyileştirilmesi talebi  

1.3.10. Yatırım fonlarının finansal raporlarının KAP’ta ilan yöntemine ilişkin ek süre 
talebi  

1.3.11. e-vedo platformuna yapılan raporlamalar 
Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile uyumlu “ISDA Master 
Agreement Schedule – CSA” benzeri standart bir türev çerçeve ana sözleşmesi ve eki 
ile bu sözleşmeye ek standart teminatlandırma ekinin ve mekanizmasının 
oluşturulması amacıyla mesleki tanzim kararı veya tavsiye kararı olarak üyelerimize 
duyurulması konusunda danışmanlık hizmeti alınarak çalışmalara başlanmıştır. 
 

1.4. Vergi Düzenlemeleri 
Faaliyet dönemi içinde aşağıda belirtilen konular üyelerimiz ile değerlendirilmiş, ihtiyaç 
duyulan hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiş, ilgili kurum 
yetkilileriyle muhtelif toplantılar yapılmış, ilgili kurumların bilgi ve görüş talepleri 
karşılanmıştır. 

1.4.1. 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili olarak, yurtdışı bankaların 
iştiraklerinin bankalarımızla yaptıkları döviz alım-satım işlemlerinde 
Kambiyo Gider Vergisi’nin yüzde 0 olarak uygulanması talebi 
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1.4.2. 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı sonrası ihracatçı birlikleri üyelerinin ve 
üyeliklerin aktiflik durumunun nasıl tespit edileceği ve bu bilgilere 
bankalarca nasıl ulaşılabileceği 

1.4.3. Bankalarca yasal takipteki müşterilerden icra dairesi dışında yapılan 
tahsilatlarda tahsil harcı uygulaması 

1.4.4. Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

1.4.5. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Menkul Sermaye İratlarının 
Vergilendirilmesi Çalışma Grubu Raporu 

1.4.6. Sanayi sicil belgesine haiz işletmelere kullandırılan kredilerde 6655 sayılı 
Kanun ile sağlanan BSMV istisnası uygulaması konusunda net belirlemeler 
yapılması ve iade süreçlerinin bankaların dahil olmayacağı şekilde 
yapılandırılması talebi 

1.4.7. Bankaların akreditif işlemlerini dayanak göstererek yurtdışından finansman 
sağladığı durumlarda KKDF uygulaması 

1.4.8. Bankaların kredi müşterileri ile imzaladığı ve kredi borcunun belirlenen 
tutarda ödenmesi konusunda anlaşmaya varılan, icra müdürü ile borçlu ve 
alacaklı vekili arasında düzenlenen taahhütname tutanaklarının damga 
vergisi uygulaması 

1.4.9. Pişmanlık kayıtlı beyanname verilebilmesi 
1.4.10. Yurtdışından sağlanan kredilerde KKDF yükümlülükleri açısından ortalama 

vade hesabında hangi tarihin başlangıç tarihi olarak dikkate alınacağı 
1.4.11. Yurt dışından kullanılan kredilerin kreditör değişikliği sonucunda yurt içinde 

bulunan bankalara transfer edilmesi dolayısıyla KKDF yükümlülüğü 
1.4.12. 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin altın yatırım fonlarının elden çıkarılması 

neticesinde ilgili üyelerimizce kesilen yüzde 10'luk kesinti tutarları ve 
matrahları  

1.4.13. Vergi Konseyi nezdinde oluşturulan Özkaynakların Güçlendirilmesi 
Çalışma Grubu çalışmaları 

1.4.14. Her bir banka şubesi tarafından ayrı ayrı verilen damga vergisi 
beyannamelerinin konsolide edilerek tek bir merkezden Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesine beyan edilebilmesi 

1.4.15. 2 Seri Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğ kapsamında GİB’e 
BTRANS üzerinden yapılan VKN raporlaması ile MASAK’a VTM adresi 
üzerinden yapılan ve benzer bilgileri ihtiva eden raporlamadan kaynaklı 
raporlama yükünün azaltılması 

1.4.16. Karşı taraf vekalet ücretinde gelir vergisi tevkifatı 
1.4.17. Kıymetli maden işlemlerinde lehe alınan paranın BSMV uygulaması 
1.4.18. Kredi sözleşmelerinde süre uzatımı durumunda damga vergisi uygulaması 
1.4.19. Western Union aracılığıyla yapılan işlemlerde damga vergisi uygulaması 
1.4.20. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel bankaların vergi tahsilatına aracılık 

işlemlerine getirilen sınırlamalar 
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1.4.21. Kurumlar vergisi beyan ekinde yer alacak mali tabloların yeni BDDK 
formatına uygun hale getirilmesi 

1.4.22. Vergi Konseyi Özkaynakların Güçlendirilmesi Çalışma Grubu çalışmaları 
Öte yandan, gündemde bulunan tüm konuların karşılıklı görüşülerek 
değerlendirilmesini teminen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Mali Çalışma Grubu 
toplantısı düzenlenmesi çalışmalarına başlanmış, ancak çalışmalar Covid-19 salgını 
nedeniyle durdurulmuştur. 
 

1.5. Kambiyo Mevzuatı Düzenlemeleri 
 
Kambiyo mevzuatı kapsamında aşağıda belirtilen konular üyelerimiz ile 
değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara 
iletilmiş, ilgili kurum yetkilileri ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar 
yapılmıştır.  

1.5.1. TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 19’uncu maddesinin 6’ncı 
fıkrası uyarınca alınacak yazılı beyanlar  

1.5.2. 2018-32/48 sayılı İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ Taslağı  
1.5.3. İhracat Genelgesinde Değişiklik Taslağı 
1.5.4. İhracat Genelgesi kapsamında DAB düzenlenmesi ve ihracat taahhüdünün 

kapatılması konularında yaşanan sorunlar 
1.5.5. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 18’inci maddesi 

uyarınca verilen garanti ve kefaletler 
1.5.6. Akreditif iskonto işlemlerinde gümrük beyanname şerh düşümleri  
1.5.7. Dış ticaretle bağlantılı aval ve iskonto işlemleri 
1.5.8. Fındık ihracatında taahhüt kapatmaları 
1.5.9. Gümrüksüz satış mağazalarına yapılan satışlar  
1.5.10. İstanbul Altın Borsası nezdinde külçe halinde bulunan standart işlenmemiş 

altının fiziki olarak yurt dışı saklama hizmeti veren banka hesabına 
gönderilmesi 

1.5.11. Yurt dışından ithal edilen ve karşılığında altın ihracatı gerçekleştirilen 
işlemler  

1.5.12. İhracat taahhütlü kıymetli maden kredileri 
1.5.13. Transit ticaret ticaretin finansmanında kullandırılan krediler 
1.5.14. Vadeli İthalat Akreditif - Vadeli Poliçe İskontosu  
1.5.15. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin 

düzenleme yapılması talep edilen hususlar 
1.5.16. Sermaye Hareketleri Genelgesinin 19/6’ncı maddesi  
1.5.17. 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/45 No.'lu Tebliğin özellikle yabancı para 

alım satım hesaplarının işleyiş kurallarını düzenleyen 23’üncü maddesinde 
belirtilen hükümlerin uygulanmasında bankaların herhangi bir takip ve 
mevzuattan kaynaklanan yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı  
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1.5.18. Eximbank yurt dışı bankalar alıcı kredileri programı kapsamında 
kullandırılan krediler  

1.5.19. Sermaye avansına ilişkin Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde değişiklik 
talebi  

1.5.20. TCMB İhracat Genelgesi’nin 24’üncü maddesi ve Sermaye Hareketleri 
Genelgesi  

1.5.21. 2018-32/48 sayılı Tebliğ’in 7’nci maddesinde yer almayan ihracatla ilgili 
masraflara ilişkin indirim talepleri  

1.5.22. Irak, Libya ve Afganistan’a yapılan ihracat işlemlerinde yaşanan tereddüt  
1.5.23. Geçmişe yönelik süresi geçmiş gümrük beyannamelerinden bankaların 

sorumlu tutulmaması  
1.5.24. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) Prim Kesintilerine İlişkin 

2020/YB-2 Sayılı Genelge 
1.5.25. Açık ihracat hesabı ihbarını süresi içerisinde gerçekleştirmeyen bankalar 

hakkında cumhuriyet savcılıklarına bildirim 
1.5.26. Kambiyo mevzuatına yönelik uzaktan eğitim hazırlanması çalışmaları  

Ayrıca, döviz alış satış işlemlerinin istatistik kodu bazında dağılımına ilişkin TCMB’den 
her ay alınan verilerin üyelerimize duyurulmasına devam edilmiştir. 
 

1.6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Alt Düzenlemeler 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında faaliyet döneminde aşağıda belirtilen 
çalışmalar yapılmıştır. 

1.6.1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bankacılık Sektörü İyi Uygulamalar 
Kılavuzu Taslağı hazırlanmış, Taslağın Kişisel Verileri Koruma Kurumu 
yetkilileri ile istişare edilmesini teminen 11.10.2019 tarihinde Çalıştay 
düzenlenmiş, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda son halini alan 
taslak çalışma Kuruma gönderilerek görüşlerine sunulmuştur. 

1.6.2. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak 
Kurum yetkilileri ve Birliğimiz işbirliğinde 15.11.2019 tarihinde “Kişisel 
Verilerin Korunması Paneli” düzenlenmiştir. 

1.6.3. Kanunun idari para cezasına ilişkin hükümleri, KVKK uyarınca Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenli ülke ilan edilmesi konuları üyelerimiz 
ile değerlendirilmiştir. 

1.6.4. Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki banka 
uygulamaları hakkında bilgi edinilmesini teminen seminer düzenlenmesine 
yönelik çalışmalara başlanmış, ancak çalışmalar Covid-19 salgını 
nedeniyle durdurulmuştur. 
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1.7. Rekabet Mevzuatı 
 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerinin uygulaması ile ilgili 
olarak uluslararası mevzuatın ve uygulamaların incelenmesine yönelik çalışma 
hazırlıklarına başlanmış, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve 
Devralmalar Hakkında Tebliğ hakkında başvuru yapılmıştır. 
 

1.8. Kredi Garanti Fonu A.Ş. Uygulamaları 
 

1.8.1. Faaliyet döneminde gündeme gelen aşağıdaki konularda KGF ortağı 
bankaların ortak görüş oluşturmalarına aracılık edilmiş, oluşturulan 
görüşler ilgili kurumlara iletilmiştir. 

1.8.2. Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı 

1.8.3. Hazine destekli KGF kefaletini haiz kredi süreçleri  
1.8.4. KGF kredilerinin tahsis ve kullandırım ücretleri 
1.8.5. Hazine destekli yeni KGF programları kapsamında özel bankalara ilişkin 

vergi tahsilatı düzenlemesi 
1.8.6. KGF erken kapama komisyonu 

 
1.9. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele 

 
1.9.1. FATF IV. Tur görüşmeleri kapsamında Ulusal Risk Değerleme (URD) 

Anketi gerçekleştirilmiştir. 
1.9.2. Bankacılık ürün değerleme çalışması güncellenmiştir. 
1.9.3. FATF IV. Tur görüşmelerinin özel sektör ayağı MASAK Başkanlığı ile 

koordinasyon içinde gerçekleştirilmiştir. 
1.9.4. FATF ülke Raporu için ek görüş oluşturulmuş ve çalışma başlatılmıştır. 
1.9.5. Uzaktan müşteri kabulü ile ilgili olarak MASAK Başkanlığına başvuruda 

bulunulmuştur. 
1.9.6. İlgili mevzuat hakkında görüş ve öneriler düzenli olarak derlenip, MASAK 

Başkanlığına iletilmiştir. 
 

1.10. Diğer Düzenlemeler ve Konular 
 

Aşağıda belirtilen düzenleme ve konular da üyelerimiz ile değerlendirilmiş, Birlik 
görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiş, ilgili kurum yetkilileri ve üyelerimizin 
katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. 

1.10.1. Covid-19 salgını: Salgının ekonomiye ve bankacılık sektörüne etkilerinin 
mümkün olan en düşük seviyede olmasını teminen üyelerimiz ile 
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çalışmalar yapılarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler ilgili otoritelere 
aktarılmış, Birliğimiz tarafından da muhtelif kararlar alınarak muhtelif 
kamuoyu duyuruları yapılmıştır.  

1.10.2. Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.: Anılan şirketin Esas Sözleşmesi’nin 
hazırlanması ve tüm ortaklar tarafından imzalanması sürecinde aktif rol 
alınmıştır. 

1.10.3. Varlık Yönetim Şirketi: Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin 
iyileştirilmesi ve tahsil kabiliyeti göreli olarak düşen varlıkların daha 
verimli yönetilmesini teminen bankaların ortak olacağı bir Varlık Yönetim 
Şirketi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 

1.10.4. İcra ve İflas Hukuku: Konkordato müessesesinin uygulama sorunları da 
dahil İcra ve İflas Kanununda değişiklik önerileri oluşturularak ilgili 
kurumlara iletilmiştir. Öte yandan, İcra ve İflas Hukuku uygulamalarına 
ilişkin olarak, özellikle banka alacaklarının tahsiline ilişkin yöntemler, 
alacağın tahsilinde yasal takip sürecinin hızlandırılması, borçların 
yeniden yapılandırılmasının İcra ve İflas Hukukunu ilgilendiren yönleri, 
iflas, iflas erteleme ve konkordato hükümleri ağırlıklı olmak üzere İcra ve 
İflas Hukukundaki uluslararası iyi uygulamalar ve karşılaştırmalı 
hukuktaki icra ve iflas alanındaki gelişmeler ve yeni yöntemler konusunda 
danışman firmaya yaptırılan çalışma tamamlanarak, ilgili kurumlara 
iletilmiştir. 

1.10.5. Reel sektörün talepleri: Hazine ve Maliye Bakanımızın katılımıyla reel 
sektör temsilcileri ile il bazında yapılan toplantılarda gündeme gelen 
şikayetler üyelerimiz ile değerlendirilmiştir.  

1.10.6. KOBİ konuları: Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı üyelerimiz ile değerlendirilmiş, 
KOBİ Politika Endeksi 2019 Tanıtım toplantısına üyelerimizin katılımı 
sağlanmıştır. 

1.10.7. Enerji kredileri: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve 
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik uygulaması değerlendirilmiştir. 

1.10.8. Otomotiv kredileri: Yurtiçi otomobil üreticilerinin finansal sektörden olan 
talepleri üyelerimiz ve Otomotiv Sanayii Derneği yetkilileri ile 
değerlendirilmiştir. 

1.10.9. Arabuluculuk: Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğun geliştirilmesi ve 
anlaşma oranlarının arttırılması değerlendirilmiştir. 

1.10.10. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): MERSİS üzerinden yapılan tescil 
işlemi başvuruları değerlendirilmiştir. 

1.10.11. Taşınır Rehni: Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve ilgili alt 
düzenlemelerinin uygulanmasında yaşanan sorunlar ile düzenleme 
önerileri değerlendirilmiştir. 

1.10.12. Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu: T.C. Adalet Bakanlığı, T.C. 
Ticaret Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türkiye Noterler Birliği ile TOBB nezdinde yapılan Dünya Bankası İş 
Yapma Kolaylığı Raporu 2021-Eylemler Teknik Toplantısına katılım 
sağlanmıştır.  
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1.10.13. Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı: T.C. 
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
hazırlanan “Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 
Taslak Metni”  üyelerimiz ile değerlendirilmiştir. 

1.10.14. Sigortacılık: Banka sigortacılığı uygulaması, Rehinli alacaklı zorunlu 
deprem sigortası poliçe bilgileri, sigorta poliçelerinin izlenmesine ilişkin 
banka elektronik posta adreslerinin güncellenmesi, Türkiye Sigorta, 
Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’nin “Dağıtım Kanallarının 
Programı ve Öncelikleri” anket çalışması, Yetkisiz sigorta satışı ve 
pazarlamasının önlenmesine ilişkin TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 
sektör duyurusu üyelerimiz ile değerlendirilmiştir. 

1.10.15. Bankacılık sektöründe grev uygulaması: Konuya ilişkin olarak 
danışman hizmeti alınarak düzenlemelerde değişiklik önerileri 
oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir.  

1.10.16. Tezgah üstü türev işlemler: Anılan işlemlerin merkezi takasa konu 
edilmesi standartlaştırma kriterleri değerlendirilmiştir. 

1.10.17. Yurtdışı teminat mektupları: Anılan mektupların tazminine ve komisyon 
ödemelerine ilişkin sorunlar hakkında kamu kurumlarının bilgi ve görüş 
talepleri karşılanmış, üyelerimizin talepleri ilgili otoritelere aktarılmıştır. 

1.10.18. Banka sandıkları: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar 
bakımından Sandıklar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
uygulamasının işleyişi, aynı Kanunun Ek Madde 18’i dahilinde “Bayram 
İkramiyesi” ödemesinin Geçici 20’nci maddeye tabi olan sandık 
emeklilerine yapılıp yapılmayacağı konuları değerlendirilmiştir. 

1.10.19. Dolandırıcılık: Gaziantep ilimizde bazı kişilerin, bir kısım kamu kurumu 
çalışanlarının da iştirakiyle, evrakta sahtecilik yapmak ve usulsüz fiiller 
ika etmek suretiyle bir üyemize yönelik dolandırıcılık eylemi hakkında TC 
Hakimler ve Savcılar Kurulu nezdinde girişimde bulunulmuştur. 

1.10.20. TBMM kaynaklı muhtelif talepler doğrultusunda kredi içerikli reklam 
teklifleri, bankacılık işlemlerinde cep telefonu bilgisinin talep edilmesi 
uygulamaları üyelerimiz ile değerlendirilmiştir. 

1.10.21. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nden alınan “Bankacılık Sektörü 
Çalışmaları TKYD-TBB İş Birliği Önerileri” üyelerimiz ile 
değerlendirilmiştir. 

1.10.22. BDDK’nın sektöre yönelik muhtelif karar ve talimatlarını içeren yazılarının 
üyelerimize duyurulmasına devam edilmiştir.  

1.10.23. Ülkelerle ilişkilere ilişkin ilgili bakanlıklar tarafından iletilen muhtelif bilgi 
ve görüş talepleri üyelerimizin katkılarıyla karşılanmaya devam edilmiştir. 

1.10.24. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayımlanan Şiddet Önleme 
Ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik düzenlemesi kapsamında 
Birliğimize gönderilen kimlik bilgilerinin gizlenmesine yönelik kararların 
üyelerimize duyurulmasına devam edilmiştir. 

1.10.25. Yetkili kurumlardan alınan tedbir koyma, tedbir kaldırma, el koyma, haciz, 
iflas, hesap araştırması kararlarının değerlendirilmesine ve hukuken 
zorunlu görülenlerin duyurulmasına devam edilmiştir. 
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1.10.26. Şahıslardan alınan kayıp/çalıntı kimlik bilgi ve belgelerinin duyurulmasına 
devam edilmiştir. 

1.10.27. Şahıslardan ve mahkemelerden alınan vesayet kararlarının 
duyurulmasına devam edilmiştir. 

1.10.28. Yurtdışı büyükelçiliklerden alınan imza, kaşe, mühür örneklerinin 
duyurulmasına devam edilmiştir. 

1.10.29. Üçüncü kişilerin, gerçek tüzel kişilerin, mahkemelerin bilgi ve görüş 
taleplerinin Birliğimizin görev ve yetkileri çerçevesinde değerlendirilerek, 
üyelerimizin görüşleri de alınarak yanıtlanmasına devam edilmiştir. 

1.10.30. FATCA/CRS ile ilgili raporlama ve mevzuat hakkında görüş ve öneriler 
düzenli olarak derlenip, Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. 

 
1.11. Birliğimiz Düzenlemeleri 

 
1.11.1. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik Kapsamında Ücretlendirilebilecek Ürün ve 
Hizmetlere İlişkin Birliğimiz İzahnamesi:  Finansal tüketicilerden alınan 
ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için 
tasarlanan www.bankacilikurunvehizmetücretleri.org.tr sitesinin hazırlık 
çalışmaları tamamlanmış ve site 30/12/2019 tarihinde kamuoyunun 
kullanımına açılmıştır. Ayrıca, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereği Birliğimiz 
İzahnamesi güncellenmiştir. 

1.11.2. Ticari ücret, komisyon ve masraflar: Ticari nitelikli işlemlerden 
bankalarca tahsil edilebilecek ücret, komisyon ve masrafların isimlerinin 
sadeleştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiş, TCMB tarafından 
belirlenen listenin esas alınması ve söz konusu listede yer alan kalemler 
için bankalarca belirlenecek azami tutar ve oranların yine bankalarca halka 
açık şekilde ilan edilmesine ilişkin Birliğimiz tarafından bir tavsiye kararı 
alınması uygun bulunmamış, liste, takdir hakkı kendilerine ait olmak üzere 
üyelerimize duyurulmuştur. Daha sonra TCMB tarafından yapılan 
düzenleme çerçevesinde üyelerimizin talepleri TCMB’ye iletilmiş, 
www.bankacilikurunvehizmetücretleri.org.tr sitesinde ticari müşterilerden 
alınan ücret kalemlerinin de karşılaştırılabilir bir formatta sunulabilmesi için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

1.11.3. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)  
1.11.3.1. Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli ((25 

Milyon TL ve üstü) ve küçük ölçekli (25 Milyon TL’nin altında) şirketler 
için iki ayrı FYY çerçeve anlaşması hazırlanmış, BDDK’nın ve Rekabet 
Kurumu’nun uygunluk görüşleri alınarak uygulamaya başlanmıştır.  

1.11.3.2. Bağıtlanan sözleşmelerin alacaklı kuruluşlar tarafından takibi için bir 
portal hazırlanmıştır.  

1.11.3.3. Küçük ölçekli uygulamada olduğu gibi büyük ölçekli uygulamada da 
TLREF kullanımı için karar taslağı hazırlanmış, Rekabet Kurumu’na 
başvuru yapılarak bireysel muafiyet alınmıştır. Anılan çerçeve 
anlaşmaları kapsamı dışında bağıtlanan yeniden yapılandırma 
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sözleşmelerinde de TLREF kullanımı için karar taslağı hazırlanmış, 
Rekabet Kurumu’na başvuru yapılarak bireysel muafiyet alınmıştır. 
Bireysel muafiyet alınan taslaklarda duyulan güncelleme ihtiyacı 
sonrasında Rekabet Kurumu’na tekrar başvuru yapılmıştır. 

1.11.3.4. Çerçeve anlaşmalarının uygulanmasına yönelik tereddütler (KGF 
kefaletini haiz kredilerin finansal yeniden yapılandırılması, 
yapılandırılan kredilerin sınıflandırılması, vb) ilgili taraflarla 
değerlendirilerek ihtiyaç duyulan başvurular yapılmıştır.  

1.11.3.5. Finansal Yeniden Yapılandırma konusunda kalıcı ve süreyle bağlı 
olmayan özel bir kanun çıkartılması söz konusu olduğu taktirde, 
Birliğimiz portföyünde üyelerimiz tarafından hazırlanmış bir kanun 
tasarısı ön taslağı oluşturulmasını ve hazır bulundurulmasını teminen 
çalışmalara başlanmıştır. 
 

1.11.4. TRLIBOR   
 

1.11.4.1. 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) 10 katılımcı üyemizden alınan 
verilerle günlük olarak ilan edilmeye devam edilmiştir.  

1.11.4.2. Kurallarda değişiklik yapılarak tüm katılımcı bankaların İdare ve Tahkim 
Kurulu Üyesi olması sağlanmıştır.  

1.11.4.3. TLREF’in yayınlanmaya başlanması sonrası TRLIBOR’dan çıkış 
hazırlıklarına başlanmış olup, TCMB, Borsa İstanbul ve TRLIBOR 
üyelerinden oluşan TLREF Ulusal Çalışma Komitesinin çalışmalarının 
koordinasyonu yapılmaya başlanmıştır. Konuya ilişkin Rekabet 
Kurumu’nun bilgi ve belge talepleri karşılanmıştır. IBOR’a endeksli 
sektör envanterinin tespiti çalışması sürdürülmektedir. 

1.11.4.4. LIBOR Reformu ve TLREF Uygulamaları hakkında Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) ile Birliğimiz işbirliğinde 27/02/2020 tarihinde 
bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

1.11.5. Yabancı para çek takas komisyonu: Komisyon tutarı 01/04/2020 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 33,00 TL olarak üyelerimize tavsiye 
edilmiştir. 

1.11.6. Doğal afet yaşanan bölgelere yönelik tavsiye kararları: Anılan 
bölgelerde ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin 
bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman 
olanakları sağlanmasında, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, takdirleri 
kendilerine ait olmak üzere, kolaylık gösterilmesi hususunda Üyelerimize 
muhtelif duyurular yapılmaya devam edilmiştir. 

1.11.7. Mahkemelerin, üçüncü kişilerin, firmaların bilgi taleplerinin, bankalarla 
ilgili şikayetlerin Birliğimizin görev ve yetkileri çerçevesinde 
değerlendirilerek yanıtlanmasına devam edilmiştir. 

1.11.8. Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti 
Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında 
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Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hakkında 
bankalarda alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek BDDK’ya iletilmiştir. 
Düzenleme 09/01/2020 tarih ve 31003 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır  

1.11.9. COVİD-19 Salgını-Değerleme Hizmeti Alınması Sürecinde Koruyucu 
Tedbirler konulu BDDK ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’nden 
(TDUB)’dan alınan yazılar üyelere iletilmiştir.  

1.11.10.  “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) iletilmiştir. Resmi Gazete’nin 7 Ocak 2020 
tarih ve 31001 sayılı nüshasında Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret 
Uygulama Esasları hakkında SPK Kurul kararı yayımlanmıştır. 

1.11.11. TCMB yetkilileriyle “Konut Fiyat Endeksi" ve "Ticari Gayrimenkul Fiyat 
Endeksi" hakkında değerlendirme toplantılarına devam edilmiştir.  

1.11.12. Birliğimiz Yönetim Kurulu’nun 4 Aralık 2019 tarihinde alınan karar 
uyarınca iklim değişikliklerine ilişkin çalışmaların desteklenmesi ve 
koordinasyonu açısından Çalışma Grubu’nun faaliyetlerini eğitim, 
konferans düzenlemek ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapılabilecek 
konuların belirlenmesi suretiyle sürdürmesine ve “Üye bankalarımızın, 
sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri dikkate 
alarak faaliyetlerine uyarlamaları, yapılan çalışmaları desteklemeleri, ilgili 
kurumlarla işbirliği içinde olmaları ve farkındalığın arttırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmaları hususlarının üyelerimize tavsiye edilmesine” karar 
verilmiştir. Bu çerçevede hazırlanan tavsiye kararı üyelerimize iletilmiş, 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun strateji, hedefleri ile çalışma usul ve 
esasları belirlenmiş olup, belirlenen gündemleri (Sürdürülebilirlik 
Kılavuzunun Güncellenmesi, Uzaktan Eğitim Modüllerinin Hazırlanması, 
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin sürdürülmesi vb) 
çerçevesinde başlatılan faaliyetlerine devam etmektedir.  

1.11.13. Ödeme Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Çalışmaları 
1.11.13.1. Ödeme Sistemleri Operasyon (EFT-EMKT-PÖS) Çalışmaları: 

Ödeme sistemleri (EFT-EMKT-PÖS) mesajlarının amacına uygun ve 
doğru bir şekilde kullanılması, yeni mesaj ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
geliştirilmesi, işletim kurallarının ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesi 
ve iş sürekliliğinin sağlanması konularında TC Merkez Bankası ve 
Çalışma Grubu ile çalışmalar yapılmıştır. 

1.11.13.2. SWIFT Çalışmaları: Çalışma grupları ve kullanıcı grubu faaliyetleri 
Birliğimiz tarafından koordine edilmiş, SWIFT yetkililerinin de katılımıyla 
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.  
SWIFT faaliyetleri kapsamında Avrupa SWIFT Birliği toplantılarına ülke 
grup başkanı tarafından katılım sağlanmış; SWIFT bünyesinde ve 
Avrupa grubu tarafından yürütülen çalışmalar ve ödeme sistemlerindeki 
gelişmelerin SWIFT sistemine etkileri konularında yapılan çalışmalar 
hakkında üyeler bilgilendirilmiştir.  

1.11.13.3. Senet protestolarının elektronik ortamda yapılması: senet asıllarının 
Noterlik Dairesine götürülmesi yerine, görüntüsünün elektronik ortamda 
ve elektronik imza ile Noterlere gönderilerek protesto işlemlerinin 
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yapılması için T. Noterler Birliği ile birlikte bir çalışma başlatılmış; 
öncelikle T. Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun ve alt düzenlemelerde 
yapılması gereken değişikliklerin tespit edilmesi amacıyla bir çalışma 
başlatılmış olup çalışmalar devam etmektedir.  

1.11.13.4. T. Noterler Birliği nezdinde yer alan vekaletname/azilname 
bilgilerinin sorgulaması: vekaletname/azilname bilgilerinin 
bankalarca sorgulanması ve doğrulanması amacıyla T. Noterler Birliği 
ile birlikte bir çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda; isteyen 
bankaların T. Noterler Birliği ile bir protokol yaparak, güvenli kanallar ve 
noktadan noktaya kurulacak bir yapı üzerinden belge sorgulama ve 
doğrulama işlemlerini yapabilmeleri imkanı sağlanmıştır.  

1.11.14. Banka Kartları ve Kredi Kartları:  
1.11.14.1. Kredi kartı taksit sayıları: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’yla kredi 
taksit sayılarında yapılan değişikliğe ilişkin olarak bankalardan alınan 
görüş ve öneriler değerlendirilerek BDDK’ya iletilmiştir.  

1.11.14.2. Komisyon oranları: TCMB tarafından üye işyeri kredi kartı komisyon 
oranlarına getirilen sınırlama sonrası kredi kartı taksit sayılarını azaltma 
veya kaldırma şeklinde banka uygulamalarının olup olmadığı ve 
bankalarca kredi kartı taksit sayılarının azaltılması ya da tamamen 
kaldırılması söz konusu ise bu durumun nedenlerinin ve dayanıklı 
tüketim malları sektörü başta olmak üzere yurtiçi mal satışlarını olumsuz 
etkilediği ifade edilen sıkıntılara ilişkin çözüm önerileri hakkında bir 
çalışma yapılmış ve BDDK’ya bilgi verilmiştir.  

1.11.14.3. Kredi kartlarında asgari tutarın ödenmemesi durumunda yaptırım 
uygulanmayacak tutarın artırılması:  Banka Kartları ve Kredi Kartları 
Yönetmeliğin (Yönetmelik)  22 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
düzenlenen yaptırımların uygulanmasında, bir takvim yılı içerisinde en 
fazla üç defa kredi kartı dönem borcunun 50 TL sına kadar olan borçlara 
istisna getirilmesi konusundaki BDDK’ya yapılan kararının müşterileri 
olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle bir çalışma yapılmış ve BDDK 
nezdinde girişimde bulunulmuştur.  

1.11.14.4. Rekabet Kurulu’nun BKM Express hizmetinin durdurulması kararından 
sonra hizmetin devam etmesi için atılabilecek adımlar ve ilgili mevzuatta 
yapılacak değişiklikler için bir çalışma yapılmış, BKM tarafından bu 
konuda yapılan çalışmalara destek verilmiştir.  

1.11.14.5. Sigortacılık sektöründe Sanal POS kullanımı: sigorta şirketlerinin poliçe 
bedellerinin ödenmesi için banka ve kredi kartı hassas verisinin işyerleri 
sistemlerinde tutulmadan kartın ilk 6, son 4 numarası, maskeli kart 
bilgisi ve TC kimlik numarası (TCKN) ile ONUS ve NOT ONUS işlem 
yapılabilmesine ilişkin izlenecek yolu belirlemek amacıyla bir çalışma 
yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda üzerinde mutabık kalınan iş modeli 
BDDK’ya iletilmiş ve onayı alınmıştır.  BKM tarafından yapılan 
çalışmalar tamamlanmış ancak bankaların sistemine entegrasyonu ile 
SGM tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Haziran 2020 
itibariyle modelin uygulamaya alınması planlanmıştır.  

1.11.14.6. Güvenli Mobil Ödemeler; Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Teknik 
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Kılavuz” (Klavuz) hakkında Çalışma Grubu ile birlikte bir çalışma 
yürütülmüş, bankalardan alınan görüşler çerçevesinde oluşturulan 
görüş ve öneriler GİB’e iletilmiştir. Ayrıca, GİB yetkilileri ile 
değerlendirme toplantıları yapılmış ve süreç sonunda hazırlanan 
Kılavuz yürürlüğe girmiştir. 

1.11.14.7. Üye işyeri komisyon oranları sınırı: Üye işyeri komisyon oranlarına 
sınırlama getiren Resmi Gazetenin 16 Ekim 2019 tarih ve 30920 
sayısında yayınlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma 
Hesapları Kâr ve zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz 
Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 
2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin 
bankalarımız nezdinde oluşan tereddütlere ilişkin bankalardan alınan 
görüşler çerçevesinde görüş ve öneriler oluşturulmuş ve TCMB’ye 
iletilmiştir. 

1.11.14.8. Fiktif işlemler: POS cihazları üzerinden yapılan muvazaalı işlemlerin 
önlenmesi çalışmaları kapsamında;  
Maliye Bakanlığı’ndan, dönem içerisinde 51 adet idari karar niteliğinde 
POS tefeciliği bildirimi alınmıştır. Alınan yazılar Bankalar, T. Katılım 
Bankaları Birliği ve Bankalararası Kart Merkezi ile paylaşılmıştır.  
Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Fiktif İşlem 
Değerlendirme Komitesine, dönem içerisinde 10 adet başvuru 
yapılmıştır. Komite, dönem içerisinde 4 toplantı yaparak bu başvuruları 
değerlendirmiştir. Komite gündemine alınan (devredenler dahil) 10 
başvurunun 6‘sı fiktif işlem, 2’si anlaşmalı işlem olarak 
değerlendirilmiştir.  
Söz konusu başvurunun değerlendirilmesi amacıyla başlatılan inceleme 
kapsamında Rekabet Kurumu tarafından Birliğimize yöneltmiş olduğu 
sorulara ilişkin Birlik yanıtları hazırlanarak Kuruma iletilmiştir.  

1.11.15. Dijital bankacılık çalışmaları:  
1.11.15.1. Bankacılık hizmetlerinin dijital kanallar üzerinden verilmesine engel 

düzenlemeler ile dijital uygulamaların geliştirmesinde ihtiyaç duyulan 
yeni düzenlemelerin belirlenmesi için çalışmalar yapılmış ve bu konuda 
hazırlanan öneriler ilgili kurumlara iletilmiştir. Ayrıca, dijital düzenleme 
ihtiyaçları konusunda BDDK tarafından yürütülen çalışmalara katkı 
verilmiştir.   
Müşteri edinim sürecinin mesafeli olarak yürütülmesi ve kredi kartı 
sözleşmelerinin mesafeli olarak yapılabilmesini teminen çalışmalar 
yapılmış ve bu konularda BDDK ve MASAK nezdinde girişimde 
bulunulmuştur. 

1.11.15.2. Bankacılık hizmetlerinin dijital kanallar üzerinden verilmesi, 
dolandırıcılıkla mücadele, kimlik belgelerinin doğrulanması, engellilerin 
bankacılık hizmetlerine erişimi ve elektronik rehin konularında dijital 
bankacılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam 
etmiştir.   
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1.11.16. Kurumlarla veri paylaşımı:  
 

1.11.16.1. Bankalarla BDDK, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sosyal 
Güvenlik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı arasında yapılan veri 
paylaşımlarında güvenliğin artırılması için çalışmalar yapılmıştır.   

1.11.16.2. Ticari Elektronik İletiler: Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 
"Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 04..01.2020 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayınlanmış olup bir kısım maddeler yayım tarihinde 
yürürlüğe girerken, bir kısmı da 01 Eylül 2020'de yürürlüğe girecektir.  

1.11.16.3. Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği: 
BDDK tarafından hazırlanan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik 
Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı üyelerimize 
gönderilerek görüş ve önerileri alınmış ve BDDK’ya iletilmiştir. Ayrıca, 
farklı kanallara özgü bankalardan gelen talepler BDDK nezdinde 
değerlendirilmesi için girişimde bulunulmuştur.  

1.11.16.4. Bazı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, Bankaların Sunduğu Olanakları 
Kullanarak Üçüncü Kişiler Adına Aracılık Hizmeti Vermesine İlişkin 
Bankalar Tarafından Uyulması Gereken İlkeler Hakkında Tebliğ 
güncellenmesi amacıyla bir çalışma yapılmış ve Birlik Yönetim Kurulu 
onayı ile yeni Tebliğ yayımlanmıştır.  

 
B. Kamuoyunun ve Müşterilerin Sektör Algısını Güçlendirmek 
 
2. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti faaliyetleri 

 
2.1. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti uygulaması kapsamında 1 Temmuz 2019 – 31 

Mart 2020 döneminde 35.493 başvuru alınmıştır. 1 Nisan 2020 itibarıyla işleme 
alınmış bulunan 25.554 başvurunun, yüzde 55’i kart işlemleri, yüzde 10’u 
tüketici kredileri, yüzde 13’ü sigorta, yüzde 22’si ise diğer bankacılık işlemleriyle 
ilgilidir.   1 Temmuz 2019 – 31 Mart 2020 döneminde, geçen yılın aynı 
dönemine göre başvurular yüzde 161 oranında artmıştır. 

2.2. Temmuz 2019 – Mart 2020 döneminde alınan toplam 35.493 başvurunun 
yüzde 96’sı, 1 Aralık 2016 tarihinde başlatılan e-Devlet Kapısı uygulaması 
yoluyla yapılmıştır.  

2.3. 9 Aralık 2019 tarihinde Banka Ön Değerlendirmesi uygulaması devreye 
alınmıştır. Bu uygulama ile başvuru belgelerinde eksiklik olmasına rağmen 
bankalarla paylaşılan ve belge tamamlamadan önce bankalar tarafından 
incelenmesi istenen 4.508 adet itirazdan 931 tanesi, başvuru sahibinden ek 
bilgi ya da belge istemeye gerek kalmaksızın çözüme kavuşturulmuştur. 
 
 
 
 

50



 
 

3. Sektör Algısını Güçlendirmek İle İlgili Diğer Faaliyetler:  
 

3.1. Birlik Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanıyla 29 
Ağustos 2019 tarihinde bir toplantı yaparak bilgi alışverişinde bulunmuştur. 

3.2. Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun 3 Ekim 2019 
tarihinde düzenlenen Akademik Yılı Açılış Töreni’nde, Birliği temsilen, 
bankacılık, finans ve ekonomi başlıklarında sunum yapılmıştır. 

3.3. Üniversitelerin Bankacılık ve Finans Bölümleri ile bankacılık sektörü arasında 
işbirliği ve iletişimin arttırılması amacıyla; Türkiye'deki üniversitelerin 
Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Uluslararası 
Bankacılık Bölüm Başkanları ile 13 Aralık 2019 tarihinde bir toplantı 
gerçekleştirilmiş, akademisyenlerin sektörden ihtiyaç ve beklentileri dile 
getirilmiştir. Söz konusu işbirliğini geliştirme çabaları ile ilgili çalışmaları takip 
etmek ve yürütmek amacıyla Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. 

3.4. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, 15 Kasım 2019 tarihinde katıldığı toplantıda, 
Anadolu Üniversitesi öğrencilerine finans ve bankacılık sektörü hakkında bilgi 
vermiştir.  

3.5. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı 21 Kasım 2019 tarihinde katıldığı Uluslararası 
Futbol Ekonomi Forumu'nda “Futbol Ekonomisi ve Kulüplerin Finansmanı” 
konularında açıklamalarda bulunmuştur. 

3.6. Yönetim Kurulu Başkanı, 21 Kasım 2019 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanına nezaket ziyaretinde bulunmuştur.  

3.7. Beykent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencileri 26 Aralık 2019 
tarihinde Birliği ziyaret etmiş, düzenlenen seminerde öğrencilere Birliğin 
çalışmaları, Türkiye ekonomisi, finans ve bankacılık sektörü hakkında sunum 
yapılarak, sorular yanıtlanmıştır. 

3.8. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Finans Kulübü öğrencileri  3 Mart 
2020 tarihinde Birliği ziyaret etmiştir. Öğrencilere Birliğin çalışmaları, Türkiye 
ekonomisi, finans ve bankacılık sektörü hakkında sunum yapılarak, sorular 
yanıtlanmıştır. 

3.9. Yönetim Kurulu Başkanı, 10 Mart 2020 tarihinde Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelmiştir. 

3.10. Kamuoyunu ilgilendiren “Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması 
Uygulaması”, “Ulusal Kredi Derecelendirme Kurumu”, “Ekspertiz ve İpotek 
Ücretleri”, “Depremden Etkilenen Banka Müşteriler”, “Doğalgaz Santrali 
Kredileri”, “Elazığ ve Malatya’da Meydana Gelen Depremden Etkilenen Banka 
Müşterilerine Yönelik Alınan Yönetim Kurulu Kararı”, “Yönetim Kurulu’nun 
Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesi Tavsiye Kararı”, Emekli Promosyon 
Ödemeleri” ve “Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği” gibi önemli 
başlıklarda duyurular yapılmış, basın ile paylaşılmıştır.  

3.11. Temmuz – Mart 2019 döneminde basılı gazete ve dergilerde Birliğe ilişkin 3.753 
adet atıf yer almıştır. (2018 Aynı dönemi: 5.179) 

3.12. Temmuz – Aralık 2019 döneminde online haber sitelerinde Birliğe ilişkin 31.814 
adet atıf yer almıştır. (2018 Aynı dönemi: 37.572) 
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C. TBB ve Sektörün İletişimini Güçlendirmek 
 
4. İletişimle İlgili Toplantı ve Konferanslar 

 
4.1. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

temsilcilerinin ve Bankalarımız yetkililerinin katılımı ile “Bankacılık Alanı Meslek 
Değerlendirme Çalıştayı”; 26 Eylül 2019 tarihinde düzenlenmiştir. 

4.2. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı”, 10 – 12 Ekim 2019 tarihlerinde 
düzenlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı’nın konuşması ile 
açılışı yapılan Çalıştay’da, Bankalarımız temsilcileri tarafından Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu (KVKK) kapsamındaki konular ile ilgili sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. 

4.3.  Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğinde kişisel verilerin korunması konulu 
panel 15 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmiştir. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Vekili ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı’nın açtığı 
Panelde "veri sorumlusu ve veri işleyen ayrımı", "veri işleme şartları ve meşru 
menfaat", "veri güvenliği ihlal bildirimi", "veri sorumluları sicil bilgi sistemi" ve 
"ilgili kişinin hakları" konuları ele alınmıştır. 

4.4. TC Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve 
Birlik işbirliğinde, 2 – 6 Aralık 2019 tarihleri arasında, finans sektöründe faaliyet 
gösteren tüm Birliklerinin katılımının sağlandığı, “MASAK Çalıştayı” 
düzenlenmiştir. 

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

4.6. Üye bankaların Eğitim ve İK bölümü yetkilileri için, uzman konuşmacı sunumu 
ve ardından sektör içi ya da sektör dışından iyi uygulama paylaşımının yapıldığı 
“Birlikte Keşfet!” seminer serisi uygulamaya alınmıştır. “Öğrenmeyi Öğrenme”, 
“Ödül Başvuru Süreçlerinin Etkin Yönetimi”, “Çevik (Agile) Felsefenin İK ve 
Eğitim Uygulamalarına Yansımaları” ve “İşyerinde Mutluluk Yönetimi ve Koridor 
FM” konularında seminerler gerçekleştirilmiştir. 

4.7. 18 Aralık 2019 tarihinde MASAK çalışma grubu ile sektörün bu konudaki eğitim 
ihtiyaçları konusunda bir toplantı düzenlenmiştir.  

4.8. Haziran – Kasım 2019 18 Bankanın Eğitim Bölümü yöneticilerine yapılan 
ziyaretlerde görüş ve değerlendirmeleri alınmış, Birliğin eğitim ve mesleki 
gelişim çalışmaları konusunda detay bilgi verilmiştir. 

4.9. Kasım 2019 tarihinde Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ile kıyaslama 
çalışması yapılmış ve Birliğin eğitim ve mesleki gelişim çalışmalarında gelişime 
açık alanlar tespit edilmiştir. 

4.10. Oliver Wyman Finansal Hizmetler Şirketi’nin konuşmacı desteği ile 2020 yılının 
her ayında, belirlenecek bir konuda, sunum yapılmasına yönelik çalışma Ocak 
ve Şubat aylarında  “Ticari ve Kurumsal Segmentte Sorunlu Krediler Yönetimi” 
ve  “Açık Bankacılık / PSD2 ve Stratejik Yansımaları” konularında düzenlenmiş 
olup, Mart ayında Covit-19 nedeniyle düzenlenemeyen sunumun Nisan 2020 
ve sonrasında webinar şeklinde düzenlenmesi için çalışmalar başlatılmıştır. 
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4.11. MASAK işbirliğinde, 3 – 5 Şubat 2020 tarihleri arasında, finans sektöründe 
faaliyet gösteren tüm Birliklerin katılımının sağlandığı Çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. 

4.12. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğinde 27 Şubat 2020 tarihinde 
LIBOR Reformu ve TLREF Uygulamaları Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay’a 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, EBRD temsilcileri ile 
bankacılar katılmıştır. 

 
 
D. TBB’nin Ürün ve Hizmet Çeşitliliğini, Verimliliğini Artırmak ve 
Geliştirmek 
5. Araştırma Faaliyetleri 

 
5.1. Uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı ülkelerde alınan önlemler 

ve önemli gelişmeler yakından izlenmiştir. 
5.2. 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. 

5.3. Sermaye maliyeti ve Aracılık maliyeti ile ilgili düzenli veri üretimine devam 
edilmiştir. 

5.4. Bankacılık sisteminin uluslararası kıyaslamasına ilişkin raporlar hazırlanarak, 
kamuoyu ve üye bankalarla paylaşılmıştır. 

5.5. 2019 yılına ilişkin olarak ekonomik ve finansal tahminler gerçekleştirilmiş ve 
2018 yılının tahminlerinin gerçekleşmesi değerlendirilmiştir. 2019 yılına ilişkin 
bankacılık sektöründen gelen tahminler konsolide edilmiştir. 

5.6. Yurt dışından gelen çeşitli yatırımcı, akademisyen ve banka temsilcileri ile bir 
araya gelinerek, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgi 
verilmiştir. 

5.7. Risk Merkezi istatistiklerinin kontrol ve kamuoyuna iletilmesine devam 
edilmiştir. 

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

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

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

5.9.2. “Üç Aylık Sektör Raporları”nın ve ingilizcelerinin hazırlanması, 
5.9.3. “Bankacılık Sektörü 1960-2017” ve “Bankacılık Sektörü 2007-2017” konulu 

sunumların hazırlanması, web sitemize eklenmesi, 
5.9.4. Sunumların 3 aylık dönemlerde Türkçe ve İngilizce versiyonlarının 

güncellenmesi 
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5.9.5. Bankacılık hizmetlerinin coğrafi dağılımı konulu yıllık raporun 
tamamlanması, 

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

tamamlanmıştır. 
5.9.7. Ekonomi, Para Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Çalışma Grupları 

faaliyetleri yürütülmüş; gerekli konularda görüş oluşturulmuş ve 
kamu otoriteleriyle paylaşılmıştır.  
 

6.  İstatistik Faaliyetleri 
 

6.1. BDDK tarafından yayınlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve 
Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 14. 
Madde’si gereğince ve “Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile 
Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ" formatında bankalar 
tarafından iletilen finansal tablolar ve denetim raporları TBB internet sitesinde 
yayınlanmıştır. 

6.2. Bankaların ve sektörün faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla üye bankalardan derlenen finansal tablolardan ve diğer bilgilerden 
yararlanılarak hazırlanan 63 rapor hazırlanmış ve (Türkçe-İngilizce, dolar-euro 
olarak) TBB internet sitesinde yayınlanmıştır.  

6.3. Bankacılık sektörünün tarihsel gelişimi ile ilgili değerlendirmeler ile 1958 ve 
sonrası istatistikleri içeren “Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1958’den itibaren)” 
başlıklı çalışma bu yıl “60. Yıl” özel sayısı ile hazırlanmış ve Türkçe ve İngilizce 
versiyonları ile TBB internet sitesinde yayınlanmıştır.  

6.4.  “TUİK-Resmi İstatistik Programı” kapsamında yer alan ve “Ulusal Veri 
Yayınlama Takvimi”ne göre her yıl 1 Haziranda yayınlamakla yükümlü 
olduğumuz “İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri”nin 2019 yılsonu serisi 1 
Haziran 2020 Pazartesi günü yayınlanması planlanmaktadır. TÜİK ile ilgili diğer 
çalışmalar düzenli olarak takip edilmektedir. Bu çerçevede Kurumun 24-25 
Aralık 2019 tarihinde düzenlemiş olduğu “Resmi İstatistikler Eğitim ve 
Değerlendirme Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

6.5. Faaliyette olan ve faaliyeti son bulan bankalar ile ilgili olarak tarihsel 
gelişmelere yer verilen çalışma üçer aylık dönemlerde güncellenmekte ve TBB 
internet sayfasında yayınlanmaktadır. 

6.6. Bankaların müşterilerine verdikleri ana hizmetler listesi ile bankaların şikâyet 
ve çağrı merkezi erişim kanalları bilgileri üç ayrı tablo halinde internet sitesinde 
“Finansal Tüketici/Faydalı Bilgiler” başlığı altında banka bazında kamuoyuna 
sunulmaktadır.  

6.7. Zamanaşımına uğrayan hesaplarla ilgili bilgiler Şubat başında 
http://www.zamanasimi.org/tbb.xhtml adresinde yayına alınarak kamuoyu ile 
paylaşılmıştır.  

6.8. Makro-ekonomik göstergeler dönemsel olarak izlenmiş ve günlük, haftalık, 
aylık, üç aylık veriler ilgili sitelerinden takip edilerek düzenli olarak veri girişleri 
tamamlanmıştır. 
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6.9. Banka listesi. bankaların genel müdürlük iletişim bilgilerinin yanı sıra SWIFT, 
EFT “genel müdür” ve “yönetim kurulu başkanları” isimlerini kamuoyuna sunan 
banka listesi TBB internet sitesinde ve DYS evrak takip sisteminde güncel 
olarak takip edilmiştir.  

6.10. Yönetici Listesi: TBB internet sitesinde banka veya unvan bazında 
sorgulanabilen bankaların üst düzey yöneticilerinin istatistik veri tabanında ve 
ayrıca DYS evrak takip sisteminde güncel olarak takibine devam edilmiştir.  

6.11. Şube ve ATM Listesi: TBB internet sitemizde banka, il ve ilçeye göre 
sorgulanabilen, ayrıca, Türkiye haritası üzerinde coğrafi gösterimleri yapılan 
şube ve ATM bilgilerinin güncel olarak takibine devam edilmiştir. BDDK 
tarafından yayımlanan “Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair 
Yönetmelik” çerçevesinde bankacılık hizmetlerinin, engelli müşterilerin erişim 
ve kullanımına uygun hale getirilmesi amacıyla, ATM’lerin engelli vatandaşlara 
hizmet durumlarını gösteren bilgiler de (ortopedik ve görme) bu harita üzerinde 
sorgulanabilmektedir. 

6.12. TBB Veri Sistemi: İnternet kullanıcılarına daha kolay ve hızlı erişim 
sağlanması amacıyla veri tabanında yer alan finansal tabloların banka, banka 
grupları, yıl ve dönem bazında sorgulanabildiği bir veri dağıtım sistemi hizmete 
alınmıştır. Temmuz 2019 dönemi itibariyle İngilizce ve Türkçe olarak kullanıma 
açılan sitede finansal tablolara ek olarak risk merkezi istatistikleri ile iller-
bölgeler bazında veriler de sorgulanabilmektedir. Ayrıca, veri sisteminden 
memnuniyet seviyesini ölçmek amacıyla Aralık ayında bir anket çalışması 
uygulamaya alınmıştır. 

6.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda “varlık barışı”, T.C. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda ise “bankalarca döviz alım belgesi 
düzenlenerek alışı yapılan ihracat bedellerine ilişkin verilerin toplanmasına ve 
ilgili mercilere raporlanmasına Ocak ayına kadar devam edilmiş, toplanmasına 
gerek olmadığı yönündeki talimatları doğrultusunda bankalara duyurularak 
sonlandırılmıştır. 

6.14. Finansal yeniden yapılandırma konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine 
amacıyla her ay internet sitesinde toplulaştırılmış olarak yayınlanan 1) 
Bankaların Kendi İnisiyatifleriyle Yeniden Yapılandırılan Bireysel Borçlar ile İlgili 
İstatistikler 2) Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) İstatistikleri (100 milyon 
üstü) 3) Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Küçük Ölçekli Uygulama ve 4) 
Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Büyük Ölçekli Uygulama başlıklı 
raporların derlenmesine ve Sektör Düzenlemeleri Bölümü ile paylaşılarak 
yayınlanmasına devam edilmiştir. 

6.15. TBB üyelerine doğrudan yapılan bireysel müşteri şikâyet istatistikleri her 3 ayda 
bir bankalardan toplanarak Müşteri Hakem Heyetleri Bölümü’ne raporlanmıştır.  

6.16. Yabancı para çek takas komisyonu tutarını tespit etmek amacıyla bankalardan 
2019 yılına ait yabancı çek takas maliyeti bilgileri toplanmış ve Sektör 
Düzenlemeleri Bölümü ile paylaşılmıştır. 

6.17. Kamu kurumlarından gelen istatistiki talepler (örneğin T.C. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı talebi doğrultusunda bankaların çalıştıkları sigorta şirketleri bazında 
aracılık ettikleri primler ile sigorta şirketlerinden aldıkları komisyon tutarları,  
CRS hesabı bulunan gerçek ve tüzel kişi sayıları, müşterilerin getirdiği hurda 
altınların değerlemesi için kabul edilen milyem karşılıkları, Elazığ depreminin 
bankacılık sektörüne maliyeti;  BDDK talebi doğrultusunda, müşteriden altın 
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kabulü ya da teslimi sırasında alınan komisyonlar) bankalardan toplanarak 
Kurumlar ile paylaşılmıştır. 
 

7. Yayın Faaliyetleri 
 

7.1. TBB yayın faaliyetleri Yayın Prosedürü çerçevesinde süreçlerin ve yasal 
mevzuatın takibi, ISBN /ISSN ve bandrol alımı, matbaa seçimi, basım sürecinin 
takibi ve yayınların dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

7.2. Bankacılar dergisi üç ayda bir yayımlanmaya devam etmiştir. Bu çerçevede 
109. 110. 111. ve 112. sayılarının basımı tamamlanmıştır.  

7.3. Bankacılık Kanununun Türkçe ve İngilizce baskıları güncellenmiştir. 
7.4. Yayın prosedürü ve eklerinde mevcut uygulamalar ve ilgili düzenlemeler 

çerçevesinde değişiklik yapılmıştır.  
 

8. Eğitim Çalışmaları 
 

8.1. TBB Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (Eğitim Merkezi) bünyesinde Temmuz 
2019 – 15 Mart 2020 Dönemi’nde gerçekleştirilen 287 eğitimde katılım 
sağlayan 4858 kişi ile toplam başvurunun yüzde 64’ü karşılanmıştır.  

8.2. Covid-19 önlemleri dahilinde, katılımcı sayıları yeter sayının altına düştüğü için, 
Mart 2020 ayının ikinci yarısında ve Nisan 2020 ayının tamamında eğitim 
düzenlenememiştir.  

8.3. Eğitim Merkezi eğitimlerine başvuru için kullanılan “Eğitim Başvuru Sistemi” ve 
başvuru formunda güncellemeler yapılmış ve kullanım kılavuzu hazırlanarak 
kullanıcılar ile paylaşılmıştır. 

8.4. Eğitim planlama sürecinin otomasyonu için BT ekibi ile bir yazılım güncelleme 
çalışması başlatılmıştır. 

8.5. Eğitim Merkezi eğitimlerine katılan kişilere katılım sertifikaları dijital olarak 
iletilmeye başlanmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda dijital sertifika kodu 
gönderilmeye başlanmış, sertifika kodunun Birliğin internet sitesinden 
görüntülenmesi ve PDF olarak indirilebilmesini sağlayan sistem geliştirilerek 
kullanıma alınmıştır. 

8.6. Eğitimlere gelen katılımcıların eğitim merkezine  girişlerinin elektronik ortamda 
izlenmesini sağlayan bir sistem geliştirilerek kullanıma alınmıştır. Sistem ile 
kağıt ortamında paylaşılan katılımcı listesi yerine güvenlik çalışanlarının 
kendilerine tahsis edilen IPAD cihazı üzerinden kontrol gerçekleştirmeleri 
sağlanmıştır. 

8.7. Mesleki Gelişim ve Eğitim faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla HR Dergi’de röportaj 
yayınlanmıştır. 

8.8. Üniversite öğrencilerine sektör dinamikleri ve insan kaynakları uygulamaları 
konusunda bilgi vermek, çeşitli kariyer günlerinde ve fuarlarda yer almak 
amacıyla bir sunum hazırlanmasına karar verilmiştir. Sunum hazırlığı için 
Bankalarımızın İK ve Kurumsal İletişim ekiplerinden oluşan bir çalışma grubu 
oluşturulmuştur. 
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8.9. Eğitim kataloğunun yetişkin eğitim prensiplerine göre gözden geçirilmesi ve 
güncel içerik şablonunun oluşturulması adına bir danışmanlık süreci 
başlatılmıştır. 

8.10. Eğitim Merkezi’nin kurumsal imaj çalışmaları başlatılmıştır. Belirlenen logo ve 
mottoya istinaden diğer ürünler tasarlanacaktır. 

8.11. Sektör çalışanlarına e-eğitim sunmak amacıyla 2003 yılından beri faaliyetteki 
internet sitesi yeni adıyla; TBB Eğitim Portalı’na (http://egitimportali.tbb.org.tr) 
yeni e-eğitimler ekleme ve talep gören bazı e-eğitimlerin içeriklerinin 
güncellenmesi çalışmaları sürdürülmüştür. 

8.12. Yurtiçi ve yurtdışından kullanılacak kredilere ilişkin uyulması gereken kurallar 
hakkında bilgi vermeyi amaçlayan “Sermaye Hareketleri Genelgesi 
Kapsamında Döviz Kredileri” başlıklı e-rehber Portal üzerinden kullanıma 
alınmıştır. 

8.13. TBB Eğitim Portalı’nda (Eğitim Portalı) bulunan eski teknolojiler ile üretilmiş e-
eğitimlerin yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır, bu kapsamda “Temel 
Bankacılık” ve “Temel Ekonomi” e-eğitimleri yenilenmiş ve kataloğa eklenmiştir. 

8.14. Eğitim Portalı’nda yer alan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin 
Önlenmesi E-eğitiminin” içeriği gözden geçirilmiş, ilgili Çalışma Grubu 
üyelerinin ve MASAK’ın görüşleri alınarak güncelleme yapılmıştır. 

8.15. Eğitim Portalı’nda yayınlanmak üzere, animasyonlu video üretimi ile ilgili içerik 
çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
değerlendirmeleri çerçevesinde “Para Politikaları” konulu animasyonlu video 
eğitim hazırlanarak kataloğa eklenmiştir. 

8.16. Eğitim Portalı’nın kullanıcıya yansıyan web ön yüzünün modernleştirilmesi ile 
mobil uygulamanın yeni versiyonu ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Portal’a 
üyelikle ilgili iyileştirme yapılmış ve üyelik sistemi kolaylaştırılmıştır. 

8.17. Sosyal medyanın eğitim amacıyla kullanılmasına yönelik çalışmalar 
kapsamında Eğitim Merkezi’nde görev alan eğitmenlerin katılımıyla hazırlanan 
“kısa videoların” hazırlanarak Instagram’da yayınlanmasına devam edilmiştir. 
Video çekimi için, kurumsal iletişim ajansından destek alınmaya başlanmış, 
bununla birlikte Egitim Merkezi instagram hesabında farklı formatta içeriklerin 
paylaşılması amacıyla ajans ile aylık paylaşım takvimi çalışılmaya başlanmıştır. 

8.18. Birliğin, farklı meslek grupları ve bireyler için finansal okuryazarlık düzeyinin 
arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla yayına aldığı ve uzman/eğitmen 
bilgilendirme videolarının yer aldığı https://foy.tbb.org.tr/ web sitesine üniversite 
öğrencilerine yönelik “Girişimcilik” konulu bir modül eklenmesi ile ilgili içerik 
çalışmaları tamamlanmış ve video çekim aşamasına geçilmiştir. 

8.19. Sanal sınıf/webinar uygulaması ile ilgili genel esaslar ve teknik gereksinimler 
görüşülmüş, süreç ve içerik konusunda bir danışmanlık alınması ihtiyacı 
değerlendirilmiştir.  İlk deneme, 7 Nisan 2020 tarihinde Birlik çalışanlarına 
yönelik olarak “Kaygı, Stres Yönetimi ve Belirsizlikle Başa Çıkma” konusunda 
düzenlenmiştir. Uygulamanın teknik olarak başarılı olması durumunda; farklı 
konularda webinar uygulamalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

8.20. Üniversitelerde, Bilgisayar Mühendisliği fakülteleri dışındaki diğer mühendislik 
fakültesi öğrencilerin bilgi teknoloji konularında donanımlarının arttırılması ve 
bankalarımızda istihdam edilmelerinin sağlanması ile ilgili proje başlatılmış, 
bankaların (ilk on büyük banka) insan kaynakları ve bilgi teknolojileri bölüm 
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yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantılarda bilgi teknolojileri konularında 
öncelikli ihtiyaç olabilecek eğitim ihtiyaçları ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunulmuştur. Proje kapsamında, “Eğitim İhtiyaç Analiz” formu aracılığıyla tüm 
bankalarımızın görüşleri alınmış olup; her bankanın ihtiyacı olabilecek öncelikli 
3 konu belirlenerek program tasarım çalışmasına başlanmıştır. 
 

9. Sistem Destek Faaliyetleri 
 

9.1. Covit-19 virüs salgını nedeniyle tüm çalışanların uzaktan çalışma yöntemiyle 
sisteme bağlanabilmeleri amacıyla VPN ağı geliştirilmiş olup çalışanlara gerekli 
uygulamalar yüklenerek sistemlere uzaktan erişebilmeleri sağlanmıştır. 
Çalışanların dahili telefonlarının bilgisayardan cevaplayabilmeleri için gerekli 
kurulumlar tamamlanmıştır. 

9.2. Birlik Yönetim Kurulu toplantıları ve diğer paydaşlarla video konferans 
yapılması amacıyla ürün araştırması yapılarak uygun bulunan ürün kullanıma 
alınmıştır. Uygulama üzerinden tüm çalışanların mesajlaşması, doküman 
paylaşması ve video konferans ile toplantı yapabilmeleri sağlanmıştır. 

9.3. Çalışma grubu faaliyetlerinin telefon ile yapılabilmesini sağlamak amacıyla 
mevcut santral sistemi üzerinde konferans odaları oluşturularak 30 kişi ile 
eşzamanlı telekonferans yapılabilmesi sağlanmıştır. 

9.4. Birlik toplantılarına Toplantı Başvuru Sistemi aracılığıyla kayıt yaptıran 
katılımcıların, eposta içerisinde gönderilen QR kod ile Akmerkez güvenliğinden 
geçerek toplantılara katılmaları sağlanmıştır. Aynı sistem kağıt ortamında 
Akmerkez’e iletilen ziyaretçi formu yerine de kullanılmaya başlanarak, kağıt ve 
iş gücünden tasarruf sağlanmıştır. 

9.5. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve anlaşması kapsamında bankaların 
imzaladıkları sözleşme bilgilerinin girişinin ve raporlanmasının sağlandığı bir 
portal geliştirilmiştir. Üyelerin portale giriş yapabilmelerini teminen güvenlik 
ayarlamaları yapılarak kullanıcı kodu ve şifreler tanımlanmış olup üyelere 
bildirim yapılmıştır. 

9.6. Toplantı odalarından çeşitli kurumlar ile video konferans görüşmesi yapabilmek 
amacıyla ek bir yazılım ve donanım satın alınmadan sistemin kullanılması 
sağlanmıştır. 

9.7. Birliğin internet sayfalarının yenilenmesi çalışmaları kapsamında 
www.trlibor.org sitesi yenilenerek kullanılma alınmıştır. 

9.8. Risk Merkezi Bölümü tarafından, “uye.riskmerkezi.org” sitesinde talep edilen 
güncellemeler yapılarak kullanıma alınmıştır. 

9.9. Checkpoint firewall güvenlik duvarı cihazı yenilenmıştir. 
9.10. Güncel olmayan işletim sistemine sahip bilgisayarların değiştirilmesi sağlandı. 

Server yazılımları yenilendi. 
9.11. Tüm çalışanlara yönelik iki grup halinde Bilgi Güvenliği farkındalık eğitimi 

düzenlenmiştir. 
9.12. Risk Merkezi Bölümü için Dosya Yönetim Sistemi (DYS) içerisinde kullanıcı 

tarafından girilecek iş adımlarına ilişkin hatırlatma gönderme özelliği kullanıma 
alınmıştır. 
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9.13. Kağıt kullanımını azaltmaya teşvik etmek amacıyla Intranet sitesinde kullanıcı 
bazında çıktı alınan sayfa sayısının raporlandığı bir sayfa geliştirilmiştir. 

9.14. TRLIBOR sisteminde uygulama kuralları ile ilgili değişiklikler hakkında 
yazılımda ihtiyaç duyulan güncellemeler yapılmıştır. Sistemin sağlıklı 
çalışmasını teminen günlük kontroller yapılmaktadır. 

9.15. Birlik bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar, sunucu, projeksiyon gibi 
cihazların yenilenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yoğun kullanımdan 
dolayı performans sorunu yaşayan kullanıcıların cihazlarına mevcut hard disk 
yerine SSD disk kullanılarak önemli ölçüde hızlanma sağlanmıştır. 

9.16. DYS, Eğitim Takip Sistemi, Banka Bilanço Bilgileri Takip Sistemi ve Birlik içinde 
kullanılan diğer uygulamalarla ilgili kullanıcılardan gelen iyileştirme talepleri 
dikkate alınarak uygulamalarda güncellemeler ve iyileştirmeler yapılmıştır. 

9.17. Birlik sistemlerin kesintisiz ve yedekli çalışmalarını sağlamak amacıyla sanal 
ortamda bulunan sunucu sayısı arttırılarak kullanımda olan fiziki sunucu sayısı 
azaltılmaya devam edilmiştir. 

9.18. TBB Müşteri Hakem Heyetleri Bölümü’nün kullanımı için geliştirilmiş olan CRM 
yazılımının sanal sunucularda sağlıklı çalışması, yedeklenmesi, sistemler ile 
ilgili entegrasyonu ve kullanıcı yönetimi ile ilgili destek çalışmalarına devam 
edilmiştir. 

9.19. Birlik kullanıcılarına işletim sistemi ve uygulamalar ile ilgili kullanıcı desteği 
verilmiştir. Yeni başlayan personele bu kapsamda eğitimler düzenlenmiştir. 

9.20. Birliğe gelen evrakların, iç yazışmaların ve giden evrakların DYS’ne zamanında 
kayıt edilmesi, gönderilecek evrakların uygun formatta hazırlanarak 
gönderilmesi ve bu evrakların kategorize edilerek fiziksel olarak saklanması 
işlemlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda toplam 2.475 adet iç yazışma, 
26.599 adet gelen evrak ve 5.932 adet giden evrak olmak üzere toplam 35.006 
adet evrak DYS’ne eklenmiştir. 

9.21. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu ile 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan 
toplantıda olası işbirliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur.  

 

E. Uluslararası İşbirliklerini Geliştirmek 
 
10. Uluslararası Toplantılar 

 
10.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği (KKBB) işbirliğinde düzenlenen 
seminerlere “Ekim – Aralık 2019 XXIII. Dönem” inde düzenlenen 8 seminer ile 
devam edilmiştir. 

10.2. Fildişi Sahili Bankacılık Teknik Enstitüsü mezunu bankacılara Türkiye 
Bankalar Birliği’ne 2 Temmuz 2019 tarihinde yapmış oldukları ziyarette Birliğin 
çalışmaları, Türkiye ekonomisi, finans ve bankacılık sektörü hakkında sunum 
yapılarak, soruları yanıtlanmıştır. 

10.3. Endonezya Bankacılık Gelişim Enstitüsü'nde eğitim gören bankacılara 6 
Ağustos 2019 tarihinde Birliğe yaptıkları ziyarette, Türkiye ekonomisi, finans 

59



 
 

ve bankacılık sektörü ve Birliğin çalışmaları hakkında sunum yapılarak, 
soruları yanıtlanmıştır. 

10.4. Asya Altyapı Yatırım Bankası Direktörler Kurulu’nun Birliğe 5 Eylül 2019 
tarihinde yaptıkları ziyarette, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründeki 
gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. 

10.5. Birliğin, Azerbaycan Bankalar Birliği ile başlattığı eğitim işbirliği programı 
kapsamında, İstanbul’a davet edilen 24 Azeri bankacıya eğitim verilmiştir. 23 
– 25 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen program kapsamında, eğitim 
işbirliğinin Türkiye ayağında düzenleyici kurumlar dahil olmak üzere ilgili 
uzman kurumlardan da eğitim desteği alınmıştır. 

10.6. Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı’nın 25 Eylül 2019 tarihinde Türkiye 
Bankalar Birliği'ni ziyaretinde küresel gelişmeler değerlendirilmiştir. 

10.7. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) başkenti Washington’da düzenlenen 
Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları esnasında 
bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon düzenlenmiştir. 18 Ekim 2019’da 
düzenlenen geceye Türkiye’den toplantılara katılan resmi heyet üyelerinin 
yanı sıra, Türkiye Büyükelçiliği mensupları, uluslararası finansal kuruluşların 
temsilcileri ile Türkiye’den ve çok sayıda ülkeden bankacı katılmıştır. 

10.8. Almanya’nın Frankfurt kentinde 22 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Avrupa 
Bankacılık Kongresi’ne Yönetim Kurulu Başkanı seviyesinde katılım 
sağlanmıştır. 

10.9. ICBC Bank'ın Çin'deki Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü ve 
beraberindeki heyetin 11 Aralık 2019 tarihinde yaptıkları ziyarette bankacılık 
sektörü ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgi verilmiştir. 

10.10. Türkiye'deki büyükelçiliklerin ekonomi, ticaret ve finans masalarında görevli 
misyon temsilcilerinin katılımıyla 13 Aralık 2019 tarihinde, Birliğin ev 
sahipliğinde, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgilendirme 
toplantısı düzenlenmiştir. 

10.11. Kamboçya Ekonomi ve Finans Bakanlığı delegasyonunun 31 Ocak 2020 
tarihinde Birliği ziyaretlerinde Türkiye ekonomisi, finans sektörü ve risk 
merkezi faaliyetleri hakkında sunumlar yapılarak, sorular yanıtlanmıştır. 

10.12. Birliğin www.tbb.org.tr adresli internet sayfasının ingilizce bölümüdeki içerikler 
zengileştirilmiştir. 
 

F. Çalışan Memnuniyetini Artırmak 
 
11. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 

 
İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Bölümü çalışan ve paydaş memnuniyetini esas 
alınarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını 
nedeniyle uzaktan çalışma süreci 18 Mart 2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Her 
çalışanın görevlerini aksatmadan uzaktan çalışabilmesi için her türlü imkân 
sağlanmıştır. 
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11.1. Çalışanlar ve İstihdam 
Birlik’te 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle çalışan sayısı 69’dur. Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi (RMİİ) bünyesinde 14, Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (EMİİ) bünyesinde 4 
kişi çalışmaktadır. Doğrudan TBB bünyesinde çalışan 51 kişi bulunmaktadır.   

 
Çalışan Sayısı 

 
Çalışanların yüzde 48’i erkek (33 kişi), yüzde 52’si kadındır (36 kişi). Birlik’te yaş 
ortalaması kadın çalışanlarda 41, erkek çalışanlarda 43’tür. Birlikte çalışanlardan 2 
kişi doktoralı, 16 çalışan lisansüstü, 39 çalışan lisans, 6 çalışan ön lisans ve 6 çalışan 
lise mezunudur. 
Birlik’ten emeklilik, istifa vb. nedenler ile ayrılan çalışanlar ve artan iş yoğunluğu 
nedeniyle çalışan istihdamına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.  Şubat 2020 itibari 
ile üç çalışan Birlik’in farklı bölümlerinde istihdam edilmiştir. Birlik’te çalışan devir 
oranı yıllar itibari ile düşmektedir. 

11.2. Eğitimler 
6 aylık dönemde çalışanların kişi başına ortalama eğitim süresi 4 gündür (Ortalama 
çalışan:65). Gelişim Formu ve Eğitim İhtiyaç Analizi ile elde edilen bilgiler ile Eğitim 
Komitesi tarafından tespit edilen konularda eğitimler planlanmıştır. 

a. Yaratıcı ve Stratejik Düşünme Eğitimi (4-5 Ocak 2020) 
b. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (15-22 Ocak 2020) 
c. Kazanan Takımın Aranan Oyuncusu Eğitimi  (18-25 Ocak 2020) 
d. Türkiye ve Dünya Ekonomisi: Göstergeler ve Gelişmeler (10 Şubat 

2020) 
e. Analitik Düşünme ve Doğru Karar Alma Teknikleri (15-22 Şubat 2019) 
f. Proje Yönetimi (3-4 Nisan 2020) - güncel gelişmeler nedeniyle iptal 

edilmiştir.  
g. Sunumda Dönüm Noktası (8-9 Mayıs 2020) - güncel gelişmeler 

nedeniyle iptal edilmiştir. 
 

Eğitim Komitesi kararı ile bir çalışana doktora eğitimi için destek sağlanmaktadır.  Bir 
çalışan yüzde 100 burslu olarak doktora eğitimine devam etmektedir. 
 
 

26

7

3

25

7

1

TBB TBB RMİİ TBB EMİİ
Kadın Erkek
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11.3. İş Güvenliği ve Sağlığı Çalışmalar 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları  kapsamında yenilenmesi gereken  “Temel İş 
Güvenliği” ve “Temel İş Sağlığı” eğitimi çalışanlara verilmiştir.  
Acil Durum Ekipleri gözden geçirilmiş ve ekiplere konu ile ilgili eğitimler 
düzenlenmiştir. İşyeri hekimi tarafından işe giriş muayeneleri, poliklinik muayeneleri 
yapılmıştır.  
TBB ve TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi Acil Durum Planı ile yıllık değerlendirme 
raporu, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturulmuştur. Yıllık değerlendirme 
raporu, yıllık çalışma planı ve yıllık eğitim planı oluşturulmuştur.  

11.4. Staj Yönetimi 
Temmuz 2019-Ocak 2020 faaliyet döneminde staj başvurusu yapan öğrenci 
olmamıştır. 

11.5. Diğer Konular: 

11.5.1. BASİSEN ile XIX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi için görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

11.5.2. Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım Sistemine 1.1.2018 tarihi 
itibariyle Ziraat Hayat Emeklilik A.Ş. çalışılmaktadır. 

11.5.3. Tanıma, takdir ve ödüllendirme uygulamaları çerçevesinde kıdem 
ödülleri, yeni yıl hediyesi ve doğum günü hediyesi kapsamında 
uygulamalara sürdürülmektedir. 

11.5.4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında İnsan 
Kaynakları süreçleri Hukuk Danışmanı ile gözden geçirilmiş, tüm 
süreçlerde bilgilendirme ve rıza metinleri oluşturulmuş, oluşturulan 
metinler uygulamaya alınmıştır.  

12. Kalite Çalışmaları 

Kalite çalışmaları kapsamında stratejik planlama takvimi hazırlanarak takvime uygun 
bir şekilde Birlik’in Misyon-Vizyon ve Temel Değerlerinin belirlenmesi, Birlik’in 
SWOT’unun hazırlanması, Ana Strateji ve Hedeflerin belirlenmesi için koordinasyon 
çalışmaları yürütülmektedir. 2020-2023 dönemine ilişkin ilişkin Ana Strateji ve 
Hedefler, alt stratejiler ve faaliyet belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemlerde süreçlerin 
gözden geçirilmesi SFP takvimi içerisinde yer alması planlanmaktadır. KALDER’den 
alınan danışmanlık kapsamında Birlik süreç yapısında yer alan 12 süreç gözden 
geçirilmiş ve süreç iyileştirmeleri yeni dönem hedeflerine alınmıştır.  

12.1. Stratejik Faaliyet Planlama çalışmaları sürecinde tüm çalışanların, 
paydaşların, üyelerin, beklentileri, görüş ve memnuniyetleri ölçümlenmiştir.  
Tüm bu sonuçlar SFP’ye, bölüm iş planlarına ve hedeflere, faaliyetlere girdi 
sağlamıştır. 

12.2. Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Anketin 
soru yapısı ve değerlendirme yönteminde değişiklik yapılmıştır. ÇHDA’nın 
sonuçlarından belirlenen hususlarda Birlik içi komiteler ÇHDA değerlendirme 
komitesi oluşturularak iyileştirme önerileri alınmıştır. 
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12.3. Müşteri Memnuniyeti Anketi uygulaması geçen yıl olduğu gibi bu sene de 
Ipsos firması tarafından gerçekleştirilmiştir. 26 Şubat 2020 tarihinde bir sunum 
ile çalışanlara sonuçlar aktarılmıştır. 

12.4. Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi bu sene yeni çalışmaya başladığımız 
Nielsen firması tarafından gerçekleştirilmiştir. 3 Şubat 2020 tarihinde bir 
sunum ile çalışanlara sonuçlar aktarılmıştır. 

12.5. Tüm çalışanların katılımı ile 16 Mart 2020 tarihinde SWOT analizi çalışması 
yapılmıştır. 

 

G. Dış Paydaş Memnuniyetini Artırmak 

 
13. Kurumsal İletişim Faaliyetleri 

 

13.1. Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun talebi üzerine 
Yüksekokul Kütüphanesi’ne kitap bağışında bulunulmuştur. 

13.2. Birliğin ve sektörün; paydaşlar ve toplumla olan iletişiminin güçlendirilmesi ve 
tanıtımı için kullanılan sosyal medya hesaplarından sektör ve Birliğe dair 
çeşitli içerikler paylaşılmış, gelen yanıt ve sorular değerlendirilmiştir.  

13.3. Risk Merkezi Bölümü’nün hazırlayıp sunmakta olduğu “Risk Merkezi 
Raporu”nun e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığına ilişkin sosyal 
medyada Ekim ayı itibarıyla tanıtım kampanyası başlatılmıştır. 

13.4. Bireysel bankacılık müşterilerinden alınan ücret kalemlerinin karşılaştırılabilir 
bir formatta sunulabilmesi için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun yönlendirmesiyle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği işbirliğinde 
Birlik bünyesinde hazırlanan www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr 
adresli internet sitesinin tanıtımı amacıyla basın ve sosyal medyada tanıtım 
faaliyetleri yapılmıştır. Tanıtım kampanyası kapsamında 1.6 milyon etkileşim 
elde edilmiştir. 

13.5. Sosyal medyada banka müşterilerine yönelik Covid-19 salgıyla alakalı 20 
Mart 2020 itibarıyla günlük bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır. 
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H. Bilgi Güvenliğinin Korunması Çalışmaları Yapmak 
 
14. Risk Merkezi Faaliyetleri 

14.1. Genel Bilgiler 
 

Risk Merkezi’nin 31 Mart 2019 tarihi itibariyle 180 üyesi bulunmaktadır.  1 Temmuz 
2018 - 31 Mart 2019 döneminde; 

14.1.1. Armada Varlık Yönetim A.Ş., Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş., Metal Varlık 
Yönetim A.Ş., Halk Sigorta A.Ş. , Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. , Türkiye 
Emlak Katılım Bankası A.Ş. ve Tradewind Faktoring A.Ş. yeni üye 
olmuştur.  

14.1.2. Final Varlık Yönetim A.Ş.,Berg Faktoring A.Ş., Eren Faktoring A.Ş., 
Merkez Faktoring Hiz. A.Ş., Ziraat Finansal Kiralama A.Ş. ve Güven 
Varlık Yönetim A.Ş.’ nin faaliyet izni iptali nedeniyle Risk Merkezi 
üyelikleri sona ermiştir. 

14.2. Risk Merkezi faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmet sunumu: 
 Denge Varlık Yönetim A.Ş, Adil Varlık Yönetim A.Ş., Türk Finansman A.Ş. 

ve Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. yeni üye olmuştur.  
 Analiz Faktoring A.Ş., Merkez Varlık Yönetim A.Ş. , Deren Varlık Yönetim 

A.Ş. ve Metal Varlık Yönetim A.Ş’ nin faaliyet izni iptali nedeniyle Risk 
Merkezi üyelikleri sona ermiştir.  
 

14.2.1. Mevcut Uygulamalarda Değişiklik 
14.2.1.1. Ticari Nitelikli Krediler (KRM) uygulamasında; 

 Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 2018 yılı aktif büyüklük-ciro verileri 
paylaşılmıştır.  

 Aktif müşteri tanımı  kriter 12 aydan 18 aya yükseltilmiştir.  
14.2.1.2. Gelir İdaresi Başkanlığı Müşteri Künye Bilgileri uygulamasında; 

 Nakil Terk işlem tipi  
 Sorgulanan tüzel kişiliğin nitelik kodunu ve açıklamasını belirten “Tüzel 

Kişi Nitelik Kodu” ve “Tüzel Kişi Nitelik Kodu Açıklaması” alanları 
 eklenmiştir. 

14.2.1.3. Yabancı Para (YP) Kredi ve Gelir Bildirim ve Paylaşım 
uygulamasında, YTB kapsamında kullandırım işlemlerinin 
bildirimi ve paylaşımına ilgili değişiklik yapılmıştır. 

14.2.1.4. Kredi Limit Risk Tasfiye Olunacak Alacaklar (KLKR) kapsamında; 

 KGF nin ayrı bir risk kodunda bildirim yapması,VYŞ lerde canlı nitelikte 
temlik alınan alacakların bildiriminin yapılması, 

 Faktoring Şirketleri, Finansal Kiralama Şirketleri ve Finansman 
Şirketlerinin donuk alacaklardan yeniden yapılandırılan alacakların  
bildirim yapılması  

hususlarında değişiklik yapılmıştır. 
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14.2.1.5. Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı (KRS) uygulamasında, 

 Bankalarca,Yeniden Yapılandırılan Kredilerin bildiriminin ve 
paylaşımının yapılması, 

 Mahkemeler Tarafından Kredi Ödemelerinin Durdurulmasına Yönelik 
verilen Tedbir Kararlarının bildiriminin ve paylaşımının yapılması,  
hususunda değişiklik yapılmıştır. 

14.2.1.6. Derecelendirme Notları Bildirimi ve Paylaşımı uygulamasında; 

 KKDK100AS Yetkili Derecelendirme Kuruluşları Derecelendirme 
Notları-Müşteriler İtibariyle Paylaşım Tablosu’na, “Rapor Adres” bilgi 
başlığı  

 BDDK tebliği değişikliği kapsamında “Not Değişim Gerekçesi”nin 
bildirimi ilave edilmiştir. 

14.2.1.7. Risk Merkezi Bilgi Sistemlerinin Güvenliğinin arttırılmasına yönelik 
olarak;  

 KRM ve KRS münferit sorgulama yapısında “kullanıcı adı” alanlarının 
zorunlu olması, 

 DTS uygulaması erişimlerinde  “sadece kullanıcı adı ve parola ile 
yapılmakta olan girişler” de çift bileşenli kimlik doğrulama alt yapısına 
geçilmesi, 

hususunda değişiklikler uygulamaya alınmıştır. 
 

14.3. Diğer Projeler 
14.3.1. KRM Sadeleştirme-İyileştirme Projesi: Varlık Yönetim Şirketlerine 

itiraz inceleme ve bilgi güncelleme yapmalarına ilişkin KRM MİDES ve 
Bilgi Güncelleme uygulaması sağlanmıştır. 

14.3.2. Ulusal Derecelendirme Şirketi Projesi: Birliğimiz koordinasyonu ile 
Bankaların sermaye yeterliliği düzeylerinin güçlendirilmesi ile birlikte 
sektördeki risk yönetimi uygulamalarının iyileştirilmesine olanak 
sağlaması amacıyla Ulusal Derecelendirme Şirketi olan JCR 
Avrasya’nın satın alınmasına yönelik çalışmalar yapılarak sözleşme ile 
süreç tamamlanmıştır.  

14.3.3. RM’nin kamuoyu ile iletişimini arttırıcı proje; Risk Merkezinin 
kamuoyunu bilgilendirme kapsamında, e-Devlet üzerinden verilen 
müşteri risk merkezi rapor hizmetine ilişkin ‘twitter’dan paylaşım 
yapılmasına başlanmıştır. 

14.3.4. TBB Risk Merkezi Raporunun müşterilere e-Devlet üzerinden 
verilmesine ilişkin projesinin 2. fazı tamamlanmıştır. 

14.3.5. Faktoring ve Leasing şirketlerine Risk Merkezi ve Risk Merkezi 
hizmetleri hakkında seminer yapılmış, Sigorta Şirketleri ile Varlık 
Yönetim Şirketlerine ziyaretler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
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14.4. Risk Merkezi faaliyetlerine ilişkin Kaynak Kuruluşlar ile çalışmalar 
14.4.1. Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yurtdışı ve diğer borçlanma araçları 

bilgilerinin alınması kapsamında teknik çalışmalara başlanmıştır. 
14.4.2. Finansal Kurumlar Birliği (FKB)'den Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’nde 

yer alan fatura ödeme bilgilerinin alınması ile çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

14.4.3. Türkiye Sigortalar Birliği’nden kefalet sigortaları bilgilerinin alınmasına 
ilişkin çalışmalara başlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan bilanço ve 
gelir tabloları, vergi borcu, yapılandırılmış ise yapılandırma planı, 
ödeme durumu, Bakanlığın kara listesi, geçici ve kesin vergi 
beyannameleri gibi bilgiler talep edilmiştir. 

14.4.4. Firmaların yurtdışından doğrudan kullanıp Türkiye’ye getirilmeyen 
kredilerine ilişkin olarak, TCMB nezdindeki bilgi başlıklarının KLKR 
uygulamasına eklenmesine yönelik proje planlanacaktır.  

14.4.5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ndan hali hazırda alınan 
iflas/konkordato ilan eden firma bilgilerine TCKN/VKN bilgilerinin ilave 
edilmesi hususunda TOBB’a tekrar resmi başvuru yapılmıştır. 

14.4.6. Ticaret Bakanlığı’ndan, şirketlerin dış ticaret bilgilerinin alınmasına 
ilişkin talep yapılmış olup, Bakanlığın hukuki değerlendirmesi 
beklenmektedir.  

14.4.7. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)’ndan müşteri borç bilgilerinin 
alınmasına ilişkin resmi yazımız ile talebimiz yinelenmiştir. 

14.4.8. Kamu İhale Kurumu (KİK)’ndan ihale yasaklısı bilgilerinin elektronik 
ortamda alınmasına ilişkin talep iletilmiştir. KİK yetkilileri ile toplantı 
yapılmış olup, kurumun nihai değerlendirmesi beklemektedir. 

14.4.9. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na negatif/pozitif elektrik, su ve 
doğalgaz fatura bilgilerinin alınması için resmi yazı ile talepte 
bulunulmuştur. 

14.5. Üye Denetimleri ve İncelemelerine İlişkin Çalışmalar 
14.5.1. Bilgi sistemleri ve iş süreçleri kontrol ortamlarının iyileştirilmesine 

yönelik hazırlanan Mayıs 2019 da yayınlanan İyi Uygulama Rehber’in 
kontrol ortamlarında uygulanması sonucu elde edilen faydaların 
değerlendirilmesi amacıyla Üyeler ile toplantı yapılmıştır. 

14.5.2. 2018-2019 denetim dönemine ilişkin Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri 
denetimleri ve Banka ve iştirakler için beyannameler takip edilmiş ve 
tamamlanmıştır. 

14.5.3. Üyelerimiz nezdinde Risk Merkezi verilerinin amacı dışında kullanımını 
önlemek adına bilgi sistemleri ve iş süreçleri üzerinde kontrol 
noktalarının gözden geçirilmesi ve iletilmesi ile ilgili gerekli hassasiyetin 
gösterilmesi ile ilgili duyuru yapılmıştır. 
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 KORONAVİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE EKONOMİK FAALİYETİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA 
ALINAN ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR 

Küresel salgının ekonomiye olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak 
amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alınmaktadır.  Ekonomik faaliyete 
destek olmak için kamu otoriteleri ve bankacılık sektörü tarafından alınan önlemlere aşağıda yer 
verilmiştir.  

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde 100 milyar TL’lik “Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
adında bir ekonomik önlem paketi açıklanmıştır. Paket, sektörel destekler, vergi düzenlemeleri, istihdam 
önlemleri, kredi programları gibi pek çok alanda desteği içermektedir.  

a. İstihdam 

 İstihdam piyasasına yönelik Kısa Çalışma Ödeneği süreçleri kolaylaştırılarak ve hızlandırılmıştır. 

 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartılmıştır. 

 İşten çıkartma üç ay için sınırlandırılmıştır. 

b. Para politikası 

 Merkez Bankası tarafından, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar, farklı vadelerde repo 
ihaleleri, Piyasa Yapıcı bankaların APİ limitlerinin arttırılması, swap ihaleleri ve teminat havuzunun 
genişletilmesi gibi yöntemlerle bankalara likidite sağlanmıştır. 

 Repo ihaleleri ve miktar ihaleleri yöntemleriyle Türk lirası likidite imkalarının maliyeti düşürülmüştür.   

 Kredi büyüme oranına bağlı olarak bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirime 
gidilmiştir.  

 Reeskont kredisi geri ödemelerinin vadesi uzatılmış, kullanılacak reeskont kredilerine ek taahhüt 
kapama süresi verilmiştir. Ayrıca, mevcut reeskont kredisi azami vadeleri uzatılmıştır. Mal ve hizmet 
ihracatçısı firmalara Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi imkânı 
tanınmıştır.  

 APİ portföyü nominal büyüklüğünün, TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 5’ten 
yüzde 10’a yükseltilmiştir.  

c. Vergi ve hukuk 

 Perakende Sektörü Demir-Çelik ve Metal sanayii, Otomotiv, Lojistik,  Konaklama, yeme-içme, 
Tekstil ve Organizasyon gibi sektörler vergi ödemeleri ötelenmiş. Belirli vergi oranları 
düşürülmüştür.   

 Vergi ödemeleri ve tapu işlemlerinde ilgili kurumların vezneleri yerine alternatif ödeme kanalları 
kullanılması imkanı sağlanmıştır.  

 Yurt genelinde tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip 
işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının 
icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir. 

d. Dış Ticaret 

 Gümrük idaresi tarafından verilen çeşitli izin süreleri uzatılmış ve sunulan eşyanın bekleme 
sürelerine ilişkin uzatım mücbir sebep nedeniyle kabul edilerek ticaret erbabına kolaylık 
sağlanmıştır. Ayrıca tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanmıştır. 
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 e. Bankacılık  
i. Genel Önlemler 

 Aktif Rasyosu uygulaması açıklanmıştır. Bu çerçevede rasyo, bankaların kullandırdıkları krediler, 
sahip oldukları menkul kıymetler ve TCMB ile yaptıkları swap işlemlerinin, TL ve YP mevduatlarına 
bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Rasyoda yer alan kalemler belirli katsayılarla çarpılmakta ve 
rasyosunun belirli bir oranın üzerinde olması istenmektedir.  

 Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde otuzundan yüzde yirmisine 
düşürülmüştür.  

 Bankaların Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetiminden olan ve YP cinsinden düzenlenen 
alacaklarına, kredi riskine esas tutar hesaplamasında yüzde 0 risk ağırlığı uygulanabilmesine karar 
verilmiştir."  

 Bankalarca/şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin 
müşterilerin talebi üzerine ertelenebilmesi imkanı sağlanmıştır. 

 Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, 90 gün olarak 
uygulanmasına, 90 gün gecikme süresinin, 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün 
olarak uygulanması imkanı tanınmıştır.  

 Koronavirüsü salgın süreci nedeniyle bankaların likidite düzeylerine ilişkin asgari oranlarında 
esneklik sağlanmıştır.  

 Bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri işlemler için 
sınırlama özkaynakların yüzde 10’undan yüzde 1’ine düşürülmüştür.  

 Salgından veya salgının sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirlerden dolayı nakit akışı bozulan 
müşterilerin borçlarının ötelenmesi, gerektiğinde söz konusu firmalara ilave finansman desteği 
sağlanması hususunda esneklik sağlanmıştır.  

 Risk Merkezi üyelerinden temerrüde düşen firmalar için kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi 
talep edilmiştir.  

 İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla 
ihracatçıya stok finansmanı desteği sağlanmıştır.  

 Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkartılarak likidite ihtiyacı oluşan ve 
teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere ek teminat imkanı sağlanmıştır.  

 Açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri ertelenerek, azami vade uzatılmıştır. 
 500 bin TL’nin altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yükseltilerek, asgari peşinat 

düşürülmüştür. 
 Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, TCMB kaynaklı KGF teminatıyla TL cinsinden 

reeskont kredilerinde kullanılmak üzere 20 milyar TL ek kaynak imkanı sağlanmıştır.  
ii. Bankalar tarafından uygulamaya konulan önlemler 

 Bireysel ve tüzel müşterilerin anapara, faiz ve taksit ödemelerinin talebe bağlı olarak mevcut 
koşullarla ötelenmesi imkanı sağlanmıştır.  

 Firmalara sağlanan kredilerde Hazine destekli KGF kefaletinin kullanım alanları artırılmıştır. 
 Nefes Kredisi, İvme Paketi gibi özel koşullu kredilerin kullanımları ve toplam paket büyüklükleri 

artırılmıştır. 
 Tekstil, konut, yerli üretim otomobil gibi çeşitli sektörler için özel kredi paketleri oluşturulmuştur. 
 Talebe bağlı olarak,  zorunlu ödemelerin karşılanması ve acil harcamalarda kullanılması amacıyla 

kredili mevduat hesap ve kredi kartı limitleri artırılmıştır.  
 Mobil, Internet Şube ve ATM üzerinden işlemlerin ücretsiz yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.   
 ATM'lerden günlük para çekme limitleri yükseltilmiştir. 
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 İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere;  kurumsal kredi kartı ve Doğrudan Borçlandırma 

Sistemi limiti bulunan firmaların kurumsal kart limitleri artırılmıştır. 
 İstihdamın korunması amacıyla, firmalara uzun vadeli kredi kullandırılması ve aylık personel maaş 

gideri kadar ilave limit imkanı sağlanmıştır. 
 Kredili müşteriler tarafından ilgili banka üzerine keşide edilmiş çeklerinin ödenmesi amacıyla 

kullanılmak üzere genel kredi limitlerinin artırılarak ilave nakit kredi limiti tahsis edilmesi imkanı 
sağlanmıştır. 

 Firmaların vergi, SGK gibi kamusal ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak amacıyla nakit yönetim 
limitlerinin artırılması ve taksit imkanlarının iyileştirilmesi imkanı sunulmuştur. 

 Geçici olarak ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, kredilerini uygun vadeli yapılandırma ve 
ödemesiz dönem imkanı tanınmıştır.  

 Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi uzatılarak ihracatçılara ihracat yapmaları 
için verilen süre arttırılmıştır. 

 Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatılmıştır. 
 
iii. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan çalışmalar 

 Sağlık alanındaki gelişmelerden ve salgının sınırlandırılmasına yönelik alınan tedbirlerden dolayı 
gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte 
zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan 
müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı 
ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere; 

 Kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve 
bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması,  

 krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi,  
 kredi kanallarının açık tutulması,  
 vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması,  
 yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması  
 tavsiye edilmiştir.  

 Salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, 
korona virüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne bildirilmesinin, bu müşteriler 
hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması önerilmiştir.  

 Çek Ödeme Destek Kredisi: “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve 
ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından Hazine destekli, Kredi Garanti 
Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne 
kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi 
amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi 
kullandırılması uygulaması başlatılmıştır. 

 KOBİ’ler başta olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” başlatılmıştır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, 
krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir. Kredi desteğinin; 3 ay 
anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olması belirlenmiştir. 

 Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen illerdeki banka şubelerine her türlü bankacılık işlemlerini ve 
edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin 
edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında bankalara tavsiyede bulunulmuştur.  

 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetim Kurulu’nun 24 Nisan 2020 tarihindeki işlemlere ilişkin 
bildirimlerinin bir sonraki hafta yapılması ve mücbir hal bildirimlerinde sokağa çıkma yasağının 
bildirilmesine ilişkin kararı alınmıştır. 
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III.   Türkiye Bankalar Birliği’nin; 2018-2019 Bütçe Dönemi Sonuçları, 

2018–2019 Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları, Temmuz 
2019 – Mart 2020 Dönemi Hesap Durumu, 31.03.2020 tarihli 
Bağımsız Denetim Raporu ve 2020–2021 Yılı Bütçe Tasarısı 
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1. 30.06.2019 Tarihli Konsolide Bilanço, Analizi, 2018-2019 Dönemi Konsolide 
Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 
 
1.1. 30.06.2019 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 
AKTİF (VARLIKLAR)    
I- Dönen Varlıklar   35.392.802,88 
Hazır Değerler      34.753.130,05    
Diğer Alacaklar        191.466,20 
Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah.     414.206,63  
Diğer Dönen Varlıklar  34.000,00     
 
II- Duran Varlıklar             3.222.624,71     
Alacaklar      805.000,00     
Maddi Duran Varlıklar        4.058.269,88 
Birikmiş Amortisman (-) 2.318.675,17     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                              1.324.655,04    
Maddi Olmayan Duran Varlık  
Birikmiş Amortismanı(-)      646.625,04     
Aktif Toplamı        38.615.427,59     
Nazım Hesaplar   0,00 
Aktif Genel Toplamı       38.615.427,59      
    
PASİF (KAYNAKLAR)    
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        9.321.378,43     
Borçlar           276.483,90     
Diğer Borçlar     8.119.892,02     
Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            395.715,75  
Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler     529.286,76  
 
II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   3.212.128,80     
Borç ve Gider Karşılıkları        3.212.128,80     
 
III - Özkaynaklar          26.081.920,36     
   
Menkul ve Gayrimenkul Amortisman  Fonu         2.417.624,71 
Dönem Net Geliri                                                                                23.664.295,65 
 
Pasif Toplamı        38.615.427,59     
Nazım Hesaplar   0,00 
Pasif Genel Toplamı        38.615.427,59     
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1.2. 30.06.2019 Tarihli Konsolide Bilançonun Analizi 
 

AKTİF 

Dönen Varlıklar  

Hazır Değerler  

Kasa 
Bilanço tarihi itibariyle kasa mevcudu 8.730,76 TL'dir.  

Bankalar 
Banka mevcutlarımızın Haziran 2019 ayı sonu kalanı 34.744.399,29 TL'dir. Bu miktarın 
7.129.240,44 TL'si EFT/EMKT projesi ile ilgili miktarı, 783.042,26 TL'si taşıt kredisiyle alınan 
araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerine ait e-rehin projesi ile ilgili olarak açılmış olan 
hesaptaki miktarı, 26.811.927,65 TL vadeli mevduat hesabı, 20.188,94 TL ise vadesiz 
mevduat hesabında kalan miktarı göstermektedir. 

Alacaklar 
Bilanço gününde 191.466,20 TL olan bu hesabın 116.867,12 TL' si Elektronik Fon Transferi 
yatırımları ile ilgili olarak bilanço tarihi itibariyle yapılan harcamalar, 72.672,48 TL'si e-rehin 
projesi ile ilgili olarak yapılan ödemeleri,1.686,60 TL  ise Alıcılar hesabının bakiyesini 
göstermektedir. 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 
Bu hesapta görülen 414.206,63 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 
Hesapta bulunan 34.000,00 TL bina yönetim gider payı avansı ve diğer avans olarak verilen 
miktarı göstermektedir. 

Duran Varlıklar 

Alacaklar: 
Bu hesapta görülen 805.000,00 TL. TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi (5.000 TL) ve TBB 
Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (800.000 TL) kuruluşunda sermaye olarak konulan tutarları 
göstermektedir. 
 
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, 2.945.089,01 TL'si mobilya, mefruşat, bilgisayar 
donanımını, 24.728,41 TL'si Vezne Merkezi'nin taşınmazlarını, 946.091,24 TL’ si Yapılmakta 
Olan Yatırımlar olmak üzere diğer maddi duran varlıkların değerini göstermektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
1.324.655,04 TL olan bu hesabın bakiyesi Birliğe alınan bilgisayar programları ile ilgili 
lisanslar için ödenen miktarı göstermektedir. 
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PASİF 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borçlar 
Bu hesapta görülen 276.483,90 TL  Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk 
etmiş fakat ödemesi henüz yapılmamış borçları göstermektedir. 

Diğer Borçlar 
8.119.892,02 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 7.257.148,96 TL 
Elektronik Fon Transferi projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalarımızdan yapılan tahsilat 
ve gelir tutarının kalan kısmını, 856.437,20 TL e-rehin projesi ile ilgili tahsil edilen miktardan 
kalan kısım ile faiz gelirini, 5.260,07 TL ise personel fazla mesai alacaklarını,1.045,79 TL TL 
ise Muhtelif  borçlarını göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
Ödenecek vergi, sigorta, gibi yasal kesintilerin miktarı 395.715,75 TL’dir. 

Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider 
Bu hesabın bakiyesi 529.286,76 TL ise gelecek dönem giderlerine ilişkin ayrılan gider payı  
karşılıklarını göstermektedir.  
 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borç ve Gider Karşılıkları 
Bu hesapta görülen 3.212.128,80 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 2.417.624,71 TL Birliğe ait sabit kıymetlerin 
amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir.(946.091,24 TL yapılmakta olan 
yatırımlardır.) 

Birikmiş Amortisman 
Bu hesapta görülen 2.965.300,21 TL Birliğe alınan sabit kıymetlerin, birikmiş amortisman 
tutarını göstermektedir. 

Dönem Geliri 
2018-2019 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 23.664.295,65 TL tutarındaki 
gelir fazlası 2019-2020 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 
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1.3 2018-2019 Dönemi Konsolide Gelir-Gider Tablosu (‘’) 
 
Gelirler 48.750.625.51 
  
Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 22.573.608,00 
Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 19.299.546,78 
Eğitim Hizmeti Gelirleri 0,00 
Sair Gelirler 6.877.470,73 
  
Giderler 25.086.329,86 
  
Yönetim giderleri 16.430.587,99 
Eğitim hizmeti giderleri 273.666,48 
Kurumsal iletişim giderleri 4.202.296,42 
Özel proje giderleri 4.179.778,97 
  
  
Dönem Net Geliri 23.664.295,65 
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1.4. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 8 Ağustos 2019 / 8978 no’lu 
mektup ekinde gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2018-2019 Bütçe dönemi ile ilgili işlemleri gelir-gider 
hesapları ile Bağımsız Denetim Raporu Statümüzün 20.maddesi gereğince tarafımızdan 
incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2019 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş 
olduğumuzu arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza 
sunarız 
 
 
 
 
 
                                                      Denetçiler 
 
 
 
      Burgan Bank A.Ş                                                       QNB Finansbank A.Ş 
        Genel Müdürü                                                               Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                           Temel Güzeloğlu 
 
 
 
 
                                      Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                     Genel Müdürü  
                                                        Suat İnce 
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    TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibariyla finansal tablolar ve bağımsız 
denetçi raporu  
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
1. Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik” ya da “TBB”) 30 Haziran 2019 tarihli bilançosu ile  
1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait; gelir ve gider tablosu ile önemli 
muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan 
finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişikteki 
finansal tablolar tüm önemli yönleriyle Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” 
(Dipnot 2 ve 3) çerçevesine uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız 
Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK 
tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal 
tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
Birlik’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe 
ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında 
elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
3. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 

Sorumlulukları  
 
TBB yönetimi; finansal tabloların Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği’ne uygun 
olarak hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Birlik’i tasfiye 
etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Birlik’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
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4. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına 
veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik 
kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca 
ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol 
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 Birlik’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma 

uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 

 
 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu 
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız 
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen 
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Birlik’in 
sürekliliğini sona erdirebilir. 
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Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 
 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 
 

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

 
 
 
 

Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 

 
İstanbul, 6 Ağustos 2019 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Referansları 
30 Haziran 

2019 
30 Haziran 

2018 
    
AKTİFLER    
Hazır değerler 4 34.985.469 50.228.807 
Diğer alacaklar 5 189.778 2.076.645 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 6 181.871 172.007 
Diğer dönen varlıklar 7 33.997 33.997 
    
Toplam Dönen Varlıklar  35.391.115 52.511.456 
    
Maddi duran varlıklar 8 1.739.594 873.668 
Maddi olmayan duran varlıklar 8 678.032 14.002 
İştirakler 9 805.000 805.000 
    
Toplam Duran Varlıklar  3.222.626 1.692.670 
    
Aktifler Toplamı  38.613.741 54.204.126 
    
PASİFLER    
Borçlar 10 274.797 22.520.579 
Diğer borçlar 11 8.119.894 8.087.602 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 529.430 400.678 
Ödenecek vergi ve fonlar 12 395.573 354.213 
    
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  9.319.694 31.363.072 
    
Borç ve gider karşılıkları 13 3.212.129 2.653.842 
    
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  3.212.129 2.653.842 
    
Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 8 2.417.626 887.670 
Birikmiş gelirler 21 23.664.292 19.299.542 
    
Özkaynaklar  26.081.918 20.187.212 
    
Pasifler Toplamı  38.613.741 54.204.126 
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Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 
  Cari Dönem Önceki Dönem 

 
Dipnot 

Referansları 
1 Temmuz 2018 - 

30Haziran 2019 
1 Temmuz 2017 - 
30 Haziran 2018 

    
GELİRLER     
    
Yıllık aidatlar 15 22.573.608 21.749.270 
Eğitim hizmeti gelirleri 16 - 45.762 
Faiz gelirleri 14 6.533.419 3.458.542 
Diğer gelirler  344.052 311.677 
    
TOPLAM GELİRLER  29.451.079 25.565.251 
    
GİDERLER    
    
Yönetim giderleri 17 (16.430.588) (15.270.752) 
Eğitim hizmeti giderleri 18 (273.666) (297.480) 
Kurumsal iletişim giderleri 19 (4.202.296) (3.285.321) 
Özel proje giderleri 20 (4.179.779) (2.192.071) 
    
TOPLAM GİDERLER  (25.086.329) (21.045.624) 
    
NET GELİRLER  4.364.750 4.519.627 
    
Önceki yıldan devreden gelir fazlası  19.299.542 14.779.915 
    
BİRİKMİŞ GELİRLER 21 23.664.292 19.299.542 
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1 - TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”), 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun 79. Maddesi 
hükümlerine göre kurulmuş olup, 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,  
p) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak 

uymayan üyeler hakkında idari para cezası kararı vermek,  
r) Bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb, eğitim programları 

düzenlemek, 
s) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava 

açmak, 
t) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak, 
u) Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmaktır. 

 
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 ve 9 Mart 2010 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ise muhasebe politikalarında 
bazı değişiklikler yapılmasını öngören karar sonucunda son halini almış olan “Birlik Muhasebe 
Talimatı”na uygun olarak tutulmuştur. 12 Aralık 2017 tarih ve 78 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
“Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” revize edilmiş olup, finansal tablola rbu çerçevede 
hazırlanmıştır. 
  
3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
3.1 Muhasebe uygulamalarında esas alınan temel ilkeler 
 
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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
c. Hazır değerler 
 
Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen faizleri de bu 
hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri masraflar bu hesaptan 
düşülmektedir. 
 
ç. Menkul kıymetler 
 
Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba kaydetmektedir. Bilanço 
tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar kapanış günündeki ortalama borsa fiyatı 
ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu değerleme sonucunda çıkan pozitif ve/veya negatif değerleme 
farkları gelirler ve giderler tablosuna aktarılmaktadır. 30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 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 2019 ve 30 
Haziran 2018 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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
f. Alacaklar ve borçlar 
 
Birlik kısa zamanda tahsil ve tasfiyesi gereken alacaklarını ve takip eden yılbaşında gelirler ve giderler 
tablosuna aktarılması ve/veya mahsup edilmesi gereken varlıklarını “Alacaklar” hesabında, kısa 
zamanda ödenmesi ve mahsup edilmesi gereken ancak aynı sene içinde mahsubu mümkün 
olamayan borçlarını da “Borçlar” hesabında izlemektedir. 
Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir. Faiz öngörülen 
mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı esas alınmak suretiyle gelir reeskontu 
hesaplanmaktadır. 
 
g. Borç ve gider karşılıkları 
 
Borç ve gider karşılıkları hesabı içinde Birlik’in kıdem tazminatı için ayırdığı karşılıklar mevcuttur. 
Yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten çıkarılmalarda ve emeklilik 
halinde personele tazminat ödenmesi mecburidir. Bu tazminat, bir yılını dolduran her personel için 
kıdem tazminatı tavan 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. Elektronik Fon Transferi (“EFT”) ve Elektronik Menkul Kıymet Transferi (“EMKT”) 

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 bütçesi, 
TCMB’nin önerisi ve TBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile hazırlanarak, katılımcı bankalardan 
toplanmaktadır. 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 yansıtılmaktadır. 
 
j. Rehin işlemleri 
 
TBB taşıt kredisiyle alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerinin, bankalarla Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (“EGM”) arasında kurulan data hattı ile, 
elektronik ortamda doğrudan bankalar tarafından yapılmaktadır. Sistemin koordinasyonu TBB 
tarafından yapılmaktadır. Bu proje ile ilgili katılım payları TBB aracılığıyla E-rehin sistemine üye 
bankalar tarafından sağlanmakta 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 2019 TL USD Avro Diğer Toplam 
      
Kasa 8.731 - - - 8.731 
Vadeli mevduat 26.811.928 - - - 26.811.928 
Vadesiz mevduat 20.189 - - - 20.189 
EFT hesabı (*) 75.375 7.053.865 - - 7.129.240 
E-Rehin hesabı (**) 90.533 692.509 - - 783.042 
      
Toplam 27.006.756 7.746.374 - - 34.753.130 
      
Faiz reeskontları 219.945 12.394 - - 232.339 
      
Toplam TL 27.226.701 7.758.768 - - 34.985.469 
 
30 Haziran 2018 TL USD Avro Diğer Toplam 
      
Kasa 6.165 - - - 6.165 
Vadeli mevduat 26.173.499 - - - 26.173.499 
Vadesiz mevduat 17.860.122 - 637 - 17.860.759 
EFT hesabı (*) 114.642 5.305.386 - - 5.420.028 
E-Rehin hesabı (**) 93.024 490.655 - - 583.679 
      
Toplam 44.247.452 5.796.041 637 - 50.044.130 
      
Faiz reeskontları 177.348 7.329 - - 184.677 
      
Toplam TL 44.424.800 5.803.370 637 - 50.228.807 
 
(*) 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. 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 1 Nisan 2019 ve 3 Mayıs 2019 tarihleri (30 
Haziran 2018 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 2 Temmuz 2018 ve 21 Eylül 2018) arasında 
değişmektedir. 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı 
%22,07’dir(30Haziran2018:%15,23). 
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5 - DİĞER ALACAKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
EFT alacakları 116.867 2.017.221 
E-Rehin alacakları 72.672 56.931 
Ayni yardım alacakları 239 1.706 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nden (“TBBEğitim Merkezi”) alacaklar - 753 
Diğer - 34 
   
Toplam 189.778 2.076.645 
 
 
6 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Peşin ödenmiş vezne merkezi kirası 152.975 148.313 
Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 27.542 23.694 
Akmerkez elektronik cihaz sigortası 1.354 - 
   
Toplam 181.871 172.007    

 
(*) 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 Hazine’ce karşılanarak 
teşvik desteği verilmektedir. 

 
 
7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer dönen varlıklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Verilen depozitolar  32.997 32.997 
İş avansları 1.000 1.000 
   
Toplam 33.997 33.997 
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8 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 
1 Temmuz 

2018 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

2019 
     
Maddi duran varlıklar - Maliyet     
     
Demirbaşlar 1.657.133 392.579 (27.487) 2.022.225 
Diğer maddi duran varlıklar  939.868 7.724 - 947.592 
Yapılmakta olan yatırımlar - 996.864 (50.773) 946.091 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
     
Toplam 2.739.362 1.397.167 (78.260) 4.058.269 
     
Maddi duran varlıklar - Birikmiş  
amortisman (*)     
     
Demirbaşlar (1.215.762) (308.870) 27.487 (1.497.145) 
Diğer maddi duran varlıklar  (579.689) (168.827) - (748.516) 
Binalar (66.449) (2.771) - (69.220) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 
     
Toplam (1.865.694) (480.468) 27.487 (2.318.675) 
     
Maddi duran varlık amortisman fonu  
(Net maddi duran varlıklar) 873.668   1.739.594 
     
Maddi olmayan duran varlıklar - 
Maliyet     
     
Maddi olmayan duran varlıklar 326.604 998.051 - 1.324.655 
     
Toplam 326.604 998.051 - 1.324.655 
     
Maddi olmayan duran varlıklar - 
Birikmiş  amortismanı (**)     
     
Maddi olmayan duran varlıklar (312.602) (334.021) - (646.623) 
     
Toplam (312.602) (334.021) - (646.623) 
     
Maddi olmayan duran varlık  
amortisman fonu (Net maddi  
olmayan duran varlıklar) 14.002   678.032 
     
Toplam duran varlıklar 3.065.966 2.395.218 (78.260) 5.382.924 
Toplam birikmiş amortisman (2.178.296) (814.489) 27.487 (2.965.298) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul  
 amortisman fonu 887.670   2.417.626 

 
(*) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
(**) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
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8 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

 
1 Temmuz 

2017 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

2018 
     
Maddi Duran Varlıklar - Maliyet     
     
Demirbaşlar 1.600.945 57.381 (1.193) 1.657.133 
Diğer maddi duran varlıklar  961.279 3.505 (24.916) 939.868 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
     
Toplam 2.704.585 60.886 (26.109) 2.739.362 
     
Maddi Duran Varlıklar - Birikmiş  
Amortisman (*)     
     
Demirbaşlar (886.906) (330.049) 1.193 (1.215.762) 
Diğer maddi duran varlıklar  (500.351) (104.254) 24.916 (579.689) 
Binalar (60.668) (5.781) - (66.449) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 
     
Toplam (1.451.719) (440.084) 26.109 (1.865.694) 
     
Maddi Duran Varlık Amortisman 
Fonu  (Net Maddi Duran Varlıklar) 1.252.866   873.668 
     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar - 
Maliyet     
     
Maddi olmayan duran varlıklar 311.870 14.734 - 326.604 
     
Toplam 311.870 14.734 - 326.604 
     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – 
Birikmiş Amortismanı (**)     
     
Maddi olmayan duran varlıklar (301.356) (11.246) - (312.602) 
     
Toplam (301.356) (11.246) - (312.602) 
     
Maddi Olmayan Duran Varlık  
Amortisman Fonu (Net Maddi  
Olmayan Duran Varlıklar) 10.514   14.002 
     
Toplam duran varlıklar 3.016.455 75.620 (26.109) 3.065.966 
Toplam birikmiş amortisman (1.753.075) (451.330) 26.109 (2.178.296) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul  
 amortisman fonu 1.263.380   887.670 

 
(*) 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
(**) 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
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9 - İŞTİRAKLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin iştirakler hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
TBB Risk Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi(*) 800.000    800.000    
TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi(**) 5.000    5.000    
   
Toplam 805.000 805.000    

 
(*)  Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanan Birlik 

Statüsü’nün 4. Maddesinde belirtilen bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferans vb. eğitim prgoramları düzenleme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelir 
temin etmek amacıyla Birlik nezdinde İstanbul ili Şişli ilçesi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No: 
1 Kat:8 Şişli 34360 İstanbul adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14 Temmuz 2016 tarihli 
9115 sayılı nüshasında belirtildiği üzere 1 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilen bir iktisadi 
işletme kurulmuştur. 
 

“Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi“ ünvanına sahip bu iktisadi işletmeye, 
sermaye olarak Türkiye Bankalar Birliği bütçesinden 800.000 TL nakit olarak tahsis edilmiş olup 
tamamı ödenmiştir. Bu iktisadi işletmenin amaç ve konusu; kişi, kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim 
hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilmesi, yurtdışı kişi, kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim 
hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilmesi, Eğitim Merkezi tarafından yayınlanacak kitap, dergi veya 
her çeşit yayın nedeniyle gelir elde edilmesi, web tabanlı ve/veya mobil cihazlar aracılığıyla 
gerçekleştirilecek e-eğitim faaliyetleri sonucunda gelir elde edilmesi, gerçekleştirilecek diğer faaliyer 
sonucunda gelir elde edilmesi, eğitim ve diğer faaliyetler kapsamında, eğitimlerde görevli eğitmenlere 
ücret ödenmesi ve diğer masrafların karşılanması, eğitim ve diğer faaliyetler kapsamında personel ve 
işletme harcaması yapılması, finansal sektör ve bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferans vb. etkinlikler düzenlemesi ve faaliyetler sonucu tahsil ettiği gelirleri uygun görülen banka 
hesaplarında tutulup, yatırım olarak değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 
 
TBB nezdinde kurulan Eğitim Merkezi’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapacağı faaliyetler 
kapsamında elde edeceği sürekli gelir nedeniyle 1 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği 
Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (“TBBEMİİ”) kurulmuştur. İktisadi İşletmenin TBB’den ayrı bir tüzel 
bir kişiliği bulunmamaktadır. TBBEMİİ’nin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide 
edilmemiştir. 

 
(**)  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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10 - BORÇLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Emanete alınan ödeme 262.593 192.138 
Kredi kartı borcu 12.204 - 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) - 22.328.441 
   
Toplam 274.797    22.520.579 
 
(*) Peşin tahsil edilen aidatlar üyelerden Birlik statüsünün 22. maddesi uyarınca Haziran ayında 

peşin tahsil edilen ve bilanço tarihi itibarıyla emanete alınan aidatları göstermektedir. Emanete 
alınan bu aidatlar, bir sonraki hesap dönemi açılışında gelir olarak kaydedilir. 

 
11 - DİĞER BORÇLAR VE DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer borçlar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
EFT borçları (*) 7.257.149 7.441.516 
E-Rehin borçları (**) 857.485 643.403 
Personele borçlar 5.260 2.683 
   
Toplam 8.119.894    8.087.602    
 
(*) 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. 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer kısa vadeli yükümlülükler 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Gider tahakkukları 529.287 400.571 
Diğer 143 107 
   
Toplam 529.430    400.678    
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12 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ödenecek vergi ve fonlar hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 223.680 192.332 
Ödenecek vergi ve fonlar 171.893 161.881 
   
Toplam 395.573    354.213    

 
13 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 tarihleri itibarıyla TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
bulunmamaktadır.  
 
Uzun vadeli borç karşılıkları 
 
30 Haziran 2019 ve 30 Haziran 2018 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 2019 ve 30 
Haziran 2018 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için kıdem 
tazmantı tavan ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı 
tavanı tutarı 6.379,86TL’dir.(30Haziran2018:5.001,76TL).  
 
 1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2017 - 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Açılış bakiyesi 2.653.842 2.508.224 
Dönem içinde ödenen (19.713) (312.382) 
Dönem içindeki artış 578.000 458.000 
   
Kapanış bakiyesi 3.212.129 2.653.842    
   
 
 
14 - FAİZ GELİRLERİ 
 
 1 Temmuz 2018 -  

30 Haziran 2019 
1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Banka mevduatlarından faiz geliri 6.533.419 3.458.542 
   
Toplam 6.533.419 3.458.542 
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15 - YILLIK AİDATLAR 
 
Bankalardan, aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır. 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 
30 Haziran 2018 

   
Yıllık aidatlar 22.573.608 21.749.270 
   
Toplam 22.573.608 21.749.270 
 
  
16 - 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 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait eğitim gelirleri hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Merkez eğitim konferans geliri - 33.250 
BES geliri - 12.512 
   
Toplam - 45.762 
 
 
17 - YÖNETİM GİDERLERİ 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Personel giderleri 12.792.190 11.896.917 
İşletme giderleri 2.923.269 2.739.668 
Yayın giderleri 397.467 312.489 
Demirbaş alım giderleri 317.662 321.678 
   
Toplam 16.430.588 15.270.752 
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17 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 
 
Personel giderleri 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait personel giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Ücretler 8.925.078 8.481.357 
İşveren payları 1.691.689 1.492.936 
Tazminatlar (Dipnot 13) 578.000 458.000 
Sağlık yardımı giderleri 537.831 330.732 
Sosyal yardımlar 536.270 497.062 
Personel ulaşım giderleri 282.649 240.491 
Personel eğitim giderleri 85.317 247.640 
Diğer 155.356 148.699 
   
Toplam 12.792.190 11.896.917 
   
 
İşletme giderleri 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait işletme giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Temsil ve ağırlama giderleri 531.226 585.892 
Bina giderlerine katılım payı 402.344 426.990 
Haberleşme giderleri 361.089 287.511 
Seyahat giderleri 253.663 167.433 
Taşıt giderleri 223.370 194.030 
Bilgi işlem giderleri 192.235 145.733 
Temizlik giderleri 165.125 158.115 
Destek hizmet giderleri 161.697 185.689 
Güvenlik giderleri 121.045 100.852 
Vergi, resim ve harç giderleri 131.860 128.983 
Aydınlatma giderleri 59.820 37.273 
Kırtasiye giderleri 53.151 58.449 
Bakım onarım giderleri 37.410 51.507 
Arşivleme giderleri 31.264 22.589 
Dava ve mahkeme giderleri 234 180 
Diğer 197.736 188.442 
   
Toplam 2.923.269 2.739.668 
 
 
  

94



 

 
  

 

17 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 
 
Yayın giderleri 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait yayın giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Dergi giderleri 204.117 135.597 
Yayın giderleri 146.991 132.861 
Çeviri giderleri 46.359 44.031 
   
Toplam 397.467 312.489 
 
Demirbaş alım giderleri  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait demirbaş alım giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 167.179 283.131 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 100.849 14.739 
Diğer demirbaş alım giderleri 49.634 23.808 
   
Toplam 317.662 321.678 
 
18 - 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 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti giderleri 
kalemi aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
BES giderleri (*) 220.135 129.300 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri 53.531 168.180 
   
Toplam 273.666 297.480 
 
(*) Bankacılık eğitim sitesinin (“BES”) internet üzerinden çağrı merkezi gibi hizmetlerin 

karşılanabilmesi, mevcut altyapının geliştirilmesi ve yeni eğitim modüllerinin hazırlanarak 
sisteme eklenmesi gibi ek harcamalardan oluşmaktadır 
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19 - KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 
 
Kurumsal iletişim giderleri kalemi, bankacılık sektörünün yurt içinde ve dışında düzenlenecek eğitim 
ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili harcamaları kapsamaktadır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kurumsal iletişim giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

Kamuoyu iletişim giderleri (*) 1.268.421 370.274 
Uluslararası Para Fonu (“IMF”) toplantı masrafları 
(**) 1.102.541 1.005.548 
Üyelik aidatları (***) 811.569 695.230 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (****) 608.838 912.178 
Sponsorluk ve yardım giderleri 244.406 156.027 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (*****) 131.225 134.633 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri 35.296 11.431 
   
Toplam 4.202.296 3.285.321 
 
(*) Bu kalem kurumsal iletişim danışmanlığı, sosyal medya iletişim hizmet giderlerinden 

oluşmaktadır. 
(**) IMF toplantı masrafları kalemi, Birlik’in IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle verilen 

resepsiyon masraflarını 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. 

(****) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde düzenlenen toplantılara katılan kamu 
çalışanları 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 608.838 TL (30 Haziran 2018: 912.178 TL) tutarında 
bakiye bu kalem altında yer almaktadır. 

(*****) Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs bankacılarının katılımıyla o ülkelerde veya İstanbul’da 
düzenlenen eğitim/konferanslara ilişkin organizasyon giderlerini ifade etmektedir. 
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20 - ÖZEL PROJE GİDERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait özel tanıtım ve proje 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

Vezne merkezi kira giderleri 1.068.461 797.837 
Ücret ve komisyon altyapı giderleri (*) 954.808                    - 
Banka bilgileri takip sistemi giderleri 650.961                    - 
Müşteri şikayet merkezi-hakem heyeti giderleri (**) 511.527 417.566 
Araştırma proje gideri 503.825 273.956 
Fiktif işlemler hizmet bedeli 194.641 222.308 
Finansal okuryazarlık proje giderleri 125.473 210.349 
Kalite çalışmaları giderleri (***) 102.240 89.852 
Zaman aşımı projesi giderleri 67.843 73.310 
Diğer proje giderleri                       - 106.893 
   
Toplam 4.179.779 2.192.071 
 
(*) Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Platformu projesi kapsamında Birlik’in katlandığı 

giderlerden oluşmaktadır. 
(**) 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. 
 
 
21 - BİRİKMİŞ GELİRLER 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 23.664.292 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” kalemi, 
Birlik’in 2018 - 2019 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade etmektedir 
(30 Haziran 2018: 19.299.542 TL). 
 
 
22 - BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Bulunmamaktadır (30 Haziran 2018: Bulunmamaktadır). 
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23 - AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
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 m2 olan arazi şuyulandırmadan 
sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 

 
Yönetim Kurulu 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 ada 1 parseldeki 27.631 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın 1997 yılında yapılan Orman kadastrosu neticesinde Devlet ormanı olarak tespitinin 
kesinleşmesi nedeniyle, 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. 

 
Birlik tarafından, 24 Kasım 2010 tarih ve 111 sayılı kararı ile, Birlik’in maliki bulunduğu ve Tapu'da 
İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, Merkep Adası Mevkii’inde kayıtlı taşınmazları satın alma 
tarihinden sonra orman vasfının mahkeme kararı ile tespit edilmesi nedeniyle uğradığı tüm zararların 
faiz dahil tazmini için talepte bulunmak üzere, 23 Aralık 2015 tarihinde Şile Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 2015/355 E.sayılı dosya ile Devlet tüzel kişiliği aleyhine tazminat davası açılmıştır. 
Bu dava, 3 Ekim 2018 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere Birlik (Davacı) lehine sonuçlanmıştır. 
Mahkeme tarafından davanın kısmen kabulü ile davaya konu taşınmazların toplam bedeli olan 
16.728.600 TL'nin davalı Hazine’den alınarak Davacı TBB’ye verilmesine ve dava konusu 
taşınmazlardaki Davacı TBB’ye ait payların iptali ile Hazine adına tesciline, halen mülkiyetin TBB’de 
bulunması ve vergilendirme sisteminin mülkiyet esasına göre olması nedeniyle, taşınmazların 
362.748 TL tutarındaki ödenmiş emlak vergilerinin Hazine’den tahsili talebinin reddine karar verilmiştir. 
Ancak taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) 
37. Hukuk Dairesi tarafından 12 Mart 2019 tarihinde verilen 2018/2987 sayılı dosya, 2019/770 sayılı 
karar ile, Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/355 esas ve 2018/305 sayılı kararının kaldırılmasına 
ve davanın yeniden görüşülmesi için mahkemeye iadesine karar verilmiştir. İstinaf kararında sadece, 
yerel mahkeme tarafından yeterli emsal araştırması yapılarak, taşınmazın değerinin doğru şekilde 
tespiti gerektiği hükme bağlanmıştır. İstinaf kararında ayrıca, kabule göre davacı TBB ve vekilinin de 
dava ve ıslah dilekçesinde faiz talebi olmasına rağmen, yasal mahkemece hükmedilen bedele faizi 
işletilmemesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla dava devam etmektedir. 
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2.  2019-2020 Bütçe Dönemi 31.03.2020 Tarihli Konsolide Bilanço, Konsolide 
Gelir Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 

 
2.1. 31.03.2020 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 

 
AKTİF (VARLIKLAR)    
I- Dönen Varlıklar   41.900.768,65 
Hazır Değerler      41.299.486,10    
Diğer Alacaklar        124.733,44 
Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir 
Tah.     443.549,11  
Diğer Dönen Varlıklar  33.000,00     
 
II- Duran Varlıklar             4.103.228,20     
Alacaklar      805.000,00     
Maddi Duran Varlıklar        3.185.206,01 
Birikmiş Amortisman (-) 2.295.786,67     
Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                              3.055.433,90    
Maddi Olmayan Duran Varlık  
Birikmiş Amortismanı(-)      646.625,04     
Aktif Toplamı        46.003.996,85     
Nazım Hesaplar   0,00 
Aktif Genel Toplamı       46.003.996,85      
    
PASİF (KAYNAKLAR)    
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar        10.730.409,12     
Borçlar           261.253,70     
Diğer Borçlar     9.981.441,59     
Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler            487.113,83  
Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler     600,00  
 
II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar   3.212.128,80     
Borç ve Gider Karşılıkları        3.212.128,80     
 
III - Özkaynaklar          32.061.458,93     
   
Menkul ve Gayrimenkul Amortisman 
Fonu         3.298.228,20 
Dönem Net Geliri                                                                                28.763.230,73 
 
Pasif Toplamı        46.003.996,85     
Nazım Hesaplar   0,00 
Pasif Genel Toplamı        46.003.996,85     
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2 . 2   31.03.2020 Tarihli Konsolide Gelir Gider Tablosu (") 
 
Gelirler 53.151.494,71 
  
Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 25.354.297,00 
Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 23.664.295,65 
Eğitim Hizmeti Gelirleri 0,00 
Sair Gelirler 4.132.902,06 
  
Giderler 24.388.263,98 
  
Yönetim giderleri 13.781.561,36 
Eğitim hizmeti giderleri 257.364,35 
Kurumsal iletişim giderleri 7.436.586,09 
Özel proje giderleri 2.912.752,18 
  
  
Dönem Net Geliri 28.763.230,73 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 29 Nisan 2020 / 51608 no’lu mektup ekinde 
gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2019-2020 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, 31.03.2020 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
                                                               Denetçiler 
 
 
         
 
       Burgan Bank A.Ş                                                                    QNBFinans Bank  A.Ş 
        Genel Müdürü                                                                         Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                                      Temel Güzeloğlu    
 
 
 
 
                                      Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
                                                     Genel Müdür Vekili 
                                                        Ece Börü 
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    TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
 

1 TEMMUZ 2019 - 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
1.    Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik ya da TBB”) 31 Mart 2020 tarihli ara dönem bilançosu ile 1 Temmuz 
2019 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait; gelir ve gider tablosu ile önemli muhasebe politikalarının 
özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan ara dönem finansal tablolarını 
denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait ilişikteki finansal tablolar 
tüm önemli yönleriyle Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” (Dipnot 3) çerçevesine 
uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 
raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” 
bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik 
Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak Birlik’ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve 
uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 
 
3. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 

Sorumlulukları  
 
TBB yönetimi; finansal tabloların Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği’ne uygun olarak 
hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Birlik’i tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği 
esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, Birlik’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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4. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali 
fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı 
önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 Birlik’in iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 

denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 
 
 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Birlik’in sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi 
şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında 
ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. 
Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki 
ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş 
dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine 
kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar 
Birlik’in sürekliliğini sona erdirebilir. 
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Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, 
temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı 
değerlendirilmektedir. 
 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 27 Nisan 2020 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 
 Referansları 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
    
AKTİFLER    
Hazır değerler 4 41.381.914 34.985.469 
Diğer alacaklar 5 121.462 189.778 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 6 361.125 181.871 
Diğer dönen varlıklar 7 32.997 33.997 
    
Toplam Dönen Varlıklar  41.897.498 35.391.115 
    
Maddi duran varlıklar 8 889.419 1.739.594 
Maddi olmayan duran varlıklar 8 2.408.811 678.032 
İştirakler 9 805.000 805.000 
    
Toplam Duran Varlıklar  4.103.230 3.222.626 
    
Aktifler Toplamı  46.000.728 38.613.741 
    
PASİFLER    
Borçlar 10 257.984 274.797 
Diğer borçlar 11 9.981.443 8.119.894 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 11 697 529.430 
Ödenecek vergi ve fonlar 12 487.017 395.573 
    
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  10.727.141 9.319.694 
    
Borç ve gider karşılıkları 13 3.212.129 3.212.129 
    
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  3.212.129 3.212.129 
    
Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 8 3.298.230 2.417.626 
Birikmiş gelirler 20 28.763.228 23.664.292 
    
Özkaynaklar  32.061.458 26.081.918 
    
Pasifler Toplamı  46.000.728 38.613.741 
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Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş 

  Cari Dönem Önceki Dönem 

 
Dipnot 

Referansları 
         1 Temmuz 2019  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018    

           31 Mart 2019 
    
GELİRLER     
    
Yıllık aidatlar 15 25.354.297 22.573.608 
Faiz gelirleri 14 3.824.624 5.214.424 
Diğer gelirler  308.278 249.440 
    
TOPLAM GELİRLER  29.487.199 28.037.472 
    
GİDERLER    
    
Yönetim giderleri 16 (13.781.561) (11.517.536) 
Eğitim hizmeti giderleri 17 (257.364) (151.887) 
Kurumsal iletişim giderleri 18 (7.436.586) (3.010.934) 
Özel proje giderleri 19 (2.912.752) (3.088.481) 
    
TOPLAM GİDERLER  (24.388.263) (17.768.838) 
    
NET GELİRLER  5.098.936 10.268.634 
    
Önceki yıldan devreden gelir fazlası  23.664.292 19.299.542 
    
BİRİKMİŞ GELİRLER 20 28.763.228 29.568.176 
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1 - TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”), 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun 79. Maddesi 
hükümlerine göre kurulmuş olup, 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,  
p) Birliğin aldığı karar ve tedbirlerin uygulanmasını takip etmek, bunlara zamanında ve tam olarak 

uymayan üyeler hakkında idari para cezası kararı vermek,  
r) Bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb, eğitim programları 

düzenlemek, 
s) Üyelerin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava 

açmak, 
t) Kurumca alınması istenen tedbirleri almak, 
u) Kanun ve ilgili mevzuatın kendisine yüklediği diğer görevleri yapmaktır. 
 
 
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 ve 9 Mart 2010 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu toplantısı ise muhasebe politikalarında 
bazı değişiklikler yapılmasını öngören karar sonucunda son halini almış olan “Birlik Muhasebe 
Talimatı”na uygun olarak tutulmuştur. 12 Aralık 2017 tarih ve 78 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 
“Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” revize edilmiş olup, ara dönem finansal tablolar bu 
çerçevede hazırlanmıştır. 
 
 
3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
3.1 Muhasebe uygulamalarında esas alınan temel ilkeler 
 
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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
c. Hazır değerler 
 
Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen faizleri de bu 
hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri masraflar bu hesaptan 
düşülmektedir. 
 
ç. Menkul kıymetler 
 
Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba kaydetmektedir. Bilanço 
tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar kapanış günündeki ortalama borsa fiyatı 
ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu değerleme sonucunda çıkan pozitif ve/veya negatif değerleme 
farkları gelirler ve giderler tablosuna aktarılmaktadır. 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 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 2020 ve 30 Haziran 
2019 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla Birlik’in geri  
satım vaadiyle alınmış 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.  
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
f. Alacaklar ve borçlar 
 
Birlik kısa zamanda tahsil ve tasfiyesi gereken alacaklarını ve takip eden yılbaşında gelirler ve giderler 
tablosuna aktarılması ve/veya mahsup edilmesi gereken varlıklarını “Alacaklar” hesabında, kısa 
zamanda ödenmesi ve mahsup edilmesi gereken ancak aynı sene içinde mahsubu mümkün 
olamayan borçlarını da “Borçlar” hesabında izlemektedir. 
 
Yukarıda bahsi geçen alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değeri ile gösterilmektedir. Faiz öngörülen 
mevduat ve diğer alacaklar için tespit edilen faiz oranı esas alınmak suretiyle gelir reeskontu 
hesaplanmaktadır. 
 
g. Borç ve gider karşılıkları 
 
Borç ve gider karşılıkları hesabı içinde Birlik’in kıdem tazminatı için ayırdığı karşılıklar mevcuttur. 
Yürürlükteki İş Kanunu uyarınca istifalar ve haklı nedenler dışındaki işten çıkarılmalarda ve emeklilik 
halinde personele tazminat ödenmesi mecburidir. Bu tazminat, bir yılını dolduran her personel için 
kıdem tazminatı tavan 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. 
 
ii. Elektronik Fon Transferi (“EFT”) ve Elektronik Menkul Kıymet Transferi (“EMKT”) 

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 bütçesi, 
TCMB’nin önerisi ve TBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile hazırlanarak, katılımcı bankalardan 
toplanmaktadır. 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. Rehin işlemleri 
 
TBB taşıt kredisiyle alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerinin, bankalarla Türkiye 
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (“EGM”) arasında kurulan data hattı ile, 
elektronik ortamda doğrudan bankalar tarafından yapılmaktadır. Sistemin koordinasyonu TBB 
tarafından yapılmaktadır. Bu proje ile ilgili katılım payları TBB aracılığıyla E-rehin sistemine üye 
bankalar tarafından sağlanmakta ve “E-Rehin” hesabında takip edilmektedir. Mal ve hizmetlerin temini 
için belirlenen şirketlerle TBB arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde ödemeler TBB tarafından 
E-Rehin için özel olarak açılan hesaplardan yapılmaktadır. 
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4 - HAZIR DEĞERLER 
 
31 Mart 2020 TL USD Avro Diğer Toplam 
      
Kasa 6.213 - - - 6.213 
Vadeli mevduat 31.360.735 - - - 31.360.735 
Vadesiz mevduat 77.475 - - - 77.475 
EFT hesabı (*) 89.611 8.885.921 - - 8.975.532 
E-Rehin hesabı (**) 85.543 793.988 - - 879.531 
      
Toplam 31.619.577 9.679.909 - - 41.299.486 
      
Faiz reeskontları 79.958 2.470 - - 82.428 
      
Toplam TL 31.699.535 9.682.379 - - 41.381.914 
 
30 Haziran 2019 TL USD Avro Diğer Toplam 
      
Kasa 8.731 - - - 8.731 
Vadeli mevduat 26.811.928 - - - 26.811.928 
Vadesiz mevduat 20.189 - - - 20.189 
EFT hesabı (*) 75.375 7.053.865 - - 7.129.240 
E-Rehin hesabı (**) 90.533 692.509 - - 783.042 
      
Toplam 27.006.756 7.746.374 - - 34.753.130 
      
Faiz reeskontları 219.945 12.394 - - 232.339 
      
Toplam TL 27.226.701 7.758.768 - - 34.985.469 
 
(*) 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. 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 3 Nisan 2020 ve 6 Mayıs 2020 tarihleri  
(30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 1 Temmuz 2019 ve 2 Ağustos 2019) 
arasında değişmektedir. 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %9,88’dir  
(30 Haziran 2019: %22,07). 
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5 - DİĞER ALACAKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
E-Rehin alacakları 84.479 72.672 
EFT alacakları 36.896 116.867 
Ayni yardım alacakları 87 239 
   
Toplam 121.462    189.778 
 
 
6 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Peşin ödenmiş vezne merkezi kirası 177.252 152.975 
Personel sağlık sigortası 147.098 - 
Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 30.757 27.542 
Akmerkez elektronik cihaz sigortası 6.018 1.354 
   
Toplam 361.125 181.871 

 
(*) 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 Hazine’ce karşılanarak 
teşvik desteği verilmektedir. 

 
 
7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer dönen varlıklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Verilen Depozitolar  32.997 32.997 
İş Avansları - 1.000 
   
Toplam 32.997 33.997 
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8 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

 1 Temmuz 2019 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2020 
     
Maddi duran varlıklar - Maliyet     
     
Demirbaşlar 2.022.225 68.489 (22.888) 2.067.826 
Diğer maddi duran varlıklar  947.592 27.427 - 975.019 
Yapılmakta olan yatırımlar 946.091 - (946.091) - 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
     
Toplam 4.058.269 95.916 (968.979) 3.185.206 
     
Maddi duran varlıklar - Birikmiş  
amortisman (*)     
     
Demirbaşlar (1.497.145) - 22.888 (1.474.257) 
Diğer maddi duran varlıklar  (748.516) - - (748.516) 
Binalar (69.220) - - (69.220) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 
     
Toplam (2.318.675) - 22.888 (2.295.787) 
     
Maddi duran varlık amortisman fonu  
(Net maddi duran varlıklar) 1.739.594   889.419 
     
Maddi olmayan duran varlıklar - Maliyet     
     
Maddi olmayan duran varlıklar 1.324.655 1.730.779 - 3.055.434 
     
Toplam 1.324.655 1.730.779 - 3.055.434 
     
Maddi olmayan duran varlıklar - Birikmiş 
amortismanı (**)     
     
Maddi olmayan duran varlıklar (646.623) - - (646.623) 
     
Toplam (646.623) - - (646.623) 
     
Maddi olmayan duran varlık  
amortisman fonu (Net maddi  
olmayan duran varlıklar) 678.032   2.408.811 
     
Toplam duran varlıklar 5.382.924 1.826.695 (968.979) 6.240.640 
Toplam birikmiş amortisman (2.965.298) - 22.888 (2.942.410) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul  
 amortisman fonu 2.417.626   3.298.230 

 
(*) 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
(**) 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
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8 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 1 Temmuz 2018 Girişler Çıkışlar 31 Mart 2019 
     
Maddi duran varlıklar - Maliyet     
     
Demirbaşlar 1.657.133 297.861 (27.487) 1.927.507 
Diğer maddi duran varlıklar  939.868 2.717 - 942.585 
Yapılmakta olan yatırımlar - 996.864 - 996.864 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 
     
Toplam 2.739.362 1.297.442 (27.487) 4.009.317 
     
Maddi duran varlıklar - Birikmiş  
amortisman (*)     
     
Demirbaşlar (1.215.761) - 27.487 (1.188.274) 
Diğer maddi duran varlıklar  (579.689) - - (579.689) 
Binalar (66.449) - - (66.449) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 
     
Toplam (1.865.693) - 27.487 (1.838.206) 
     
Maddi duran varlık amortisman fonu  
(Net maddi duran varlıklar) 873.669   2.171.111 
     
Maddi olmayan duran varlıklar - Maliyet     
     
Maddi olmayan duran varlıklar 326.604 85.374 - 411.978 
     
Toplam 326.604 85.374 - 411.978 
     
Maddi olmayan duran varlıklar – Birikmiş  
amortismanı (**)     
     
Maddi olmayan duran varlıklar (312.602) - - (312.602) 
     
Toplam (312.602) - - (312.602) 
     
Maddi olmayan duran varlık  
 amortisman fonu (Net maddi  

   olmayan duran varlıklar) 14.002   99.376 
     
Toplam duran varlıklar 3.065.966 1.382.816 (27.487) 4.421.295 
Toplam birikmiş amortisman (2.178.295) - 27.487 (2.150.808) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul  
 amortisman fonu 887.671   2.270.487 
 
(*) 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu göstermektedir. 
(**) 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla maddi olmayan duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 
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9 - İŞTİRAKLER 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin iştirakler hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
TBB Risk Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi(*) 800.000    800.000    
TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi(**) 5.000    5.000    
   
Toplam 805.000    805.000 
 
(*)  Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanan Birlik 

Statüsü’nün 4. Maddesinde belirtilen bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferans vb. eğitim prgoramları düzenleme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelir 
temin etmek amacıyla Birlik nezdinde İstanbul ili Şişli ilçesi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza 
No:1 Kat:8 Şişli 34360 İstanbul adresinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14 Temmuz 2016 
tarihli 9115 sayılı nüshasında belirtildiği üzere 1 Temmuz 2016 tarihinde tescil edilen biriktisadi 
işletme kurulmuştur. 

 
(**)  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. 

 
“Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi“ ünvanına sahip bu iktisadi işletmeye, 
sermaye olarak Türkiye Bankalar Birliği bütçesinden 800.000 TL nakit olarak tahsis edilmiş olup 
tamamı ödenmiştir. Bu iktisadi işletmenin amaç ve konusu; kişi, kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim 
hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilmesi, yurtdışı kişi, kurum ve kuruluşlara vereceği eğitim 
hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilmesi, Eğitim Merkezi tarafından yayınlanacak kitap, dergi veya 
her çeşit yayın nedeniyle gelir elde edilmesi, web tabanlı ve/veya mobil cihazlar aracılığıyla 
gerçekleştirilecek e-eğitim faaliyetleri sonucunda gelir elde edilmesi, gerçekleştirilecek diğer faaliyetler 
sonucunda gelir elde edilmesi, eğitim ve diğer faaliyetler kapsamında, eğitimlerde görevli eğitmenlere 
ücret ödenmesi ve diğer masrafların karşılanması, eğitim ve diğer faaliyetler kapsamında personel ve 
işletme harcaması yapılması, finansal sektör ve bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferans vb. etkinlikler düzenlemesi ve faaliyetler sonucu tahsil ettiği gelirleri uygun görülen banka 
hesaplarında tutulup, yatırım olarak değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir. 
 
TBB nezdinde kurulan Eğitim Merkezi’nin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapacağı faaliyetler 
kapsamında elde edeceği sürekli gelir nedeniyle 1 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği 
Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (“TBBEMİİ”) kurulmuştur. İktisadi İşletmenin TBB’den ayrı bir tüzel 
bir kişiliği bulunmamaktadır. TBBEMİİ’nin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide 
edilmemiştir. 
 
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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10 - BORÇLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Emanete alınan ödeme 256.964 262.593 
Diğer mali borçlar 1.020 12.204 
   
Toplam 257.984    274.797    
 
 
11 - DİĞER BORÇLAR VE DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer borçlar hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 
Diğer borçlar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
EFT borçları (*) 9.014.750 7.257.149 
E-Rehin borçları (**) 964.159 857.485 
Personele borçlar 2.534 5.260 
   
Toplam 9.981.443    8.119.894    
 
(*) 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. 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer kısa vadeli yükümlülükler hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 
 

 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Gider tahakkukları 600 529.287 
Diğer 97 143 
   
Toplam 697    529.430    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

117



 

 
  

 

 
12 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ödenecek vergi ve fonlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 249.297 223.680 
Ödenecek vergi ve fonlar 237.720 171.893 
   
Toplam 487.017    395.573    

 
 
13 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 
 
Kısa vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
bulunmamaktadır.  
 
Uzun vadeli borç karşılıkları 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 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 2020 ve  
30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için 
kıdem tazmantı tavan ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla kıdem 
tazminatı tavanı tutarı 6.730,15 TL’dir (31 Mart 2019: 6.017,60 TL). 
 
    1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Açılış bakiyesi 3.212.129 2.653.842 
Dönem içinde ödenen (163.312) (19.713) 
Dönem içindeki artış 163.312 19.713 
   
Kapanış bakiyesi 3.212.129 2.653.842 
 
 
14 - FAİZ GELİRLERİ 
 
 1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Banka mevduatlarından faiz geliri 3.824.624 5.214.424 
   
Toplam 3.824.624 5.214.424 
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15 - YILLIK AİDATLAR 
 
Bankalardan, aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır. 
 
 1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Yıllık aidatlar 25.354.297 22.573.608 
   
Toplam 25.354.297 22.573.608 
 
 
16 - YÖNETİM GİDERLERİ 
 

 
  1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
  1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Personel giderleri 10.817.381 9.004.462 
İşletme giderleri 2.511.456 1.990.396 
Yayın giderleri 254.703 335.889 
Demirbaş alım giderleri 198.021 186.789 
   
Toplam 13.781.561 11.517.536 
 
Personel giderleri 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait personel giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Ücretler 7.827.130 6.530.718 
İşveren payları 1.487.870 1.227.473 
Sosyal yardımlar 505.558 419.782 
Sağlık yardımı giderleri 441.983 405.286 
Personel ulaşım giderleri 208.698 204.601 
Tazminatlar (Dipnot 13) 163.312 19.713 
Personel eğitim giderleri 62.711 83.705 
Diğer 120.119 113.184 
   
Toplam 10.817.381 9.004.462 
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16 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 
 
İşletme giderleri 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait işletme giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Temsil ve ağırlama giderleri 474.413 379.290 
Bina giderlerine katılım payı 349.929 239.247 
Haberleşme giderleri 265.944 261.620 
Bilgi işlem giderleri 255.939 132.739 
Taşıt giderleri 195.978 140.864 
Seyahat giderleri 174.914 165.336 
Temizlik giderleri 145.281 123.298 
Destek hizmet giderleri 129.637 104.134 
Güvenlik giderleri 106.545 88.520 
Vergi, resim ve harç giderleri 62.449 80.191 
Aydınlatma giderleri 61.043 44.202 
Bakım onarım giderleri 41.729 29.746 
Kırtasiye giderleri 34.424 32.652 
Dava ve mahkeme giderleri 14.455 234 
Arşivleme giderleri 13.039 29.090 
Diğer 185.737 139.233 
   
Toplam 2.511.456 1.990.396 
 
Yayın giderleri 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait yayın giderlerinin detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Dergi giderleri 160.241 167.920 
Yayın giderleri 66.096 124.371 
Çeviri giderleri 28.366 43.598 
   
Toplam 254.703 335.889 
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16 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 
 
Demirbaş alım giderleri  
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait demirbaş alım giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Diğer demirbaş alım giderleri 87.505 86.895 
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 67.224 80.944  
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 43.292 18.950 
   
Toplam 198.021 186.789  
 
 
17 - EĞİTİM HİZMETİ GİDERLERİ 
 
Eğitim giderleri kalemi, sektörün gündemindeki güncel konularda yerli ve yabancı uzmanların, üst 
düzey bankacı ve bürokratların, üniversite öğretim üyelerinin konuşmacı olarak katılımıyla eğitim 
merkezi salonlarında düzenlenen seminerleri, otel ve bankalara ait salonların kullanımıyla düzenlenen 
geniş katılımlı panel ve konferansları ve banka şubelerinin yoğun olduğu illerde düzenlenen bölgesel 
eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır.  
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti giderleri kalemi 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
BES giderleri (*) 201.760 121.949 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri 55.604 29.938 
   
Toplam 257.364 151.887 
 
(*) Bankacılık eğitim sitesinin (“BES”) internet üzerinden 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. 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kurumsal iletişim giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri (******) 4.273.726 26.676 
Uluslararası Para Fonu (“IMF”) toplantı masrafları (*) 1.508.863 1.019.327 
Üyelik aidatları (**) 949.222 809.154 
Kamuoyu iletişim giderleri (****) 281.144 468.841 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (***) 179.205 551.801 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (*****) 125.321 67.180 
Sponsorluk ve yardım giderleri 119.105 67.955 
   
Toplam 7.436.586 3.010.934 
 
(*) IMF toplantı masrafları kalemi, Birlik’in IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle verilen 

resepsiyon masraflarını 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. 

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

çalışanları 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 179.205 TL (31 Mart 2019: 551.801 TL) tutarında bakiye 
bu kalem altında yer almaktadır. 

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

oluşmaktadır. 
 
(*****) Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs bankacılarının katılımıyla o ülkelerde veya İstanbul’da 

düzenlenen eğitim/konferanslara ilişkin organizasyon giderlerini ifade etmektedir. 
 
(******) Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri kalemi içinde yer alan 4.261.662 TL tutarındaki 

bakiye İsviçre’de düzenlenen “2020 Dünya Ekonomik Forumu” süresince “Türkiye Tanıtım 
Etkinliği”ne ilişkin yapılan giderleri ifade etmektedir. 
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19 - ÖZEL PROJE GİDERLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait özel tanıtım ve proje giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
   
Vezne merkezi kira giderleri  786.722 825.708 
Ücret ve komisyon altyapı giderleri (*) 724.606 954.808 
Araştırma proje gideri (****) 531.270 76.700 
Müşteri şikayet merkezi-hakem heyeti giderleri (**) 447.881 390.086 
Fiktif işlemler hizmet bedeli 192.273 128.186 
Kalite çalışmaları giderleri (***) 124.324 70.734 
Banka bilgileri takip sistemi giderleri 76.676 448.942 
Finansal okuryazarlık proje giderleri 29.000 125.473 
Zaman aşımı projesi giderleri - 67.844 
   
Toplam 2.912.752 3.088.481 
 
(*) Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Platformu projesi kapsamında Birlik’in katlandığı 

giderlerden oluşmaktadır. 
 
(**) 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. 
 
(****) 324.500 TL’lik kısmı alınan danışmanlık hizmet giderleridir.  
 
 
20 - BİRİKMİŞ GELİRLER 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 28.763.228 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” kalemi, 
Birlik’in 2018 - 2019 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade etmektedir 
(30 Haziran 2019: 23.664.292 TL). 
 
 
21 - BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Bulunmamaktadır (30 Haziran 2019: Bulunmamaktadır). 
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22 - AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 
 
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 m2 olan arazi şuyulandırmadan 
sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 
 
Yönetim Kurulu 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 ada 1 parseldeki 27.631 m2 yüzölçümlü 
taşınmazın 1997 yılında yapılan Orman kadastrosu neticesinde Devlet ormanı olarak tespitinin 
kesinleşmesi nedeniyle, 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. 
 
Birlik tarafından, 24 Kasım 2010 tarih ve 111 sayılı kararı ile, Birlik’in maliki bulunduğu ve Tapu'da 
İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, Merkep Adası Mevkii’inde kayıtlı taşınmazları satın alma 
tarihinden sonra orman vasfının mahkeme kararı ile tespit edilmesi nedeniyle uğradığı tüm zararların 
faiz dahil tazmini için talepte bulunmak üzere, 23 Aralık 2015 tarihinde Şile Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 2015/355 E.sayılı dosya ile Devlet tüzel kişiliği aleyhine tazminat davası açılmıştır. 
Bu dava, 3 Ekim 2018 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere Birlik (Davacı) lehine sonuçlanmıştır. 
Mahkeme tarafından davanın kısmen kabulü ile davaya konu taşınmazların toplam bedeli olan 
16.728.600 TL'nin davalı Hazine’den alınarak Davacı TBB’ye verilmesine ve dava konusu 
taşınmazlardaki Davacı TBB’ye ait payların iptali ile Hazine adına tesciline, halen mülkiyetin TBB’de 
bulunması ve vergilendirme sisteminin mülkiyet esasına göre olması nedeniyle, taşınmazların  
362.748 TL tutarındaki ödenmiş emlak vergilerinin Hazine’den tahsili talebinin reddine karar verilmiştir. 
Ancak taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (“BAM”) 
37. Hukuk Dairesi tarafından 12 Mart 2019 tarihinde verilen 2018/2987 sayılı dosya, 2019/770 sayılı 
karar ile, Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/355 esas ve 2018/305 sayılı kararının kaldırılmasına 
ve davanın yeniden görüşülmesi için mahkemeye iadesine karar verilmiştir. İstinaf kararında sadece, 
yerel mahkeme tarafından yeterli emsal araştırması yapılarak, taşınmazın değerinin doğru şekilde 
tespiti gerektiği hükme bağlanmıştır. İstinaf kararında ayrıca, kabule göre davacı TBB ve vekilinin de 
dava ve ıslah dilekçesinde faiz talebi olmasına rağmen, yasal mahkemece hükmedilen bedele faizi 
işletilmemesinin doğru olmadığı belirtilmiştir. İstinaf Mahkemesi’nin 2019/770 sayılı kararı, Davalı 
Hazine Vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz mercii olan Yargıtay, İstinaf Mahkemesi’nin 
2019/770 sayılı kararı kaldırılarak, Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 371.maddesi gereğince 
bozulmasına dair 4 Şubat 2020 tarih ve 2019/3586, 2019/440 sayılı karar verilmiştir. Yargıtay ilamında 
özetle; İstinaf Mahkemesince, davanın Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmeksizin, HMK 
çerçevesinde yargılama yapılıp, deliller toplanıp, eksiklikler giderilerek oluşan sonuca göre karar 
verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. İstinaf Mahkemesi anılan bozma ilamı üzerine davayı 
2020/663 Esas numarasına kaydederek, yeni duruşma gününü 14 Nisan 2020 olarak tayin etmiş ve 
bozma ilamına uyulup uyulmama konusunun tarafların dinlenilmesinden sonra değerlendirilmesine 
dair ara kararını 16 Mart 2020 tarihli tensip zaptında açıklamıştır. İstinaf Mahkemesi, 14 Nisan 2020 
tarihinde ise Corona Virüs tedbirleri kapsamında duruşmanın ertelenmesine dair ara kararı vererek,  
yeni duruşma gününü  20 Mayıs 2020 olarak belirlemiştir. Bu sebeplerden dolayı, 31 Mart 2020 tarihi 
itibarıyla dava devam etmektedir. 
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3.   Türkiye Bankalar Birliği 2020-2021 Bütçe Tasarısı 
 
Türkiye Bankalar Birliği  2020-2021 yılı bütçesi, "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. Ana stratejileri her yıl gözden geçirilmekte, 
ana stratejilere uygun olarak faaliyetlerimiz oluşturulmakta ve bütçelenmektedir. Hedef 
gerçekleşmeleri ve bütçe performansı aylık olarak izlenmektedir.  

Birliğimizin 2020-2021 dönemi Bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 56.264.720 TL olarak 
öngörülmüştür. Bütçe, Yönetim Giderleri, Eğitim Hizmetleri Giderleri, Kurumsal İletişim Giderleri ve 
Özel Proje Giderleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. Özel Proje Giderleri içerisinde “Finansal 
Okuryazarlık Proje Giderleri” , “Araştırma Proje Giderleri” ile “Bireysel Müşteri Ücret Komisyon İlan 
Formatı Projesi” giderleri yer almaktadır. Ayrıca Kurumsal İletişim Giderleri içerisinde “Belli Başlı 
Finansal Merkezlerde Tanıtım Toplantıları (road show)” düzenlenmesi ile “Türkiye Tanıtım Etkinliği” 
giderleri yer almaktadır. 
 
GİDERLER 

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 payı yüzde 39,22 olup bu kalem altında personelin ücretleri, 
vergiler, sosyal yardım ve tazminatlar, kıdem tazminatları karşılığı giderleri yer almaktadır.  
2020 - 2021 dönemi Bütçesi için hesaplamalar Risk Merkezi İktisadi İşletmesi ve Eğitim Merkezi 
İktisadi İşletmesi personeli hariç 55 (halen çalışan 50 kişi) kişilik norm üzerinden yapılmıştır. Toplam 
norm kadroda 24 kişi kapsam içi, 31 kişi kapsam dışı olarak yer almaktadır. Müşteri Hakem Heyeti 
Bölümü’ne artan başvurular sebebi ve  başvuruların karşılanması için yapılan geçici personel gider 
öngörüsü de bu kalem içinde yeralmaktadır.  
İktisadi işletme olan Eğitim Merkezi için 4 (halen çalışan 4 kişi) kişilik norm kadro ve Risk Merkezi için 
ise 16 (halen çalışan 14 kişi) kişilik norm kadro tasarlanmıştır. Risk Merkezi ve Eğitim Merkezi 
faaliyetlerindeki kadroların personel giderleri İktisadi İşletmelerin bütçesinde yer almaktadır. TBB ve 
iktisadi işletmelerin toplam çalışan sayısı 68 kişidir. 
Kapsam içi personelin 01.01.2020 - 31.12.2021 dönemi için Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. 
Personel giderleri hesaplanırken, kapsam içi personelin ücretlerinin, geçmiş toplu sözleşmelerde 
olduğu gibi, ilk dönem için oniki aylık yapılan artış oranı üzerinden hesaplanmıştır. İkinci dönem olan 
2021 yılının ilk yarısı için yüzde 7 artış öngörülerek hesaplamalar yapılmıştır.  
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 14 düzeyindedir. 

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. 
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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. 

Demirbaş Alım Giderlerinin önemli bir kısmı 2020-2021 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 Akmerkez ofisinin demirbaş eksiklerinin giderilmesi veya mevcutların yenilenmesine 
ilişkin harcamalar da yer almaktadır.  

Eğitim Hizmetleri Giderleri 

Eğitim Hizmetleri alt kaleminde, sektörün gündemindeki güncel konularda uzmanların, bankacıların 
ve bürokratların, akademisyenlerin konuşmacı olarak katılımıyla otellerin veya üyelerin salonları 
kullanılarak, katkı payı alarak veya ücretsiz olarak düzenlemekte olduğumuz Konferans / Bölgesel 
Toplantılara ilişkin harcamalar ile Bankacılık Eğitim Sitesi'nin (BES) sunucu barındırma ve yardım 
masası hizmetleri ile eğitim geliştirme harcamalar 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. 2020-2021 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 bu 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, 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. 
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Birliğin, Avrupa Bankacılık Federasyonu (FBE), Asya Bankalar Birliği, Uluslararası Finans Enstitüsü 
(IIF), gibi üye olduğu yabancı kuruluşlar ile İKV, MTO, Kalder,DEİK ve İSTAC 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 sektörünün uluslararası platformda başta yatırımcılar olmak üzere tanıtımı ve 
daha iyi anlatılması amacıyla “Belli Başlı Finansal Merkezlerde Tanıtım Toplantıları (road show)” 
düzenlenmesi projesi ile “Türkiye Tanıtım Etkinliği Gideri” yer almaktadır.  

Özel Proje Giderleri 

Özel Proje Giderleri faaliyet döneminde belirlenen “Üniversite ile Sektör İşbirliği Projesi” ile 
“Bireysel Müşteri Ücret Komisyon İlan Formatı” projelerine ait giderleri içermektedir. Ayrıca 
finansal okur yazarlık projesi ile eğitim ürün ve hizmetlerin (v-eğitimler, m-eğitimler, kısa videolar, e-
eğitim platformu, uygulamalar vs.) içeriği, yapısı ve teknolojilerinin dış danışmanlık alınarak "Marka 
Yönetimi" anlayışı ile markalaştırılması, modernizasyon çalışmaları ile yayılımlarının artırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin giderler bu kalem altında yeralmaktadır. Araştırma Proje Giderleri kalemi 
altında bankacılık sektörünü bilgilendirmek ve sektörün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, 
üniversitelere/akademisyenlere/ danışmanlık şirketlerine vb., ekonomi, bankacılık ve finans 
konularında Birlik adına yaptırılabilecek araştırma çalışmaları ile sektörün hak ve menfaatlerini 
gözeterek büyümesi ve sağlıklı çalışmasına  katkıda bulunmak amacıyla alınacak danışmanlık 
hizmetleri ile yaptırılacak teknik projeler bütçelenmiştir. Bankaların ortak olacakları bir varlık yönetim 
şirketi kurulması çalışmaları ile “ISDA Master Agreement Schedule – CSA” benzeri standart bir türev 
çerçeve ana sözleşmesine yönelik halihazırda sürdürülmekte olan çalışmalar kapsamında alınan 
danışmanlık hizmetleri de bu ana kalem altında 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. 

 

GELİRLER 

Gider Payları ve Aidatlar 

Bütçenin gelir kalemlerinin ana payını oluşturan Gider Payları ve Aidatlar olarak toplam 35.064.720 
TL tahsil edilmesi öngörülmüş olup oy başına katılım payı bir önceki yıla göre yüzde 38 artarak 
34.615 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. 
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Sair Gelirleri  
 
Bu kalemi oluşturan faiz gelirleri ise daha önceki yıllarda olduğu gibi genel ekonomik beklentiler ve 
etkinlik prensibi çerçevesinde öngörülmüştür.  
 
2018-2019 Bütçe Dönemi sonuçları ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun, 2019-2020 
Bütçe Dönemini kapsayan faaliyet raporunun, 31.03.2020 tarihli hesap durumu, Denetçi Raporu ile 
Bağımsız Denetim Raporu ve 2020-2021 dönemi için Genel Sekreterliğin Yönetim Kurulumuza 
sunmuş olduğu toplam 56.264.720 TL tutarındaki bütçenin kabulü,  
 
toplam katkı payının 35.064.720 TL ve oy başına gider payının ise 34.615 TL 

olarak 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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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL)  

Gelirler                                                                                                 56.264.720 

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları                                                      35.064.720 

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlası                                                20.000.000 

Sair gelirler                                                                                             1.200.000 
 

Giderler                                                                                        56.264.720 

Yönetim giderleri                                                                                  31.606.700 

Eğitim hizmetleri giderleri                                                                       1.000.000 

Kurumsal iletişim giderleri                                                                    16.088.000 

Özel proje giderleri                                                                                 7.570.020 
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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL)   
 

  
 

  
Yönetim Giderleri       31.606.700 
  
  
Personel giderleri 22.067.000 
İşletme giderleri 7.614.700 
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 4.673.200 
Çeşitli giderler 2.730.000 
Vergi  resim ve harçlar 211.500 
Yayın giderleri 695.000 
Yayın baskı gideri 270.000 
Dergi giderleri 225.000 
Çeviri ve deşifre gideri 200.000 
Demirbaş alım giderleri 1.230.000 
  
Eğitim Hizmetleri Giderleri 1.000.000 
  
Bedelsiz seminer / konferans / toplantı gideri 250.000 
Bankacılık eğitim sitesi gideri 750.000 
  
Kurumsal İletişim Giderleri 16.088.000 
  
                                                                                   
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı gideri                                        
Kamu kurum ve kuruluşları ile İşbirliği gideri        

2.530.000 
3.050.000 

Uluslararası kurum ve kuruluşları ile işbirliği gideri 3.690.000 
Kamuoyu iletişim gideri 1.460.000 
Üyelik aidatı gideri 1.208.000 
Sponsorluk ve yardım gideri 650.000 
Sektör Algı Yönetimi Proje Gideri 1.000.000 
Türkiye Tanıtım Etkinliği Gideri 
 

2.500.000 

Özel Proje Giderleri 7.570.020 
  
  
Proje Giderleri 1.800.000 
Araştırma projeleri gideri  2.100.000 
Diğer Proje Giderleri 1.300.000 
Ücret & Komisyon Altyapı Çalışması 
Fiktif Komite Çalışmaları                               

750.000 
550.000 

Vezne merkezi gideri 1.070.000 
Müşteri Hakem Heyeti gideri 1.060.020 
Toplam kalite proje çalışmaları gideri 240.000 
  
  
Giderler toplamı   56.264.720 
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IV. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2018-
2019 Bütçe Dönemi Sonuçları ve Tam Tasdik Raporu,2018-2019 
Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları, 2019-2020 Dönemine 
ilişkin 31.03.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu ve  2020-2021 
Dönemi Bütçe Tasarısı 
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1. 30.06.2019 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu  
 
30.06.2019 Tarihli Bilanço 
 

AKTİF (VARLIKLAR)  

I- Dönen Varlıklar 66.257.533,54 
Hazır Değerler 50.592.933,10 
Ticari Alacaklar 12.694.183,72 
Diğer Alacaklar 942.670,51 
Stoklar 3.334,40 
Gelecek Aylara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 667.915,07 

Diğer Dönen Varlıklar 1.356.496,74 
  

II- Duran Varlıklar 3.868.051,26 
Ticari Alacaklar 0,00 
Diğer Alacaklar 0,00 
Mali Duran Varlıklar 0,00 
Maddi Duran Varlıklar 21.501,37 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.710.446,73 
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 
Gelecek Yıllara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 136.103,16 

Diğer Duran Varlıklar  
  
Aktif (Varlıklar) Toplamı 70.125.584,80 
  
PASİF (KAYNAKLAR)  
  

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 13.028.250,43 
Mali  Borçlar 625,00 
Ticari Borçlar 12.807.703,58 
Diğer Borçlar (-) 609,90 
Alınan Avanslar 6.859,83 
Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 108.135,00 
Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 
Gelecek Aylara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 104.317,12 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 
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II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 382.273,97 
Mali Borçlar 0,00 
Ticari Borçlar 0,00 
Diğer Borçlar 0,00 
Alınan Avanslar 0,00 
Borç ve Gider Karşılıkları 382.273,97 
Gelecek Yıllara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 0,00     

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 
  

III - Özkaynaklar 56.715.060,40 
Sermaye 5.000,00     
Sermaye Yedekleri 0,00 
Kar Yedekleri 0,00 
Geçmiş Yıllar Karları 60.232.169,20 
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.288.478,28 
Net Dönem Karı (Zararı)  4.766.369,48 
  
  
Pasif (Kaynaklar) Toplamı   70.125.584,80 

 
 
30.06.2019 Tarihli Gelir Tablosu 
 

Brüt Satışlar 133.402.779,41 
Satış İndirimleri (-) 204.852,18 
Satışları Maliyeti (-) 132.103.637,63 
  
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.094.289,60 
  
Faaliyet Giderleri (-) 6.540.147,25 
  
FAALİYET KARI VE ZARARI  5.445.857,65 
  
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 10.411.597,77 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 133,21 
Finansman Giderleri (-) 404,55 
  
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 4.965.600,36 
  
Olağan Dışı Gelir ve Karlar 293.966,86 
Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 7.508,57 
  
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 5.252.058,65 
  
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 5.252.058,65 
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Rapor Sayısı    : YMM 16104919/313-100                      İstanbul, 17.12.2019 
Rapor Ekleri : 5 Adet Numaralandırılmış Belge                  
                                                                                       
 
                                                  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
                                           KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
                                                          TASDİK RAPORU 
   
İncelemeyi Yapan 
Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı 
ve T.C Kimlik Numarası : Çağatay Yüce - 34405211730 
 
Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası – 2831 
 
Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1  
  Maslak No1 Sarıyer 34398 İstanbul  
 
Telefon No : 0 (212) 366 60 00 
 
Dayanak Sözleşmesinin Günü  : 01.07.2018 
Sayısı : 2018T/772           
 
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 : 01.07.2018 - 30.06.2019 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 30.06.2019 itibariyle 5.000,00 TL’dir. 
 

1.10 Kurumun İş Hacmi ve Tasdik Döneminde Çalıştırdığı İşçi Sayısı 
 
Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi net satışlar toplamı 133.197.927,23 TL'dir. 
Kurumun hesap dönemi boyunca çalışan sayısı ortalaması 13’dür. 
 

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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemine ilişkin bakiye veren kredisi 

bulunmamaktadır. 
 

1.13 Tasdik Dönemine İlişkin Mali Tablolar 
 
  Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemine ait 30.06.2019 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 

 
2.  USUL İNCELEMELERİ 

 
2.1  Yasal Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler 
 

 Kurum, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca 
tutulması zorunlu olan defterlerden olan yevmiye defteri ile defteri kebirini, 01.07.2018-30.06.2019 
özel hesap döneminde elektronik ortamda oluşturmakta, kaydetmekte ve muhafaza etmektedir. 1 
Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde açılış onayı hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak 
alınan elektronik defter beratı olarak tanımlanmıştır.  

 
 İnceleme konusu yapılan 01.07.2018-30.06.2019 hesap dönemine ait yasal defterlerinin tasdikine 

ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
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Defterin Cinsi  Defterin Dönemi Berat Tekil No Oluşturma Tarihi 
Yevmiye Defteri 01.07.2017 – 14.07.2017 YEV201707000001-03      24/10/2018 
Büyük Defter 01.07.2017 – 14.07.2017 KEB201707000001-03      24/10/2018 

 
         Defterin Cinsi           Noter         Tarih/No 
         Envanter Defteri  Beşiktaş 28. Noteri   21.06.2018 - 07544 

 
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 2017 ve 2018 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. 
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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.  
 

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 30.06.2019 itibariyle bilanço kalemleri ile 30.06.2019’da 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: 30.06.2019 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. 
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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. 

 
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 2 
Kasım 2018 tarihinde, 2. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 8 Şubat 2019 tarihinde, 3. Geçici Vergi 
Dönemi incelemesi 30  Nisan 2019 tarihinde, 4. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 29 Temmuz 2019 
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 30.06.2019’da 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 
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.  

 
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. 
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3.1         Kasa ve Banka Hesapları 
 

Mükellef Kurum aktifinde yer alan kasa hesabını itibari değer, bankalar hesabını mukayyet değerleri 
üzerinden değerlemiştir. 
 
VUK 281 inci madde uyarınca Kurum aktifinde bulunan vadeli mevduatları için vadesinde elde 
edecekleri faiz gelirlerinden 30.06.2019 tarihine kadar oluşan kıst döneme ilişkin kısmı gelir yazılmak 
suretiyle kurum kazancına dahil etmiş bulunmaktadır. 

 
3.2  Menkul Kıymetler 

 
Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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, 439 ve 458 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141



 

 
  

 

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 333, 339, 365, 389, 399, 406, 
418, 439, 458 ve 506 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile belirtilen faydalı ömürler ve amortisman 
oranları dikkate alınarak amortismana tabi tutulması gerekmekte, gerek 01.07.2018-30.06.2019 
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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap döneminde gider olarak kayıtlarına aktardığı kıdem 
tazminatı karşılığı tutarı olan 153.591,04 TL, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar 
vergisi hesabında matraha ilave edilmiştir. 
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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 döneminde %10'dan fazla olması halinde malî 
tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.  

 
01.07.2018-30.06.2019 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. 
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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 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 01.07.2018-30.06.2019 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 olmayıp 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap 
dönemine ilişkin olarak ilişkili kişi ve kurumlar ile yaptığı işlemler için (serbest bölgelerdeki ilişkili 
kişiler ve şubelerle olan ilişkiler de dahil) kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Ek 2 formunu 
doldurmuştur.  

 
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. 
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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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap döneminde ortak veya ortaklarla ilişkili kişilerden 
yapılan herhangi bir borçlanması olmadığından örtülü sermaye hükümlerinin uygulanacağı borç 
tutarı bulunmamaktadır. 

 
3.11  Dönem İçinde Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygun Olarak Tam ve  
 Zamanında Beyan Edilip Edilmediği 

 
Kurum 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi ile ilgili olarak hesaplanan geçici vergilerini doğru 
olarak hesaplamış ve zamanında eksiksiz olarak beyan etmiştir.  
 
 

Dönem Hesaplanan 
Geçici Vergi 

Mahsup Edilecek 
Tevkifat 

Mahsup Edilecek 
Geçici Vergi 

Ödenen 
Geçici Vergi 

Ödeme Dekontu 
Bilgisi 

I - - - - 12.11.2018-64784 

II - - - - 18.02.2019-09470 

III 299.598,17 299.598,17 - - 06.05.2019-24475 

IV 485.689,17 186.091,00 299.598,17 - 05.08.2019-41427 
Toplam  485.689,17    

 
 
4.   Mali Karın Hesaplanması 

 
Mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi ticari karı 5.252.058,65 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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi matrahına  175.282,63 
TL ilave edilmiş olup aşağıda detayına yer verilmiştir. 
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Açıklama: İlgili Bölüm Tutar (TL) 
Kıdem Tazminatı Karşılıkları 3.7.1. 153.591,04 
Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler 4.1. 20.861,09  
Özel İletişim Vergisi 4.1. 830,50 
Toplam:   175.282,63 

 
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 kurumların sermayesine 
iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları da belirli şartların 
gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 
Mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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 2017-2018 Özel Hesap Dönemi’nden  devreden mahsup edilebilir geçmiş yıl zararı 
3.219.663,23 TL’dir.  
 

4.4  Mali Kar 
 

Yukarıdaki açıklamalar dahilinde Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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 175.282,63 TL tutarındaki kurum kazancına 
ilaveler listesi Raporumuz ekinde yer almaktadır. (Ek 2) 
 
Bu çerçevede mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi mali karı aşağıda 
hesaplandığı gibidir: 

 
Ticari Kar 5.252.058,65 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) 175.282,63 
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (-) 0,00 
Kar 5.427.341,28 
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları(-) 3.219.663,23 
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Kurumlar Vergisi Matrahı 2.207.678,05 
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 485.689,17 
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler   1.239.988,24 
Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler 0,00 
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                                                            0,00 
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 754.299,07 
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. 
 
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. 
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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. 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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi içerisinde banka mevduatları sebebiyle tevkif 
yoluyla ödediği vergileri olup aynı dönem içerisinde geçici vergi ödemesi bulunmamaktadır. 

 
4.5.2.1  Kurumun Yıl İçerisinde Tevkif Yoluyla Ödediği Vergiler ve İadesi Gereken Vergilerin Mahsubu 

 
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 hesaplanan 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi 
beyan özetinde görüleceği üzere; kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen kurum kazançları 
üzerinden tevkif yolu ile kesilen vergilerin tutarı 1.239.988,24 TL’dir. Bankalardan alınan stopaj 
yazıları raporumuzun ekindedir. (Ek 3) 
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Raporun (4.4.) bölümünde yer verilen 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi 
beyan özetinde görüleceği üzere; kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen kurum kazançları 
üzerinden tevkif yolu ile kesilen vergilerin tutarı 1.239.988,24 TL olup yukarıda yer verilen düzenleme 
uyarınca, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisinden 485.689,17 TL’si 
mahsup edilmiştir. 
 
Dolayısıyla, dönem içerisinde kurum kazancının elde edilmesi sırasında tevkif yolu ile kesilen ve 
kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen 754.299,07 TL’nin yükümlü kuruma talebi halinde iadesi 
veya kurumun diğer vergi borçlarına mahsup edilmesi mümkündür.  

 
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, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi için kar dağıtım kararı alınmaması neticesinde 

GVK’nun 94/6-b veya 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ila 30’uncu maddeleri 
kapsamında stopaj yükümlülüğü oluşmamıştır.  
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6.          SONUÇ  

 
 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap 

dönemi kayıtlarının kurumlar vergisi matrahı yönünden incelenmesinde fiili durumun ve muhasebe 
kayıt ve belgelerinin ilgi mevzuata uygunluğu araştırılmış olup; 

 
 

6.1  Raporun 4.4. bölümünde hesaplandığı üzere 2018-2019 özel hesap dönemi ticari karının 
5.252.058,65 TL olup, geçmiş yıl zararlarının mahsubunun ardından kurumlar vergisi matrahının 
2.207.678,05 TL olduğu ve bu matrah üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin 485.689,17 TL 
olduğu, 

 
6.2    Raporun 4.5. bölümünde açıklandığı üzere yıl içinde ödenen 1.239.988,24 TL stopaj tutarının 

485.689,17 TL’lik kısmının mahsup edilmesi ile, Kurumlar Vergisi beyannamesinde mahsubu 
gerçekleştirilemeyen 754.299,07 TL tutarındaki yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilerin tamamının 
nakden iadesinin veya yükümlü Kurum’un diğer vergi borçlarına mahsubunun mümkün olduğu, 

 
6.3        Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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. 

 
 

Çağatay Yüce 
 
 

Yeminli Mali Müşavir 
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2. 2018-2019 Dönemine ilişkin 30.06.2019 Tarihli Denetçiler ve Bağımsız 
Denetim Raporları 
 
 
 
 
 
                                                 DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 6 Aralık 2019 / 54263 no’lu mektup ekinde 
gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2018-2019 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, 30.06.2019 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
                                                      Denetçiler 
 
 
       Burgan Bank A.Ş                                                       QNB Finansbank A.Ş 
        Genel Müdürü                                                               Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                           Temel Güzeloğlu 
 
 
 
 
                                      Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                     Genel Müdürü  
                                                        Suat İnce 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
RİSK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 
 
1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar 
Ve Bağımsız Denetçi Raporu 
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                                                BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na; 
 

1. Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 30 Haziran 2019 tarihli 
finansal durum tablosu ile 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait; kar veya 
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile, 
önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 
oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve 
nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak tüm 
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın (“TDS”) bir parçası olan 
Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar 
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile 
finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun 
olarak İşletme’den bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli ve 
uygun olduğuna inanıyoruz. 
 
3. Kilit Denetim Konuları 
 
Tarafımızca, raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar 
verilmiştir. 
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4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

 
İşletme yönetimi, finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe 
uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek 
şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve İşletme’yi 
tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
 
5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi 
raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda 
verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın 
her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 
Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara 
istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar 
önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
süresince meslekî muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 
Tarafımızca ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı 
elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya 
iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit 
edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 İşletme’nin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama 

duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 
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 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan 
muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme 

kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir 
belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının 
kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili 
açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda 
olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. 
Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar İşletme’nin sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile 

bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak 
şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri 
dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli 
denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 2 Aralık 2019  
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Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2019 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2018 
    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 51.260.848 49.428.487 
Ticari alacaklar 6 12.620.257 12.059.409 
- İlişkili taraflardan ticari 
alacaklar 6 ve 7                112.346 133.199 
- İlişkili olmayan taraflardan 
ticari alacaklar  12.507.911 11.926.210 
Peşin ödenmiş giderler 8 139.437 115.062 
- İlişkili olmayan taraflara peşin 
ödenmiş giderler 8 139.437 115.062 
Cari dönem vergisi ile ilgili 
varlıklar 16 754.299 981.779 
Diğer dönen varlıklar 9 1.544.869 144.664 
- İlişkili olmayan taraflardan 
diğer dönen varlıklar 9 1.544.869 144.664 
    
Toplam dönen varlıklar  66.319.710 62.729.401 
    
Maddi duran varlıklar 10 11.334 21.049 
- Demirbaşlar  11.334 1.299 
- Yapılmakta olan yatırımlar  - 19.750 
Maddi olmayan duran varlıklar 11 2.832.186 1.870.424 
- Haklar 11 2.832.186 1.870.424 
Ertelenmiş vergi varlığı 16 234.050 243.748 
    
Toplam duran varlıklar  3.077.570 2.135.221 
    
TOPLAM VARLIKAR  69.397.280 64.864.622 
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Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
           Cari Dönem 

30 Haziran 2019 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2018 
    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar  625 - 
- İlişkili olmayan taraflara  
      kısa vadeli yükümlülükler  625 - 
Ticari borçlar 12 12.732.808 12.724.865 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 7 ve 12 12.607.829  12.690.881 
- İlişkili olmayan taraflara ticari 

borçlar 12 124.979 33.984 
Ertelenmiş gelirler  6.860 - 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 16 - - 
Kısa vadeli karşılıklar  91.162 70.690 
- Çalışanlara sağlanan faydalara 

ilişkin karşılıklar 14 91.162 70.690 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 213.059 629.930 
- İlişkili olmayan taraflara diğer  
      kısa vadeli yükümlülükler 13 213.059 629.930 
    
Toplam kısa vadeli 

yükümlülükler  13.044.514 13.425.485 
    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 14 93.763 138.555 
- Çalışanlara sağlanan faydalara 

ilişkin karşılıklar 14 93.763 138.555 
    
Toplam uzun vadeli 

yükümlülükler  93.763 138.555 
    
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  13.138.277 13.564.040 
    
ÖZKAYNAKLAR    
Ödenmiş sermaye 15 5.000 5.000 
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  74.883 (8.102) 
     - Yeniden değerleme ve ölçüm    
           (kayıpları)/kazançları  74.883 (8.102) 

- Tanımlanmış fayda      
planları yeniden ölçüm  

           (kayıpları)/kazançları  74.883 (8.102) 
Geçmiş yıllar karları  51.303.684 53.844.013 
Net dönem karı/(zararı)  4.875.436 (2.540.329) 
    
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  56.259.003 51.300.582 
    
TOPLAM KAYNAKLAR  69.397.280 64.864.622 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 

Cari Dönem 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

Önceki Dönem 
1 Temmuz 2017 - 
30 Haziran 2018 

    
Hasılat 17 133.197.927 143.201.645 
Satışların maliyeti (-) 18 (132.103.638) (141.263.934) 
    
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR  1.094.289 1.937.711 
    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (6.439.087) (5.084.485) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 292.538 317.600 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (8.857) (6.004.184) 
    
ESAS FAALİYET (ZARARI)  (5.061.117) (8.833.358) 
    
Finansman gelirleri 20 10.411.598 6.535.706 
Finansman giderleri (-)  (405) (285) 
    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR)  5.350.076 (2.297.937) 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)  (474.640) (242.392) 
Dönem vergi gideri (-) 16 (485.689) (461.285) 
Ertelenmiş vergi geliri 16 11.049 218.893 
    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
DÖNEM KARI /(ZARARI)  4.875.436 (2.540.329) 
    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar    
    
- Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kayıpları 14              103.731 (47.674) 
- Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi 16   (20.746) 9.535 
    
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)  4.958.421 (2.578.468) 
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Kar veya (zararda) yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler    

 Ödenmiş sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kazançları/ (kayıpları) 
Geçmiş 

yıllar karları 
Net dönem 
karı/(zararı) 

Toplam 
özkaynaklar 

      
1 Temmuz 2017 bakiyesi 5.000 30.037 47.006.723 6.837.290 53.879.050 
      
Transferler - - 6.837.290 (6.837.290) - 
Toplam kapsamlı gelir - (38.139) - (2.540.329) (2.578.468) 

Dönem (zararı) - - - (2.540.329) (2.540.329) 
Diğer kapsamlı (gider) - (38.139) - - (38.139) 

      
30 Haziran 2018 itibarıyla bakiyeler 5.000 (8.102) 53.844.013 (2.540.329) 51.300.582 
 

  

Kar veya (zararda) yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler    

 Ödenmiş sermaye 

Tanımlanmış fayda planları 
yeniden ölçüm kazançları/ 

(kayıpları) 
Geçmiş 

yıllar karları 
Net dönem 
karı/(zararı)  

Toplam 
özkaynaklar 

      
1 Temmuz 2018 bakiyesi 5.000 (8.102) 53.844.013 (2.540.329) 51.300.582 
      
Transferler - - (2.540.329) 2.540.329 - 
Toplam kapsamlı gider (-) - 82.985 - 4.875.436 4.958.421 

Dönem karı - - - 4.875.436 4.875.436 
Diğer kapsamlı geliri - 82.985 - - 82.985 

      
30 Haziran 2019 itibarıyla bakiyeler 5.000 74.883 51.303.684 4.875.436 56.259.003 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  
Dipnot 

Referansları 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 - 
30 Haziran 2018 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları     
    
Net dönem karı/(zararı)  4.875.436 (2.540.329) 
    
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan 
net  
   nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa payları 10 ve 11 303.450 160.159 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  79.411 61.178 
- Kıdem tazminatı karşılığı 14 58.939 18.834 
- Kullanılmamış izin karşılığı 14 20.472 42.344 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (10.408.554) (6.541.489) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri 6 1.217 20.147 
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri 7 1.827 (25.930) 
- Faiz (geliri)/gideri 20 (10.411.598) (6.535.706) 
Vergi gideri 16 474.640 242.392 
Değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler  - 5.651.600 
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü ile ilgili 
düzeltmeler 21 - 5.651.600 
     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler  
   öncesi sağlanan nakit  (4.675.617) (2.966.489) 
    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler  (562.065) 4.002.546 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki    
      azalış/(artış) 6 (582.918) 3.997.542 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış) 6 ve 7 20.853 5.004 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış (-) 8 (24.375) (6.842) 
Ticari borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler  6.116 (2.789.820) 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış 12 90.995 (6.718) 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 7 ve 12 (84.879) (2.783.102) 
Diğer Borçlar  701 - 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer (azalış)  
   ile ilgili düzeltmeler  (2.259.164) (132.940) 
   - Diğer yükümlülüklerdeki (artış)/azalış 13 (902.650) 4.854 
   - Diğer dönen varlıklar artış (-) 9 (1.400.205) (137.794) 
   - Diğer duran varlıklar azalış  43.691  - 
Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)/artış  6.860 (6.729) 
Ödenen vergiler  227.480 (1.251.216) 
     
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (7.280.064) (3.151.490) 
    
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (1.299.188) (2.384.895) 
   - Maddi duran varlık alımları 10 (41.289) (644.516) 
   - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (1.257.899) (1.740.379) 
     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (1.299.188) (2.384.895) 
    
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları     
Alınan faizler  10.171.114 6.545.195 
     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit   10.171.114 6.545.195 
    
Nakit ve nakit benzerleri net artış  1.591.862 1.008.810 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 49.001.070 47.992.260 
     
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri  5 50.592.932 49.001.070 
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1 - İŞLETME’NİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi (“İşletme” veya “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. 
 
İşletme, esas olarak finansal veriler toplayarak bunları yerine göre belli bir ücret karşılığında 
kullandırması, diğer 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. İşletme’nin 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’nin takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço 30 Haziran 2018 bilançosu ile 
kapsamlı gelir tablosu ise 30 Haziran 2018 itibarıyla biten dönemin gelir tablosuyla karşılaştırılmalı 
olarak sunulmuştur. 
 
İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2019 itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 14’tür (30 Haziran 2018: 11). 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 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
(a) Uygulanan muhasebe standartları  
 
İşletme’nin finansal tabloları hazırlanırken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. 
TMS’ler; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve TFRS Yorumlama Komitesi (“TFRYK”) 
tarafından yayınlanan yorumlamaları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. 
 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları aksi belirtilmedikçe tutarlı bir şekilde tüm dönemlere ve sunulan 
yıllara uygulanmıştır. Finansal tablolar tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
 
İktisadi İşletme’nin yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak hazırlamaktadır. 
Finansal tablolar, TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmaların yansıtıldığı yasal kayıtlara dayanmaktadır.  
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
İşletme, 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarını KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS 
ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınarak hazırlamıştır. KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo 
Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler 
dahil edilerek sunulmuştur. 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, İşletme’nin cari dönem 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların 
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 
sınıflandırılır. 
 
(b) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
Yeni TMS/TFRS’nin finansal tablolara etkileri ile ilgili açıklamalar: 
 
a) TMS/TFRS’nin başlığı, 
b) muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı, 
c) muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması, 
d) varsa geçiş hükümlerinin açıklaması, 
e)  varsa geçiş hükümlerinin ileriki dönemlere olabilecek etkileri, 
f) mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları: 

i. etkilenen her bir finansal tablo kalemi için sunulmalı ve 
ii. şirket için “TMS 33, Hisse Başına Kazanç”; standardı geçerliyse adi hisse ve seyreltilmiş 

hisse başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır. 
g) eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve  
h) geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem veya dönemler için mümkün değilse bu duruma 

yol açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten itibaren ve 
ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır.  

 
 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: 
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate 
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa 
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu 
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye 
dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları 
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü 
boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.  

 
 TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;  

1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek 
yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa 
kavuşturmuştur. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. “TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; standardı 
ile birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin 
yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 
Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem 
için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak 
zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için 
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım 
hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 
standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 
kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya 
göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve 
o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama 
işlemi içermektedir. 

 
 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir 
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum 
Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 
12’ye göre değil TMS 37, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”; standardının 
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket 
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi 
ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, 
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 
 

 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 
 TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 
 TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek 

faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez. 
 TMS 12, “Gelir Vergileri”; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 
 TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak 
değerlendirir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 
 
 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet 

maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması,  
 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, 

ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa 
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın 
finansal tablolara alınması. 

 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler: 
 
 TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların 
Sunuluşu”  ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve 
Hatalar”, daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler 
aşağıdaki gibidir:  
 
i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,  
ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 
iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi, 

 
 TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize 
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama 
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının 
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 
 

 TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin 
veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım 
özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden 
değiştirecektir. 

 
(c) Ölçüm esasları 
 
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
 
(d) Fonksiyonel ve sunum para birimi 
 
İşletme’nin fonksiyonel ve raporlama para birimi TL’dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli 
olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço 
tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve 
yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri kar veya zarar tablosuna 
yansıtılmaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
(e) Netleştirme/Mahsup 
 
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda gösterilmesi 
ancak işletmenin, muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve 
net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak 
gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 
 
2.2 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak 
şekilde finansal tablolara yansıtılır.  
 
2.3 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün 
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak 
değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 
bilgilerine dayanmasına rağmen, muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir 
aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. 
 
İşletme’nin önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları aşağıdaki konulardır: 
 
i) Varlıklarda değer düşüş karşılığı 
ii) Ertelenmiş vergi varlığı 
 
3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
3.1 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 
kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya 
daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 
Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, İşletme nakit ve nakit benzeri değerler olarak kasa 
ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 
 
3.2 Ticari Alacaklar 
 
Doğrudan bir borçluya hizmet tedariki ile oluşan İşletme kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan ticari 
alacaklar, vadeden doğan faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak 
değerlendirilir (Dipnot 6). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için 
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. 
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş 
amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden 
değerlenmiştir. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal 
amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. İşletme’nin maddi duran varlıklarının ekonomik 
ömürleri 3-10 yıl arasındadır. 
 
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas 
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli hallerde 
gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 
 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini 
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet 
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 10). 
 
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir 
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı 
değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi varlığın mevcut kullanımından 
gelecek net nakit akışları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü 3.13’te açıklanmaktadır. 
 
3.4 Maddi olmayan duran varlıklar 

 
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti 
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 2 - 15 yıl olan tahmini faydalı ömürleri 
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması 
durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 11). 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların 
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda 
söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar (Devamı) 
 
Yükümlülükler aşağıdaki durumlarda “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda 
açıklanmaktadır: 
 
a. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir 

veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile 
mevcudiyeti teyit edilebilecek olan veya 

 
b. Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara 

yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür: 
 
(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 

çıkma ihtimalinin bulunmaması veya 
(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi. 

 
3.6 Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç 
değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır (Dipnot 12). 
 
3.7 Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı 
 

       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 2019 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 
6.017,60 TL tutarındadır (30 Haziran 2018: 5.001,76 TL). İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır (Dipnot 14). 
 
Kullanılmamış izin hakları 
 
Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla çalışanların 
kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam 
karşılığını ifade eder (Dipnot 14). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.8 Gelirler 
 
i) Hizmet gelirleri: İşletme, 30 Haziran 2019 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 ilgili 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 ve hasılat tutarının güvenilir 
bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. 

 
ii) Faiz gelirleri: Faiz gelirleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına 

göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, banka mevduatlarından elde edilen gelirleri 
kapsar. 

 
3.9 Kur değişiminin etkileri 
 
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para 
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış 
kurundan Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya 
çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir. 
 
3.10 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. 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları 
İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 
yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında, 30 
Haziran 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 
2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 
2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.10 Vergi (Devamı) 
 
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 denetleştirilmektedir. 
 
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. 
 
3.11 İlişkili taraflar 
 
Bu finansal tablolar açısından İşletme’nin ortakları ve İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan 
kuruluşlar, grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar olarak 
tanımlanmaktadır. İlişkili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatları üzerinden yapılmıştır (Dipnot 7). 
 
3.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. İşletme, bilanço 
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 24). 

 
3.13 Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına dair 
göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine koyma değerinden 
büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım 
değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu 
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış değerinin 
toplamının bugünkü değeridir. 
 
İşletme, bankaların Basel II Kredi Riski Gelişmiş Yöntemleri’ne ilişkin yürütmekte oldukları 
çalışmalarında ve Risk Yönetimi uygulamalarında yararlanmak üzere, BDDK’nın da desteği ile Türk 
piyasalarının ürün yapısını yansıtan, ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla başlatılan ortak veri 
havuzu projesinin ifa edilemeyeceği söz konusu olduğundan ilgili proje kapsamında 30 Haziran 2018 
tarihine kadar maddi duran varlıklar altında aktifleşmiş olduğu 5.651.600 TL tutarındaki yapılmakta 
olan yatırımların tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.14  Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, İşletme’nin eğitim hizmet faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, İşletme’nin yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 
 
4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada işlem 
görmediğinden dolayı 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait finansal 
tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
 
 
5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Nakit mevcudu          5.515         6.206 
Bankadaki nakit 51.255.333 49.422.281 

Vadeli mevduatlar 51.122.916 49.227.417 
Vadesiz mevduatlar      132.417     194.864 
   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit 
ve nakde eşdeğer varlıklar   51.260.848 49.428.487 

   
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (667.916) (427.417) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar 50.592.932 49.001.070 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 
 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 51.122.916 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %18 ile %23 aralığında olup, vade tarihleri de 1 Temmuz 2019 ile 29 
Temmuz 2019 aralığındadır (30 Haziran 2018: 49.227.417 TL tutarındaki vadeli mevduat faiz oranları 
%12,00 ile %18,00, vade tarihleri 2 Temmuz 2018 ile 30 Temmuz 2018 aralığındadır). 
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6 - TİCARİ ALACAKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Üye sorgulama alacakları 12.581.838 11.998.920 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)      112.346      133.199 
Ticari alacaklar reeskontu      (73.927)      (72.710) 
   
Toplam 12.620.257    12.059.409    

 
İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer düşüklükleri, 
Dipnot 22’te açıklanmıştır. 
 
7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
Finansal tablolarla uygunluk açısından KKB, TBB, TBB’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, 
üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 
 
i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 112.346 133.199 
   
Toplam 112.346 133.199 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
KKB 12.682.725 12.767.604 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk  
   etmemiş finansman giderleri (-)      (74.896)      (76.723) 
   
Toplam 12.607.829 12.690.881 

 
Üst düzey yönetici işlemleri 
 
Yönetim Kurulu üyelerine 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren yıla ait, 239.949 TL tutarında huzur 
hakkı ödemesi bulunmaktadır (30 Haziran 2018: 201.493 TL). 
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8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Peşin ödenmiş giderler 136.103 115.062 
Verilen sipariş avansları     3.334 - 
   
Toplam 139.437 115.062 

 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 6.860 TL (30 Haziran 2018: Bulunmamaktadır) alınan sipariş 
avansı bulunmaktadır. 
 
9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Çeşitli dönen varlıklar 942.671     5.326 
Devreden KDV 601.958 138.777 
Personel avansları        240        561 
   
Toplam 1.544.869 144.664 

 
 
10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait maddi duran varlıklardaki 
hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2018 Alımlar Transferler 30 Haziran 2019 
 
Maliyet bedelleri     
Demirbaşlar 28.255 21.539 - 49.794 
Yapılmakta olan yatırımlar 19.750 19.750 (39.500) - 
     
Toplam 48.005 41.289 (39.500) 49.794 
     

 1 Temmuz 2018 
Dönem 
amortismanı 

 
Transferler  30 Haziran 2019 

 
Birikmiş amortisman     
Demirbaşlar (26.956) (11.504) - (38.460) 
     
Toplam (26.956) (11.504) - (38.460) 
     
Net defter değeri 21.049   11.334 

 
 
 
 
 

172



 

 

 
 
 
10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

 1 Temmuz 2017 Alımlar 

Değer 
düşüklüğü 
karşılığı (*) (-) 30 Haziran 2018 

 
Maliyet bedelleri     
Demirbaşlar      25.764     2.491 - 28.255    
Yapılmakta olan yatırımlar 5.029.325 642.025 (5.651.600) 19.750    
     
Toplam 5.055.089 644.516 (5.651.600) 48.005 
     

 1 Temmuz 2017 
Dönem 
amortismanı 

Değer 
düşüklüğü 
karşılığı  30 Haziran 2018 

 
Birikmiş amortisman     
Demirbaşlar (16.791) (10.165) - (26.956) 
     
Toplam (16.791) (10.165) - (26.956) 
     
Net defter değeri 5.038.298      21.049 

 
(*)  İşletme, bankaların Basel II Kredi Riski Gelişmiş Yöntemleri’ne ilişkin yürütmekte oldukları 

çalışmalarında ve Risk Yönetimi uygulamalarında yararlanılmak üzere, BDDK’nın da desteği ile 
Türk piyasalarının ürün yapısını yansıtan, ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla başlatılan 
ortak veri havuzu projesinin ifa edilemeyeceği söz konusu olduğundan ilgili proje kapsamında 30 
Haziran 2018 tarihine kadar aktifleştirmiş olduğu 5.561.600 TL tutarındaki yapılmakta olan 
yatırımların tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. 

 
11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait maddi olmayan duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 
2018 Alımlar 

 
Çıkışlar 

 
Transferler 

30 Haziran 
2019 

 
Maliyet bedelleri      
Haklar 2.161.227 1.257.899 (43.691) 39.500 3.414.935 
      
Toplam 2.161.227 1.257.899 (43.691) 39.500 3.414.935 
      

 
1 Temmuz 
2018 

Dönem 
Amortismanı 

 
Çıkışlar 

 
Transferler 

30 Haziran 
2019 

 
Birikmiş amortisman      
Haklar (290.803) (319.617) 27.671 - (582.749) 
      
Toplam (290.803) (319.617) 27.671 - (582.749) 
      
Net defter değeri 1.870.424    2.832.186 
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11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 1 Temmuz 2017 Alımlar 30 Haziran 2018 
 
Maliyet bedelleri    
Haklar 420.848    1.740.379 2.161.227 
    
Toplam 420.848    1.740.379 2.161.227 
    

 1 Temmuz 2017 
Dönem 
Amortismanı 30 Haziran 2018 

 
Birikmiş amortisman    
Haklar (140.809) (149.994) (290.803) 
    
Toplam (140.809) (149.994) (290.803) 
    
Net defter değeri 280.039     1.870.424 

 
 
12 - TİCARİ BORÇLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 12.607.829 12.690.881 
Diğer ticari borçlar      124.979        33.984 
   
Toplam 12.732.808 12.724.865 
 
 
13 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Gider tahakkukları 104.317 102.907 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri   59.010   35.672 
Ödenecek vergi ve fonlar   49.125   25.939 
Personele borçlar        531                                   - 
Ödenecek geçmiş dönem vergileri        - 461.776 
Diğer        76     3.636 
   
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 213.059 629.930 
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14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 
 
Türk kanunlarına göre İşletme, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından 
(kadınlar için 20 yıl) emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik 
hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 
 
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 Haziran 2019 
tarihi itibarıyla 6.017,60 TL ile sınırlandırılmıştır (30 Haziran 2018: 5.001,76 TL). 
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu karşılık, İşletme’nin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 
 
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; İşletme’nin kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için 
aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın 
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 
 30 Haziran 2019  30 Haziran 2018 
   
İskonto oranı (yıllık) %5,17 %2,73 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran 100,00% %100,00 

 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan ıskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 
oranı gösterir. İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı 
tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan 6.379,86 TL 
(1 Temmuz 2018: 5.432,42 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemleri içinde kıdem tazminatı karşılığının 
hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 2019 2018 
   
1 Temmuz  138.555 72.047 
   
Cari hizmet maliyeti  35.968   7.118 
Faiz maliyeti  22.971 11.716 
Aktüeryal kazanç/(kayıp) (103.731) 47.674 
   
30 Haziran 93.763    138.555    

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar detayı aşağıdaki gibidir. 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Kıdem tazminatı karşılığı 93.763 138.555 
İzin karşılığı 91.162   70.690 
   
Çalışanlara sağlanan faydalar 184.925 209.245 
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15 - SERMAYE  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla İşletme’nin ortakları ve sermaye payları aşağıda 
gösterilmiştir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
 Tutar Pay (%) Tutar Pay (%) 
     
Türkiye Bankalar Birliği 5.000 100 5.000 100 
     
Toplam 5.000 100 5.000 100 

 
İşletme’nin sermayesi 1 adet hisseden oluşmaktadır (30 Haziran 2018: 1 adet). Sermayeyi temsil 
eden hisseler içinde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Yasal yedekler dışındaki karlar, yasal finansal tablolara göre ana ortaklığın yasal yedek şartına tabi 
olarak, aşağıda belirtilen şekillerde dağıtılabilir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
30 Haziran 2019 itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL tutarındaki sermayesi, TBB tarafından tahsis edilmiş 
ve 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
 
16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   

Cari yıl kurumlar vergisi - - 
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (754.299) (981.779) 
   
(Mahsup edilecek)/Ödenecek kurumlar vergisi (754.299) (981.779) 

 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22’dir (30 Haziran 2018: %22). Kurumlar 
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin 
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. Maddesi’ne 
eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kurum 
kazançları için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına 
ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan 
stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer 
fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl ve ne 
şekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
 
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler, OECD’nin transfer 
fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. 
 
Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para 
alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal 
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi 
ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili 
hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin 
transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. 
 
TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”; uyarınca ertelenmiş vergi varlığının 
kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının 
veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait vergi gideri aşağıdaki 
şekildedir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Dönem vergi gideri (-) (485.689) (461.285) 
Ertelenmiş vergi geliri      11.049  218.893 
   
Vergi geliri/(gideri) (474.640) (242.392) 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergiler 
 
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin TFRS ve vergi finansal 
tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda oluşan geçici farkların etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 30 Haziran 2019 ve 30 
Haziran 2018 için %22’dir. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, indirilecek geçici farkın kullanılabileceği ileride 
gerçekleşecek vergiye tabi karların oluşması olası görüldüğü sürece hesaplanmaktadır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve bunlardan kaynaklanan bilanço 
tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ve 
yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 

 

Birikmiş 
geçici 
farklar 

Birikmiş 
geçici 
farklar 

Ertelenmiş 
vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülükl
eri) 

Ertelenmiş 
vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülükle
ri) 

 
30 Haziran 
2019 

30 Haziran 
2018 

30 Haziran 
2019 

30 Haziran 
2018 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
İndirilebilir mali zararlar toplamı - 3.680.948 - 809.809 
Tahakkuk etmemiş finansman 
giderleri 73.927     72.710 16.264   15.996 
Kıdem tazminatı karşılığı 93.763   138.555 18.753   27.711 
İzin karşılığı 91.162     70.690 20.056   15.552 
Maddi olmayan duran varlıkların 
kayıtlı  
değerleri ile vergi matrahı arasındaki 
net fark 888.428 915.308 195.454 201.368 
     
 1.147.280 4.878.211 250.527 1.070.436 
     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
     
Tahakkuk etmemiş finansman 
gelirleri (74.896) (76.723) (16.477) (16.879) 
     
     
 (74.896) (76.723) (16.477) (16.879) 
     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   234.050 1.053.557 
     
Kayıtlara alınmayan ertelenmiş 
   vergi varlığı (-)   - (809.809) 
     
Kayıtlara alınan ertelenmiş 
   vergi varlığı, net   234.050 243.748 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
    2019   2018 
   
1 Temmuz 243.748   15.320 
   
Ertelenen vergi geliri, net   11.048 218.893 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) tablosuna yansıtılan    (20.746)     9.535 
   
30 Haziran 234.050 243.748 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde gerçekleşen ve 
gerçekleşmesi beklenen vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Haziran 2019  30 Haziran 2018 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar/ (zarar)  5.350.076    (2.297.937) 
Vergi oranı   %22     %20 
   
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi (1.177.017)    459.587 
Mali zararların etkisi     708.326   (736.190) 
Kurumlar vergisi oranı değişimi etkisi       19.574      19.640 
(Kanunen kabul edilmeyen giderler)/indirimler, net     (25.523)      14.571 
    
Vergi geliri/(gideri) (474.640) (242.392) 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla İşletme’nin kullanılmayan mali zararları ve son kullanım 
tarihlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 
Yıl Son kullanım tarihi 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
    
2018 30 Haziran 2023 - (3.680.948) 
    
  - (3.680.948) 

 
 
17 - HASILAT 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Sorgulama gelirleri 132.106.004 143.384.631 
Aidat gelirleri        308.475       200.975 
Satışlardan iadeler ve indirimler      (204.852)     (812.544) 
Diğer gelirler (*)       988.300      428.583 
   
Toplam 133.197.927 143.201.645 

 
(*) Diğer gelirler cezai müeyyide gelirleri, faturalama ve postalama yansıtma gelirleri ile diğer hizmet 
gelirlerinden oluşmaktadır. 
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17 - HASILAT (Devamı) 
 
İşletme, bankalar, katılım bankaları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri 
ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan üye kuruluşlardan, bütçelemiş olduğu üyelik aidatlarını 
toplamaktadır. Geçmiş dönemlerde aidat toplanmış olup cari yıl içerisinde üyelerden aidat tahsil 
edilmemiştir. Cari dönem aidat gelirleri cari yıl içerisinde yeni üye olan kurumlardan alınan aidatlardan 
oluşmaktadır. 
 
Sorgulama gelirleri, üyeler tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin kesilen hizmet faturalarından 
oluşmaktadır. 
 
18 - SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait satışların maliyeti 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
KKB’den alınan hizmet maliyeti 132.086.083 141.249.734 
Diğer          17.555         14.200 
   
Toplam 132.103.638 141.263.934 

 
TBB ile KKB arasında 19 Aralık 2012 tarihinde imzalanan TBB Risk Merkezi Faaliyetleri’nin 
Yürütülmesine İlişkin Sözleşmenin “Hizmet Bedelinin Belirlenmesi” başlıklı 60’ıncı Maddesi’nin (c) bendi 
uyarınca, KKB tarafından Risk Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için verilen hizmetlerin 
maliyet rakamlarından oluşmaktadır.  
 
 
19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Personel giderleri 2.526.201 1.726.779 
Denetim ve danışmanlık giderleri 2.435.518 1.736.004 
Amortisman giderleri    331.121    160.159 
Huzur hakkı giderleri    239.949    201.493 
Sigorta giderleri    234.706    174.106 
Bina aidat gideri    122.710    142.367 
Yemek giderleri    104.514      75.944 
Lisans bakım gideri    104.242    106.082 
Temsil ve ağırlama giderleri      56.757      12.357 
Vergi resim ve harçlar      10.464    579.558 
Ulaşım giderleri        7.019        8.179 
Diğer    265.886    161.457 
   
Toplam 6.439.087 5.084.485 
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20 - FİNANSAL GELİRLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Faiz gelirleri 10.411.598 6.535.706 
   
Toplam 10.411.598 6.535.706 

 
 

21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 

Diğer faaliyet gelirleri 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Eksik sorgu geliri        529 271.297 
Kambiyo karları        398 - 
Reeskont gelirleri    (1.827)   25.930 
Diğer 293.438   20.373 
   
Toplam 292.538 317.600 

 
Diğer faaliyet giderleri 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Yapılmakta olan yatırımlardaki değer   
   düşüklüğü gideri (Dipnot 10) - (5.651.600) 
Fazla sorgu iadesi (7.489)    (330.278) 
Reeskont giderleri (1.217)      (20.147) 
Kambiyo zararları    (133)        (2.042) 
Diğer      (18)          (117) 
   
Toplam (8.857) (6.004.184) 

 
 
22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
İşletme, faaliyetlerinden dolayı piyasa riski (faiz riski ve döviz kuru riski olmak üzere) kredi riski ve 
likidite riski olmak üzere çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin toptan risk yönetim 
programı mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
 
Piyasa riski 
 
i) Döviz kuru riski 
 
İşletme, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru 
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. İşletme’nin 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri 
itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
ii) Faiz oranı riski  
 
İşletme’nin faize dayalı önemli tutarlarda varlığı bulunmamaktadır ve faaliyetlerinden kaynaklanan 
nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. 
 
iii) Kredi (alacak) riski 
 
İşletme, aktiviteleri sebebiyle kredi (alacak) riskine tabidir. Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerler ve 
mevduatlarla birlikte kredi riskine maruz kalan kurumsal ve bireysel müşterilerden, tahsil edilemeyen 
alacaklardan ve taahhüt edilen işlemlerden kaynaklanmaktadır. Yönetim, kurumsal müşterilerinin 
finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterilerinin kredi 
kalitelerini değerlendirmektedir. Kredi riski, İşletme’nin aktiviteleriyle ilgili müşteri sayısının yüksek 
sayıda kurumsal müşterilerden oluşması nedeniyle dağıtılmıştır. 
 
Maruz kalınan kredi riski 
 
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 30 Haziran 
2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Nakit ve nakit benzerleri 51.260.848 49.428.487 
Ticari alacaklar (*) 12.620.257 12.059.409 
   
Toplam 63.881.105 61.487.896 

 
(*)  Ticari alacakların tamamı, İşletme tarafından müşterilerden tahsil edilecek faturalandırılmış 

alacaklardan oluşmaktadır. 
 
Değer düşüklüğü  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
0-3 ay 12.620.257 12.059.409 
   
Toplam 12.620.257 12.059.409 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı söz konusu 
değildir. 
 
iv) Likidite ve fonlama riski 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları 
yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. 
İşletme, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada 
esnekliği amaçlamıştır. Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı 
yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 
İşletme’nin banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluşlar tarafından 
sağlanmaktadır. İşletme likidite riskini azaltmak için yeterli seviyede nakit ve kredi limiti 
bulundurmaktadır. 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
iv) Likidite ve fonlama riski (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 12.732.808 12.732.808 12.732.808 - - 
      
Toplam 12.732.808 12.732.808 12.732.808 - - 

 
30 Haziran 2018 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 12.724.865 12.724.865 12.724.865 - - 
      
Toplam 12.724.865 12.724.865 12.724.865 - - 

 
v) Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken İşletme’nin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için İşletme’nin 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için İşletme ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 
için varlıklarını satabilir. 
 
İşletme sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (kısa ve 
uzun vadeli borçlar) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi 
özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla borç/sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Toplam borç 13.138.277 13.564.040 
   
Toplam özsermaye 56.259.003 51.300.582 
   
Borç/özsermaye oranı %23,35 %26,44 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
Finansal araçların makul değeri 
 
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar arasındaki 
bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile belirlenir. Mevcut 
olması durumunda, kote edilmiş piyasa fiyatı makul değeri en iyi biçimde yansıtır. 
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin 
yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, İşletme’nin cari bir 
piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
 
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk 
Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar, şüpheli alacak karşılıkları düşülerek değerlenmekte 
ve bu şekilde kayıtlı değerlerin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 
Parasal yükümlülükler 
 
Kısa vadeli ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmektedir. 
 
Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte makul değerlerini yansıttığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Normal operasyonlarının doğası gereği İşletme, ağırlıklı olarak Dipnot 1’de anlatılan faaliyetlerden 
kaynaklanmak üzere hukuki anlaşmazlıklar, davalar ve tazminat davaları ile karşı karşıya 
kalabilmektedir. 
 
Bu kapsamda, Dipnot 10’da detayları anlatılan ortak veri tabanı oluşturulmasına yönelik ortak veri 
havuzu projesinin ifa edilemeyeceği anlaşılmış olup, İşletme’nin ilgili hizmet alım sözleşmesine ilişkin 
mevcudiyeti teyit edilmemiş ve tutarı tam belirlenemeyen yükümlülükler ile karşı karşıya kalması söz 
konusu olabilir. Rapor imza tarihi itibarıyla İşletme aleyhine söz konusu sözleşmenin taraflarınca 
açılmış bir dava ya da bildirilmiş bir talep bulunmamaktadır (30 Haziran 2018: Bulunmamaktadır). 
 
 
24 - BİLANÇO TARİHİNDEKİ SONRAKİ OLAYLAR 
 
Bulunmamaktadır. 
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3. 25 Nisan 2019 tarihli (No: 34) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 
2019 – 2020 Dönemi Bütçesi, 31.03.2020 tarihi itibariyle Denetçiler Raporu 
ve Bağımsız Denetim Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 25 Nisan 2019 tarihli Yönetim 
Kurulu kararı ile kabul edilen 2019-2020 Dönemi Bütçesi 
 
Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2019 tarihli kararı (Karar no:34) ile Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 
aşağıda yer alan 2019 - 2020 dönemi bütçesinin TBB Genel Kurulu’nun Haziran 2019’deki 
toplantısına sunulmak üzere kabulüne, Risk Merkezi Yönetimi’nin 29 Mart 2019 tarihli (Karar no:40) 
kararına uygun olarak belirlenen 2019-2020 dönemi aidatın yeni üye olacak kredi kuruluşları için 
115.000 TL, yeni üye olacak finansal kuruluşlar için 38.000 TL ve Risk Merkezi mevcut üyeleri için 0 
TL olarak belirlenmesine, ancak bütçe kalemlerindeki değişikliklere dikkate alınarak gerektiğinde 
aidat rakamlarında değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. 
 
 
2019 - 2020 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL) 
 
Gelir 204.443.201 
  
Sorgulama Gelirleri 151.641.541 
Rapor Gelirleri 801.660 
Sair Gelirleri 6.000.000 
Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 46.000.000 
  
Gider 178.506.233 
  
Hizmet Maliyet Giderleri 168.117.863 
Yönetim Giderleri 7.237.200 
Sistem geliştirme giderleri 1.151.170 
Kurumsal İletişim Giderleri 2.000.000 
  
  
Gelir fazlası 25.936.967 
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2019 - 2020 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL)  

HİZMET MALİYET GİDERLERİ 168.117.863 

Sorgulama Maliyetleri 152.968.915 

Diğer Maliyetler 15.035.788 

Rapor Teslim Maliyetleri 113.160 

YÖNETİM GİDERLERİ 7.237.200 

Personel Giderleri 4.892.000 

İşletme Giderleri     1.189.200 

Finansal ve Mali Giderler  1.096.000 

Sabit Kıymet Giderleri       60.000 

SİSTEM GELİŞTİRME GİDERLERİ 1.151.170 

Bilgi Sistemleri Giderleri 332.700 

Danışmanlık Giderleri 150.000 

Bilgi Sistemi Denetim Giderleri 668.470 

KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 2.000.000 

Kamuoyu İletişim Giderleri 2.000.000 

TOPLAM GİDERLER 178.506.233 
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DENETÇİ RAPORU 

 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 29 Nisan 2020 / 51608 no’lu mektup ekinde 
gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin 2019-2020 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, 31.03.2020 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
                                                                  Denetçiler 
     
 
 
        Burgan Bank A.Ş                                                                    QNBFinans Bank  A.Ş 
        Genel Müdürü                                                                         Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                                     Temel Güzeloğlu    
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
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   TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
   RİSK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 

1 TEMMUZ 2019 - 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na; 
 
1. Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 31 Mart 2020 tarihli ara dönem 
finansal durum tablosu ile 1 Temmuz 2019 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait; kar veya zarar 
ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile, önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan ara dönem finansal 
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını ve 
nakit akışlarını Türkiye Muhasebe Standardı 34’e (“TMS 34”) “Ara Dönem Finansal Raporlama” 
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın (“TDS”) bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, 
raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” 
bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için 
Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik 
hükümlere uygun olarak İşletme’den bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer 
mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız 
denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli 
ve uygun olduğuna inanıyoruz. 
 
3. Kilit Denetim Konuları 
 
Tarafımızca, raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 
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4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

 
İşletme yönetimi, finansal tabloların TMS 34’e uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve İşletme’yi tasfiye 
etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin 
sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
 
5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim süresince 
meslekî muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol 
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 İşletme’nin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma 

uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 
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 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu 
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız 
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen 
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar İşletme’nin 
sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 27 Nisan 2020 
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Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2020 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2019 
    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 50.039.615 51.260.848 
Ticari alacaklar 6 16.370.088 12.620.257 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 ve 7 226.613 112.346 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  16.143.475 12.507.911 
Peşin ödenmiş giderler 8 52.413 139.437 
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş 
giderler  52.413 139.437 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 16 652.661 754.299 
Diğer dönen varlıklar 9 2.279.330 1.544.869 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen 
varlıklar 9 2.279.330 1.544.869 
    
Toplam dönen varlıklar  69.394.107 66.319.710 
    
Maddi duran varlıklar 10 654.750 11.334 
- Demirbaşlar  19.950 11.334 
- Yapılmakta olan yatırımlar  634.800 - 
Maddi olmayan duran varlıklar 11 3.492.675 2.832.186 
- Haklar  3.492.675 2.832.186 
Ertelenmiş vergi varlığı 16 338.630 234.050 
    
Toplam duran varlıklar  4.486.055 3.077.570 
    
Toplam varlıklar  73.880.162 69.397.280 
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Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2020 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2019 
    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar  3.514 625 
- İlişkili olmayan taraflara  
      kısa vadeli yükümlülükler  3.514 625 
Ticari borçlar 12 16.750.363 12.732.808 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 7 ve 12 16.566.942 12.607.829  
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12 183.421 124.979 
Ertelenmiş gelirler  - 6.860 
Kısa vadeli karşılıklar  119.645 91.162 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

karşılıklar 14 119.645 91.162 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 106.191 213.059 
- İlişkili olmayan taraflara diğer  
      kısa vadeli yükümlülükler 13 106.191 213.059 
    
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  16.979.713 13.044.514 
    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 14 238.948 93.763 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

karşılıklar 14 238.948 93.763 
    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  238.948 93.763 
    
Toplam yükümlülükler  17.218.661 13.138.277 
    
ÖZKAYNAKLAR    
    
Ödenmiş sermaye 15 5.000 5.000 
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı (giderler) / gelirler  (8.348) 74.883 
     - Yeniden değerleme ve ölçüm     
           (kayıpları) / kazançları  (8.348) 74.883 
     - Tanımlanmış fayda planları yeniden 

ölçüm  
           (kayıpları) / kazançları  (8.348) 74.883 
Geçmiş yıllar karları  56.179.120 51.303.684 
Net dönem karı  485.729 4.875.436 
    
Toplam özkaynaklar  56.661.501 56.259.003 
    
Toplam kaynaklar  73.880.162 69.397.280 
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Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 

Cari Dönem 
1 Temmuz 2019 - 

31 Mart 2020 

Önceki Dönem 
1 Temmuz 2018 - 

31 Mart 2019 
    

KAR VEYA ZARAR KISMI    
    

Hasılat 17 118.350.967 99.602.686 
Satışların maliyeti (-) 18 (117.681.093) (98.387.870) 
    
Ticari faaliyetlerden brüt kar  669.874 1.214.816 
    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (5.367.943) (4.772.343) 
Pazarlama giderleri (-)  (21.441) - 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21           79.862               314.716 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (107.513) (27.525) 
    
Esas faaliyet zararı  (4.747.161) (3.270.336) 
    
Finansman gelirleri 20 5.371.713 7.766.277 
Finansman giderleri (-)  (326) (216) 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  624.226 4.495.725 
    
Sürüdürülen faaliyetler vergi gideri (-)  (138.497) (286.314) 
Dönem vergi gideri (-) 16 (222.269) (299.598) 
Ertelenmiş vergi geliri 16 83.772 13.284 
    
Sürdürülen faaliyetler dönem karı  485.729 4.209.411 
    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  (83.231) 32.288 
- Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları 14 (104.039) 40.360 
- Tanımlanmış fayda planları 
    yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları, vergi etkisi 16 20.808 (8.072) 
    
Toplam kapsamlı gelir  402.498 4.241.699 
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Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 

ölçüm kazançları 

Geçmiş 
yıllar 

karları Net dönem karı  
Toplam 

özkaynaklar 
      
1 Temmuz 2018 bakiyesi 5.000 (8.102) 53.844.013 (2.540.329) 51.300.582 
      
Transferler - - (2.540.329) 2.540.329 - 
Toplam kapsamlı gelir - 32.288 - 4.209.411 4.241.699 
   Dönem karı - - - 4.209.411 4.209.411 
   Diğer kapsamlı gelir - 32.288 - - 32.288 
      
31 Mart 2019 itibarıyla bakiyeler 5.000 24.186 51.303.684 4.209.411 55.542.281 
 

  

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı giderler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 
ölçüm kayıpları 

Geçmiş 
yıllar 

karları Net dönem karı  
Toplam 

özkaynaklar 
      
1 Temmuz 2019 bakiyesi 5.000 74.883 51.303.684 4.875.436 56.259.003 
      
Transferler - - 4.875.436 (4.875.436) - 
Toplam kapsamlı gelir - (83.231) - 485.729 402.498 
   Dönem karı - - - 485.729 485.729 
   Diğer kapsamlı (gider) - (83.231) - - (83.231) 
      
31 Mart 2020 itibarıyla bakiyeler 5.000 (8.348) 56.179.120 485.729 56.661.501 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  
Dipnot 

Referansları 
1 Temmuz 2019 - 

31 Mart 2020 
1 Temmuz 2018 - 

31 Mart 2019 
    

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları    
    

Dönem karı  485.729 4.209.411 
    

Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler  654.413 243.681 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  69.629 46.995 

- Kıdem tazminatı karşılığı  41.146 44.202 
- Kullanılmamış izin karşılığı  28.483 2.793 

Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler     (5.371.633) (7.766.512) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri 21 35.730   20.517 
- Tahakkuk etmemiş finansman geliri 21 (35.650) (20.752) 
- Faiz geliri 20 (5.371.713)      7.766.277) 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler  138.497 286.314 
     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler  
   öncesi kullanılan net nakit  (4.023.365) (2.980.111) 

    
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler    
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (3.714.181) (3.307.338) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış) / azalış  (114.267) 599 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış  (3.599.914) (3.307.937) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış  87.024 73.957 
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  3.981.825 3.369.430 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış  3.923.383 3.389.405 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış / (azalış)  58.442 (19.975) 
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  2.889 10.027 
   - İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış  2.889 10.027 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış ile ilgili düzeltmeler  (1.063.598) (2.093.964) 
   - Diğer dönen varlıklardaki artış  (734.461) (1.269.189) 
   - Diğer yükümlülüklerdeki azalış  (329.137) (824.775) 
Vergi iadeleri  101.638 419.756 
Ertelenmiş gelirlerdeki azalış  (6.860) - 
     
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (4.634.628) (4.508.243) 

    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları    
Maddi ve madde olmayan duran varlıkların 
   satışından kaynaklanan nakit girişleri  (16.432) - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (1.941.886) (928.349) 
   - Maddi duran varlık alımları 10 (654.800) (12.948) 
   - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (1.287.086) (895.651) 
     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (1.958.318) (928.349) 

    
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları    
Alınan faizler  5.832.870 7.648.652 
     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit   5.832.870 7.648.652 

    
Nakit ve nakit benzerleri net artış  (760.076) 2.212.060 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 50.592.932 49.001.070 
     
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri   5 49.832.856 51.213.130 
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1 - İŞLETME’NİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi (“İşletme” veya “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. 
 
İşletme, esas olarak finansal veriler toplayarak bunları yerine göre belli bir ücret karşılığında 
kullandırması, diğer 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. İşletme’nin 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’nin takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço 30 Haziran 2019 bilançosu ile 
kapsamlı gelir tablosu ise 31 Mart 2019 itibarıyla biten dönemin gelir tablosuyla karşılaştırılmalı olarak 
sunulmuştur. 
 
İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2020 itibarıyla, İşletme’nin çalışan 
sayısı 14’tür (30 Haziran 2019: 14). 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 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
(a)    Uygulanan muhasebe standartları  
 
İşletme’nin finansal tabloları hazırlanırken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıştır. 
TMS’ler; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve TFRS Yorumlama Komitesi (“TFRYK”) 
tarafından yayınlanan yorumlamaları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları içermektedir. 
 
İlişikteki finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartları 34’e “Ara dönem finansal raporlama” 
(“TMS 34”), esas alınarak hazırlanmıştır. Ara dönem finansal tabloları, 30 Haziran 2019 tarihinde sona 
eren yıla ait TFRS kapsamında hazırlanmış finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır. 
 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları aksi belirtilmedikçe tutarlı bir şekilde tüm dönemlere ve sunulan 
yıllara uygulanmıştır. Finansal tablolar tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
İktisadi İşletme’nin yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak hazırlamaktadır.  
 
Finansal tablolar, TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmaların yansıtıldığı yasal kayıtlara dayanmaktadır.  
 
İşletme, 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarını KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS ile 
bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınarak hazırlamıştır. KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo 
Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler 
dahil edilerek sunulmuştur. 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, İşletme’nin cari dönem 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların 
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 
sınıflandırılır. 
 
(b) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: 
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate 
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa 
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu 
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye 
dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları 
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü 
boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. 

 
 TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Şirketlerin 
özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi 
yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin yerini alır ve 
özellikle kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki 
TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem için 
finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorunda 
iken TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte 
ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını 
bilançolarına yazmak zorundadırlar. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük değerli 
varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından 
uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın 
kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi 
ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan 
etkilenmektedir. Bu durumda, yeni muhasebe modeli kiraya verenler ve kiralayanlar arasında 
birtakım değerlendirmelere neden olmaktadır. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre 
için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını 
içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir. 

 
 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir 
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum 
Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin 
TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ standardının 
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket 
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi 
ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, 
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 

 
 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 

geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 
 
 TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 
 TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek 

faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez. 
 TMS 12, “Gelir Vergileri”; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 
 TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak 
değerlendirir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 
getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 
 
 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet 

maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması,  
 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, 

ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa 
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın 
finansal tablolara alınması. 

 
 TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların 
Sunuluşu” ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve 
Hatalar”, daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler 
aşağıdaki gibidir:  
 
i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,  
ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 
iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi, 

 
 TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize 
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama 
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının 
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 

 
 TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 2020 

tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu 
değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar sağlar. 
Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi genellikle riskten 
korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir 
riskten korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam etmesi gerekir. IBOR 
bazlı sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz önüne alındığında bu 
kolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir. 

 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 
değişiklikler: 
 
  TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin 
veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım 
özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden 
değiştirecektir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 
değişiklikler (Devamı): 
 

 TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 
ilişkin değişikliği; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar 
kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak 
yükümlülüklerin cari veya cari olmayan olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, 
raporlama tarihinden sonraki olaylar veya işletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir (örneğin, 
bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik ayrıca, TMS 1'in bir yükümlülüğün 
“ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

 
İşletme, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik 
tarihinden itibaren uygulayacaktır. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal tabloları, 
operasyonları ve finansal performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.  
 
(c) Ölçüm esasları 
 
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
 
(d) Fonksiyonel ve sunum para birimi 
 
İşletme’nin fonksiyonel ve raporlama para birimi TL’dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli 
olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço 
tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve 
yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri kar veya zarar tablosuna 
yansıtılmaktadır. 
 
(e) Netleştirme/Mahsup 
 
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda gösterilmesi 
ancak işletmenin, muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir hakkının bulunması ve 
net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme işlemlerini eş zamanlı olarak 
gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 
 
2.2 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak 
şekilde finansal tablolara yansıtılır.  
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.3 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün 
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak 
değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 
bilgilerine dayanmasına rağmen, muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir 
aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. 
 
İşletme’nin önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları aşağıdaki konulardır: 
 
i) Ertelenmiş vergi varlığı 
 
 
3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
3.1 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 
kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya 
daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 
Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, İşletme nakit ve nakit benzeri değerler olarak kasa 
ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 
 
3.2 Ticari Alacaklar 
 
Doğrudan bir borçluya hizmet tedariki ile oluşan İşletme kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan 
ticari alacaklar, vadeden doğan faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz 
alınarak değerlendirilir (Dipnot 6). 
 
3.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için 
gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. 
Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş 
amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden 
değerlenmiştir. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal 
amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. İşletme’nin maddi duran varlıklarının ekonomik 
ömürleri 3-10 yıl arasındadır. 
 
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas 
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli hallerde 
gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde 
edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini 
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet 
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 10). 
 
Maddi varlıklarda değer düşüklüğü olduğuna işaret eden koşulların mevcut olması halinde, olası bir 
değer düşüklüğünün tespiti amacıyla inceleme yapılır ve bu inceleme sonunda maddi varlığın kayıtlı 
değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri 
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi varlığın mevcut kullanımından 
gelecek net nakit akışları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. 
 
Varlıklarda değer düşüklüğü 3.13’te açıklanmaktadır. 
 
3.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti 
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 2 - 15 yıl olan tahmini faydalı ömürleri 
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Değer düşüklüğünün olması 
durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 11). 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir 
yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların 
çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği 
durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda 
söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar (Devamı) 
 
Yükümlülükler aşağıdaki durumlarda “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda 
açıklanmaktadır: 
 
a. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir 

veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile 
mevcudiyeti teyit edilebilecek olan veya 

 
b. Geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara 

yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür: 
 
(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 

çıkma ihtimalinin bulunmaması veya 
(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi. 

 
3.6 Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç 
değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır (Dipnot 12). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.7 Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı 
 
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 2020 tarihi itibarıyla kıdem tazmi nat ıtavanı 6.730,15 
TL tutarındadır (30 Haziran 2019: 6.017,60 TL). İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır (Dipnot 14). 
 
Kullanılmamış izin hakları 
 
Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla çalışanların 
kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam 
karşılığını ifade eder (Dipnot 14). 
 
3.8 Gelirler 
 
i) Hizmet gelirleri: İşletme, 31 Mart 2020 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 ilgili 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 ve hasılat tutarının güvenilir 
bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. 

 
ii) Faiz gelirleri: Faiz gelirleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına 

göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, banka mevduatlarından elde edilen gelirleri 
kapsar. 

 
3.9 Kur değişiminin etkileri 
 
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan; yabancı para 
cinsinden olan parasal varlık ve borçlar ise, dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış 
kurundan Türk Lirası’na çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan kalemlerin çevrimi sonucunda ortaya 
çıkan gelir ve giderler, ilgili dönemin kar veya zarar tablosuna dahil edilmiştir. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.10 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. 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları 
İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 
yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında,  
31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2020 
yılında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki 
dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
 
3.10 Vergi (Devamı) 
 
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. 
 
3.11 İlişkili taraflar 
Bu finansal tablolar açısından İşletme’nin ortakları ve İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan 
kuruluşlar, grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar olarak 
tanımlanmaktadır. İlişkili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli işlemler 
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatları üzerinden yapılmıştır (Dipnot 7). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. İşletme, bilanço 
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan 
tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 24). 

 
3.13  Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, İşletme’nin eğitim hizmet faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, İşletme’nin yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 
 
4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada işlem 
görmediğinden dolayı 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere ait 
finansal tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
 
5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Nakit mevcudu         4.038          5.515 
Bankadaki nakit 50.035.577 51.255.333 

Vadeli mevduatlar 49.819.759 51.122.916 
Vadesiz mevduatlar      215.818      132.417 
   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam 
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar   50.039.615 51.260.848 

   
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları     (206.759)    (667.916) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar 49.832.856 50.592.932 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 
 
İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 49.819.759 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %8,50 ile %10,50 aralığında olup, vade tarihleri 6 Nisan 2020 ile 
4 Mayıs 2020 aralığındadır (30 Haziran 2019: 51.122.916 TL tutarındaki vadeli mevduatlarının faiz 
oranları %18,00 ile %23,25 aralığında olup vade tarihleri 2 Temmuz 2019 ile 29 Temmuz 2019 
aralığındadır). 
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6 - TİCARİ ALACAKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Üye sorgulama alacakları 16.181.752 12.581.838 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)      226.613     112.346 
Ticari alacaklar reeskontu      (38.277)      (73.927) 
   
Toplam 16.370.088    12.620.257    

 
İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer düşüklükleri, 
Dipnot 22’te açıklanmıştır. 
 
 
7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
Finansal tablolarla uygunluk açısından KKB, TBB, TBB’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, 
üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 
 
i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 226.613 112.346 
   
Toplam 226.613 112.346 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
KKB 16.606.108 12.682.725 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk  
   etmemiş finansman giderleri (-)      (39.166)      (74.896) 
   
Toplam 16.566.942 12.607.829 

 
Üst düzey yönetici işlemleri 
 
Yönetim Kurulu üyelerine 31 Mart 2020 tarihinde sona eren yıla ait, 204.569 TL tutarında huzur hakkı 
ödemesi bulunmaktadır (31 Mart 2019: 182.258 TL). 
 
 
 
 
 
 

207



 

 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 

31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Peşin ödenmiş giderler 52.413 136.103 
Verilen sipariş avansları -     3.334 
   
Toplam 52.413 139.437 

 
İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla alınan sipariş avansı bulunmamaktadır (30 Haziran 2019: 
6.860 TL). 

 
 

9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Devreden KDV 1.139.227 601.958 
Çeşitli dönen varlıklar 1.137.603 942.671 
Personel avansları        2.500        240 
   
Toplam 2.279.330 1.544.869 

 
 
10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait maddi duran varlıklardaki 
hareketler aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 
2019 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Mart 2020 

 
Maliyet bedelleri      
Demirbaşlar 49.794 - - -   49.794 
Yapılmakta olan yatırımlar - 654.800 - (20.000) 634.800 
      
Toplam 49.794 654.800 - (20.000) 684.594 
      

 
1 Temmuz 
2019 

Dönem 
amortismanı Çıkışlar 

 
Transferler  31 Mart 2020 

 
Birikmiş amortisman      
Demirbaşlar (38.460) (7.816) 16.432 - (29.844) 
      
Toplam (38.460) (7.816) 16.432 - (29.844) 
      
Net defter değeri 11.334    654.750 
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10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
 1 Temmuz 2018 Alımlar Transferler 31 Mart 2019 
 
Maliyet bedelleri   

 
 

Demirbaşlar 28.255    12.948 - 41.203    
Yapılmakta olan yatırımlar 19.750    19.750 (39.500) -  
     
Toplam 48.005 32.698 (39.500) 41.203 
     

 1 Temmuz 2018 
Dönem 
amortismanı 

 
Transferler 31 Mart 2019 

 
Birikmiş amortisman   

 
 

Demirbaşlar (26.956) (12.469) - (39.425) 
     
 Toplam (26.956) (12.469) - (39.425) 
     
Net defter değeri 21.049   1.778 

 
 

11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait maddi olmayan duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2019 Alımlar Transferler 31 Mart 2020 
 
Maliyet bedelleri   

 
 

Haklar 3.414.935 1.287.086 20.000 4.722.021 
     
Toplam 3.414.935 1.287.086 20.000 4.722.021 
     

 1 Temmuz 2019 
Dönem 
amortismanı 

 
Transferler 31 Mart 2020 

 
Birikmiş amortisman   

 
 

Haklar (582.749) (646.597) - (1.229.346) 
     
 Toplam (582.749) (646.597) - (1.229.346) 
     
Net defter değeri 2.832.186   3.492.675 
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11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
  1 Temmuz 2018 Alımlar Transferler 31 Mart 2019 
 
Maliyet bedelleri 

 
  

 
 

Haklar  2.161.227 895.651 39.500 3.096.378 
      
Toplam  2.161.227 895.651 39.500 3.096.378 
      

  
1 Temmuz 2018 

Dönem 
Amortismanı 

 
Transferler 31 Mart 2019 

 
Birikmiş 
amortisman 

 

  

 

 
Haklar  (290.803) (231.212) - (522.015) 
      
Toplam  (290.803) (231.212) - (522.015) 
      
Net defter değeri  1.870.424   2.574.363 

 
 
12 - TİCARİ BORÇLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 16.566.942 12.607.829 
Diğer ticari borçlar      183.421      124.979 
   
Toplam 16.750.363 12.732.808 
 
 
13 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 62.342   59.010 
Ödenecek vergi ve fonlar 43.315   49.125 
Personele borçlar      458        531 
Gider tahakkukları        - 104.317 
Diğer        76          76 
   
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 106.191 213.059 
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14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 
 
Türk kanunlarına göre İşletme, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından 
(kadınlar için 20 yıl) emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik 
hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 
 
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2020 tarihi 
itibarıyla 6.730,15 TL ile sınırlandırılmıştır (30 Haziran 2019: 6.379,86 TL). 
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama 
şartı bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu karşılık, İşletme’nin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 
 
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; İşletme’nin kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için 
aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın 
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 31 Mart 2020  30 Haziran 2019 
   
İskonto oranı (yıllık) %3,97 %5,17 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran %100,00 %100,00 

 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan ıskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek 
oranı gösterir. İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı 
tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 6.730,15 TL 
(1 Temmuz 2019: 6.379,86 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemleri içinde kıdem tazminatı karşılığının 
hareketi aşağıdaki gibidir: 
 1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Açılış bakiyesi   93.763 138.555 
   
Cari hizmet maliyeti   23.120   26.974 
Faiz maliyeti   18.026   17.228 
Aktüeryal kayıp / (kazanç) 104.039 (40.360) 
   
Dönem sonu bakiyesi 238.948    142.397    

 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar detayı aşağıdaki 
gibidir. 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Kıdem tazminatı karşılığı 238.948    93.763 
İzin karşılığı 119.645    91.162 
   
Çalışanlara sağlanan faydalar 358.593 184.925 
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15 - SERMAYE  
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla İşletme’nin ortakları ve sermaye payları aşağıda 
gösterilmiştir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
 Tutar Pay (%) Tutar Pay (%) 
     
Türkiye Bankalar Birliği 5.000 100,00 5.000 100,00 
     
Toplam 5.000 100,00 5.000 100,00 

 
İşletme’nin sermayesi 1 adet hisseden oluşmaktadır (30 Haziran 2019: 1 adet). Sermayeyi temsil 
eden hisseler içinde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
Yasal yedekler dışındaki karlar, yasal finansal tablolara göre ana ortaklığın yasal yedek şartına tabi 
olarak, aşağıda belirtilen şekillerde dağıtılabilir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin 
%20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
31 Mart 2020 itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL tutarındaki sermayesi, TBB tarafından tahsis edilmiş ve 
27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
 
 
16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   

Cari yıl kurumlar vergisi  222.269 - 
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (874.930) (754.299) 
   
(Mahsup edilecek)/Ödenecek kurumlar vergisi (652.661) (754.299) 

 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22’dir (30 Haziran 2019: %22). Kurumlar vergisi 
oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin ilave 
edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. Maddesi’ne 
eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kurum 
kazançları için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına 
ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan 
stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama 
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 
dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, 
vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem 
tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer 
fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl ve ne 
şekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
 
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler, OECD’nin transfer 
fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. 
 
Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para 
alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal 
veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Şirketler, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi 
ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili 
hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin 
transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. 
 
TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı”; uyarınca ertelenmiş vergi varlığının 
kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının bir kısmının 
veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin 
muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait vergi gideri aşağıdaki 
şekildedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Dönem vergi gideri (-) (222.269) (299.598) 
Ertelenmiş vergi geliri  83.772 13.284 
   
Vergi gideri (138.497) (286.314) 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergiler 
 
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin TFRS ve vergi finansal 
tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda oluşan geçici farkların etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 31 Mart 2020 ve 30 
Haziran 2019 için %22’dir. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, indirilecek geçici farkın kullanılabileceği ileride 
gerçekleşecek vergiye tabi karların oluşması olası görüldüğü sürece hesaplanmaktadır. 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve bunlardan kaynaklanan 
bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları 
ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 

Birikmiş 
geçici 
farklar 

Birikmiş 
geçici 
farklar 

Ertelenmiş vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülükleri) 

Ertelenmiş vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülükleri) 

 
31 Mart 
2020 

30 Haziran 
2019 

31 Mart 
2020 

30 Haziran 
2019 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
İndirilebilir mali zararlar toplamı  -  - 
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 38.277 73.927   8.421 16.264 
Kıdem tazminatı karşılığı 238.948 93.763 47.790 18.753 
İzin karşılığı 119.645 91.162 26.322 20.056 
Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı  
   değerleri ile vergi matrahı arasındaki 
    net fark 1.206.263 888.428 265.378 195.454 
     
 1.603.133 1.147.280 347.911 250.527 
     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
     
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri (39.166) (74.896) (8.617) (16.477) 
Maddi duran varlıkların kayıtlı  
   değerleri ile vergi matrahı arasındaki 
    net fark  (3.020) -    (664)    - 
     
 (42.186) (74.896) (9.281) (16.477) 
     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   338.630 234.050 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
  1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Açılış bakiyesi 234.050 243.748 
   
Ertelenen vergi geliri, net 83.772  13.284 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) tablosuna yansıtılan 20.808   (8.072) 
    
Dönem sonu bakiyesi 338.630 248.960 

 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerinde gerçekleşen ve 
gerçekleşmesi beklenen vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 
  31 Mart 2020 31 Mart 2019 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar  624.226 4.495.725 
 
Vergi oranı  %22 %22 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi (137.330)  (989.060) 
İndirilen geçmiş dönem mali zararlarının etkisi       -   708.326 
Diğer düzeltmelerin etkisi     (1.167)      (5.580) 
    
Vergi gideri (138.497) (286.314) 

 
 

17 - HASILAT 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Sorgulama gelirleri 117.875.894 98.580.512 
Aidat gelirleri         226.271      252.542 
Satışlardan iadeler ve indirimler        (57.451)    (115.326) 
Diğer gelirler (*)        306.253      884.958 
   
Toplam 118.350.967 99.602.686 

 
(*)  Diğer gelirler cezai müeyyide gelirleri, faturalama ve postalama yansıtma gelirleri ile diğer hizmet 

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. Geçmiş dönemlerde aidat toplanmış olup cari yıl içerisinde üyelerden aidat tahsil 
edilmemiştir. Cari dönem aidat gelirleri cari yıl içerisinde yeni üye olan kurumlardan alınan aidatlardan 
oluşmaktadır. 
 
Sorgulama gelirleri, üyeler tarafından yapılan sorgulamalara ilişkin kesilen hizmet faturalarından 
oluşmaktadır. 
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18 - SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemine ait satışların maliyeti 
aşağıdakileri içermektedir: 
 

 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
KKB’den alınan hizmet maliyeti 117.672.198 98.373.520 
Diğer            8.895        14.350 
   
Toplam 117.681.093 98.387.870 

 
TBB ile KKB arasında 19 Aralık 2012 tarihinde imzalanan TBB Risk Merkezi Faaliyetleri’nin 
Yürütülmesine İlişkin Sözleşmenin “Hizmet Bedelinin Belirlenmesi” başlıklı 60’ıncı Maddesi’nin (c) bendi 
uyarınca, KKB tarafından Risk Merkezi hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için verilen hizmetlerin 
maliyet rakamlarından oluşmaktadır.  
 
 
19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren ara hesap dönemlerine ait genel yönetim giderleri 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
Genel yönetim giderleri 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Personel giderleri  2.335.565 1.797.671 
Danışmanlık hizmetleri  1.467.623 1.907.596 
Amortisman giderleri     637.981    243.681 
Huzur hakkı giderleri     204.569    182.258 
Sigorta giderleri     192.318    172.173 
Bina aidat gideri     109.022      79.749 
Lisans bakım gideri     105.241      90.324 
Yemek giderleri       99.478      72.455 
Temsil ve ağırlama giderleri       11.238        6.407 
Vergi resim ve harçlar       18.733        5.059 
Ulaşım giderleri         7.054        4.704 
Diğer     179.121    210.266 
   
Toplam  5.367.943  4.772.343 
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20 - FİNANSMAN GELİRLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Faiz gelirleri 5.371.713 7.766.277 
   
Toplam 5.371.713 7.766.277 

 
 

21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 

Diğer faaliyet gelirleri 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Eksik sorgu gelirleri 44.158        529 
Reeskont gelirleri 35.650   20.752 
Telif hakkı gelirleri     - 235.738 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelirler     -   57.064 
Diğer        54        633 
   
Toplam 79.862 314.716 

 
Diğer faaliyet giderleri 

 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Reeskont giderleri (35.730) (20.517) 
Fazla sorgu iadeleri (71.780)   (7.000) 
Diğer          (3)          (8) 
   
Toplam (107.513) (27.525) 

 
 
22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
İşletme, faaliyetlerinden dolayı piyasa riski (faiz riski ve döviz kuru riski olmak üzere) kredi riski ve 
likidite riski olmak üzere çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin toptan risk yönetim 
programı mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
 
Piyasa riski 
 
i) Döviz kuru riski 
 
İşletme, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru 
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. İşletme’nin 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 
tarihleri itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
ii) Faiz oranı riski  
 
İşletme’nin faize dayalı önemli tutarlarda varlığı bulunmamaktadır ve faaliyetlerinden kaynaklanan 
nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. 
 
iii) Kredi (alacak) riski 
 
İşletme, aktiviteleri sebebiyle kredi (alacak) riskine tabidir. Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerler ve 
mevduatlarla birlikte kredi riskine maruz kalan kurumsal ve bireysel müşterilerden, tahsil edilemeyen 
alacaklardan ve taahhüt edilen işlemlerden kaynaklanmaktadır. Yönetim, kurumsal müşterilerinin 
finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterilerinin kredi 
kalitelerini değerlendirmektedir. Kredi riski, İşletme’nin aktiviteleriyle ilgili müşteri sayısının yüksek 
sayıda kurumsal müşterilerden oluşması nedeniyle dağıtılmıştır. 
 
Maruz kalınan kredi riski 
 
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 31 Mart 2020 
ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Nakit ve nakit benzerleri 50.039.615 51.260.848 
Ticari alacaklar (*) 16.370.088 12.620.257 
   
Toplam 66.409.703 63.881.105 

 
(*)  Ticari alacakların tamamı, İşletme tarafından müşterilerden tahsil edilecek faturalandırılmış 

alacaklardan oluşmaktadır. 
 
Değer düşüklüğü  
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
0-3 ay 16.370.088 12.620.257 
   
Toplam 16.370.088 12.620.257 

 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı söz 
konusu değildir. 
 
iv) Likidite ve fonlama riski 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi imkanları 
yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden oluşmaktadır. 
İşletme, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla fonlamada 
esnekliği amaçlamıştır. Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı 
yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir. 
İşletme’nin banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluşlar tarafından 
sağlanmaktadır. İşletme likidite riskini azaltmak için yeterli seviyede nakit ve kredi limiti 
bulundurmaktadır 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
iv) Likidite ve fonlama riski (Devamı) 
 
31 Mart 2020 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 16.750.363 16.750.363 16.750.363 - - 
      
Toplam 16.750.363 16.750.363 16.750.363 - - 

 
30 Haziran 2019 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 12.732.808 12.732.808 12.732.808 - - 
      
Toplam 12.732.808 12.732.808 12.732.808 - - 

 
v) Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken İşletme’nin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve 
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için İşletme’nin 
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için İşletme ortaklara ödenen temettü tutarını 
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak 
için varlıklarını satabilir. 
 
İşletme sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (kısa ve 
uzun vadeli borçlar) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi 
özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla borç/sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Toplam borç 17.218.661 13.138.277 
   
Toplam özsermaye 56.661.501 56.259.003 
   
Borç/özsermaye oranı %30,39 %23,35 
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22 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
Finansal araçların makul değeri 
 
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar arasındaki 
bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile belirlenir. Mevcut 
olması durumunda, kote edilmiş piyasa fiyatı makul değeri en iyi biçimde yansıtır. 
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa verilerinin 
yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, İşletme’nin cari bir 
piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul değerlerinin 
tahmininde kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
 
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak Türk 
Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar, şüpheli alacak karşılıkları düşülerek değerlenmekte 
ve bu şekilde kayıtlı değerlerin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 
Parasal yükümlülükler 
 
Kısa vadeli ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş 
maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaştığı 
kabul edilmektedir. 
 
Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte makul değerlerini yansıttığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Normal operasyonlarının doğası gereği İşletme, ağırlıklı olarak Dipnot 1’de anlatılan faaliyetlerden 
kaynaklanmak üzere hukuki anlaşmazlıklar, davalar ve tazminat davaları ile karşı karşıya 
kalabilmektedir. 
 
Bu kapsamda, Dipnot 10’da detayları anlatılan ortak veri tabanı oluşturulmasına yönelik ortak veri 
havuzu projesinin ifa edilemeyeceği anlaşılmış olup, İşletme’nin ilgili hizmet alım sözleşmesine ilişkin 
mevcudiyeti teyit edilmemiş ve tutarı tam belirlenemeyen yükümlülükler ile karşı karşıya kalması söz 
konusu olabilir. Rapor imza tarihi itibarıyla İşletme aleyhine söz konusu sözleşmenin taraflarınca 
açılmış bir dava ya da bildirilmiş bir talep bulunmamaktadır (30 Haziran 2019: Bulunmamaktadır). 
 
 
24 - BİLANÇO TARİHİNDEKİ SONRAKİ OLAYLAR 
 
Bulunmamaktadır. 
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      4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 2020 – 2021  
      Bütçe Tasarısı 
 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi (TBBRMİİ) 2020 - 2021 yılı Bütçesi, iktisadi 
işletme’nin yıllık faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak 191.376.895 TL olarak 
öngörülmüştür. 
 
GİDERLER  
 
İktisadi İşletme bütçe giderleri, hizmet maliyet giderleri, yönetim giderleri ve kurumsal iletişim 
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 95,24 olup, bu kalem altında 
Kredi Kayıt Bürosu’nun rapor sorgulama maliyetleri ve hizmetlerin sunulması için katlanılan diğer 
hizmet maliyet giderleri yer almaktadır.   
 
Yönetim Giderleri, personel giderleri, işletme giderleri, finansal - mali giderler ve sabit kıymet 
giderleri alt kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Personel Giderleri'nin bütçe içerisindeki payı yüzde 2,66 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 16 kişilik iktisadi 
işletmenin 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 0,65'tir. Bu kalem altında 
ayrıca temsil, seyahat, kırtasiye, sigorta, yönetim aidat, telefon, kargo giderleri, güvenlik, arşivleme, 
insan kaynakları sistemleri ve faturalamaya ilişkin dışardan alınan hizmet giderleri yer almaktadır. 
 
Finansal ve Mali Giderler içerisinde, faaliyetlerden dolayı oluşacak vergi karşılıkları ile vergi 
danışmanlığı ve bağımsız denetim giderleri yer almaktadır. Finansal ve mali giderlerin, gider bütçesi 
içerisindeki payı yüzde 0,58’dir. Bu kalem altında ayrıca banka eft giderleri de yer almaktadır. 
 
Sabit Kıymet Giderleri’nde demirbaş eksiklerinin giderilmesi veya mevcutların yenilenmesine ilişkin 
harcamalar yer almaktadır. 
 
Sistem Geliştirme Giderleri, bilgi sistemleri, danışmanlık ve bilgi sistemi denetim giderleri alt 
kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Bilgi Sistemleri Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,21 olup bu kalem altında SAP yazılımı 
bakım ve ilave hizmet giderleri ile e-entegrasyon (e-defter, e-fatura ve e-arşiv) hizmetlerine yönelik 
faaliyetlere ilişkin giderler yer almaktadır. Bu kalem altında ayrıca İktisadi İşletme’nin ihtiyaçları ve iş 
planları doğrultusunda mevcut bilgi sistemleri alt yapısının güncel tutulması için gerekli yazılımlara 
ilişkin harcamalarda yer almaktadır. 
 
Danışmanlık Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,08 olup bu kalem altında hukuk 
danışmanlık giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır.  
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Bilgi Sistemi Denetim Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,15 olup bu kalem altında bilgi 
sistemleri ve iş süreçleri denetimi ve KKB bilgi sistemleri denetimi giderleri yer almaktadır. 
 
Kamuoyu İletişim Giderleri kalemi altında, İktisadi İşletme’nin faaliyetlerine yönelik tanıtım 
harcamaları yer almaktadır. 
 
GELİRLER 
 
İktisadi İşletme bütçe gelirleri, Sorgulama Gelirleri, Rapor Gelirleri ve Sair Gelirleri ana kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
 
Sorgulama Gelirleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 78,32’dir. Bu kalem altında, üyelerimize 
sunulan sorgulama hizmetinden elde edilen gelirler yer almaktadır. 
 
Sorgulama gelirleri altında yer alan ürünlerin satış fiyatları önceki senelerde olduğu gibi Risk Merkezi 
payı alınmayarak sadece maliyet bedeli üzerinden satış fiyatı belirlenmiştir.  
 
Rapor Gelirleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,33’dur. 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. 2019-2020 Bütçe döneminden 
devreden tutarın bütçe içerisindeki payı yüzde 19,68’dir. 

Söz konusu bütçe dikkate alınarak, Risk Merkezi Yönetimi’nin 17 Mart 2020 tarih ve 26 nolu kararı 
ile TBBRMİİ’nin mevcut üyelerinden aidat alınmaması, bu mali yıl içerisinde yeni kurulacak kredi 
kuruluşlarından 129.000 TL, yeni kurulacak finansal kuruluşlardan 42.000 TL aidat alınması ve bütçe 
kalemlerindeki değişiklikler dikkate alınarak gerektiğinde aidat tutarında değişiklik yapılması 
yönünde karara varılmıştır. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 30.06.2019 tarihli Bilanço ve tam tasdik 
raporunun, 25 Nisan 2019 tarihli (No:34) Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 2019-2020 Bütçe 
dönemini kapsayan Faaliyet raporunun, 31.03.2020 tarihli 9 Aylık denetçiler ve bağımsız denetim 
raporunun ve 2020-2021 Bütçe Dönemi için Genel Sekreterlik tarafından önerilen 191.376.895 TL 
tutarındaki giderlerin kabul edilerek, 
 
2020-2021 bütçe dönemine ilişkin giderlerin tamamının Risk Merkezi faaliyet gelirlerinden ve önceki 
bütçe döneminden devreden tutardan 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. 
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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL) 
 
 
 
Gelir                                 223.612.261 

 
Sorgulama Gelirleri        175.133.541 
Rapor Gelirleri 738.720 
Sair Gelirleri  3.740.000 
Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 44.000.000 

 
Gider                                                  191.376.895 

 
Hizmet Maliyet Giderleri 182.263.895 
Yönetim Giderleri 7.485.000    
Sistem Geliştirme Giderleri                                   828.000 
Kurumsal İletişim Giderleri  800.000    

 
Gelir fazlası                                                                                        32.235.366 
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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL) 
 
 
 

 
Hizmet Maliyet Giderleri                                         182.263.895 
      
Sorgulama Maliyetleri                      174.769.612    
Diğer Maliyetler                         7.378.564    
Rapor Teslim Maliyetleri  115.720    

 
Yönetim Giderleri                                        7.485.000 
 
Personel Giderleri    5.098.000    
İşletme Giderleri 1.236.000    
Finansal ve Mali Giderler 1.101.000    
Sabit Kıymet Giderleri 50.000    

 
Sistem Geliştirme Giderleri                                 828.000 
 
Bilgi Sistemleri Giderleri  394.000    
Danışmanlık Giderleri 150.000    
Bilgi Sistemi Denetim Giderleri 284.000    

 
Kurumsal İletişim Giderleri                                   800.000 
 
Kamuoyu İletişim Giderleri  800.000    

          
 
Toplam Giderler                                                   191.376.895    
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V. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 
01.07.2018-30.06.2019 Bütçe Dönemi Sonuçları ve Tam Tasdik 
Raporu, 30.06.2019 Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları, 2019-
2020 Dönemine ilişkin 31.03.2020 tarihli Bağımsız Denetim Raporu 
ve 2020-2021 Dönemi Bütçe Tasarısı 
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1. 30.06.2019 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu  
 
30.06.2019 Tarihli Bilanço 
 

AKTİF (VARLIKLAR)  

I- Dönen Varlıklar 4.234.514,59 
Hazır Değerler 3.826.724,43 
Ticari Alacaklar 364.559,99 
Diğer Alacaklar 0,00 
Stoklar 0,00 
Gelecek Aylara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 43.168,93 

Diğer Dönen Varlıklar 61,24 
  
II- Duran Varlıklar 26.570,78 
Ticari Alacaklar 725,30 
Diğer Alacaklar 0,00 
Mali Duran Varlıklar 0,00 
Maddi Duran Varlıklar 25.440,94 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 404,54 
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 
Gelecek Yıllara Ait Gider  
ve Gelir Tahakkukları 0,00 

Diğer Duran Varlıklar  
  
Aktif (Varlıklar) Toplamı 4.261.085,37 
  
PASİF (KAYNAKLAR)  
  

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 204.114,09 
Mali  Borçlar 921,00 
Ticari Borçlar 54.492,92 
Diğer Borçlar (-) 366,96 
Alınan Avanslar 0,00 
Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 74.350,78 
Borç ve Gider Karşılıkları 66.182,43 
Gelecek Aylara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 7.800 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 
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II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 175.977,71 
Mali Borçlar 0,00 
Ticari Borçlar 0,00 
Diğer Borçlar 0,00 
Alınan Avanslar 0,00 
Borç ve Gider Karşılıkları 175.977,71 
Gelecek Yıllara Ait Gelir  
ve Gider Tahakkukları 0,00     

  
  

III - Özkaynaklar 3.880.993,57 
Sermaye 800.000,00    
Sermaye Yedekleri 0,00 
Kar Yedekleri 0,00 
Geçmiş Yıllar Karları 1.950.190,68 
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 
Net Dönem Karı (Zararı)  1.130.802,89 
  
  

Pasif (Kaynaklar) Toplamı   4.261.085,37 
 
 

30.06.2019 Tarihli Gelir Tablosu 
 

Brüt Satışlar 3.788.371,05 
Satış İndirimleri (-) 2.398,31 
Saışların Maliyeti 1.536.750,90 
  
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 2.249.221,84 
  
Faaliyet Giderleri (-) 1.529.948,45 
  
FAALİYET KARI VE ZARARI  719.273,39 
  
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 717.013,97 
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00 
  
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1.436.287,36 
  
Olağan Dışı Gelir ve Karlar 894,29 
Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 1.503,61 
  
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.435.678,04 
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) 304.875,15 
  
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI       1.130.802,89 
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     DRT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  

ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED  

 

 

 

 

 
 

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
EĞİTİM MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ  

  
 
 
 
 
 

 
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ  

TASDİK RAPORU 
(01.07.2018 – 30.06.2019 ÖZEL HESAP DÖNEMİ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapor Sayısı: Y.M.M. 16104919/312-99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeminli Mali Müşavir 
Çağatay Yüce 
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Rapor Sayısı    : YMM 16104919/312-99                      İstanbul, 17.12.2019 
Rapor Ekleri : 5 Adet Numaralandırılmış Belge                  
                                                                                       
 
                                                    YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
                                         KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 
                                                        TASDİK RAPORU 
   

İncelemeyi Yapan 
Yeminli Mali Müşavirin Adı Soyadı 
ve T.C. Kimlik Numarası : Çağatay Yüce - 34405211730 
 
Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası – 2831 
 
Adresi : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1 
  Maslak No1 Sarıyer 34398 İstanbul 
 
Telefon No : 0 (212) 366 60 00 
 
Dayanak Sözleşmesinin Günü  : 01.07.2018 
Sayısı : 2018T/771  
 
Sözleşmeyi Yapan YMM  
Şirketinin Unvanı : DRT Yeminli Mali Müşavirlik 
  ve Bağımsız Denetim A.Ş. 
 
Mükellefin Adı : Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 
 
İş Konusu :  Kişi kurum ve kuruluşlara, eğitim hizmetleri karşılığında 

ücret tahsil etmeye, yayınlanacak kitap, dergi veya her 
çeşit yayın nedeniyle gelir elde etme, finansal sektör ve 
bankacılıkla ilgili konularda seminer, konferans gibi 
etkinlikler düzenlemeye, eğitimlerde görevli eğitmenlere 
ücret ödemeye ve diğer masrafları karşılama amacıyla 
kurulmuştur 

 
 
Adresi   : Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat: 13 Etiler-

Beşiktaş-İstanbul  
  
Vergi Dairesi :  Mecidiyeköy Vergi Dairesi 
 
Vergi Numarası :  879 066 3952 
 
İnceleme Dönemi : 01.07.2018 - 30.06.2019 Özel Hesap Dönemi        
   
SONUÇ : Raporun “Sonuç” Bölümünde Açıklanmıştır. 
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1. GENEL BİLGİ 
 
1.1 Kurumun Ticaret Unvanı :  Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi  
    İktisadi İşletmesi (“Kurum”) 
 
1.2 Vergi Dairesi ve Numarası : Mecidiyeköy Vergi Dairesi /  879 066 3952 
  
1.3 Ticaret Sicil Kaydı : İstanbul Ticaret Odası  
  
1.4 Ticaret Sicil No  : 425705  
 
1.5  Kurumun İş Konusu  : Kişi kurum ve kuruluşlara, eğitim hizmetleri karşılığında 

ücret tahsil etmeye, yayınlanacak kitap, dergi veya her 
çeşit yayın nedeniyle gelir elde etme, finansal sektör ve 
bankacılıkla ilgili konularda seminer, konferans gibi 
etkinlikler düzenlemeye, eğitimlerde görevli eğitmenlere 
ücret ödemeye ve diğer masrafları karşılama amacıyla 
kurulmuştur 

     
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 Birlik Statüsü’nün 4.maddesinde 
belirtilen bankacılıkla ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans vb. eğitim programları 
düzenleme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelir temin etmek amacıyla Birlik nezdinde 
İstanbul İli Şişli ilçesi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No:1 Kat:8 Şişli 34360 İstanbul adresinde bir 
iktisadi işletme kurulmasına, 10 Mayıs 2016 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir. 

 
Kurum, Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 01.07.2016 tarihinde tescil edilmiş olup, kuruluşuna 
ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, 14 Temmuz 2016 tarih ve 9115 sayılı Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi, iş bu raporda bundan sonra “kurum” veya 
“şirket” olarak anılacaktır. 
 

1.9 Şirketin Sermayesi 
 

 Şirketin ödenmiş sermayesi 30.06.2019 itibariyle 800.000,00 TL’dir. 
1.10 Kurumun İş Hacmi ve Tasdik Döneminde Çalıştırdığı İşçi Sayısı 

 
Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi net satışlar toplamı 3.785.972,74 TL'dir. 
Kurumun hesap dönemi boyunca çalışan sayısı 4’tür. 

 
1.11 Kurumun İş Merkezi, Şubeleri, Depoları 

 
Mükellef Kurumun ticari merkezi Nispetiye Cad. Akmerkez B 3 Blok Kat:13 Etiler-Beşiktaş-
İstanbul adresindedir. 
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1.12 Kredi Kullanımı Hakkında Bilgiler 

 
  Mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemine ilişkin bakiye veren kredisi 

bulunmamaktadır. 
 

1.13 Tasdik Dönemine İlişkin Mali Tablolar 
 
  Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemine ait 30.06.2019 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 Ünvanı 

Halise Karakuş Mali İşler Yöneticisi SMMM 
Öznur Önder Mali İşler Yetkilisi SMMM 

 
2. USUL İNCELEMELERİ 
 
2.1  Yasal Defterlerin Tasdikine İlişkin Bilgiler 

 
 Kurum, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 

uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerden olan yevmiye defteri ile defteri kebirini, 
01.07.2018-30.06.2019 özel hesap döneminde elektronik ortamda oluşturmakta, kaydetmekte 
ve muhafaza etmektedir. 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde açılış onayı hesap 
döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı olarak tanımlanmıştır.  

 
          İnceleme konusu yapılan 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemine ait yasal defterlerinin 

tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

Defterin Cinsi  Defterin Dönemi Berat Tekil No Oluşturma Tarihi 
Yevmiye Defteri 01.07.2018 – 31.07.2018 YEV201807000001 22/10/2018 

Büyük Defter 01.07.2018 – 31.07.2018 KEB201807000001 22/10/2018 
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Defterin Cinsi Noter                 Tarih/No 
Envanter Defteri Beşiktaş 28. Noteri 21.06.2018 – 07545 

 
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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi 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. 
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 e)İncelemeler, hangi hesap ve işleme bakılacağına ve bunların hangi yöntemlerle      kontrol 
edileceğine dair hazırlanan çalışma planı çerçevesinde yürütülmüştür.  

 
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 30.06.2019 itibariyle bilanço kalemleri ile 30.06.2019’da 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: 30.06.2019 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. 
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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. 

 
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 2 
Kasım 2018 tarihinde, 2. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 8 Şubat 2019 tarihinde, 3. Geçici Vergi 
Dönemi incelemesi 30 Nisan 2019 tarihinde, 4. Geçici Vergi Dönemi incelemesi 31 Temmuz 2019 
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 30.06.2019’da biten 
özel 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.  

 
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 30.06.2019 tarihine kadar oluşan kıst döneme ilişkin kısmı gelir 
yazılmak suretiyle kurum kazancına dahil etmiş bulunmaktadır. 

 
3.2  Menkul Kıymetler 

 
Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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, 339, 365 ve buna ilave olarak 389, 399, 406, 418, 458 ve 506 
sıra no’lu VUK Genel Tebliğleri 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. 
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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 333, 339, 365, 389, 399, 406, 
418, 458 ve 506 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile belirtilen faydalı ömürler ve amortisman oranları 
dikkate alınarak amortismana tabi tutulması gerekmekte, gerek 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap 
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 gelecek aylara ait giderler 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.  
 
Kurum, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap döneminde 46.521,20 TL kıdem tazminatı karşılığı 
ayırmış olup, daha önceki dönemlerde ayrılan ve matraha ilave edilen karşılık tutarının 100.281,86 
TL’lik bölümü 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi içerisinde gelir hesaplarıyla kapatılmıştır. 
Bu işlemler sonucunda kurumlar vergisi matrah hesaplamasında nette 53.760,66 TL indirim kalemi 
olarak dikkate alınmıştır. 

 
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. 
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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 döneminde %10'dan fazla olması halinde malî 
tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacaklardır.  

 
01.07.2018-30.06.2019 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 alımya da satım işlemleri 
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(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 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 01.07.2018-30.06.2019 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 olmayıp 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap 
dönemine ilişkin olarak ilişkili kişi ve kurumlar ile yaptığı işlemler için (serbest bölgelerdeki ilişkili 
kişiler ve şubelerle olan ilişkiler de dahil) kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan Ek 2 formunu 
doldurmuştur.  

 
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. 
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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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap döneminde ortak veya ortaklarla ilişkili kişilerden 
yapılan herhangi bir borçlanması olmadığından örtülü sermaye hükümlerinin uygulanacağı borç 
tutarı bulunmamaktadır. 
 
 

3.11  Dönem İçinde Geçici Vergi Beyannamelerinin Mevzuata Uygun Olarak Tam ve  
 Zamanında Beyan Edilip Edilmediği 

 
Kurum 01.07.2018-30.06.2019 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 Edilecek 
Tevkifat 

Mahsup Edilen 
Geçici Vergi 

Ödenen Geçici 
Vergi 

Ödeme Dekontu 
Bilgisi 

I 16.533,28 13.045,07 - 3.488,21 13.11.2018-29249 
II 95.679,07 8.945,58 16.533,28 70.200,21 18.02.2019-3929 
III 209.910,28 19.519,55 95.679,07 94.711,66 14.05.2019-13035 
IV 304.875,13 28.782,42 209.910,28 66.182,43 9.08.2019-21632 

 
3.         Mali Karın Hesaplanması 

 
Mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi ticari karı 1.435.678,04 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 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi matrahına 
46.376,62 TL ilave edilmiş olup aşağıda detayına yer verilmiştir. 
 
Açıklama: İlgili Bölüm Tutar (TL) 
Özel İletişim Vergisi         4.1. 859,94 
Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler 4.1. 3.018.71 
Toplam:  3.878,65 
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4.2         Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 

          
Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi matrahından 53.760,66 TL 
indirilmiş olup, aşağıda detayına yer verilmiştir. 

 
Açıklama İlgili Bölüm     Tutar (TL) 
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.7.1 53.760,66 
Toplam:   53.760,66 

 
4.3 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 kurumların sermayesine 
iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri iştirak kazançları da belirli şartların 
gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 
Mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi içinde iştiraklerinden elde ettiği 
temettü geliri ve KVK 5/1-(b) kapsamında değerlendirilebilecek yurt dışından elde edilen iştirak 
geliri bulunmamaktadır. 
 

4.4        Mahsup Edilebilir Geçmiş Yıl Zararları 
 

Kurumun önceki dönemlerden devreden mahsup edilebilir geçmiş yıl zararı bulunmamaktadır. 
 

4.5  Mali Kar 
 

Yukarıdaki açıklamalar dahilinde Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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 3.878,65 TL tutarındaki kurum kazancına 
ilaveler listesi Raporumuz ekinde yer almaktadır. (Ek 2) 
 
Bu çerçevede mükellef Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi mali karı aşağıda 
hesaplandığı gibidir: 
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Ticari Kar 1.435.678,04 
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (+) 3.878,65 

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler (-) 53.760,66 

Kar                                     
1.385.796,03 

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları (-) 0,00 
Kurumlar Vergisi Matrahı 1.385.796,03  
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 304.875,13  
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler   70.292,62 
Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler 234.582,51  
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi                                                            0,00 
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00 
İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00 

 
4.6  Yıl İçerisinde Tevkif Yoluyla ve Beyan Yoluyla Ödenen Vergilerin İadesi 
 
4.6.1  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. 
 
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, 
10.000,00TL’yi aşan kısım VUK hükümleri uyarınca vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak 
inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edileceği açıklanmıştır.  
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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. 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. 

 
4.6.2   Kurumun Yıl İçinde Tevkif Yoluyla ve Beyan Yoluyla Ödediği Vergiler 
 

Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi içerisinde banka mevduatları sebebiyle tevkif 
yoluyla ödediği vergileri olup aynı dönem içerisinde geçici vergi ödemesi de bulunmaktadır. 

 
4.6.2.1  İadesi Gereken, Kurum Tarafından Yıl İçerisinde Kesinti Yoluyla Ödenen 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. 
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Raporun (4.5.) bölümünde yer verilen 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi 
beyan özetinde görüleceği üzere; kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen kurum kazançları 
üzerinden tevkif yolu ile kesilen vergilerin tutarı 70.292,62 TL’dir. Bankalardan alınan stopaj yazıları 
raporumuzun ekindedir. (Ek 3) 
 
01.07.2018-30.06.2019 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. 
 

4.6.2.2  Kurumun Beyanına Göre Mahsubu veya İadesi Gereken Geçici Vergi 
 

Raporun (3.11.) bölümünde geçici vergi beyan özetinde görüleceği üzere; Kurumun 01.07.2018-
30.06.2019 özel hesap döneminde beyan edip ödemiş olduğu toplam geçici vergi tutarı 234.582,51 
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, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde 
hesaplanan kurumlar vergisi 304.875,13 TL olup, bu tutardan önce 70.292,62TL   tevkif 
yoluyla  kesilen  vergiler  mahsup  edilmiş, kalan  tutar   üzerinden  ise  234.582,51  TL 
tutarındaki ödenen geçici vergilerin tamamı mahsup edilmiş olup, iadesi gereken geçici vergisi 
bulunmamaktadır. 
 

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, 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi için kar dağıtımı kararı alınmaması 

neticesinde GVK’nın 94/6-b ile KVK’nın 15/1-e ve 30/3 hükümleri kapsamında yapılması gereken 
tevkifat yükümlülüğü bulunmamaktadır.  
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6.          SONUÇ  
 
 Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap 

dönemi kayıtlarının kurumlar vergisi matrahı yönünden incelenmesinde fiili durumun ve muhasebe 
kayıt ve belgelerinin ilgi mevzuata uygunluğu araştırılmış olup; 

 
6.1  Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 özel hesap dönemi ticari karının 1.435.678,04 TL olduğu, 

Raporun (4.) bölümünde hesaplandığı üzere kurumlar vergisi matrahının 1.385.796,03 TL olduğu 
ve bu kar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinin 304.875,13 TL olduğu, 

 
6.2    Raporun (4.5.) bölümünde açıklandığı üzere hesap dönemi içerisinde ödenen 234.582,51 TL geçici 

vergi ve 70.292,62 TL stopaj tutarının hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesinden 
sonra ödenecek kurumlar vergisi yükümlülüğünün ve iadesi gereken kurumlar vergisi veya geçici 
vergisinin bulunmadığı, 

 
 
6.3        Kurumun 01.07.2018-30.06.2019 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. 

 
 
 
 

Çağatay Yüce 
Yeminli Mali Müşavir 
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2. 2018-2019 Dönemine ilişkin 30.06.2019 Tarihli Denetçiler ve Bağımsız 
Denetim Raporları 
 
 
 
 
 
                                                        DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 6 Aralık 2019 / 54263 no’lu mektup ekinde 
gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2018-2019 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, 30.06.2019 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
                                                                  Denetçiler 
 
 
       Burgan Bank A.Ş                                                                      QNB Finansbank A.Ş 
        Genel Müdürü                                                                         Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                                       Temel Güzeloğlu 
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                            Genel Müdürü  
                                                             Suat İnce 
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   TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
EĞİTİM MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 
1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 
Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu 
 
 
 

 

246



 

FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na; 
 
A. Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 
 

1. Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 30 Haziran 2019 
tarihli finansal durum tablosu ile 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait; kar 
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu 
ile, önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 
oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla 
finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve 
nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TMS”) uygun olarak tüm 
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın (“TDS”) bir parçası olan 
Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar 
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. 
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile 
finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun 
olarak İşletme’den bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat 
kapsamındaki etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim 
sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli ve 
uygun olduğuna inanıyoruz. 
 
3. Kilit Denetim Konuları 
 
Tarafımızca, raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar 
verilmiştir. 
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4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

 
İşletme yönetimi, finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması 
için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve İşletme’yi tasfiye 
etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin 
sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
 

5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları 

 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları 
etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim süresince 
meslekî muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca 
ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol 
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 İşletme’nin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma 

uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 
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 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu 
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız 
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen 
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar İşletme’nin 
sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 4 Aralık 2019 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2019 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2018 
    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 3.866.500 2.849.591 

Ticari alacaklar 6 
 354.033 

 380.867 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 ve 7                       1.740 1.060 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari  
  alacaklar 6                   352.293 379.807 
Diğer alacaklar 6 - - 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer  
  alacaklar  - - 
Peşin ödenmiş giderler 8 3.393 285 
- İlişkili olmayan taraflara peşin 
  ödenmiş giderler  3.393 285 
    
Toplam dönen varlıklar  4.223.926 3.230.743 
    
Duran varlıklar:    
Diğer alacaklar 6 725 725 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer  
   alacaklar 6 725 725 
Maddi duran varlıklar 9 28.360 44.696 
- Demirbaşlar 9 28.360    14.367    
- Özel maliyetler 9 - 30.329    
Maddi olmayan duran varlıklar 10 1.927 9.275 
- Yazılım ve bilgisayar 
programları 10 1.927 9.275 
Ertelenmiş vergi varlığı 14 22.127 32.351 
    
Toplam duran varlıklar  53.139 87.047 
    
TOPLAM VARLIKLAR  4.277.065 3.317.790 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 

 

Dipnot 
Referansları 

Cari Dönem 
30 Haziran 

2019  

Önceki 
Dönem 

30 Haziran 
2018 

     
YÜKÜMLÜLÜKLER     
     
Kısa vadeli yükümlülükler     
Ticari borçlar  11 53.370 64.594 
- İlişkili taraflara ticari borçlar  7 ve 11 899 751 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  11 52.471 63.843 
Kısa vadeli borçlanmalar   921 - 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında            
 borçlar 

 
12 306 549 

Dönem karı vergi yükümlülüğü  14 66.182 77.936 
Kısa vadeli karşılıklar  12 12.340 18.087 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin                
   karşılıklar 

 
12 12.340 18.087 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler  13 82.151 153.321 
- İlişkili olmayan taraflara diğer kısa vadeli 
  yükümlülükler 

 
13 82.151 153.321 

     
Toplam kısa vadeli yükümlülükler   215.270 314.487 
     
Uzun vadeli yükümlülükler     
Uzun vadeli karşılıklar  12 91.598 151.875 
- Çalışanlara sağlanan faydalara  

    ilişkin karşılıklar 
 

12 91.598 151.875 
     
Toplam uzun vadeli yükümlülükler   91.598 151.875 
     
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER   306.868 466.362 
     
ÖZKAYNAKLAR     
     
Ödenmiş sermaye  15 800.000 800.000 
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak 

 
   

   birikmiş diğer kapsamlı gelirler   (23.355) (14.350) 
   - Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları   (23.355) (14.350) 
      - Tanımlanmış fayda planları yeniden 
ölçüm 

 
   

(kayıpları)/kazançları   (23.355) (14.350) 
Geçmiş yıllar karları   2.065.778 970.486 
Net dönem karı   1.127.774 1.095.292 
     
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR   3.970.197 2.851.428 
 
 

 
   

TOPLAM KAYNAKLAR   4.277.065 3.317.790 
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Dipnot 
Referansları 

 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş  

Cari Dönem 
1 Temmuz -  

30 Haziran 2019 

 
Bağımsız 

Denetimden 
Geçmiş 

Önceki Dönem 
1 Temmuz -  

30 Haziran 2018 
    
Hasılat 16        3.785.973        3.814.392 
Satışların maliyeti (-) 17   (1.536.751) (1.413.687) 
    
BRÜT KAR  2.249.222 2.400.705 
    
Genel yönetim giderleri (-) 18 (1.417.140) (1.284.244) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19               2.017 179 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 19 (5.707) (2.201) 
    
FAALİYET KARI  828.392 1.114.439 
    
Finansman gelirleri 20 616.732 255.675 
    
VERGİ ÖNCESİ KAR  1.445.124 1.370.114 
    
Dönem vergi gideri (-) 14 (304.875) (279.764) 
Ertelenmiş vergi geliri 14 (12.475) 4.942 
    
NET DÖNEM KARI  1.127.774 1.095.292 
    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak diğer 
kapsamlı gelirler    
    
- Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm (kayıpları)/     
    kazançları, vergi öncesi 12 (11.256) (31.160) 
- Ertelenmiş vergi gideri (-) 14 2.251 6.232 
    
TOPLAM KAPSAMLI GELİR  1.118.769 1.070.364 
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Ödenmiş 
sermaye 

Çalışanlara 
sağlanan 
faydalara 

ilişkin 
aktüeryal 

kazanç/(kayıp) 

Geçmiş 
yıllar 

karları  
Net dönem 

karı 

Toplam 
özkaynak

lar 
       
1 Temmuz 2018 itibarıyla 
bakiyeler  800.000 (14.350) 970.486 1.095.292 2.851.428 
Transfer - - 1.095.292 (1.095.292) - 
Toplam kapsamlı gelir - (9.005) - 1.127.774 1.118.769 
      
30 Haziran 2019 itibarıyla 800.000 (23.355) 2.065.778 1.127.774 3.970.197 

 

  
Ödenmiş 
sermaye 

Çalışanlara 
sağlanan 
faydalara 

ilişkin 
aktüeryal 

kazanç/(kayıp) 

Geçmiş 
yıllar 

karları  

Net 
dönem 

karı 
Toplam 

özkaynaklar 
       
1 Temmuz 2017 itibarıyla bakiyeler  800.000 10.578 192.780    777.706 1.781.064 
Transfer - - 777.706   (777.706) - 
Toplam kapsamlı gelir - (24.928) - 1.095.292 1.070.364 
      
30 Haziran 2018 itibarıyla 800.000 (14.350) 970.486 1.095.292 2.851.428 
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Dipnot 

Referansları  

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş  

1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş  

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:    
    
Net dönem karı  1.127.774 1.095.292 
    
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden  
   sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli 
düzeltmeler:    
İtfa payları 10 51.699 22.850 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  (77.280) 32.856 
- Kıdem tazminatı karşılığı 12 (71.533) 18.833 
- Kullanılmamış izin karşılığı 12 (5.747) 14.023 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (612.531) (253.479) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri 6 (4.201) 2.196 
- Faiz geliri 20 (616.732) (255.675) 
Vergi gideri 14 317.350 274.822 
     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi 
sağlanan nakit  807.012 1.172.341 
    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler  22.633 (25.282) 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki    
   (artış)/azalış 6 23.313 (24.222) 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış 6 ve 7 (680) (1.060) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili     
   düzeltmeler 6 - 1.700 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki     
   azalış/(artış) 6 - 1.700 
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış 8 (3.108) 111 
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler  (11.224) 36.051 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 11 (11.372) 36.565 
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 7 ve 11 148 (514) 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki 
artış 12 (243) 14 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış) ile 
ilgili  
   düzeltmeler  (70.249) 17.122 
- Diğer yükümlülükler artış/(azalış) 13 (70.249) 17.122 
- Diğer varlıklar azalış  - - 
Ödenen vergiler  (316.629) (281.049) 
     
İşletme faaliyetlerinde kullanılan net nakit  428.191 921.008 
    
Yatırım faaliyetleri     
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (28.015) (63.974) 
- Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 9 ve 10 (28.015) (63.974) 
     
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (28.015) (63.974) 
    
Finansman faaliyetleri:    
Alınan faiz  582.849 254.176 
Sermaye arttırımı 15 - - 
     
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit  582.849 254.176 
    
Nakit ve nakit benzerleri net artış  983.026 1.111.210 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri dönem başı 
bakiyesi  2.843.698 1.732.488 
     
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi  3.826.724 2.843.698 
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1 - İŞLETME’NİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (“İşletme” veya “TBB Eğitim Merkezi”), 
Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanan Türkiye 
Bankalar Birliği (“TBB”) Statüsü’nün 4. maddesinde belirtilen bankacılık ilgili konularda seminer, 
sempozyum, konferasn vb. eğitim programları düzenleme amaçlarının gerçekleştirilmesini 
sağlamak ve gelir temin etmek amacıyla TBB nezdinde bir iktisadi işletme olarak kurulmuştur. 
TBB’nin 10 Mayıs 2016 tarihili ve 34 sayılı kararına istinaden gerekli çalışmalar tamamlanarak 
TBB Eğitim Merkezi 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yeni statü ile hizmet sunmaya başlamıştır. 

 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı olan TBB Eğitim Merkezi, İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nün 1 Temmuz 2017 tarih ve 118508 ilan sıra numaları ilanı ile faaliyetlerine 
başlamıştır. İşletme’nin ticaret sicil numarası 42570-5’tir. TBB Eğitim Merkezi’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. 
İşletme’in takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço ve kapsamlı gelir tablosu 30 
Haziran 2018 itibarıyla biten dönemin bilanço ve kapsamlı gelir tablosu ile karşılaştırmalı olarak 
sunulmuştur. 

 
İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2019 itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 4’tür. İşletme’nin kayıtlı adresi 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1/8 Şişli, 
İstanbul’dur. 

 
Genel Kurul’un ve bazı düzenleyici organların finansal tabloları tashih etme hakkı vardır. 

 
 

2- FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 

2.1   Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
a)  Uygulanan muhasebe standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk 

beyanı 
 
İşletme’nin finansal tabloları hazırlanırken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) 
esas alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve TFRS Yorumlama 
Komitesi (“TFRYK”) tarafından yayınlanan yorumlamaları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
içermektedir. 
 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları aksi belirtilmedikçe tutarlı bir şekilde tüm dönemlere ve 
sunulan yıllara uygulanmıştır. Finansal tablolar tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
 
İktisadi işletme’nin yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve 
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak 
hazırlamaktadır. Finansal tablolar, TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli 
düzeltme ve sınıflandırmaların yansıtıldığı yasal kayıtlara dayanmaktadır.  
 
İşletme, 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarını KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan 
TMS/TFRS ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınarak hazırlamıştır. KGK tarafından 
yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun 
olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, İşletme’nin cari 
dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem 
finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  
 
b)  Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
Yeni TMS/TFRS’nin finansal tablolara etkileri ile ilgili açıklamalar: 
 
a) TMS/TFRS’nin başlığı, 
b) muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı, 
c) muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması, 
d) varsa geçiş hükümlerinin açıklaması, 
e) varsa geçiş hükümlerinin ileriki dönemlere olabilecek etkileri, 
f) mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları: 

iii. etkilenen her bir finansal tablo kalemi için sunulmalı ve 
iv. şirket için “TMS 33, Hisse Başına Kazanç”; standardı geçerliyse adi hisse ve 

seyreltilmiş hisse başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır. 
g) eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve  
h) geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem veya dönemler için mümkün değilse bu 

duruma yol açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi 
tarihten itibaren ve ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır.  
 

 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık 
getirmiştir: bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip 
etmediği dikkate alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları 
olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı 
bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın 
doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç 
veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından 
iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın 
TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak 
muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.  

 
 TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”;  

1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde 
geçerlidir. Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya 
müşterek yönetime tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini 
açıklığa kavuşturmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

256



 

 

                  2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.2 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. “TFRS 15, ‘Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; 
standardı ile birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 
17 rehberliğinin yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş 
kapsamlı bir değişiklik yapar. Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama 
işlemine taraf olduklarında bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet 
kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık 
kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama 
yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına 
yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve düşük değerli 
varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler açısından 
uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki 
içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya 
verenler de bu yeni standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin 
kiraya verenler ve kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı 
beklenmektedir. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar 
karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o 
sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama işlemi içermektedir. 

 
 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde 

veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 
12 Gelir Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık 
getirmektedir. UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik 
olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar 
ve Koşullu Varlıklar”; standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. 
TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi 
hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama 
getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi 
uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda 
ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi ya da iade 
alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz 
olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, 
vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmaküzereherdurumdageçerlidir.  
 

 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 
 
 TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha 

önce edindiği payı yeniden ölçer. 
 TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek 

faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez. 
 TMS 12, “Gelir Vergileri”; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 
 TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya 

satışa hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir 
parçası olarak değerlendirir. 
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                  2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 
 
 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari 

hizmet maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması,  
 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda 

muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce 
finansal tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, 
yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması. 
 

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 
standatlar ve değişiklikler: 

 

 
 TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal 
Tabloların Sunuluşu”  ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki 
Değişiklikler ve Hatalar”, daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer 
TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  
 
i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,  
ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 
iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi, 

 
 TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme 
tanımı revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut 
uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri 
tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 
 

 TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra 
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli 
uygulamalara izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri 
ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin 
muhasebesini temelden değiştirecektir. 

 
c)  Ölçüm esasları 

 
        Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış 
      
d) Fonksiyonel ve sunum para birimi 

 
İşletme’nin fonksiyonel ve raporlama para birimi TL’dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde 
geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve 
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya 
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri kar veya 
zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

 
e) Netleştirme / Mahsup 

 
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda 
gösterilmesi ancak işletmenin, muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir 
hakkının bulunması ve net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme 
işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 
 
2.2  Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı 
cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de 
gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde 
dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır.  
 
2.3 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün 
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak 
değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 
bilgilerine dayanmasına rağmen, muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla 
birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. 
 
3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda 
özetlenmiştir: 
 
3.1 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve 
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 
Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, İşletme nakit ve nakit benzeri değerler olarak 
kasa ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 
 
3.2 Ticari Alacaklar 
 
Doğrudan bir borçluya hizmet tedariki ile oluşan İşletme kaynaklı vadeli satışlardan 
kaynaklanan ticari alacaklar, vadeden doğan faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması 
durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilir (Dipnot 6). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale 
getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli 
üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet 
bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden 
sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik 
ömürlerini yansıtan oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. 
İşletme’nin maddi olmayan duran varlıklarının ekonomik ömürleri 2-15 yıl arasındadır. 
 
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas 
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli 
hallerde gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 
 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir.Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden 
gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın 
maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet 
kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler 
gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 9). 
 
3.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti 
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 2 - 15 yıl olan tahmini faydalı ömürleri 
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. İşletme’nin maddi 
olmayan duran varlıklarının ekonomik ömürleri 4 yıldır. Değer düşüklüğünün olması 
durumunda maddi olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 
10). 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya 
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda 
sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir 
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak 
ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin 
bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve 
dipnotlarda açıklanmaktadır. 
 
 
3.6 Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın 
rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır (Dipnot 11). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.7 Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı 
 
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 2019 
tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 TL tutarındadır (30 Haziran 2018: 5.001,76TL). 
İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. (Dipnot 
12). 
 
Kullanılmamış izin hakları 
 
Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla 
çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin 
tahmini toplam karşılığını ifade eder (Dipnot 12). 
 
3.8 Gelirler 
 
i) Hizmet gelirleri: İşletme, ağırlıklı olarak bankalara, katılım bakalarına ve bankaların 

finans sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerine eğitim hizmeti vermektedir. İşletme’nin 
faaliyet konusu; kişi, kurum ve kuruşlara, yurtdışı kişi, kurum ve kuruluşlara eğitim 
vermek, kitap, dergi veya her çeşit yayın yayınlamak, web tabanlı ve/veya mobil cihazlar 
aracılığıyla e-eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, finansal sektör ve bankacılıkla ilgili 
konularda seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemektir. 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 ve hasılat tutarının 
güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. 
 

ii) Faiz gelirleri: Faiz gelirleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, banka mevduatlarından elde edilen 
gelirleri kapsar. 

 
 
3.9 Kur değişiminin etkileri 
 
İşletme, 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla yabancı para ile işlem yapmamaktadır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.10 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. 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 
2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu 
kanun kapsamında, 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için 
%22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı 
için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
 
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. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.11 İlişkili taraflar 
 
Bu finansal tablolar açısından İşletme’nin ortakları ve İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisinde 
olan kuruluşlar, grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar 
olarak tanımlanmaktadır. İlişkili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak 
belli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatları üzerinden 
yapılmıştır (Dipnot 7). 
 
3.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. İşletme, bilanço 
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 23). 

 
3.13 Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer 
kaybına dair göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine 
koyma değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın 
net satış değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, 
varlığın sürekli kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım 
ömrü sonundaki satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. 
 
3.14  Nakit akış tablosu 
 
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman 
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, İşletme’nin eğitim hizmet faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, İşletme’nin yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi 
olmayan yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 
 

 
4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada 
işlem görmediğinden dolayı 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere 
ait finansal tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
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5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
  30 Haziran 2019    30 Haziran 2018  
   

Nakit mevcudu 3.456 1.025 
Bankadaki nakit 3.863.044 2.848.566 

Vadeli mevduatlar 3.795.776 2.805.893 
Vadesiz mevduatlar 67.268 42.673 
   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit 
ve nakde eşdeğer varlıklar   3.866.500 2.849.591 

   
Eksi - nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz 

reeskontları (39.776) (5.893) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar 3.826.724 2.843.698 
 

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır.  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla İşletme’nin yabancı para cinsinden mevduatı 
bulunmamaktadır. 
 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının ağırlıklı ortalama faiz oranı 
%19,75 olup, ağırlıklı ortalama vadeleri 31 gündür (30 Haziran 2018: ağırlıklık ortalama faiz oranı: 
%15,45, ortalama vadeler 32 gün). 

 
 
6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Alıcılar 362.820 386.133 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 1.740 1.060 
   
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan  
   kazanılmamış finansman geliri (10.527) (6.326) 
   
Toplam 354.033       380.867    

 
İşletme’nin alıcılar bakiyesi ağırlıklı olarak bankalar, katılım bankaları ve bankaların finans 
sektöründeki iştiraklerine verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacaklardan 
oluşmaktadır. Verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacakların ortalama vadeleri 10 
gündür ve içerdikleri yıllık ortalama faiz oranı %23,25 (30 Haziran 2018: ortalama vadeler 35 
gün, yıllık ortalama faiz oranı %15,40). 
 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ticari alacağı 
bulunmamaktadır. 
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6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
a) Uzun vadeli diğer alacaklar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Verilen depozito ve teminatlar 725 725 
   
Toplam 725 725 

 
 
7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
Finansal tablolarla uygunluk açısından ana ortağı Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi, Eğitim 
Merkezi’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, üst düzey yöneticiler ve Yönetim 
Kurulu üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 1.740 795 
Türkiye Bankalar Birliği - 265 
   
Toplam 1.740 1.060 

 
i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 
İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Türkiye Bankalar Birliği 899 751 
   
Toplam 899 751 

 
ii) İlişkili taraf işlemleri: 
 
İlişkili taraflara hizmet satışları: 
 

 
30 Haziran 

2019 
30 Haziran 

2018  
   
Türkiye Bankalar Birliği 13.654 10.254 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 10.938 6.513 
   
Toplam 24.592 16.767 
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7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
İlişkili taraflara ödenen giderler: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Türkiye Bankalar Birliği 8.490 9.083 
   
Toplam 8.490 9.083 

 
 
8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 
a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Gelecek aylara ait giderler 3.393 285 
   
Toplam 3.393 285 

 
 
9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
30 Haziran 2019 tarihi itibariyla sonra eren hesap dönemine ait maddi duran varlıklardaki 
hareketler aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Temmuz 2018 İlaveler 30 Haziran 2019 
    
Maliyet    
Demirbaşlar 16.174 18.915 35.089 
Özel maliyetler 47.800 9.100 56.900 
    
Toplam 63.974 28.015 91.989 
    
Birikmiş 
amortismanlar    
Demirbaşlar (1.807) (4.922) (6.729) 
Özel maliyetler (17.471) (39.429) (56.900) 
    
 Toplam (19.278) (44.351) (63.629) 
    
Net defter değeri 44.696     28.360       
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9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait maddi duran 
varlıklardaki hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Temmuz 2017 İlaveler 30 Haziran 2018 
    
Maliyet    
Demirbaşlar - 16.174 16.174 
Özel maliyetler - 47.800 47.800 
    
Toplam - 63.974 63.974 
    
Birikmiş 
amortismanlar    
Demirbaşlar - (1.807) (1.807) 
Özel maliyetler - (17.471) (17.471) 
    
 Toplam - (19.278) (19.278) 
    
Net defter değeri -     44.696       

 
 
10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibariyla sonra eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Temmuz 2018 İlaveler 30 Haziran 2019 
    
Maliyet    
Bilgisayar yazılımları 15.727    - 15.727    
    
Toplam 15.727    - 15.727    
    
Birikmiş itfa payları    
Bilgisayar yazılımları (6.452) (7.348) (13.800) 
    
 Toplam 9.275     1.927    
    
Net defter değeri    

 
 1 Temmuz 2017 İlaveler 30 Haziran 2018 
    
Maliyet    
Bilgisayar yazılımları 15.727    - 15.727    
    
Toplam 15.727    - 15.727    
    
Birikmiş itfa payları    
Bilgisayar yazılımları (2.880) (3.572) (6.452) 
    
 Toplam (2.880) (3.572) (6.452) 
    
Net defter değeri 12.847  9.275    
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11 - TİCARİ BORÇLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli ticari borçlar 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Satıcılar 53.594 63.843 
Borç senetleri reeskontu (1.123) - 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 899 751 
   
Ticari borçlar 53.370    64.594    

 
 
12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 

 
Türk kanunlarına göre İşletme, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı 
ardından (kadınlar için 20 yıl) emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi 
kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı 
ödemek mecburiyetindedir. 
 
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 Haziran 
2019 tarihi itibarıyla, 6.017,60 TL ile sınırlandırılmıştır. (30 Haziran 2018: 5.001,76 TL) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu karşılık, İşletme’nin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 
 
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, İşletme’nin kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek 
için aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın 
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
İskonto oranı (yıllık) %5,17 %2,73 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran %100 %100,00 

 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan ıskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış 
gerçek oranı gösterir. İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren 
geçerli olan 6.379,86TL (1 Temmuz 2018: 5.432,42 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
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12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemi içinde kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 
 2019  2018 
   
1 Temmuz   151.875 101.882 
   
Cari hizmet maliyeti 10.805 7.117 
Faiz maliyeti 27.139 11.716 
Ödenen kıdem tazminatı (109.477) - 
Aktüeryal kayıp/(kazanç) 11.256 31.160 
   
30 Haziran 91.598    151.875      

 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Personele borçlar 306 549 
   
Toplam 306 549 

 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Kullanılmayan izin karşılıkları 12.340 18.087 
   
Toplam 12.340 18.087 

 
 
13 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Ödenecek vergi ve harçlar 62.931 137.259 
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 11.420 9.937 
Diğer 7.800 6.125 
   
Toplam 82.151 153.321 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   

Cari dönem kurumlar vergisi 304.875 279.764 
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (238.693) (201.828) 
   
Ödenecek kurumlar vergisi 66.182 77.936 

 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22’dir (30 Haziran 2018: %22). Kurumlar 
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen 
giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu 
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. 
Maddesine eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine 
ait kurum kazançları için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. 
 
Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında 
stopaj yükümlülüğü bulunmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar 
dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili çifte vergilendirmeyi önleme 
anlaşmalarında yer alan stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 

 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir 
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı 
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını 
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer 
fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl 
ve ne şekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
 
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler, OECD’nin transfer 
fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk 
ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme 
işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren 
işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Şirketler, 
yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu 
doldurmakla yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış 
olan tüm işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları 
belirtilmektedir. 
 
TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca ertelenmiş vergi 
varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi 
varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek 
düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı 
değeri azaltılır. 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait vergi gideri aşağıdaki şekildedir: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (304.875) (279.764) 
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri) (12.475) 4.942 
   
Vergi gideri (317.350) (274.822) 

 
Ertelenmiş vergiler 
 
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin TFRS ve vergi finansal 
tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda oluşan geçici farkların etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 30 Haziran 2019 ve 
2018 tarihleri itibarıyla %22’dir. 
 
Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 
2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır.Söz konusu kanun 
kapsamında, 30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için 
%22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı 
için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır.  

 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek 
geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, indirilecek geçici farkın kullanılabileceği 
ileride gerçekleşecek vergiye tabi karların oluşması olası görüldüğü sürece hesaplanmaktadır. 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve bunlardan kaynaklanan 
bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi 
varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 
Birikmiş geçici 

farklar 

 Ertelenmiş vergi 
varlıkları/ 

(yükümlülükleri) 

 
30 Haziran  

2019 
30 Haziran 

2018  
 30 Haziran  

2019 
30 Haziran 

2018  
      
Ertelenmiş vergi varlıkları:      
      
Kıdem tazminatı karşılığı 91.598 151.875  18.320 30.375 
İzin karşılığı 12.340 18.087  2.715 3.979 
Tahakkuk etmemiş finansman 
giderleri 10.527 6.326 

 
2.316 1.392 

      
 114.465 176.288  23.351 35.746 
      
Ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri:   

 
  

      
Maddi olmayan duran varlıkların  
kayıtlı değerleri ile vergi    matrahı  
arasındaki net fark (4.441) (15.430) 

 

(977) (3.395) 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa 
vadeli kısımları (1.123)    - 

 
(247)    - 

      
 (5.564)    (15.430)  (1.124)    (3.395) 
      
Ertelenmiş vergi varlığı, net    22.227    32.351       

 
Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
  2019  2018 
   
1 Ocak 32.351 21.177 
Ertelenen vergi gideri - net (12.475) 4.942 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) tablosuna yansıtılan 2.251 6.232 
    
30 Haziran 22.127 32.351 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihinde sona eren yıla ait gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen 
vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
  2019  2018 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 1.445.124 1.370.114 
Vergi oranı %22 %20 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi (317.927) (274.023) 
Kurumlar vergisi oranının değişim etkisi (4.833) (7.415) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler 5.410 6.616 
    
Vergi gideri (317.350) (274.822) 
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15 - SERMAYE  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla İşletme’nin ortakları ve sermaye payları aşağıda 
gösterilmiştir: 
 
 30 Haziran 2019  30 Haziran 2018 
 Tutar  Pay (%)  Tutar Pay (%) 
      
Türkiye Bankalar Birliği 800.000 100  800.000 100 
      
Toplam 800.000 100  800.000 100 

 
İşletme’nin sermayesi 1 adet hisseden oluşmaktadır (30 Haziran 2018: 1 adet). Sermaye’yi 
temsil eden hisseler içinde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
TBB’nin 2 Şubat 2017 tarihli ve 11 sayılı kararına göre, TBB’nin Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 
2016 tarih ve 30 sayılı kararı gereğince, TBB bütçesinden İşletme için 1.200.00 TL sermaye 
olarak tahsis edilen tutarın yerine 800.000 TL sermaye tahsis edilmesine karar verilmiştir. 
İşletme’nin 600.000 TL sermaye tutarı 2016 yılında, kalan tutar olan 200.000 TL ise 20 Haziran 
2017 tarihinde ödenerek İşletme’nin sermaye ödemesi tamamlanmıştır. 
 
Yasal yedekler dışındaki karlar, yasal finansal tablolara göre ana ortaklığın yasal yedek şartına 
tabi olarak, aşağıda belirtilen şekillerde dağıtılabilir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş 
sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal 
yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret 
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece 
zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması 
mümkün değildir. 
 
16 - HASILAT 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Eğitim gelirleri 3.788.241 3.809.073 
Diğer 130 5.861 
Satışlardan iadeler (2.398) (542) 
   
Toplam 3.785.973    3.814.392    
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17 - SATIŞLARIN MALİYETİ 
 

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait satışların maliyeti 
aşağıdakileri içermektedir: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Eğitmen ücret gideri 1.276.540 1.195.966 
Eğitim salon kiralama gideri 125.654 - 
Eğitim bilgisayar kiralama gideri 106.218 82.246 
Eğitmen otel, yol ve diğer giderler 8.978 103.874 
Eğitim katalog hazırlama gideri 19.361 31.601 
   
Toplam 1.536.751     1.413.687    

 
 

18 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait genel yönetim giderleri 
aşağıdakileri içermektedir: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Ofis giderleri 610.287 558.023 
Personel giderleri 529.997 527.424 
Danışmanlık hizmetleri 44.257 43.364 
Temsil ve ağırlama giderleri 48.972 23.928 
Amortisman giderleri 51.699 22.850 
Kıdem tazminatı faiz ve hizmet maliyeti (Dipnot 12) 37.944 18.833 
Bakım onarım giderleri 34.463 12.563 
Vergi resim ve harçlar 21.571 9.537 
Lisan bakım gideri  10.637 15.113 
Ulaşım giderleri 3.162 4.696 
Diğer 24.151 47.913 
   
Toplam 1.417.140       1.284.244    

 
 
19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
Diğer faaliyet gelirleri 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Reeskont gelirler 1.123 - 
Diğer olağan dışı gelirler 894 179 
   
Toplam 2.017 179 

 
Diğer faaliyet giderleri 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Reeskont giderleri (-) 4.202 2.201 
Diğer olağan dışı giderler (-) 1.505 - 
   
Toplam 5.707 2.201 
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20 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 

Finansman gelirleri: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Faiz gelirleri 616.732 255.675 
   
Toplam 616.732 255.675 

 
 
21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
İşletme, faaliyetlerinden dolayı piyasa riski (faiz riski ve döviz kuru riski olmak üzere) kredi riski 
ve likidite riski olmak üzere çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin toptan risk 
yönetim programı mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali 
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
 
Piyasa riski 
 
i) Döviz kuru riski 
 
İşletme, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru 
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihi 
itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır (30 Haziran 2018: Yoktur). 
 
ii) Faiz oranı riski  
 
İşletme’nin faize dayalı önemli tutarlarda varlığı bulunmamaktadır ve faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden 
bağımsızdır. 
 
iii) Kredi (alacak) riski 
 
İşletme, eğitim aktiviteleri sebebiyle kredi (alacak) riskine tabidir. Kredi riski, nakit ve nakit 
benzeri değerler ve mevduatlarla birlikte kredi riskine maruz kalan kurumsal ve bireysel 
müşterilerden, tahsil edilemeyen alacaklardan ve taahhüt edilen işlemlerden 
kaynaklanmaktadır. Yönetim, kurumsal müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş 
tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterilerinin kredi kalitelerini 
değerlendirmektedir. Kredi riski, eğitim aktiviteleriyle ilgili müşteri sayısının yüksek sayıda 
kurumsal müşterilerden oluşması nedeniyle dağıtılmıştır. 
 
Maruz kalınan kredi riski 
 
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 30 
Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Nakit ve nakit benzerleri 3.866.500 2.849.591 
Ticari alacaklar 354.033    380.867    
   
Toplam 4.220.533 3.230.458    
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
iii) Kredi (alacak) riski (Devamı) 
 
Değer düşüklüğü  
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
0-3 ay 354.033    380.867 
   
Toplam 354.033    380.867 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı söz 
konusu değildir. İşletme’nin 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ticari 
alacağı bulunmamaktadır. 
 
iv) Likidite ve fonlama riski 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi 
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden 
oluşmaktadır. İşletme, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması 
yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama 
riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması 
yoluyla yönetilmektedir. İşletme’nin banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal 
kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. İşletme likidite riskini azaltmak için yeterli seviyede nakit 
ve kredi limiti bulundurmaktadır. 
 
İşletme’nin 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla likidite ihtiyacını doğuracak olan finansal 
borçlarının vadesi aşağıda gösterilmiştir: 
 
30 Haziran 2019 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 
yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 53.370    53.370    53.370    - - 
      
Toplam 53.370    53.370    53.370    - - 

 
30 Haziran 2018 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 
yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 64.594 64.594 64.594 - - 
      
Toplam 64.594 64.594 64.594 - - 
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
v) Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken İşletme’nin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda 
sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için 
İşletme’ nin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için İşletme ortaklara ödenen temettü 
tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve 
borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 
İşletme sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam 
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç 
tutarından (kısa ve uzun vadeli borçlar) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda 
gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla borç/sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Toplam borç 306.868 466.362 
   
Toplam özsermaye 3.970.197 2.851.428 
   
Borç/özsermaye oranı %7,73 %16,36 

 
Finansal araçların makul değeri 
 
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar 
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile 
belirlenir. Mevcut olması durumunda, kote edilmiş piyasa fiyatı makul değeri en iyi biçimde 
yansıtır. 
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa 
verilerinin yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, 
İşletme’nin cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul 
değerlerinin tahmininde kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
 
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları 
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu 
öngörülmektedir. 
 
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar, şüpheli alacak karşılıkları düşülerek 
değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
(Devamı) 

 
v) Sermaye riski yönetimi (Devamı) 
 
Parasal yükümlülükler 
 
Kısa vadeli ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş 
maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 
Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte makul değerlerini yansıttığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
22 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Bulunmamaktadır (30 Haziran 2018: Bulunmamaktadır). 
 

 
23 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Bulunmamaktadır. 
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3. 25 Nisan 2019 tarihli (No:33) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 
2019-2020 Dönemi Bütçesi,31.03.2020 tarihi itibariyle Denetçiler 
Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 25 Nisan 2019 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 2019-2020 Dönemi Bütçesi 
 
Yönetim Kurulu’nun 25 Nisan 2019 tarihli kararı (Karar no:33) ile Eğitim Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin aşağıda yer alan 2019-2020 dönemi bütçesinin TBB Genel Kurulu’nun 
Haziran 2019 ‘daki toplantısına sunulmak üzere kabulune karar verilmiştir. 
 
2018-2019 Bütçe dönemini kapsayan Faaliyet raporunun,30.06.2019 tarihli 12 aylık 
Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu ile denetçi ve bağımsız denetim raporunun ve 2019-
2020 Bütçe Dönemi için Genel Sekreterlik tarafından önerilen 4.345.700 TL tutarındaki 
giderlerin kabul edilerek,2019-2020 bütçe dönemine ilişkin giderlerin tamamının Eğitim 
Merkezi faaliyet gelirlerinden karşılanmasına karar verilmiştir. 
 
 
 
2019-2020 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL) 
 
 
Gelir                                  7.567.797 

 
Eğitim Gelirleri 4.497.797 
Sair Gelirler 370.000 
Önceki Yıldan Devreden Gelir Fazlası 2.700.000 

 
Gider                                        4.345.700 

 
Eğitim Merkezi Giderleri 1.437.500    
Yönetim Giderleri 2.888.200    
Sistem Geliştirme Giderleri 20.000  

 
Gelir fazlası                                                                                           3.222.097 
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2019-2020 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL) 
 
 
 

Eğitim Merkezi Giderleri                                1.437.500 
      
Eğitmen Ücret Giderleri        1.241.500 
Eğitmen Otel,Yol ve Diğer Giderler        16.000 
Eğitim Bilgisayar Kiralama Giderleri   80.000 
Eğitim Katalog Hazırlama Giderleri 20.000 

  Dış Salon Kiralama                                                                                  80.000 
 
Yönetim Giderleri                           2.888.200 
 
Personel Giderleri  1.023.200 
İşletme Giderleri 925.000 
Finansal ve Mali Giderler 885.000 
Danışmanlık Giderleri 20.000 
Sabit Kıymet Giderleri 35.000 

 
Sistem Geliştirme Giderleri                     20.000 
 
Geliştirme Giderleri                     20.000 

 
 
Toplam giderler                                4.345.700 
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                                                     DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 29 Nisan 2020 / 51608 no’lu mektup 
ekinde gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi’nin 2019-2020 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, 
31.03.2020 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
                                                            Denetçiler 
     
 
 
 
        Burgan Bank A.Ş                                                                    QNBFinans Bank  A.Ş 
        Genel Müdürü                                                                         Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                                     Temel Güzeloğlu    
 
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
                                                        Genel Müdür Vekili 
                                                            Ece Börü 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
EĞİTİM MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 
 
1 TEMMUZ 2019 - 31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 
FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na; 
 
1. Görüş 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”), 31 Mart 2020 tarihli 
ara dönem finansal durum tablosu ile 1 Temmuz 2019 - 31 Mart 2020 ara hesap dönemine ait; 
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu 
ile, önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından 
oluşan ara dönem finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 
 
Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını 
ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standardı 34’e (“TMS 34”) “Ara Dönem Finansal 
Raporlama” uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
2. Görüşün Dayanağı 
 
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın (“TDS”) bir parçası olan 
Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar 
kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların 
Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK 
tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile finansal 
tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 
İşletme’den bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve diğer mevzuat kapsamındaki 
etiğe ilişkin sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde 
ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli ve uygun olduğuna 
inanıyoruz. 
 
3. Kilit Denetim Konuları 
 
Tarafımızca, raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 
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4. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin 

Sorumlulukları 
 
İşletme yönetimi; finansal tabloların TMS 34’e uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun 
bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde 
hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur. 
 
Finansal tabloları hazırlarken yönetim; İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve İşletme’yi 
tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 
 
Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
 
5. Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 

Sorumlulukları 
 
Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 
 
Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi 
raporu düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda 
verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın 
her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. 
Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden 
alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli 
olarak kabul edilir. 
 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
süresince meslekî muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. 
Tarafımızca ayrıca: 
 
 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 

değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı 
elde edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç 
kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe 
riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 İşletme’nin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama 

duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol 
değerlendirilmektedir. 
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 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 

tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 
 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak İşletme’nin sürekliliğini devam ettirme 

kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir 
belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının 
kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin 
mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili 
açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu 
görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi 
raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 
gelecekteki olay veya şartlar İşletme’nin sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak 
şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 27 Nisan 2020 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2020 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2019 
    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 4.743.182 3.866.500 
Ticari alacaklar 6 425.468 354.033 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6 ve 7 - 1.740 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari  
     alacaklar 6 425.468 352.293 
Peşin ödenmiş giderler 8 13.617 3.393 
- İlişkili olmayan taraflara peşin 
     ödenmiş giderler  13.617 3.393 
Diğer dönen varlıklar  759 - 
    
Toplam dönen varlıklar  5.183.026 4.223.926 
    
Duran varlıklar    
Diğer alacaklar 6 725 725 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer  
     alacaklar 6 725 725 
Maddi duran varlıklar 9 52.753 28.360 
- Demirbaşlar  27.518    28.360    
- Özel maliyetler  25.235    - 
Maddi olmayan duran varlıklar 10 - 1.927 
- Yazılım ve bilgisayar programları  - 1.927 
Ertelenmiş vergi varlığı 14 32.422 22.127 
    
Toplam duran varlıklar  85.900 53.139 
    
Toplam varlıklar  5.268.926 4.277.065 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2020  
Önceki Dönem 

30 Haziran 2019 
    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Ticari borçlar 11 8.790 53.370 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 7 ve 11 342 899 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  8.448 52.471 
Kısa vadeli borçlanmalar  - 921 
Çalışanlara sağlanan faydalar   
kapsamında borçlar 12 - 306 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 14 109.539 66.182 
Kısa vadeli karşılıklar 12 30.927 12.340 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar  30.927 12.340 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 55.284 82.151 
- İlişkili olmayan taraflara diğer 
     kısa vadeli yükümlülükler  55.284 82.151 
    
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  204.540 215.270 
    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 12 132.199 91.598 
- Çalışanlara sağlanan faydalara  

      ilişkin karşılıklar  132.199 91.598 
    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  132.199 91.598 
    
Toplam yükümlülükler  336.739 306.868 
    
ÖZKAYNAKLAR    
    
Ödenmiş sermaye 15 800.000 800.000 
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak    
   birikmiş diğer kapsamlı giderler  (34.865) (23.355) 
   - Yeniden değerleme ve ölçüm kayıpları  (34.865) (23.355) 
      - Tanımlanmış fayda planları    
         yeniden ölçüm kayıpları  (34.865) (23.355) 
Geçmiş yıllar karları  3.193.552 2.065.778 
Net dönem karı  973.500 1.127.774 
    
Toplam özkaynaklar  4.932.187 3.970.197 
    
Toplam kaynaklar  5.268.926 4.277.065 
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Dipnot 
Referansları 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
Cari Dönem 

1 Temmuz 
2019 - 31 

Mart 2020 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
Önceki Dönem 

1 Temmuz 
2018 - 31 Mart 

2019 
    
KAR VEYA ZARAR KISMI    
    
Hasılat 16 3.234.509 2.512.770 
Satışların maliyeti (-) 17 (1.179.612) (1.033.607) 
    
Ticari faaliyetlerden brüt kar  2.054.897 1.479.163 
    
Genel yönetim giderleri (-) 18 (1.221.142) (989.021) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 19 192 894 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 19 (3.122) (5.360) 
    
Esas faaliyet karı  832.815 485.676 
    
Finansman gelirleri 20 419.025 437.878 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı  1.249.850 923.554 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)  (276.788) (226.347) 
Dönem vergi gideri (-) 14 (283.767) (209.910) 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)  14 7.147 (16.437) 
    
Sürdürülen faaliyetler dönem karı  973.500 697.207 
    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar  (11.510) (12.665) 
- Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kayıpları 12 (14.388) (15.831) 
- Tanımlanmış fayda planları 
    yeniden ölçüm kayıpları, vergi etkisi 14 2.878 3.166 
    
Toplam kapsamlı gelir  961.990 684.542 
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Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı giderler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 
ölçüm kayıpları 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem karı  

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2019 bakiyesi 800.000 (23.355) 2.065.778 1.127.774 3.970.197 
      
Transfer - - 1.127.774 (1.127.774) - 
Toplam kapsamlı gelir - (11.510) - 973.500 961.990 
   Dönem karı - - - 973.500 973.500 
   Diğer kapsamlı gider - (11.510) - - (11.510) 
      
31 Mart 2020 itibarıyla bakiyeler 800.000 (34.865) 3.193.552 973.500 4.932.187 

  

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı giderler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden 
ölçüm kayıpları 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem karı  

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2018 bakiyesi  800.000 (14.350) 970.486 1.095.292 2.851.428 
      
Transfer - - 1.095.292 (1.095.292) - 
Toplam kapsamlı gelir - (12.665) - 697.207 684.542 
   Dönem karı - - - 697.207 697.207 
   Diğer kapsamlı gider - (12.665) - - (12.665) 
      
31 Mart 2019 itibarıyla bakiyeler 800.000 (27.015) 2.065.778 697.207 3.535.970 
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
1 Temmuz 2019 -  

31 Mart 2020 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
1 Temmuz 2018 -  

31 Mart 2019 
    
İşletme faaliyetlerinden nakit akışları    
    
Dönem karı  973.500 697.207 
    
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler  22.367 29.608 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  44.800 (85.696) 
- Kıdem tazminatı karşılığı  26.213 (81.021) 
- Kullanılmamış izin karşılığı  18.587 (4.675) 
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler  (428.557) (434.023) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri  (9.532) 3.855 
- Faiz geliri 20 (419.025) (437.878) 
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 14 276.350 226.347 
     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi 
sağlanan nakit  888.460 433.443 

    
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:    
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (61.903) (77.037) 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış / 
(artış)  1.740 (3.255) 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 
artış  (63.643) (73.782) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış  (10.224) (18.614) 
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler  (44.580) (3.269) 
- İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış) / artış  (557) 147 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış  (44.023) (3.416) 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında 
   borçlardaki (azalış) / artış  (306) 283 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer 
   azalış ile ilgili düzeltmeler  (28.547) (67.179) 
- Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış  (759) (1.160) 
- Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış  (27.788) (66.019) 
Vergi ödemeleri  (240.410) (193.135) 
     
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit 
akışları  502.490 74.492 
    
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akışları    
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (44.833) (23.455) 
- Maddi duran varlık alımları  (44.709) (23.455) 
- Maddi olmayan duran varlık alımları  (124) - 
     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (44.833) (23.455) 
    
Finansman faaliyetlerinden nakit akışları    
Alınan faiz  440.305 390.966 
     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit  440.305 390.966 
    
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış  897.962 442.003 
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  5 3.826.724 2.843.698 
     
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 4.724.686 3.285.701 
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1 - İŞLETME’NİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (“İşletme” veya “TBB Eğitim Merkezi”), 
Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 26231 sayılı nüshasında yayımlanan Türkiye Bankalar 
Birliği (“TBB”) Statüsü’nün 4. maddesinde belirtilen bankacılık ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferasn vb. eğitim programları düzenleme amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelir 
temin etmek amacıyla TBB nezdinde bir iktisadi işletme olarak kurulmuştur. TBB’nin 10 Mayıs 2016 
tarihili ve 34 sayılı kararına istinaden gerekli çalışmalar tamamlanarak TBB Eğitim Merkezi 1 
Temmuz 2017 tarihinden itibaren yeni statü ile hizmet sunmaya başlamıştır. 
 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı olan TBB Eğitim Merkezi, İstanbul Ticaret Sicil 
Müdürlüğü’nün 1 Temmuz 2017 tarih ve 118508 ilan sıra numaları ilanı ile faaliyetlerine başlamıştır. 
İşletme’nin ticaret sicil numarası 42570-5’tir. TBB Eğitim Merkezi’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. 
İşletme’in takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki bilanço ve kapsamlı gelir tablosu 30 
Haziran 2019 itibarıyla biten dönemin bilanço ve kapsamlı gelir tablosu ile karşılaştırmalı olarak 
sunulmuştur. 
 
İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2020 itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 4’tür (30 Haziran 2019: 4). İşletme’nin kayıtlı adresi 19 Mayıs Cad. Golden Plaza 
No:1/8 Şişli, İstanbul’dur. 
 
Genel Kurul’un ve bazı düzenleyici organların finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.  
 
 
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
(a) Uygulanan muhasebe standartları ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygunluk beyanı 
 
İşletme’nin finansal tabloları hazırlanırken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas 
alınmıştır. TMS’ler; Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ve TFRS Yorumlama 
Komitesi (“TFRYK”) tarafından yayınlanan yorumlamaları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
içermektedir. 
 
İlişikteki finansal tablolar Türkiye Muhasebe Standartları 34’e “Ara dönem finansal raporlama” 
(“TMS 34”), esas alınarak hazırlanmıştır. Ara dönem finansal tabloları, 30 Haziran 2019 tarihinde 
sona eren yıla ait TFRS kapsamında hazırlanmış finansal tablolar ile birlikte okunmalıdır. 
 
Aşağıda belirtilen muhasebe politikaları aksi belirtilmedikçe tutarlı bir şekilde tüm dönemlere ve 
sunulan yıllara uygulanmıştır. Finansal tablolar tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
 
İktisadi işletme’nin yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak hazırlamaktadır. 
Finansal tablolar, TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve 
sınıflandırmaların yansıtıldığı yasal kayıtlara dayanmaktadır.  
 
İşletme, 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarını KGK tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS / 
TFRS ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınarak hazırlamıştır. KGK tarafından yayınlanan 
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’nde belirlenmiş olan formatlara uygun olarak ve 
zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. 
 
 
 

291



 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, İşletme’nin cari dönem 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal 
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli 
görüldüğünde yeniden sınıflandırılır.  
 
(b) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 
 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten 

sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık 
getirmiştir: bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip 
etmediği dikkate alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları 
olabileceği ve itfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı 
bırakılma sonucu doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın 
doğrudan kar veya zararda muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç 
veya kayıp, orijinal sözleşmeye dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto 
edilmiş değiştirilmiş nakit akışları arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan 
farklı olarak enstrümanın kalan ömrü boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün 
olmadığı anlamına gelmektedir. 

 
 TMS 28, “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 

2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime 
tabi yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 

 
 TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin 
yerini alır ve özellikle kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik 
yapar.Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında 
bu işlem için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı 
yapmak zorunda iken TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama 
sözleşmeleri için gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak 
da bir varlık kullanım hakkını bilançolarına yazmak zorundadırlar. UMSK kısa dönemli 
kiralama işlemleri ve düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna 
sadece kiraya verenler açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse 
aynı kalmaktadır. Ancak UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü 
(sözleşmelerdeki içeriklerin birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği 
gibi) kiraya verenler de bu yeni standarttan etkilenmektedir. Bu durumda, yeni muhasebe 
modeli kiraya verenler ve kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden 
olmaktadır. TFRS 16’ya göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında 
bir varlığın kullanım hakkını ve o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir  
kiralama sözleşmesidir yada kiralama işlemi içermektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya 

bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 
Gelir Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. 
UFRS Yorum Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu 
belirsizliğin TMS 12’ye göre değil TMS 37 ‘Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’ 
standardının uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir 
vergilerinde belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl 
ölçüleceği ve muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması 
belirsizliği, bir şirket tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul 
edilir olup olmadığının bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin 
indirim olarak kabul edilmesi ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin 
dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir 
kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da 
yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, alacağı ve vergi oranları da dahil olmak  
üzere her durumda geçerlidir. 
 

 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 
 
 TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha 

önce edindiği payı yeniden ölçer. 
 TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek 

faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez. 
 TMS 12, “Gelir Vergileri”; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 
 TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya 

satışa hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir 
parçası olarak değerlendirir. 

 
 TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 
 
 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet 

maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması,  
 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda 

muhasebeleştirme, ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal 
tablolara alınmamış olsa bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine 
getirmedeki bir kazanç ya da zararın finansal tablolara alınması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

293



 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 
 
 TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal 
Tabloların Sunuluşu” ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki 
Değişiklikler ve Hatalar”, daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer 
TFRS’lerdeki değişiklikler aşağıdaki gibidir:  
 
i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,  
ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 
iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi, 

 
 TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı 
revize edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut 
uygulama rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri 
tanımının karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 

 
 TFRS 9, TMS 39 ve TFRS 7 ‘deki değişiklikler- Gösterge faiz oranı reformu; 1 Ocak 

2020 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Bu değişiklikler gösterge faiz oranı reformu ile ilgili olarak belirli kolaylaştırıcı uygulamalar 
sağlar. Bu uygulamalar korunma muhasebesi ile ilgilidir ve IBOR reformunun etkisi 
genellikle riskten korunma muhasebesinin sona ermesine neden olmamalıdır. Bununla 
birlikte herhangi bir riskten korunma etkinsizliğinin gelir tablosunda kaydedilmeye devam 
etmesi gerekir. IBOR bazlı sözleşmelerde korunma muhasebesinin yaygın olması göz 
önüne alındığında bu kolaylaştırıcı uygulamalar sektördeki tüm şirketleri etkileyecektir. 

 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar 
ve değişiklikler: 
 

 TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara 
izin veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı 
katılım özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini 
temelden değiştirecektir.   

iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1 ‘deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi, 
 
 TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 

ilişkin değişikliği; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama 
dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar 
kapsamlı değişiklikler, raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak 
yükümlülüklerin cari veya cari olmayan olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. 
Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya işletmenin beklentilerinden 
etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleşmenin ihlali). Değişiklik ayrıca, 
TMS 1'in bir yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

 
İşletme, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik 
tarihinden itibaren uygulayacaktır. Söz konusu değişikliklerin İşletme’nin finansal tabloları, 
operasyonları ve finansal performansı üzerinde önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 
 
(c) Ölçüm esasları 
 
Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
 
(d) Fonksiyonel ve sunum para birimi 
 
İşletme’nin fonksiyonel ve raporlama para birimi TL’dir. Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde 
geçerli olan döviz kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve 
yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak çevrilmiştir. Yabancı paraya 
dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri kar veya 
zarar tablosuna yansıtılmaktadır. 
 
(e) Netleştirme / Mahsup 
 
Bir finansal varlık ve borcun birbirine mahsup edilerek (netleştirilerek) net tutarın bilançoda 
gösterilmesi ancak işletmenin, muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda yasal bir 
hakkının bulunması ve net esasa göre ödemede bulunma ya da varlığı elde etme ve borcu ödeme 
işlemlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirme niyetinde olması durumunda mümkün olabilir. 
 
2.3 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar 
 
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 
dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak 
şekilde finansal tablolara yansıtılır.  
 
2.3 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 
 
Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün 
koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak 
değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi 
bilgilerine dayanmasına rağmen, muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla 
birebir aynı tutarlarda neticelenmeyebilir. 
 
 
3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI 
 
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: 
 
3.1 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca 
çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve 
vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 
Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, İşletme nakit ve nakit benzeri değerler olarak 
kasa ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.2 Ticari Alacaklar 
 
Doğrudan bir borçluya hizmet tedariki ile oluşan İşletme kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan 
ticari alacaklar, vadeden doğan faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarı 
baz alınarak değerlendirilir (Dipnot 6). 
 
3.3 Maddi duran varlıklar 
 
Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi 
için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden 
yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden 
birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan 
tutarları üzerinden değerlenmiştir. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürlerini yansıtan 
oranlarda doğrusal amortisman metoduna göre hesaplanmaktadır. İşletme’nin maddi olmayan 
duran varlıklarının ekonomik ömürleri 2-15 yıl arasındadır. 
 
Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas 
alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. 
 
Bilanço tarihi itibarıyla varlıkların hurda değerleri ve faydalı ömürleri incelenmekte ve gerekli 
hallerde gerekli güncellemeler yapılmaktadır. 
 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak 
muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte 
elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine 
eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini 
artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet 
unsurlarından oluşmaktadır (Dipnot 9). 
 
3.4 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, bilgisayar yazılımlarını içermektedir. Bunlar, iktisap maliyeti 
üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 2 - 15 yıl olan tahmini faydalı ömürleri 
üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. İşletme’nin maddi olmayan 
duran varlıklarının ekonomik ömürleri 4 yıldır.Değer düşüklüğünün olması durumunda maddi 
olmayan varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir (Dipnot 10). 
 
3.5 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar 
 
Karşılıklar bilanço tarihi itibarıyla mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal 
bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan 
kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin 
yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Tutarın yeterince güvenilir olarak 
ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için İşletme’den kaynak çıkma ihtimalinin 
bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda 
açıklanmaktadır. 

 
3.6 Ticari borçlar 
 
Ticari borçlar, hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın 
rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır (Dipnot 11). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.7 Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Uzun vadeli kıdem tazminatı karşılığı 
 
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 2020 tarihi itibarıyla 
kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL tutarındadır (30 Haziran 2019: 6.017,60 TL). İşletme yönetimi 
kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır. (Dipnot 12). 
 
Kullanılmamış izin hakları 
 
Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibarıyla 
çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin 
tahmini toplam karşılığını ifade eder (Dipnot 12). 
 
3.8 Gelirler 
 
i) Hizmet gelirleri: İşletme, ağırlıklı olarak bankalara, katılım bakalarına ve bankaların 

finans sektöründe faaliyet gösteren iştiraklerine eğitim hizmeti vermektedir. İşletme’nin 
faaliyet konusu; kişi, kurum ve kuruşlara, yurtdışı kişi, kurum ve kuruluşlara eğitim vermek, 
kitap, dergi veya her çeşit yayın yayınlamak, web tabanlı ve / veya mobil cihazlar 
aracılığıyla e-eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, finansal sektör ve bankacılıkla ilgili 
konularda seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemektir. 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 ve hasılat tutarının 
güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda kaydedilir. 
 

ii) Faiz gelirleri: Faiz gelirleri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk 
esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, banka mevduatlarından elde edilen 
gelirleri kapsar. 

 
3.9 Kur değişiminin etkileri 
 
İşletme, 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla yabancı para ile işlem yapmamaktadır. 
 
3.10 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.  
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.10 Vergi (Devamı) 
 
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. 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 
2019 ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu 
kanunkapsamında, 31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve 
yükümlülükleri, geçici farkların 2020 yılında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı 
ile, geçici farkların 2021 ve sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı  
İle hesaplanmıştır. 
 
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. 
 
3.11 İlişkili taraflar 
 
Bu finansal tablolar açısından İşletme’nin ortakları ve İşletme ile dolaylı sermaye ilişkisinde olan 
kuruluşlar, grup şirketleri ve yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler ilişkili taraflar olarak 
tanımlanmaktadır. İlişkili taraflarla dönem içerisinde piyasa koşullarına uygun olarak belli 
işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler ticari koşullar ve piyasa fiyatları üzerinden yapılmıştır 
(Dipnot 7). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 
 
3.12 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş 
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. İşletme, bilanço 
tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir (Dipnot 23). 
 
3.13 Varlıklarda değer düşüklüğü 
 
Finansal varlıklar dışındaki her varlık, bilanço tarihinde, söz konusu varlığa ilişkin değer kaybına 
dair göstergelerin varlığı açısından incelenir. Bir varlığın kayıtlı değeri, tahmini yerine koyma 
değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Yerine koyma değeri, varlığın net satış 
değeri ile kullanım değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli 
kullanımı sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki 
satış değerinin toplamının bugünkü değeridir. 
 
3.14  Nakit akış tablosu 
 
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, İşletme’nin eğitim hizmet faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. 
 
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, İşletme’nin yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi 
olmayan yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir. 
 
 
4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada işlem 
görmediğinden dolayı 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla sona eren dönemlere 
ait finansal tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
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5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Nakit mevcudu           940        3.456 
Bankadaki nakit 4.742.242 3.863.044 

Vadeli mevduatlar 4.680.495 3.795.776 
Vadesiz mevduatlar     61.747      67.268 
   

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit 
ve nakde eşdeğer varlıklar   4.743.182 3.866.500 

   
Eksi - nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz 

reeskontları   (18.496)    (39.776) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar 4.724.686 3.826.724 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır.  
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla İşletme’nin yabancı para cinsinden mevduatı 
bulunmamaktadır. 
 
İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlarının ağırlıklı ortalama faiz oranı %10,25 
olup, ağırlıklı ortalama vadeleri 33 gündür (30 Haziran 2019: ağırlıklık ortalama faiz oranı: %19,75, 
ortalama vadeler 31 gün). 
 
 
6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Alıcılar 426.463 362.820 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7)      -    1.740 
   
Eksi: Vadeli satışlardan kaynaklanan  
kazanılmamış finansman geliri / (gideri)      (995)   (10.527) 
   
Toplam 425.468    354.033       

 
İşletme’nin alıcılar bakiyesi ağırlıklı olarak bankalar, katılım bankaları ve bankaların finans 
sektöründeki iştiraklerine verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacaklardan 
oluşmaktadır. Verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacakların ortalama vadeleri 10 
gündür ve içerdikleri yıllık ortalama faiz oranı %8,75 (30 Haziran 2019: ortalama vadeleri 10 
gün, yıllık ortalama faiz oranı %23,25). 
 
İşletme’nin 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ticari alacağı 
bulunmamaktadır. 
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6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR (Devamı) 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 
a) Uzun vadeli diğer alacaklar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Verilen depozito ve teminatlar 725 725 
   
Toplam 725 725 

 
 
7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
Finansal tablolarla uygunluk açısından ana ortağı Türkiye Bankalar Birliği, Risk Merkezi, Eğitim 
Merkezi’nin sahip olduğu şirketler ve iktisadi işletmeler, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden ilişkili taraf olarak bahsedilmektedir. 
 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi - 1.740 
-   
Toplam - 1.740 

 
i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 
İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Türkiye Bankalar Birliği 342 899 
   
Toplam 342 899 

 
ii) İlişkili taraf işlemleri: 
 
İlişkili taraflara hizmet satışları: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019  
   
Türkiye Bankalar Birliği 11.000 24.670 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 10.169   7.953 
   
Toplam 21.169 32.623 
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7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 
 
İlişkili taraflara ödenen giderler: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019  
   
Türkiye Bankalar Birliği 6.172 7.007 
   
Toplam 6.172 7.007 

 
 
8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 
a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Gelecek aylara ait giderler 13.617 3.393 
   
Toplam 13.617 3.393 

 
 
9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 tarihi itibariyla sonra eren hesap dönemine ait maddi duran varlıklardaki hareketler 
aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2019 İlaveler Çıkışlar 31 Mart 2020 
 
Maliyet bedelleri   

 
 

Mobilya ve demirbaşlar 35.089   5.029 - 40.118    
Özel maliyetler 56.900    29.166 - 86.066 
     
Toplam 91.989 34.195 - 126.184 
 
Birikmiş amortismanlar   

 
 

Mobilya ve demirbaşlar   (6.729)   (5.943)        72  (12.600) 
Özel maliyetler (56.900) (14.373) 10.442 (60.831) 
     
 Toplam (63.629) (20.316) 10.514  (73.431) 
     
Net defter değeri 28.360      52.753    
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9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
İşletme’nin 31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait maddi duran 
varlıklardaki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2018 İlaveler 31 Mart 2019 
    
Maliyet bedelleri    
Mobilya ve demirbaşlar 16.174 14.355 30.529 
Özel maliyetler 47.800   9.100 56.900 
    
Toplam 63.974 23.455 87.429 
    
Birikmiş amortismanlar    
Mobilya ve demirbaşlar    (1.807)   (3.426)   (5.233) 
Özel maliyetler (17.471) (23.233) (40.704) 
    
 Toplam (19.278) (26.659) (45.937) 
    
Net defter değeri 44.696      41.492    

 
 
10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibariyla sonra eren hesap dönemine ait maddi olmayan 
duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2019 Alımlar Çıkışlar 31 Mart 2020 
 
Maliyet bedelleri   

 
 

Bilgisayar yazılımları 15.727    - - 15.727    
     
Toplam 15.727    - - 15.727    
 
Birikmiş itfa payları   

 
 

Bilgisayar yazılımları (13.800) (2.051) 124  (15.727) 
     
 Toplam (13.800) (2.051) 124  (15.727) 
     
Net defter değeri 1.927         -    

 
 
 1 Temmuz 2018 İlaveler 31 Mart 2019 
    
Maliyet bedelleri    
Bilgisayar yazılımları 15.727    - 15.727    
    
Toplam 15.727    - 15.727    
    
Birikmiş itfa payları    
Bilgisayar yazılımları (6.452) (2.949) (9.401) 
    
Toplam (6.452) (2.949) (9.401) 
    
Net defter değeri 9.275     6.326    
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11 - TİCARİ BORÇLAR 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
Kısa vadeli ticari borçlar 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Satıcılar  9.653 53.594 
Borç senetleri reeskontu (1.205) (1.123) 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7)     342      899 
   
Ticari borçlar 8.790    53.370    

 
 
12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 
 
Türk kanunlarına göre İşletme, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı 
ardından (kadınlar için 20 yıl) emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi 
kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek 
mecburiyetindedir. 
 
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Mart 2020 
tarihi itibarıyla, 6.730,15 TL ile sınırlandırılmıştır. (30 Haziran 2019: 6.379,86 TL) 
 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir 
fonlama şartı bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu karşılık, İşletme’nin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 
 
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, İşletme’nin kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için 
aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın 
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
İskonto oranı (yıllık) %3,97 %5,17 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran %100,00 %100,00 

 
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak 
artmasıdır. Böylece uygulanan ıskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış 
gerçek oranı gösterir. İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem 
tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olan 
6.730,15TL (1 Temmuz 2019: 6.379,86 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
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12 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemi içinde kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Açılış bakiyesi  91.598   151.875 
   
Cari hizmet maliyeti    9.420      8.103 
Faiz maliyeti  16.793    20.354 
Ödenen kıdem tazminatı      - (109.478) 
Aktüeryal kayıp / (kazanç)  14.388     15.831 
   
Dönem sonu bakiyesi 132.199        86.685    

 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Personele borçlar - 306 
   
Toplam - 306 

 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Kullanılmayan izin karşılıkları 30.927 12.340 
   
Toplam 30.927 12.340 

 
 
13 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019  
   
Ödenecek vergi ve harçlar 43.537 62.931 
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 11.747 11.420 
Diğer -   7.800 
   
Toplam 55.284 82.151 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   

Cari dönem kurumlar vergisi   283.767  304.875 
Eksi: Peşin ödenen kurumlar vergisi (174.228) (238.693) 
   
Ödenecek kurumlar vergisi 109.539 66.182 

 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %22’dir (30 Haziran 2019: %22). Kurumlar 
vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirim kabul edilmeyen giderlerin 
ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak vergi 
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. 
Maddesine eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine 
ait kurum kazançları için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. 
 
Türkiye’de bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile 
Türkiye’de yerleşik kurumlara yapılanlar dışındaki temettü ödemeleri üzerinde %15 oranında stopaj 
yükümlülüğü bulunmaktadır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar dağıtımlarına 
ilişkin stopaj oranlarının uygulamasında, ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan 
stopaj oranları da göz önünde bulundurulur. 
 
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla 
dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup 
edilemez. 
 
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir 
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı 
takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını 
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir. 
 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve bu madde ile ilgili olarak çıkarılan transfer 
fiyatlandırması tebliğleri, emsallere uygunluk ilkesinin ilişkili kişiler arasındaki işlemlere nasıl ve 
ne şekilde uygulanması gerektiği hususunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
 
Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak getirilen yeni düzenlemeler, OECD’nin transfer 
fiyatlandırması rehberinde yer alan esas ve ilkelere paralellik arz etmektedir. 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
Söz konusu yasal düzenlemeye göre, eğer kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 
bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, 
ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her 
hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir. Şirketler, yıllık kurumlar 
vergisi beyannamesi ekinde yer alacak transfer fiyatlandırması formunu doldurmakla 
yükümlüdürler. Bu formda, ilgili hesap dönemi içinde ilişkili şirketler ile yapılmış olan tüm 
işlemlere ait tutarlar ve bu işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırması metotları belirtilmektedir. 
 
TMS 12, “Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı” uyarınca ertelenmiş vergi 
varlığının kayıtlı değeri, her bir bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının 
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali 
kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır. 
 
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla sona eren döneme ait vergi gideri aşağıdaki şekildedir: 
 

c 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (283.767) (209.910) 
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)      7.414   (16.437) 
   
Vergi gideri (-) (276.350) (226.347) 

 
Ertelenmiş vergiler 
 
İşletme, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini bilanço kalemlerinin TFRS ve vergi finansal 
tabloları arasındaki farklı değerlendirmelerin sonucunda oluşan geçici farkların etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktadır. Gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre 
hesaplanan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü için uygulanacak oran 31 Mart 2020 tarihi 
itibarıyla %22’dir (30 Haziran 2019: %22). 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi 
Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 
ve 2020 yılları için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun 
kapsamında,  
31 Mart 2020 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 
2020 yılında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve sonraki 
dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. 
 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, indirilecek geçici farkın kullanılabileceği ileride 
gerçekleşecek vergiye tabi karların oluşması olası görüldüğü sürece hesaplanmaktadır. 
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14 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve bunlardan 
kaynaklanan bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş 
vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 

 
Birikmiş geçici 

farklar 

Ertelenmiş vergi 
varlıkları/ 

(yükümlülükleri) 

 
31 Mart  

2020 
30 Haziran 

2019  
31 Mart  

2020 
30 Haziran 

2019  
     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
Kıdem tazminatı karşılığı 132.199 91.598 26.440 18.320 
İzin karşılığı 30.927 12.340 6.804 2.715 
Tahakkuk etmemiş finansman 
giderleri 995 10.527 219 2.316 
Maddi duran varlıkların  
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahı  
   arasındaki net fark 57.750 - 12.705  
     
 221.871 114.465 46.168 23.351 
     
Ertelenmiş vergi 
yükümlülükleri:     
     
Maddi olmayan duran varlıkların  
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahı  
   arasındaki net fark (61.275) (4.441) (13.481) (977) 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa 
vadeli kısımları (2.200) (1.123)    (484) (247)    
     
 (63.475) (5.564)    (13.965) (1.124)    
     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   32.422    22.227    

 
Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 1 Temmuz 2019 - 1 Temmuz 2018 - 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Açılış bakiyesi 22.127 32.351 
   
Ertelenen vergi geliri / (gideri), net 7.417 (16.437) 
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan 2.878 3.166 
    
Dönem sonu bakiyesi 32.422 19.080 

31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren yıla ait gerçekleşen ve gerçekleşmesi 
beklenen vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
  2020 2019 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 1.249.850 923.554 
Vergi oranı %22 %22 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi (274.967) (203.182) 
Kurumlar vergisi oranının değişim etkisi - (1.734) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (1.383) (21.431) 
    
Vergi gideri (276.350) (226.347) 
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15 - SERMAYE  
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla İşletme’nin ortakları ve sermaye payları 
aşağıda gösterilmiştir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
 Tutar  Pay (%) Tutar Pay (%) 
     
Türkiye Bankalar Birliği 800.000    100,00 800.000 100,00 
     
Toplam 800.000    100,00 800.000 100,00 

 
İşletme’nin sermayesi 1 adet hisseden oluşmaktadır (30 Haziran 2019: 1 adet). Sermaye’yi 
temsil eden hisseler içinde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. 
 
TBB’nin 2 Şubat 2017 tarihli ve 11 sayılı kararına göre, TBB’nin Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 
2016 tarih ve 30 sayılı kararı gereğince, TBB bütçesinden İşletme için 1.200.000 TL sermaye 
olarak tahsis edilen tutarın yerine 800.000 TL sermaye tahsis edilmesine karar verilmiştir. 
İşletme’nin 600.000 TL sermaye tutarı 2016 yılında, kalan tutar olan 200.000 TL ise 20 Haziran 
2017 tarihinde ödenerek İşletme’nin sermaye ödemesi tamamlanmıştır. 
 
Yasal yedekler dışındaki karlar, yasal finansal tablolara göre ana ortaklığın yasal yedek şartına 
tabi olarak, aşağıda belirtilen şekillerde dağıtılabilir. 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere 
ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş 
sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal 
yedekler ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na 
göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları 
netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
 
16 - HASILAT 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait gelirler aşağıdakileri 
içermektedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Eğitim gelirleri 3.240.441 2.513.191 
Satışlardan iadeler      (5.932)         (551) 
Diğer -          130 
   
Toplam 3.234.509    2.512.770    
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17 - SATIŞLARIN MALİYETİ 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait satışların maliyeti 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Eğitmen ücret gideri 918.050 887.840 
Eğitim salon kiralama gideri 134.238   59.012 
Eğitim bilgisayar kiralama gideri 108.147   67.925 
Eğitmen otel, yol ve diğer giderler   13.952     6.069 
Eğitim katalog hazırlama gideri     5.225   12.761 
   
Toplam 1.179.612    1.033.607 

 
 
18 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
31 Mart 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemine ait genel yönetim giderleri 
aşağıdakileri içermektedir: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Personel giderleri 578.901 360.492 
Ofis giderleri 497.525 451.100 
Temsil ve ağırlama giderleri   42.703   29.727 
Kıdem tazminatı faiz ve hizmet maliyeti   26.213   28.457 
Danışmanlık hizmetleri   23.219   26.010 
Vergi resim ve harçlar   13.982   12.473 
Amortisman ve itfa giderleri   11.729   29.608 
Lisans bakım gideri      7.086     7.960 
Ulaşım giderleri     3.843     1.446 
Bakım onarım giderleri     2.990   30.141 
Diğer   12.951   11.607 
   
Toplam 1.221.142    989.021    

 
 
19 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 
 
Diğer faaliyet gelirleri 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Diğer olağan dışı gelirler 192 894 
   
Toplam 192 894 

 
Diğer faaliyet giderleri 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Reeskont giderleri (-) 3.122 3.856 
Diğer olağan dışı giderler (-) - 1.504 
   
Toplam 3.122 5.360 
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20 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 
Finansman gelirleri: 
 
 31 Mart 2020 31 Mart 2019 
   
Faiz gelirleri 419.025 437.878 
   
Toplam 419.025 437.878 

 
 
21 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ 
 
İşletme, faaliyetlerinden dolayı piyasa riski (faiz riski ve döviz kuru riski olmak üzere) kredi riski 
ve likidite riski olmak üzere çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. İşletme’nin toptan risk 
yönetim programı mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, İşletme’nin mali 
performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 
 
Piyasa riski 
 
i) Döviz kuru riski 
 
İşletme, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı döviz kuru 
değişiklerinden doğan döviz riskine maruz kalmaktadır. İşletme’nin 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla 
döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır (30 Haziran 2019: Yoktur). 
 
ii) Faiz oranı riski  
 
İşletme’nin faize dayalı önemli tutarlarda varlığı bulunmamaktadır ve faaliyetlerinden 
kaynaklanan nakit akımları büyük oranda piyasa faiz oranlarındaki değişikliklerden bağımsızdır. 
 
iii) Kredi (alacak) riski 
 
İşletme, eğitim aktiviteleri sebebiyle kredi (alacak) riskine tabidir. Kredi riski, nakit ve nakit 
benzeri değerler ve mevduatlarla birlikte kredi riskine maruz kalan kurumsal ve bireysel 
müşterilerden, tahsil edilemeyen alacaklardan ve taahhüt edilen işlemlerden 
kaynaklanmaktadır. Yönetim, kurumsal müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş 
tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterilerinin kredi kalitelerini 
değerlendirmektedir. Kredi riski, eğitim aktiviteleriyle ilgili müşteri sayısının yüksek sayıda 
kurumsal müşterilerden oluşması nedeniyle dağıtılmıştır. 
 
Maruz kalınan kredi riski 
 
Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 31 Mart 
2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Nakit ve nakit benzerleri 4.743.182 3.866.500 
Ticari alacaklar    425.468    354.033    
   
Toplam 5.168.650 4.220.533 
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
iii) Kredi (alacak) riski (Devamı) 
 
Değer düşüklüğü  
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
0-3 ay 425.468 354.033    
   
Toplam 425.468 354.033    

 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı 
söz konusu değildir. İşletme’nin 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş 
ticari alacağı bulunmamaktadır. 
 
iv) Likidite ve fonlama riski 
 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi 
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden 
oluşmaktadır. İşletme, iş ortamının dinamik içeriğinden dolayı, kredi yollarının hazır tutulması 
yoluyla fonlamada esnekliği amaçlamıştır. Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama 
riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla 
yönetilmektedir. İşletme’nin banka kredileri mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluşlar 
tarafından sağlanmaktadır. İşletme likidite riskini azaltmak için yeterli seviyede nakit ve kredi 
limiti bulundurmaktadır. 
 
İşletme’nin 31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla likidite ihtiyacını doğuracak olan 
finansal borçlarının vadesi aşağıda gösterilmiştir: 
 
31 Mart 2020 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 8.790 8.790 8.790 - - 
      
Toplam 8.790 8.790 8.790 - - 

 
30 Haziran 2019 itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 
nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 

1 yıldan  
Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 53.370    53.370    53.370    - - 
      
Toplam 53.370    53.370    53.370    - - 
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
v) Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken İşletme’nin hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak 
ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için İşletme’ 
nin faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. 
 
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için İşletme ortaklara ödenen temettü 
tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve 
borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. 
 
İşletme sermayeyi borç / sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam 
sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç 
tutarından (kısa ve uzun vadeli borçlar) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda 
gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 
 
31 Mart 2020 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibarıyla borç / sermaye oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2020 30 Haziran 2019 
   
Toplam borç    336.739    306.868 
   
Toplam özsermaye 4.932.187 3.970.197 
   
Borç / özsermaye oranı    %6,83    %7,73 

 
Finansal araçların makul değeri 
 
Makul değer, bir finansal aracın zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında, istekli taraflar 
arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği tutar olup, eğer varsa oluşan bir piyasa fiyatı ile 
belirlenir. Mevcut olması durumunda, kote edilmiş piyasa fiyatı makul değeri en iyi biçimde 
yansıtır. 
 
Finansal araçların tahmini makul değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değer tahmininde piyasa 
verilerinin yorumlanmasında takdir kullanılır. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, 
İşletme’nin cari bir piyasa işleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi olmayabilir. 
 
Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, makul değeri belirlenebilen finansal araçların makul 
değerlerinin tahmininde kullanılmıştır: 
 
Parasal varlıklar 
 
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki yabancı para kurları kullanılarak 
Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
 
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklar, şüpheli alacak karşılıkları düşülerek 
değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerin makul değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 
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21 -  FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 
 
v) Sermaye riski yönetimi (Devamı) 
 
Parasal yükümlülükler 
 
Kısa vadeli ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş 
maliyetleri üzerinden değerlenmekte ve bu şekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. 
 
Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte makul değerlerini yansıttığı kabul 
edilmektedir. 
 
 
22 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
Bulunmamaktadır (30 Haziran 2019: Bulunmamaktadır). 
 

 
23 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Bulunmamaktadır. 
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4.Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 2020 – 2021 
Bütçe Tasarısı 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (TBB EMİİ) 2020 - 2021 yılı Bütçesi, 
iktisadi işletme’nin yıllık faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak   5.018.402 TL olarak 
öngörülmüştür. 
 
GİDERLER  
 
İktisadi İşletme bütçe giderleri, eğitim merkezi giderleri ve yönetim giderleri ana kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
 
Eğitim Merkezi Giderleri, Eğitmenlere ait eğitim ücreti giderleri, konaklama giderleri, bilgisayar 
kiralama giderleri,dış salon kiralama, katalog hazırlama giderleri ve webinar giderleri 
kalemlerinden oluşmaktadır. Eğitim merkezi giderleri’nin bütçe içerisindeki payı toplam yüzde 
40,32’dır.   
 
Yönetim Giderleri, personel giderleri, işletme giderleri, finansal - mali giderler, danışmanlık 
giderleri ve sabit kıymet giderleri alt kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Personel Giderleri'nin bütçe içerisindeki payı yüzde 20,69 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 4 
kişilik iktisadi işletmenin norm kadrosu üzerinden yapılmıştır. Personel eğitim giderleri bu 
kapsam içinde yer almaktadır. 
 
İşletme Giderleri hesaplamalarında faaliyetlerde öngörülen gelişmeler dikkate alınmıştır. 
İşletme giderlerinin gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 21,27'dir. Bu kalem altında kira, aidat, 
haberleşme gibi ofis giderleri ile güvenlik, arşivleme, sigorta giderleri ve dışardan alınan mal ve 
hizmet giderleri yer almaktadır. 
 
Finansal ve Mali Giderler içerisinde, faaliyetlerden dolayı oluşacak vergi karşılıkları, vergi 
danışmanlığı, denetim giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır. Finansal ve mali 
giderlerin, gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 15’dir.  
 
Danışmanlık Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,28  olup bu kalem altında hukuki 
danışmanlık giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır.  
 
Sabit Kıymet Giderleri’nde demirbaş eksiklerinin giderilmesi veya mevcutların yenilenmesine 
ilişkin harcamalar yer almaktadır.  
 
Sistem Geliştirme Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,30 olup bu kalem altında LOGO 
yazılımı bakım hizmet gideri yer almaktadır.  
 
GELİRLER 
 
İktisadi İşletme bütçe gelirleri, eğitim gelirleri,webinar gelirleri ve sair gelirleri ana kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
 
Eğitim Gelirleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 54,13’dir. Bu kalem altında, eğitim 
hizmetlerine yönelik katılımcılardan elde edilen gelirler ile webinar gelirleri yer almaktadır. 
 
Sair Gelirler kalemini oluşturan faiz gelirleri genel ekonomik beklentiler ve etkinlik prensibi 
çerçevesinde öngörülmüştür.  
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Geçen bütçeden devir ise bir önceki dönem öngörülmüş olan giderlerin çeşitli nedenlerle 
gerçekleşmemesi veya öngörülenin altında gerçekleşmesi yanında tahsis edilen kaynakların 
mümkün olan en etkin biçimde yönlendirilmesi sonucunda elde edilen gelirlerden oluşmuştur. 
2019-2020 Bütçe döneminden devreden tutarın bütçe içerisindeki payı yüzde 43,27’dir. 

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 30.06.2019 tarihli Bilanço ve tam 
tasdik raporunun, 25 Nisan 2019 tarihli  (No:33)  Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 2019 - 
2020 Bütçe dönemini kapsayan Faaliyet raporunun, 31.03.2020 tarihli 9 aylık denetçiler ve 
bağımsız denetim raporunun ve 2020-2021 Bütçe Dönemi için Genel Sekreterlik tarafından 
önerilen 5.018.402 TL tutarındaki giderlerin kabul edilerek, 
 
2020-2021 bütçe dönemine ilişkin giderlerin tamamının Eğitim Merkezi faaliyet gelirlerinden ve 
önceki bütçe döneminden devreden tutardan karşılanmak üzere Genel Kurulun takdir ve 
onayına sunulması, 
 
Genel Sekreterin bütçe bölümleri arasında, İktisadi İşletme Müdürü’nün ise bütçe kalemleri 
içinde aktarma yapabilmesi  
 
hususları bilgilerinize sunulur. 
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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL) 
 
 
Gelir                                              9.474.895
  

 
Eğitim Gelirleri                        5.028.895 
Webinar Gelirleri                                                                   
Sair Gelirler                                                                                                                                                                                                                                   

100.000 
246.000 

Önceki Yıldan Devreden Gelir Fazlası 4.100.000 
                                                                                                     
Gider                                               5.018.402 

 
Eğitim Merkezi Giderleri                         2.023.400    
Yönetim Giderleri                         2.980.002    
Sistem Geliştirme Giderleri                              15.000    

 
Gelir fazlası                                                                                        4.456.493 
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2020-2021 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL) 
 
 
 

Eğitim Merkezi Giderleri                                          2.023.400 
      
Eğitmen Ücret Giderleri        1.500.000 
Eğitmen Otel,Yol ve Diğer Giderler        18.400 
Eğitim Bilgisayar Kiralama Giderleri   200.000 
Eğitim Katalog Hazırlama Giderleri 
Dış Salon Kiralama 

5.000 
200.000 

 Webinar Giderleri                                                                                    100.000 
 
Yönetim Giderleri                                          2.980.002 
 
Personel Giderleri  1.038.300 
İşletme Giderleri 1.067.500 
Finansal ve Mali Giderler 760.000 
Danışmanlık Giderleri 14.202 
Sabit Kıymet Giderleri 100.000 

 
Sistem Geliştirme Giderleri                                 15.000 
 
Geliştirme Giderleri                       15.000 

 
 
Toplam giderler                                         5.018.402 
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VI. Türkiye Bankalar Birliği ve Bağlı Ortaklıkları’nın 2018-2019    
Dönemine İlişkin 30.06.2019 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal 
Tablolar ile Bağımsız Denetim ve Denetçi Raporları 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI  
 
1 TEMMUZ 2018 - 30 HAZİRAN 2019 HESAP 
DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL  
TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’na 
 
Görüşümüz 
 
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Türkiye Bankalar Birliği ve bağlı 
ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal 
durumunu ve 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal 
performansını ve konsolide nakit akışlarını, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm 
önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 
 
Aşağıdakileri denetlemiş bulunuyoruz: 
 
Grup’un konsolide finansal tabloları aşağıdakileri kapsamaktadır: 
 
 30 Haziran 2019 tarihli konsolide finansal durum tablosu; 
 aynı tarihte sona eren 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait konsolide kar 

veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu; 
 aynı tarihte sona eren 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait konsolide 

özkaynak değişim tablosu; 
 aynı tarihte sona eren 1 Temmuz 2018 - 30 Haziran 2019 hesap dönemine ait konsolide 

nakit akış tablosu; ve 
 önemli muhasebe politikalarının özetini içeren konsolide finansal tablo dipnotları. 
 
Görüşün dayanağı 
 
Denetim çalışmalarımızı Uluslararası Denetim Standartları’na (“UDS”) uygun olarak yürütmüş 
bulunmaktayız. Bu standartlar kapsamında sorumluluklarımız, bu raporun Denetçinin konsolide 
finansal tablolarının denetimine ilişkin sorumlulukları kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
 
Denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüze dayanak oluşturmak için yeterli 
ve uygun olduğuna inanıyoruz. 
 
Bağımsızlık 
 
Muhasebe Meslek Mensupları için Uluslararası Etik Standartları Kurulu Etik Kuralları’na (“Etik 
Kurallar”) uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar kapsamındaki 
etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. 
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Kilit Denetim Konuları 
 
Tarafımızca, raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 
 
Yönetimin konsolide finansal tablolara ilişkin sorumlulukları 
 
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre 
hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli 
yanlışlık içermeyen konsolide finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç 
kontrolden sorumludur.  Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim Grup’un sürekliliğini devam 
ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve 
Grup’un tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece 
işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.  
 
Denetçinin konsolide finansal tabloların denetimine ilişkin sorumlulukları 
 
Amacımız, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık 
içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi 
raporu düzenlemektir. UDS'lere uygun olarak yürütülen bir denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya 
toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik 
kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 
 
UDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim süresince 
meslekî muhakememizi kullanmakta ve meslekî şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 
 
 Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte 

ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve 
uygulanmakta ve görüşümüze dayanak sağlayacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol 
ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata 
kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 
 Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla olmamakla birlikte, içinde 

bulunulan şartlar altında uygun olan denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle 
ilgili iç kontrol anlaşılmaktadır. 
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 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yönetim tarafından 
yapılan muhasebe tahminleri ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 
 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine 

ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup 
olmadığı hakkında ve yönetimce Grup’un sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu 
hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız 
halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu 
açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz 
gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen 
denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Grup’un 
sürekliliğini sona erdirebilir. 

 
 Konsolide finansal tabloların açıklamalar dahil olmak üzere genel sunumu, yapısı ve içeriği ile 

bu tabloların temelini oluşturan işlem ve olayların, gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 
 Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere 

veya işletme faaliyetlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, yürütülmesinden ve gözetiminden 
sorumlu bulunmaktayız. Verdiğimiz denetim görüşüne ilişkin sorumluluk yalnızca bize aittir. 

 
Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak 
üzere önemli denetim bulgularını, planlanan denetim kapsamını ve zamanlamasını yönetime 
bildirmekteyiz. 
 
 
PwC Bağımsız Denetim ve 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 
 
 
 
 
Didem Demer Kaya, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
İstanbul, 13 Aralık 2019 
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(Bağımsız 
denetimden  

geçmiş) 

(Bağımsız 
denetimden  

geçmiş) 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari dönem 

30 Haziran 2019 
Önceki dönem 

30 Haziran 2018 
    
Varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 82.188.141 96.495.848 
Ticari alacaklar 6  12.971.650  12.441.037 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar   112.346  134.259 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar   12.859.304  12.306.778 
Peşin ödenmiş giderler   297.156  263.660 
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş 
giderler 8 

 297.156  
263.660 

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar  688.117 903.843 
Diğer dönen varlıklar   1.579.835  180.371 
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen 
varlıklar 7 

 1.579.835  
180.371 

    
Toplam dönen varlıklar  97.724.899 110.284.759 
    
Maddi duran varlıklar, net 9  10.099.691  9.472.390 
Maddi olmayan duran varlıklar, net 10  3.816.049  1.919.307 
Ertelenmiş vergi varlıkları 11 256.177 276.098 
    
Toplam duran varlıklar  14.171.917 11.667.795 
    
Toplam varlıklar  111.896.816 121.952.554 
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(Bağımsız 
denetimden 

geçmiş) 

(Bağımsız 
denetimden 

geçmiş) 

 
Dipnot 

Referansları 

Cari dönem 
30 Haziran 

2019 

Önceki dönem 
30 Haziran 

2018 
    
Yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar  15.437 - 
- İlişkili olmayan taraflara  
      kısa vadeli yükümlülükler  

 
15.437 - 

Ticari borçlar 6 13.044.445 12.980.846 
- İlişkili taraflara ticari borçlar  12.606.089 12.690.881 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar  438.356 289.965 
Kısa vadeli karşılıklar  492.557 576.457 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar 14 

 
492.557 576.457 

Diğer Borçlar  5.336 464.459 
- İlişkili taraflara diğer borçlar  - - 
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar  5.336 464.459 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12 1.193.322 1.052.951 
- İlişkili olmayan taraflara diğer  
      kısa vadeli yükümlülükler  

 
1.193.322 1.052.951 

Ertelenmiş gelirler 13 6.860 22.328.441 
    
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  14.757.957 37.403.154 
    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 14 3.382.898 2.449.689 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar  3.382.898 2.449.689 
    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  3.382.898 2.449.689 
    
Toplam yükümlülükler  18.140.855 39.852.843 
 
Özkaynaklar    
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (663.351) (874.994) 
   - Yeniden değerleme ve ölçüm 

kayıpları  (663.351) (874.994) 
      - Tanımlanmış fayda planları 

yeniden ölçüm  
           kazançları  (663.351) (874.994) 
Geçmiş yıllar karları  82.974.705 80.492.842 
Net dönem karı  11.444.607 2.481.863 
    
Toplam özkaynaklar  93.755.961 82.099.711 
    
Toplam kaynaklar  111.896.816 121.952.554 
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(Bağımsız 
denetimden 

geçmiş) 

(Bağımsız 
denetimden 

geçmiş) 

 
Dipnot 

Referansları 

Cari dönem 
1 Temmuz 

2018- 
30 Haziran 

2019 

Önceki dönem 
 1 Temmuz 

2017 - 
30 Haziran 

2018 
    
Gelirler 15 159.901.560 169.106.006 
Hizmet üretim maliyeti (-) 15 (133.640.389) (142.677.621) 
    
Brüt kar  26.261.171 26.428.385 
    
Genel yönetim giderleri 16 (31.865.909) (27.977.600) 
Diğer faaliyet gelirler  294.555 317.779 
Diğer faaliyet giderleri (-) 17 (14.564) (6.006.385) 
    
Faaliyet karı  (5.324.747) (7.237.821) 
    
Finansal gelirler 18 17.561.749 10.237.183 
Finansal giderler (-) 18 (405)   (285) 
    
Vergi öncesi kar  12.236.597 2.999.077 
    
Vergi gelir/(gideri)    
    
Dönem vergi gideri (-) 11 (790.564) (741.049) 
Ertelenmiş vergi gideri (-)/geliri 11 (1.426) 223.835 
    
Dönem karı   11.444.607 2.481.863 
    
Diğer kapsamlı gelir/(gider)    
    
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar      
Tanımlanmış fayda planları aktüeryal kayıp/kazanç fonu 14         230.138 (108.693) 
Ertelenmiş vergi gideri etkisi 11   (18.495) 15.767 
    
Diğer kapsamlı gider, net            211.643 (92.926) 
    
Toplam kapsamlı gelir  11.656.250 2.388.937 
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Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer 

kapsamlı gelirler    

 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kazançları 

Geçmiş 
yıllar 

karları 
Net dönem 

karı 
Toplam 

özkaynaklar 
     
1 Temmuz 2017 
bakiyesi (782.068) 72.784.910 7.707.932 79.710.774 
     
Transferler - 7.707.932 (7.707.932) - 
Toplam kapsamlı 
gelir (92.926) - 2.481.863 2.388.937 
     
30 Haziran 2018 
itibarıyla   bakiyeler (874.994) 80.492.842 2.481.863 82.099.711 
 

 

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler    

 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kazançları 

Geçmiş 
yıllar 

karları 
Net dönem 

karı  
Toplam 

özkaynaklar 
     
1 Temmuz 2018 
bakiyesi (874.994) 80.492.842 2.481.863 82.099.711 
     
Transferler - 2.481.863 (2.481.863) - 
Toplam kapsamlı 
gelir 211.643 - 11.444.607 11.656.250 
     
30 Haziran 2019 
itibarıyla bakiyeler (663.351) 82.974.705 11.444.607 93.755.961 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  

Dipnot 
Referansla

rı 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 - 
30 Haziran 2018 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları     
    
Net dönem karı  11.444.607 2.481.863 
    
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden 

sağlanan net  
   nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa payları 9 ve 10 1.221.858 900.889 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler   700.603  468.504 

- Kıdem tazminatı karşılığı 14  784.503  293.491 
- Kullanılmamış izin karşılığı 14  (83.900) 175.013 

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler   (17.532.248) (10.214.840) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri 6  29.501  22.343 
- Faiz geliri 18  (17.561.749) (10.237.183) 
Vergi gideri 11  791.990  517.214 
Değer düşüklüğü karşılığı 9 ve 17 - 5.651.600 

     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler  
   öncesi sağlanan nakit  (3.373.190) (194.770) 
    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (560.114) 3.977.290 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 

(artışlar)/azalışlar 6 (582.027) 3.974.611 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki 

(artışlar)/azalışlar 6 21.913 2.679 
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artışlar)/azalışlar 8 (33.496) (37.913) 
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  63.599 (2.715.322) 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki 

(azalış)/artışlar 6 148.391 93.710 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (artış)/azalış 6 (84.792) (2.809.032) 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ile ilgili 

düzeltmeler  (1.901.877) (10.946) 
   - Diğer yükümlülüklerdeki (azalışlar)/artışlar 12 (58.727) (358.928) 
   - Diğer dönen varlıklar (azalışlar)/artışlar 7 (1.399.464) (116.477) 
   - Diğer borçlardaki (azalışlar)/artışlar  (443.686) 464.459 
Ertelenmiş gelirlerdeki artış 13 (22.321.581) 811.427 
Ödenen vergiler 11 215.726 (1.252.501) 
Ödenen kıdem tazminatı 14 (212.622) (312.383) 
     
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (28.123.555) 264.882 
    
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (3.745.901) (2.528.156) 
   - Maddi duran varlık alımları 9 (1.466.471) (768.183) 
   - Maddi olmayan duran varlık alımları 10 (2.279.430) (1.759.973) 
     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (3.745.901) (2.528.156) 
    
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları     
Alınan faizler  17.244.769 10.215.740 
     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit   17.244.769 10.215.740 
    
Nakit ve nakit benzerleri net artış 5 (14.624.687) 7.952.466 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 95.885.191 87.932.725 
     
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri   5 81.260.504 95.885.191 
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1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 

Türkiye Bankalar Birliği (“Birlik” veya “TBB”), 1958 yılında Bankalar Kanunu'nun 79. Maddesi 
hükümlerine göre kurulmuş olup, Türkiye'de faaliyette bulunan katılım bankaları hariç tüm bankaları 
temsil eden tüzel ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
 
TBB’nin 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. 

 
TBB’nin Genel Merkezi’nin adresi; Nispetiye Cad. Akmerkez B3 Blok Kat 13 34340  
Etiler, İstanbul - Türkiye’dir. 

 
TBB ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) bünyesinde çalışan personel sayısı 30 Haziran 2019 tarihinde 
69’dur (30 Haziran 2018: 66). 

 
TBB’nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortakları ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir: 

 
 Faaliyet 
Bağlı Ortaklıklar gösterdiği ülke 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi  
   (“Risk Merkezi İktisadi İşletmesi” veya “TBBRMİİ”) İstanbul 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi  
   (“TBB Eğitim Merkezi” veya “TBBEMİİ”)                                                                            İstanbul 

 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, 5411 sayılı Bankalar Kanunu’na 6111 sayılı kanunla eklenen Ek 
Madde 1 uyarınca, TBB’nin 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 İktisadi İşletmesi 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 (“TL”) 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. TBBRMİİ’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. 

 
30 Haziran 2019 itibarıyla, Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin ortalama çalışan sayısı 14’tür  
(30 Haziran 2018: 11). TBBRMİİ’nin kayıtlı adresi Nispetiye Caddesi, Akmerkez B3 Blok Kat: 13 Etiler, 
İstanbul’dur. 
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1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) 
 

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi, Resmi Gazete’nin 17 Temmuz 2006 tarih ve 
26231 sayılı nüshasında yayımlanan TBB Statüsü’nün 4. maddesinde belirtilen bankacılık ilgili 
konularda seminer, sempozyum konferans vb. eğitim programları düzenleme amaçlarının 
gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelir temin etmek amacıyla TBB nezdinde bir iktisadi işletme olarak 
kurulmuştur. TBB’nin 10 Mayıs 2016 tarihili ve 34 sayılı kararına istinaden gerekli çalışmalar 
tamamlanarak TBB Eğitim Merkezi, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yeni statü ile hizmet sunmaya 
başlamıştır. 

 
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bağlı olan TBB Eğitim Merkezi, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 
1 Temmuz 2017 tarih ve 118508 ilan sıra numaları ilanı ile faaliyetlerine başlamıştır. İşletme’nin ticaret 
sicil numarası 42570-5’tir. TBB Eğitim Merkezi’nin tüzel kişiliği mevcut olmadığından, tescil ve ilan edilen 
bir ana sözleşmesi mevcut değildir. Bu itibarla, TBB Eğitim Merkezi, kanunlarla ve bu kanunlara göre 
çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır.   
 
TBBEMİİ’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2019 itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 4’tür (30 Haziran 2018: 3). İşletme’nin kayıtlı adresi 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:1/8 
Şişli, İstanbul’dur. 

 
Finansal tabloların onaylanması 
 
Konsolide finansal tablolar, Grup Yönetimi tarafından onaylanmış ve 13 Aralık 2019 tarihinde 
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır. 

 
2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
2.1 Konsolide Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri 

 
Grup’un finansal tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak 
hazırlanmıştır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Uluslararası Muhasebe 
Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 
(“UFRS”) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”) yorumları esas 
alınmaktadır. Finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlıklar dışında tarihi maliyet 
esası baz alınarak hazırlanmıştır. 
 
Grup, finansal tablolarını “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” gereğince yürürlükte bulunan 
düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve ilgili yönetmeliklere göre Grup’un 
fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlamaktadır. İlişikte bulunan finansal tablolar 
yasal kayıtlar üzerinden düzeltme ve sınıflama kayıtları atılarak UFRS’ye uygun hale getirilmiştir. 
Finansal tablolar TL olarak hazırlanmıştır. 
 
Finansal tabloların UFRS’ye uygun olarak hazırlanması, belirli varsayımların ve önemli muhasebe 
tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar 
çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleşebilir. 
Karmaşık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin finansal tablolar 
üzerinde önemli etki oluşturabileceği alanlar 2.3 no’lu dipnotta açıklanmıştır. 
 
Grup’un konsolide finansal tabloları, 31 Aralık 2005 tarihi itibarıyla UMS 29, “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardına uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki 
değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. UMS 29, yüksek 
enflasyonlu ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemindeki ölçüm 
biriminden gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini 
öngörmektedir.  
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Konsolide Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 
 
2.1.1 Ölçüm esasları 

 
Konsolide finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Gerçeğe uygun değerlerin 
belirlenmesi için kullanılan yöntemler Dipnot 2.2’de açıklanmıştır. 

 
2.1.2 Fonksiyonel ve sunum para birimi 

 
Grup bünyesinde yer alan şirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, şirketlerin operasyonlarını 
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir 
(“fonksiyonel para birimi”). Fonksiyonel para birimi Birlik ve İşletme için TL’dir. İlişikteki konsolide 
finansal tablolar, Grup’un fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. TL olarak sunulan 
bütün finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe en yakın TL’ye yuvarlanmıştır. 
 
2.1.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler 

 
Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  
 
i)  30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 

standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar: 
 

Yeni TMS/TFRS’nin finansal tablolara etkileri ile ilgili açıklamalar: 
 
a) TMS/TFRS’nin başlığı, 
b) muhasebe politikası değişikliğinin varsa ilgili geçiş hükümlerine uygun olarak yapıldığı, 
c) muhasebe politikasında değişikliğin açıklaması, 
d) varsa geçiş hükümlerinin açıklaması, 
e) varsa geçiş hükümlerinin ileriki dönemlere olabilecek etkileri, 
f) mümkün olduğunca, cari ve sunulan her bir önceki dönem ile ilgili düzeltme tutarları: 

i.   etkilenen her bir finansal tablo kalemi için sunulmalı ve 
ii. şirket için “TMS 33, Hisse Başına Kazanç”; standardı geçerliyse adi hisse ve seyreltilmiş 

hisse başına kazanç tutarları tekrar hesaplanmalıdır 
g) eğer mümkünse sunulmayan dönemlerden önceki dönemlere ait düzeltme tutarları ve  
h) geçmişe dönük uygulama herhangi bir dönem veya dönemler için mümkün değilse bu 

duruma yol açan olaylar açıklanmalı ve muhasebe politikasındaki değişikliğin hangi tarihten 
itibaren ve ne şekilde uygulandığı açıklanmalıdır.  

 
 TFRS 9, “Finansal araçlar’daki değişiklikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik iki konuya açıklık getirmiştir: 
bir finansal varlığın sadece anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediği dikkate 
alınırken, erken ödenen bedelin hem negatif hem de pozitif nakit akışları olabileceği ve itfa 
edilmiş maliyet ile ölçülen finansal bir yükümlülüğün, finansal tablo dışı bırakılma sonucu 
doğurmadan değiştirildiğinde, ortaya çıkan kazanç veya kaybın doğrudan kar veya zararda 
muhasebeleştirilmesi konusunu doğrulamaktadır. Kazanç veya kayıp, orijinal sözleşmeye 
dayalı nakit akışları ile orijinal etkin faiz oranından iskonto edilmiş değiştirilmiş nakit akışları 
arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu, farkın TMS 39’dan farklı olarak enstrümanın kalan ömrü 
boyunca yayılarak muhasebeleştirilmesinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.  

 
 TMS 28, “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar’daki değişiklikler”;  

1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 
Şirketlerin özkaynak metodunu uygulamadığı uzun vadeli iştirak veya müşterek yönetime tabi 
yatırımlarını, TFRS 9 kullanarak muhasebeleştireceklerini açıklığa kavuşturmuştur. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

 

2.1 Konsolide Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 
 

2.1.3 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler (Devamı) 
 

i)  30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 

 
 TFRS 16, “Kiralama işlemleri”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. “TFRS 15, Müşteri sözleşmelerinden hasılat”; standardı ile 
birlikte erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu yeni standart mevcut TMS 17 rehberliğinin 
yerini alır ve özellikli kiralayanlar açısından muhasebesinde geniş kapsamlı bir değişiklik yapar. 
Şu anki TMS 17 kurallarına göre kiralayanlar bir kiralama işlemine taraf olduklarında bu işlem 
için finansal kiralama (bilanço içi) ya da faaliyet kiralaması (bilanço dışı) ayrımı yapmak 
zorundalar. Fakat TFRS 16’ya göre artık kiralayanlar neredeyse tüm kiralama sözleşmeleri için 
gelecekte ödeyecekleri kiralama yükümlülüklerini ve buna karşılık olarak da bir varlık kullanım 
hakkını bilançolarına yazmak zorunda olacaklardır. UMSK kısa dönemli kiralama işlemleri ve 
düşük değerli varlıklar için bir istisna öngörmüştür, fakat bu istisna sadece kiraya verenler 
açısından uygulanabilir. Kiraya verenler için muhasebe neredeyse aynı kalmaktadır. Ancak 
UMSK’nın kiralama işlemlerinin tanımını değiştirmesinden ötürü (sözleşmelerdeki içeriklerin 
birleştirilmesi ya da ayrıştırılmasındaki rehberliği değiştirdiği gibi) kiraya verenler de bu yeni 
standarttan etkileneceklerdir. Bu durumda, yeni muhasebe modelinin kiraya verenler ve 
kiralayanlar arasında birtakım değerlendirmelere neden olacağı beklenmektedir. TFRS 16’ya 
göre bir sözleşme belirli bir süre için belirli bir tutar karşılığında bir varlığın kullanım hakkını ve 
o varlığı kontrol etme hakkını içeriyorsa o sözleşme bir kiralama sözleşmesidir ya da kiralama 
işlemi içermektedir. 

 
 TFRS Yorum 23, “Vergi uygulamalarındaki belirsizlikler”; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu 

tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu yorum TMS 12 Gelir 
Vergileri standardının uygulamalarındaki bazı belirsizliklere açıklık getirmektedir. UFRS Yorum 
Komitesi daha önce vergi uygulamalarında bir belirsizlik olduğu zaman bu belirsizliğin TMS 
12’ye göre değil TMS 37, “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”; standardının 
uygulanması gerektiğini açıklığa kavuşturmuştu. TFRS Yorum 23 ise gelir vergilerinde 
belirsizlikler olduğu durumlarda ertelenmiş vergi hesaplamasının nasıl ölçüleceği ve 
muhasebeleştirileceği ile ilgili açıklama getirmektedir. Vergi uygulaması belirsizliği, bir şirket 
tarafından yapılan bir vergi uygulamasının vergi otoritesince kabul edilir olup olmadığının 
bilinmediği durumlarda ortaya çıkar. Örneğin, özellikle bir giderin indirim olarak kabul edilmesi 
ya da iade alınabilir vergi hesaplamasına belirli bir kalemin dahil edilip edilmemesiyle ilgili vergi 
kanunda belirsiz olması gibi. TFRS Yorum 23 bir kalemin vergi uygulamalarının belirsiz olduğu; 
vergilendirilebilir gelir, gider, varlık ya da yükümlülüğün vergiye esas tutarları, vergi gideri, 
alacağı ve vergi oranları da dahil olmak üzere her durumda geçerlidir. 
 
 

 2015-2017 yıllık iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrası yıllık raporlama dönemleri için 
geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 
 
 TFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”; kontrolü sağlayan işletme, müşterek faaliyette daha önce 

edindiği payı yeniden ölçer. 
 TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”; müşterek kontrolü sağlayan işletme, müşterek 

faaliyette daha önce edindiği payı yeniden ölçmez. 
 TMS 12, “Gelir Vergileri”; işletme, temettülerin gelir vergisi etkilerini aynı şekilde 

muhasebeleştirir. 
 TMS 23, “Borçlanma Maliyetleri”; bir özellikli varlığın amaçlanan kullanıma veya satışa 

hazır hale gelmesi için yapılan her borçlanmayı, genel borçlanmanın bir parçası olarak 
değerlendirir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 

2.1 Konsolide Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 
 

2.1.3  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (UFRS) değişiklikler (Devamı) 
 

i)  30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki 
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (Devamı): 

 
 TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; planda yapılan değişiklik, küçülme veya 

yerine getirme ile ilgili iyileştirmeler; 1 Ocak 2019 ve sonrasında olan yıllık raporlama 
dönemleri için geçerlidir. Bu iyileştirmeler aşağıdaki değişiklikleri gerektirir: 
 
 Planda yapılan değişiklik, küçülme ve yerine getirme sonrası dönem için; cari hizmet 

maliyeti ve net faizi belirlemek için güncel varsayımların kullanılması,  
 Geçmiş dönem hizmet maliyetinin bir parçası olarak kar veya zararda muhasebeleştirme, 

ya da varlık tavanından kaynaklanan etkiyle daha önce finansal tablolara alınmamış olsa 
bile, fazla değerdeki herhangi bir azalmanın, yerine getirmedeki bir kazanç ya da zararın 
finansal tablolara alınması. 

 

ii) 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan 
standartlar ve değişiklikler: 

 

 TMS 1 ve TMS 8 önemlilik tanımındaki değişiklikler; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten 
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 1, “Finansal Tabloların 
Sunuluşu”  ve TMS 8, “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler ve 
Hatalar”daki değişiklikler ile bu değişikliklere bağlı olarak diğer TFRS’lerdeki değişiklikler 
aşağıdaki gibidir:  
 
i)  TFRS ve finansal raporlama çerçevesi ile tutarlı önemlilik tanımı kullanımı,  
ii)  önemlilik tanımının açıklamasının netleştirilmesi ve 
iii)  önemli olmayan bilgilerle ilgili olarak TMS 1’deki bazı rehberliklerin dahil edilmesi. 

 
 TFRS 3’teki değişiklikler - işletme tanımı; 1 Ocak 2020 tarihinde veya bu tarihten sonra 

başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle birlikte işletme tanımı revize 
edilmiştir. UMSK tarafından alınan geri bildirimlere göre, genellikle mevcut uygulama 
rehberliğinin çok karmaşık olduğu düşünülmektedir ve bu işletme birleşmeleri tanımının 
karşılanması için çok fazla işlemle sonuçlanmaktadır. 
 

 TFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri”; 1 Ocak 2021 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan 
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeşitli uygulamalara izin 
veren TFRS 4’ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleşmeleri ile isteğe bağlı katılım 
özelliğine sahip yatırım sözleşmeleri düzenleyen tüm işletmelerin muhasebesini temelden 
değiştirecektir. 
  

333



 
 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.1 Konsolide Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 
 
2.1.4 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi 
 
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem 
konsolide finansal durum tablosu 30 Haziran 2018 tarihli finansal durum tablosu ile, cari dönem 
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ise 1 Temmuz 2017 - 30 Haziran 2018 
hesap dönemine ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuyla karşılaştırmalı olarak 
hazırlanmıştır. Cari dönem konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarının sunumu ile 
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya 
sınıflandırılır. 
 
2.1.5 Konsolidasyon esasları 

 
a) 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar, ana şirket olan TBB ve 

Bağlı Ortaklıkları olan TBBRMİİ ve TBBEMİİ finansal tablolarını kapsamaktadır. 
 

b) TBB (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde şirketlerdeki 
hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; ve (b) bağlı 
ortaklığıyla olan ilişkisinden dolayı değişken getirilere maruz kaldığı ve bu getirilerde hak sahibi 
olduğu, aynı zamanda bu getirileri bağlı ortaklıkları üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip 
olduğu durumda bağlı ortaklığını kontrol etme yetkisi ve gücüne sahiptir. 

 
30 Haziran 2019 ve 2017 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıklar‘ın oy hakları 
ve etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 

Bağlı Ortaklık 

Şirket tarafından 
sahip olunan 

doğrudan 
ve dolaylı oy hakkı 

(%) 

Etkin 
ortaklık 

payı (%) 

Şirket tarafından 
sahip olunan 

doğrudan 
ve dolaylı oy hakkı (%) 

Etkin 
ortaklık 

payı (%) 
     
Türkiye Bankalar Birliği 
Risk Merkezi İktisadi 
İşletmesi 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Türkiye Bankalar Birliği 
Eğitim Merkezi İktisadi 
İşletmesi 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti 
 
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda 
özetlenmiştir: 
 
2.2.1 Nakit ve nakit benzerleri 
 
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen 
kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya 
daha kısa olan yatırımları içermektedir. 
 
Nakit akış tablolarının düzenlenmesi amacıyla, İşletme nakit ve nakit benzeri değerler olarak kasa 
ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.2 Ticari alacaklar 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. 
 
2.2.3 İlişkili taraflar 
 
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda grup ile ilişkili sayılır:  

Söz konusu kişinin, 
 
(i) Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  
(ii) Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda, 
(iii) Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması 

durumunda. 
 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme grup ile ilişkili sayılır: 
 
(i) İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde, 
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde, 
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde, 
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde, 
(v) İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak 

işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin 
böyle bir planının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir, 

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 
edilmesi halinde, 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması halinde. 

Konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim personeli ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve 
ortaklıklar ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir. 
 
2.2.4 Finansal araçlar 
 
a) Türev olmayan finansal varlıklar 
 
Grup, ticari alacaklarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Bütün finansal varlıklar İşletme’nin 
ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem tarihinde kayıtlara 
alınır. 
 
Grup, 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. Grup tarafından 
devredilen finansal varlıklardan yaratılan veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya 
yükümlülük olarak muhasebeleştirilir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.4 Finansal araçlar (Devamı) 
 
Grup, 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. Grup’un 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. 
 
b) Türev olmayan finansal yükümlülükler 
 
Grup, 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. 
 
Grup, 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.  

 
Grup’un 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. 
 
c) Sermaye 
 
Grup’a tahsis edilmiş olan kaynaklardan oluşmaktadır.  
 
2.2.5 Finansal yatırımlar 
 
Borsaya kayıtlı herhangi bir gerçeğe uygun değeri olmayan, gerçeğe uygun değerin 
hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin uygun olmaması nedeniyle gerçeğe uygun bir değer 
tahmini yapılamayan ve gerçeğe uygun değerin güvenilir bir şekilde ölçülemediği satılmaya hazır 
finansal varlıklar olup kayıtlı değerleri, elde etme maliyeti tutarından, şayet mevcutsa, değer 
düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle belirlenmiştir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.6 Maddi duran varlıklar  
 
a) 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.  
 
b) 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. 

 
c) 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 1 
ile 50 yıl arasındadır. 

 
Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama dönemi itibarıyla gözden 
geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.7 Maddi olmayan duran varlıklar 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden, birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı 
düşülerek ölçülürler. 
 
a) Amortisman 
 
Maddi olmayan duran varlıklar, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi 
tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri 
3 ile 5 yıl arasındadır. Amortisman yöntemleri, faydalı ömürler ve kalıntı değerler her raporlama 
dönemi itibarıyla gözden geçirilir ve gerekli durumlarda yeniden belirlenir. 
 
2.2.8 Varlıklarda değer düşüklüğü  
 
a) 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 
 
Grup’un, 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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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.8 Varlıklarda değer düşüklüğü (Devamı) 
 
b) Finansal olmayan varlıklar 
 
Grup’un, 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. 
 
2.2.9 Cari vergi ve ertelenmiş gelir vergisi 
 
Birlik, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için vergiye tabi olmadığından vergi ve ertelenmiş vergi 
hesaplamaları yapılmamıştır. 
 
Grup, %22 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. 
 
Grup, 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. 
 
5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları 
İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 2018, 2019 ve 2020 yılları 
için kurumlar vergisi oranı %20’den %22’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kanun kapsamında,  
30 Haziran 2019 tarihli finansal tablolarda ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, geçici farkların 2018, 
2019 ve 2020 yıllarında vergi etkisi oluşturacak kısmı için %22 vergi oranı ile, geçici farkların 2021 ve 
sonraki dönemlerde vergi etkisi oluşturacak kısmı için ise %20 oranı ile hesaplanmıştır. (Dipnot 11). 
 
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.  
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 
 
2.2.   Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.10 Çalışanlara sağlanan faydalar ve kıdem tazminatı karşılığı 
 
a) Tanımlanan fayda planı: 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış 
dışındaki nedenlerle işine son verilen ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
 
Grup, UMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”; standartına uygun olarak, finansal tablolardaki 
kıdem tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet süresini 
tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini 
baz alarak hesaplamış ve finansal durum tablosu tarihi itibarıyla iskonto edilmiş değerini kayıtlara 
almıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılmıştır.  
 
b) Tanımlanan katkı planları: 
 
Grup, Sosyal Güvenlik Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu 
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde 
personel giderlerine yansıtılmaktadır. 
 
2.2.11 Dövizli işlemler 
 
Yıl içinde gerçekleşen dövizli işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden 
çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan döviz kurları 
üzerinden Türk Lirası’na çevrilmiştir. Dövize dayalı parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden 
doğan kur farkı geliri veya zararları konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna 
yansıtılır. 
 
2.2.12 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. 
 
2.2.13 Taahhütler, koşullu varlıklar ve yükümlülükler 
 
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan 
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit 
edilebilecek muhtemel yükümlülükler ve varlıklar konsolide finansal tablolara alınmamakta ve koşullu 
yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmektedir.  
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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.14 Hasılat 
 
Grup, 30 Haziran 2019 itibarıyla, bütçelemiş olduğu ve bankalar, katılım bankaları, faktoring şirketleri, 
finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan üye 
kuruluşlardan üyelik aidatları toplamaktadır. Grup’un faaliyet konusu, üyelerden aidat tahsil etmek, 
bilgilerin paylaşılması karşılığında komisyon almak, kişi, kurum ve kuruşlara, yurtdışı kişi, kurum ve 
kuruluşlara eğitim vermek, kitap, dergi veya her çeşit yayın yayınlamak, web tabanlı ve/veya mobil 
cihazlar aracılığıyla e-eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek, finansal sektör ve bankacılıkla ilgili konularda 
seminer, sempozyum, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, risk merkezi raporu karşılığında ücret tahsil 
etmek, 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. 
 
2.2.15 Finansal gelirler  
 
Finansal gelir, vadeli hesaplardan elde edilen faiz gelirlerini içermektedir. 
 
2.2.16 Ertelenmiş gelirler  
 
Grup, 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 olarak kaydedilmeyip, “Ertelenmiş 
gelirler” hesabı altında muhasebeleştirilmekte olup, bir sonraki hesap dönemi açılışında gelir olarak 
kaydedilmektedir. 
 
2.2.17 Nakit akış tablosu 
 
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akış tabloları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine 
dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit 
akışlarını gösterir. 
 
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını ve bloke mevduatlardaki değişimi gösterir. 
 
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve 
bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. 
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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 
 
2.2.18 Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar 
 
Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar; dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru veya 
diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, finansal 
durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm 
olayları kapsar. 
 
Grup, finansal durum tablosu tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması 
durumunda, konsolide finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
Finansal durum tablosu tarihinden sonra ortaya çıkan düzeltme gerektirmeyen hususlar, konsolide 
finansal tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları halinde konsolide 
finansal tablo dipnotlarında açıklanır. 
 
2.3. Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar 
 
Yeni bir UMS/UFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz 
konusu UMS/UFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak 
uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında 
isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak 
uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 
 
 
3 - ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI 
 
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: 
 
a) Ertelenmiş vergi 
 
Ertelenmiş vergi varlıkları, ileriki yıllarda vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun 
tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilir gelirin oluşmasının muhtemel olduğu 
durumlarda, ertelenmiş vergi varlığı taşınan ve kullanılmayan birikmiş zararlar ile her türlü indirilebilir 
geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır (Dipnot 11). 
 
b) Çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Grup, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem 
tazminatı ödemekle yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto 
oranları ve maaş artışları gibi aktüeryel varsayımlar kullanılmaktadır (Dipnot 14). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI (Devamı) 
 
c) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürleri 
 
Grup yönetimi maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürlerinin 
belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. 
Ekonomik ömürler düzenli olarak gözden geçirilmekte, böylece amortisman süresinin ilgili varlıktan 
edinilecek ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığı kontrol edilmektedir. 
 
d) Vergi 
 
TBBRMİİ ve TBBEMİİ vergiye tabi olduklarından vergi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları yapılmıştır. 
Ancak TBB, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için ve vergiye tabi olmadığından vergi ve 
ertelenmiş vergi hesaplamaları yapılmamıştır (Dipnot 11). 
 
 
4 - FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ 
 
Grup kullandığı finansal araçlar dolayısıyla çeşitli finansal risklerle karşı karşıya kalmaktadır. 
Kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler piyasa riski, likidite riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi bu 
riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. 
 
a) Piyasa riski 
 
Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları ya da menkul kıymetler piyasalarında işlem gören 
enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişiklikler sonucu Grup’un 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 
 
Kur riski Grup'un başlıca ABD Doları ve Avro yabancı para borç ve varlıklara sahip olmasından ve 
bunların TL’ye çevrilmesi sırasında yabancı para kuru değişikliklerinden doğan kur riskinden 
kaynaklanmaktadır. 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla, Grup’un finansal varlık ve 
yükümlülükleri döviz kuru riski içermemektedir. 
 
ii) Faiz oranı riski 
 
Faiz riski piyasa faizlerindeki dalgalanmalardan kaynaklanan finansal varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerindeki ya da gelecek nakit akışlarındaki değişiklikleri ifade eder. Grup’un finansal varlık ve 
yükümlülüklerinin vadeleri 1 aydan az olduğundan, önemli düzeyde faiz oranı riski içermemektedir. 
 
b) Kredi riski 
 
Grup’un ilişkide bulunduğu üçüncü tarafların, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak 
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememelerinden dolayı Grup’un 
karşılaştığı durumu ifade eder.  
 
Ticari ve diğer alacaklar 
 
Grup’un maruz kaldığı kredi etkisi temelde istikrarlı ekonomiden etkilenir. İstikrarlı bir ekonomide 
İşletme; tüm alacaklarını düzenli olarak tahsil etmektedir. Yönetimin yerinde bir kredi politikaları 
doğrultusunda kredi riski göz önünde bulundurularak, kredi değerlendirmeleri belli tutarın üzerindeki 
tüm müşteriler için yapılır. 
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4 - FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 
 
b) Kredi riski (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 
 
 Alacaklar 
 Ticari Diğer Bankalardaki  
30 Haziran 2019 alacaklar alacaklar mevduat Toplam 
     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  12.971.650 - 82.170.439 95.142.089 
(A+B+C+D+E) (2)     
     
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal 12.971.650 - 82.170.439 95.142.089 
   varlıkların net defter değeri (3)     
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi      
   geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak  - - - - 
   finansal varlıkların defter değeri (3, 4)     
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların      
   net defter değeri (5) - - - - 
   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - 
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - 
   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - 
   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - 
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4 - FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 
 
b) Kredi riski (Devamı) 
 
30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 

 
 Alacaklar 
 Ticari Diğer Bankalardaki  
30 Haziran 2018 alacaklar alacaklar mevduat Toplam 
     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski      
(A+B+C+D+E) (2) 12.441.037 - 96.482.452 108.923.489 
     
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal     
   varlıkların net defter değeri (3) 12.441.037 - 96.482.452 108.923.489 
B. Koşulların yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi      
   geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak      
   finansal varlıkların defter değeri (3, 4) - - - - 
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların      
   net defter değeri (5) - - - - 
   - Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri - - - - 
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - 
   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - - - 
   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - 

 
 
 
 
 
 

345



 

 

 

 

4 - FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 
 
c) Likidite riski  

 
Grup, ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları 
kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin 
bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon 
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler. 
 
Grup’un 30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla likidite riski tablosu aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 2019 Defter değeri 1 aya kadar 
1-3 ay 
arası Vadesiz 

Toplam 
indirgenmemiş 

tutar 
      
Nakit ve nakit 
benzerleri 82.188.141 81.950.565 - 237.576 82.188.141 
Ticari alacaklar 12.971.650 12.971.650 - - 12.971.650 
      
Toplam varlıklar 95.159.791 94.922.215 - 237.576 95.159.791 
      
Ticari borçlar 13.044.445 13.044.445 - - 13.044.445 
      
Toplam 
yükümlülükler 13.044.445 13.044.445 - -  13.044.445 
      
Likidite açığı/ fazlası 82.115.346 81.877.770 - 237.576 82.115.346 

30 Haziran 2018 Defter değeri 1 aya kadar 
1-3 ay 
arası Vadesiz 

Toplam 
indirgenmemiş 

tutar 
      
Nakit ve nakit 
benzerleri 96.495.848 78.384.156 - 18.111.692 96.495.848 
Ticari alacaklar 12.441.037 12.441.037 - - 12.441.037 
      
Toplam varlıklar 108.936.885 90.825.193 - 18.111.692 108.936.885 
      
Ticari borçlar 12.980.846 12.980.846 - - 12.980.846 
      
Toplam 
yükümlülükler 12.980.846 12.980.846 - - 12.980.846 
      
Likidite açığı/ fazlası 95.956.039 77.844.347 - 18.111.692 95.956.039 

 
d) Operasyonel riskler 
 
Operasyonel risk, Grup’un 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. 
 
Grup’un amacı bir yandan finansal zararlardan ve İşletme’nin itibarına zarar vermekten kaçınarak, 
diğer yandan girişimciliği ve yaratıcılığı kısıtlayan kontrollerden kaçınarak operasyonel riski 
yönetmektir. 
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 4 - FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 
 
d) Operasyonel riskler (Devamı) 
 
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. 
 
Grup’un hedefi finansal zararları ve Grup itibarını dengeleyecek şekilde operasyonel riski yönetmektir.  
 
5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Nakit mevcudu        17.702        13.396 
Bankadaki nakit 82.170.439 96.482.452 
   Vadeli mevduatlar 81.950.565 78.384.156 
   Vadesiz mevduatlar      219.874 18.098.296 
   
Finansal durum tablosunda yer alan toplam 
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 82.188.141 96.495.848 
   
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz 
reeskontları    (927.637)     (610.657) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 
nakde eşdeğer varlıklar 81.260.504 95.885.191 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: 
  30 Haziran 2019 

Para birimi 
Ana Para Tutarı  
(Orijinal döviz) 

Vade  
tarihi 

Tutar  
(TL) 

Faiz oranı  
(%) 

      

TL 81.022.928 
01.07.2019 - 
31.07.2019 81.950.565 18-23 

      
Toplam 81.022.928  81.950.565  
     
  30 Haziran 2018 

Para birimi 
Ana Para Tutarı  
(Orijinal döviz) 

Vade  
tarihi 

Tutar  
(TL) 

Faiz oranı  
(%) 

      

TL 77.773.499 
02.07.2018 -
31.07.2018 78.384.156 9,20-18,00 

      
Toplam 77.773.499  78.384.156  
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6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Üye sorgulama alacakları 12.580.939 11.998.920 
Eğitim alacakları      362.820      386.143 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar      112.345      134.259 
Ticari alacaklar reeskontu      (84.454)      (79.036) 
Kısa vadeli diğer alacaklar            -            751 
   
Toplam 12.971.650 12.441.037 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”)’ye borçlar 12.606.089 12.690.881 
Diğer ticari borçlar      438.356      289.965 
   
Toplam 13.044.445 12.980.846 

 
 
7 - DİĞER DÖNEN VE DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Devreden KDV 601.958 138.777 
İş avansları   34.000  34.000 
Personel avansları        240       561 
Diğer çeşitli dönen varlıklar 943.637    7.033 
   
Toplam 1.579.835 180.371 

 
8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Peşin ödenmiş giderler 297.156 263.660 
   
Toplam 297.156 263.660 
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9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar ve birikmiş amortismanlarına ait 
hareket tablosu aşağıda verilmiştir: 
 1 Temmuz 2018    Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2019 
      
Maliyet      
      
Binalar 12.197.311         -     -       - 12.197.311 
Demirbaşlar 1.785.519    433.033 (27.486)       -   2.191.066 
Diğer maddi duran varlıklar  1.946.450      16.824     -       -   1.963.274 
Yapılmakta olan yatırımlar       19.750 1.016.614 (50.773) (39.500)      946.091 
      
Toplam 15.949.030 1.466.471 (78.259) (39.500) 17.297.742 
      
Birikmiş Amortisman      
      
Binalar (3.872.798) (243.946) - - (4.116.744) 
Demirbaşlar (1.139.316) (296.712) 27.486 - (1.408.542) 
Diğer maddi duran varlıklar  (1.464.526) (208.239) - - (1.672.765) 
      
Toplam (6.476.640) (748.897) 27.486 - (7.198.051) 
      
Net defter değeri 9.472.390    10.099.691 

    
Değer  
Düşüş  

 1 Temmuz 2017 Girişler Çıkışlar Karşılığı (-) 30 Haziran 2018 
      
Maliyet      
      
Binalar 12.197.311       - - - 12.197.311 
Demirbaşlar   1.710.666   74.853 - -   1.785.519 
Diğer maddi duran varlıklar    1.920.061   51.305 (24.916) -   1.946.450 
Yapılmakta olan yatırımlar (*)   5.029.325 642.025 - (5.651.600)        19.750 
      
Toplam 20.857.363 768.183 (24.916) (5.651.600) 15.949.030 
      
Birikmiş Amortisman      
      
Binalar (3.628.852) (243.946) - - (3.872.798) 
Demirbaşlar (868.128) (271.188) - - (1.139.316) 
Diğer maddi duran varlıklar  (1.274.978) (214.464) 24.916 - (1.464.526) 
      
Toplam (5.771.958) (729.598) 24.916 - (6.476.640) 
      
Net defter değeri 15.085.405    9.472.390 

 
(*)   Grup, bankaların Basel II Kredi Riski Gelişmiş Yöntemleri’ne ilişkin yürütmekte oldukları 

çalışmalarında ve Risk Yönetimi uygulamalarında yararlanılmak üzere, BDDK’nın da desteği ile Türk 
piyasalarının ürün yapısını yansıtan, ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla başlatılan ortak veri 
havuzu projesinin ifa edilemeyeceği söz konusu olduğundan ilgili proje kapsamında 30 Haziran 2018 
tarihine kadar aktifleştirmiş olduğu 5.651.600 TL tutarındaki yapılmakta olan yatırımların tamamı için 
değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır. 
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9 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 
Birlik 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 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 edilmiştir. İmar Kanunu’nun  
18. maddesinin belediyelere verdiği şuyulandırmaya tabi tutulan arazilerin şuyulandırmadan önceki 
yüzölçümlerinin yüzde kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha vb. olarak özel mülkiyet 
dışına çıkarma yetkisini kullanılarak şuyulandırmadan önce toplam 40.313 m2 olan arazi 
şuyulandırmadan sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 
 
Kesinleşmiş mahkeme kararı ile orman tahdidi içinde kalan 555 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz ile -
esasen orman alanı dışında kalan - 552 Ada 1 Parsel adlı taşınmazların Şile Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün16 Ağustos 2010 tarihli ve 4162 sayılı yazısı doğrultusunda ferağına karar verilmiştir.  
 
Grup tarafından, 24 Kasım 2010 tarih ve 111 sayılı kararı ile, Birlik’in maliki bulunduğu ve Tapu’da 
İstanbul İli, Şile İlçesi, Balibey Mahallesi, Merkep Adası Mevkii’inde kayıtlı taşınmazları satın alma 
tarihinden sonra orman vasfının mahkeme kararı ile tespit edilmesi nedeniyle uğradığı tüm zararların 
faiz dahil tazmini için talepte bulunmak üzere, 23 Aralık 2015 tarihinde Şile Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 2015/355 E. sayılı dosya ile Devlet tüzel kişiliği aleyhine dava açılmıştır. 
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla dava süreci devam etmektedir. 
 
10 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar ve birikmiş 
amortismanlarına ait hareket tablosu aşağıda verilmiştir: 
 
 1 Temmuz 2018 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2019 
      
Maliyet      
      
Maddi olmayan duran varlıklar 2.523.152 2.255.950 (43.691) 39.500 4.774.911 
      
Toplam 2.523.152 2.255.950 (43.691) 39.500 4.774.911 
      
Birikmiş Amortisman       
      
Maddi olmayan duran varlıklar (603.845) (382.688) 27.671 - (958.862) 
      
Toplam (603.845) (382.688) 27.671 - (958.862) 
      
Net defter değeri 1.919.307    3.816.049 

 
 1 Temmuz 2017 Girişler Çıkışlar 30 Haziran 2018 
     
Maliyet     
     
Maddi olmayan duran varlıklar 768.040 1.759.973 (4.861) 2.523.152 
     
Toplam 768.040 1.759.973 (4.861) 2.523.152 
     
Birikmiş Amortisman      
     
Maddi olmayan duran varlıklar (437.415) (171.291) 4.861 (603.845) 
     
Toplam (437.415) (171.291) 4.861 (603.845) 
     
Net defter değeri 330.625   1.919.307 
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11 - VERGİ 
 
Birlik, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için vergiye tabi olmadığından vergi ve ertelenmiş vergi 
hesaplamaları yapılmamıştır. 
 
Grup, %22 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 2019 ve 2018 itibarıyla kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi 
aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22’dir. 
 
7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 5520 sayılı Kanun 32. Madde’sine 
eklenen geçici madde ile, kurumların 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ait kurum 
kazançları için, kurumlar vergisi oranı %22 olarak belirlenmiştir. 
 
30 Haziran 2019 ve 2017 tarihleri itibarıyla ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Kurumlar vergisi karşılığı  304.875      279.764 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (992.992) (1.183.607) 
   
Ödenecek kurumlar vergisi (688.117) (903.843) 

 
Kar veya zararda muhasebeleştirilen vergi giderleri 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait vergi gideri aşağıdaki şekildedir: 
 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Dönem vergi gideri (790.564) (741.049) 
Ertelenmiş vergi gideri/geliri      (1.426)   223.835 
   
Vergi gideri (791.990) (517.214) 

 
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 %22’dir. Vergi düzenlemesine getirilen değişiklikten dolayı 
2018, 2019 ve 2020 yılları için ise bu oran %22’dir. 
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11 - VERGİ (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve bunlardan 
kaynaklanan bilanço tarihi itibarıyla yasalaşmış vergi oranları kullanılarak hesaplanan 
ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir: 
 

Birikmiş 
geçici 
farklar 
30 Haziran 
2019 

Birikmiş 
geçici 
farklar 
30 
Haziran 
2018 

Ertelenmiş  
vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülü
kleri) 
30 Haziran 
2019 

Ertelenmiş  
vergi 
 varlıkları/ 
(yükümlülü
kleri) 
30 Haziran  
2018  

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
İndirilebilir mali zararlar toplamı - 3.680.948 - 809.809 
Kıdem tazminatı karşılığı 185.361    290.430 37.073   58.086 
Tahakkuk etmemiş finansman 
giderleri   84.454      79.045 18.580   17.388 
İzin karşılığı 103.502      88.777 22.771   19.531 
Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların     
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı     
arasındaki net fark 888.428 899.878 195.454 197.972 
     
 1.261.745 5.039.078 273.878 1.102.786 
     
Ertelenmişvergi yükümlülükleri     
     
Tahakkuk etmemiş finansman geli (76.019) (76.723) (16.724) (16.879) 
Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların  
kayıtlı değerleri ile vergi matrahı     
arasındaki net fark  (4.441) -      (977) - 
     
 (80.460) (76.723) (17.701) (16.879) 
     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   256.177 1.085.907 
     
Kayıtlara alınmayan ertelenmiş 
vergi varlığı (-)   - (809.809) 
     
Kayıtlara alınan ertelenmiş 
vergi varlığı, net   256.177 276.098 

 
Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
  2019 2018 
   
1 Temmuz 276.098 36.496 
   
Ertelenen vergi gideri - net (1.426) 223.835 
Diğer kapsamlı gelir/gider tablosuna yansıtılan (18.495) 15.767 
    
30 Haziran 256.177 276.098 
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11 - VERGİ (Devamı) 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 itibarıyla sona eren hesap dönemleri için gösterildiği üzere, 
toplam vergi yükümlülüğü tutarı, vergi öncesi gelire yasal vergi oranı uygulanarak 
hesaplanan tutardan farklıdır: 
  2019 2018 
    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 12.236.597 2.999.077 
Vergi oranı %22 %20 
   
Yerel vergi oranı ile hesaplanan vergi tutarı (2.692.051) (599.815) 
İndirimler/(Kanunen kabul edilmeyen giderler) 1.887.902 90.016 
Vergiden muaf kazançlar 12.159 (7.415) 
    
Dönem vergi gideri (791.990) (517.214) 

 
 

12 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki 
gibidir: 

 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Gider tahakkukları 641.404 509.602 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 294.110 237.941 
Ödenecek vergi ve fonlar 256.825 301.115 
Personele borçlar 306 549 
Diğer çeşitli borçlar 677 3.744 
   
Toplam 1.193.322 1.052.951 

 
 

13 - ERTELENMİŞ GELİRLER 
 

30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018 
   
Alınan sipariş avansları 6.860 - 
Gelecek aylara ait gelirler (*) - 22.328.441 
   
Toplam 6.860 22.328.441 

 
(*) Ertelenmiş gelirler, Birlik statüsünün 22. maddesi uyarınca üyelerden Haziran 

ayında peşin tahsil edilen aidatlardan oluşmaktadır. 
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14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR 
 
Türk kanunlarına göre Grup, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı 
ardından (kadınlar için 20 yıl) emekliye ayrılan (kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş), iş 
ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem 
tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 
 
Ödenecek tazminat, her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 30 
Haziran 2019 tarihi itibarıyla 6.017,60 TL ile sınırlandırılmıştır (30 Haziran 2018: 5.001,76 
TL). 
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi 
bir fonlama şartı bulunmamaktadır. 
 
Söz konusu karşılık, Grup’un çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası 
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahmini ile hesaplanır. 
 
TMS 19, “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, Grup’un kıdem tazminatı karşılığını tahmin 
etmek için aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre 
karşılığın hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 2019 2018 
   
İskonto oranı (yıllık) (%)   5,17 2,73 
Emeklilik ihtimalini hesaplama için  
kullanılan işte kalma oranı (%) 100,00 100,00 

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı 
olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı, enflasyonun beklenen etkilerinden 
arındırılmış gerçek oranı gösterir. İşletme’nin 30 Haziran 2019 tarihindeki kıdem 
tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 
Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan 6.379,86 TL 
(1 Temmuz 2018: 5.434,42 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
 
Grup’un 2019 ve 2018 yılları için kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki 
gibidir: 
 
 2019 2018 
   
Dönem başı 2.944.272 2.322.221 
   
Cari hizmet maliyeti  351.646  146.360 
Faiz maliyeti  529.740  184.798 
Aktüeryal kazanç (230.138)  108.693 
Ödenen tazminatlar (212.622) (312.383) 
   
Dönem sonu 3.382.898 2.449.689 

 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 30Haziran 2019 30Haziran 2018 
   
Kıdem tazminatı karşılığı 3.382.898 2.449.689 
İzin karşılığı    492.557    576.457 
   
Toplam 3.875.455 3.026.146 
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15 - GELİRLER VE HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait gelirler 
aşağıdakileri içermektedir: 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Sorgulama gelirleri (*) 132.106.004 143.384.631 
Aidat gelirleri (**)   22.882.083   21.950.245 
Eğitim gelirleri (***)     3.788.241     3.809.073 
Diğer gelirler (****)     1.332.482        775.143 
Satışlardan iadeler ve indirimler      (207.250)       (813.086) 
   
Gelirler 159.901.560 169.106.006 

 
(*) Sorgulama gelirleri ağırlıklı olarak üyeler tarafından yapılan kurumsal ve bireysel 

kredi sorgulamalarına illişkin kesilen hizmet faturalarından oluşmaktadır.  
(**) Grup, bankalar, katılım bankaları, faktoring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, 

finansman şirketleri ve varlık yönetim şirketlerinden oluşan üye kuruluşlardan, 
bütçelemiş olduğu üyelik aidatlarını toplamaktadır. Cari dönem aidat gelirleri cari 
yıl içerisinde yeni üye olan kurumlardan alınan aidatlardan oluşmaktadır. Aidat 
gelirleri; Birlik’in, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, 
bankaların bir önceki yılsonu aktif büyüklüklerine göre belirlemekte ve her yılın 
Haziran ayı içinde bankalardan üyelik aidatlarını peşin olarak tahsil etmektedir. 
Peşin tahsil edilen üyelik aidatları gelir yazılmayıp “Ertelenmiş Gelirler” hesabı 
altında emanete alınmakta ve bir sonraki hesap dönemi açılışında gelir olarak 
kaydedilmektedir. 

(***) Eğitim gelirleri ağırlıklı olarak bankacılık ile ilgili konularda seminer, sempozyum, 
konferans vb. eğitim programlarından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 

(****) Diğer gelirler; bankalarla olan mutabakatsızlıklar sebebi ile KKB’den talep edilen 
inceleme ücretlerinin, banka haklı çıktığı durumlarda KKB’ye tekrar faturalanan 
kısmından ve bankaların veri sağlama konusunda gecikmeleri halinde kesilen 
cezai müeyyide gelirlerinden oluşmaktadır.  

 
Yıllık aidatlar; bankalardan aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip 
edildiği gelirlerden oluşmaktadır. 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait hizmet 
üretim maliyeti aşağıdakileri içermektedir: 

 
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
KKB’den alınan hizmet maliyeti (*) 132.086.083 141.249.734 
Eğitim giderleri     1.536.751     1.427.887 
Diğer giderler          17.555          - 
   
Hizmet üretim maliyeti 133.640.389 142.677.621 

 
(*) TBB ile 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 2018 ile 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki 
döneme ilişkin verilen hizmetlerin maliyet rakamlarından oluşmaktadır. 
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16 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderleri hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Temmuz 2018 -  
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Personel giderleri 15.507.053 13.182.783 
İşletme giderleri   2.923.269   2.739.668   
Danışmanlık hizmetleri   2.506.915   1.796.968 
Proje giderleri   1.526.477      347.266 
Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği giderleri   1.233.765   1.140.181 
Amortisman giderleri   1.131.585      900.889 
Vezne merkezi giderleri   1.068.461      797.837 
Aidat giderleri      934.279      837.597 
Ofis giderleri      610.287      558.023 
Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği giderleri      608.838      912.178 
Hakem heyeti giderleri      511.527      417.566 
Yayın giderleri      397.467      312.489 
Eğitim giderleri      314.321      542.447 
Huzur hakkı giderleri      239.949      201.493 
Sigorta giderleri      234.706      504.838 
Temsil ve ağırlama giderleri      183.715       47.716 
Lisans bakım giderleri      114.879      121.195 
Vergi resim ve harçlar        32.035      589.095 
Diğer    1.786.381   2.027.371 
    
Toplam 31.865.909 27.977.600 

 
 
17 - DİĞER FAALİYET GELİRLERİ VE GİDERLERİ 
 
Diğer Faaliyet Gelirleri 
 

 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Eksik sorgu geliri       529 271.297 
Kambiyo karları       398    - 
Reeskont gelirleri        -   25.930 
Diğer 293.628   20.552 
   
Toplam 294.555 317.779 
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17 - DİĞER FAALİYET GELİRLERİ VE GİDERLERİ (Devamı) 
 
Diğer Faaliyet Giderleri 

 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 - 
30 Haziran 2018 

   
Fazla sorgu iadesi (7.489) (330.278) 
Reeskont giderleri (1.217)   (20.147) 
Kambiyo zararları    (133)     (2.042) 
Yapılmakta olan yatırımlardaki değer düşüklüğü 
Karşılığı - (5.651.600) 
Diğer (5.725)        (2.318) 
   
Toplam (14.564) (6.006.385) 

 
 
18 - FİNANSAL GELİRLER 
 
30 Haziran 2019 ve 2018 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2018 - 
30 Haziran 2019 

1 Temmuz 2017 -  
30 Haziran 2018 

   
Banka mevduatlarından faiz geliri 17.561.749 10.237.183 
   
Toplam 17.561.749 10.237.183 
 
19 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 
 
i) İlişkili taraf bakiyeleri: 
 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 112.346 133.199 
   
Toplam 112.346 133.199 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 
 
 30 Haziran 2019 30 Haziran 2018  
   
KKB 12.682.108 12.767.604 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk  
   etmemiş finansman giderleri (-) (76.019) (76.723) 
   
Toplam 12.606.089 12.690.881 

 
Üst düzey yönetici işlemleri 
 
Yönetim Kurulu üyelerine 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren yıla ait, 239.949 TL 
tutarında huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır (30 Haziran 2018: 201.493 TL). 
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20 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2019 itibarıyla yoktur (30 Haziran 2018: Bulunmamaktadır). 
 
 
21 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
Dipnot 9 "Maddi duran varlıklar" detaylı şekilde açıklandığı üzere, 23 Aralık 2015 tarihinde 
Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2015/355 E. sayılı dosya ile Devlet tüzel kişiliği (Maliye 
Hazinesi) aleyhine açılan dava, 3 Ekim 2018 tarihinde temyiz yolu açık olmak üzere Grup 
(Davacı) lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme tarafından davanın kısmen kabulü ile davaya 
konu taşınmazların toplam bedeli olan 16.728.600 TL'nın davalı Hazine’den alınarak 
Davacı TBB’ye verilmesine ve dava konusu taşınmazlardaki Davacı TBB’ye ait payların 
iptali ile Hazine adına tesciline, halen mülkiyetin TBB’de bulunması ve vergilendirme 
sisteminin mülkiyet esasına göre olması nedeniyle, taşınmazların  
362.748 TL tutarındaki ödenmiş emlak vergilerinin Hazine’den tahsili talebinin reddine karar 
verilmiştir. Ancak taraflarca istinaf kanun yoluna başvurmuş olup, karar henüz 
kesinleşmemiştir. Bu rapor tarihi itibarıyla dava devam etmektedir. 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 16 Aralık 2019 / 15443 no’lu 
mektup ekinde gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği ve Bağlı Ortaklıkları’nın 01.07.2018- 30.06.2019 tarihli dönemine 
ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunu, Türkiye Bankalar 
Birliği Statüsü’nün 20.maddesi gereğince tarafımızdan incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2019 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş 
olduğumuzu arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza 
sunarız. 
 
 
 
 
 
                                                          Denetçiler 
 
 
 
 
      Burgan Bank A.Ş                                                           QNB Finansbank A.Ş 
        Genel Müdürü                                                               Genel Müdürü 
        Ali Murat Dinç                                                           Temel Güzeloğlu 
 
 
 
 
 
                                      Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                     Genel Müdürü  
                                                        Suat İnce 
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