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Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi 
 
 

Sayın Üyeler, 

Dünyada ve ülkemizde 2021 yılında ekonomik faaliyet canlı ve yüksek bir performans 
göstermiştir. Dünya ekonomisi küresel kriz sonrası dönemde yüksek hızda büyürken, 
ticaret hacmi ve istihdam artmıştır. Maliye ve para politikasında karma bir yaklaşımla 
geliri ve talebi destekleyici uygulamalar yanında aşılanma oranının artması sayesinde 
sosyal ve ekonomik hayattaki normalleşme, güçlü toparlanma getirmiştir.  

Ancak, pandemi dönemindeki kapanmalar, stokların erimesi, tedarik zincirindeki 
bozulmalar ve kaynak kısıtı gibi üretimi sınırlandıran nedenlerle arz talebe göre daha 
yavaş artmıştır. Bu durum, özellikle enerji, emtia ve gıda fiyatları üzerine baskı 
oluşturmuştur; enflasyon hızlı bir yükselme trendine girmiştir. Birçok ülkede faiz 
oranlarının sıfıra yakın kalması nedeniyle borç stoku yüksek düzeyde seyretse de 
azalmıştır.  

Uluslararası ekonomik ilişkilere entegre ve dışa açıklık oranı yüksek olan Ülkemiz 
küresel büyümeden olumlu yönde etkilenmiş; en yüksek hızda büyüme performansına 
sahip ülkeler arasında yer almıştır. Yıllık büyüme hızı 2010 yılından sonraki en yüksek 
düzey olan yüzde 11 oranında gerçekleşmiştir.  

Üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen uygulamalar sayesinde iç ve dış talebin 
büyümeye olan katkısı dengeli olmuştur. İstihdam artmıştır. Bütçe açığının milli gelire 
oranı yüzde 2,7 ile hedeflenen düzeyde gerçekleşmiştir. Borçluluk oranı, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin ortalamalarının altında kalmaya devam etmiştir. Cari açığın 
milli gelire oranı yüzde 2’nin altına gerilemiştir. Uluslararası rezervler artmıştır. 

Ancak, ithalatta önemli bir paya sahip olan enerji ve emtia fiyatlarında yüksek düzeydeki 
artışlar, gıda fiyatlarında yükselme ve TL’nin reel kaybı nedenleriyle enflasyon yukarı 
yönde bir seyir izlemiştir. Para ikamesi hızlanmıştır; yabancı para talebi hanehalkında 
düşerken, tüzel kişilerde artmıştır.  

TL likidite ihtiyacının karşılanmasında Merkez Bankası’ndan açık piyasa işlemleri ve 
swap işlemler yoluyla sağlanan kaynakların payı yükselmiştir. Kısa vadeli fonlama 
maliyeti, TL mevduat ve kredi faiz oranları enflasyonun gerisinde kalmıştır. Bankaların 
yurtdışından sağladıkları borçlanma yüksek oranda çevrilmeye devam etmiş ancak 
yabancı para kredi talebinin düşmesi nedeniyle, yurtdışına net ödeme yapılmıştır.  

Bankacılık sektörü kamu kesimini ve özel sektörü TL olarak fonlamaya devam etmiştir. 
Yabancı para krediler ise azalmıştır. Mevduatın tamamına yakını kredi olarak 
kullandırılmıştır. Bireysel kredi büyümesini sınırlandırmaya yönelik önlemlerin de 
etkisiyle ikinci yarıdan itibaren kurumsal kredilerde artış hızlanmıştır.  

Krediler içinde kurumsal kredilerin payı artmıştır. Ticari krediler içinde en yüksek payı 
imalat sanayii alırken, önemli paya sahip diğer sektörler ticaret, inşaat, enerji, taşıma, 
turizm ve tarım olmuştur.  

Bankalar, aktif kalitesi için ihtiyatlı bir yaklaşım göstermişlerdir. Tahsili gecikmiş alacak 
oranı gerilemeye devam etmiştir. Sorunlu krediler için yüksek düzeyde özel karşılık 
yanında, ikinci grupta sınıflandırılan kredilere de makul miktarda genel karşılık 
ayrılmıştır. Yeniden yapılandırma çalışmaları sürdürülmüştür.  
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Sermaye yeterliliği uluslararası ortalamalara yakın düzeyde seyretmiş ve bankaların 
ekonomik faaliyet için gerekli finansmanı sağlamalarını mümkün kılmıştır. Ancak 
özkaynaklar reel olarak azalmıştır. Bunun nedeni ortalama özkaynak karlılığının düşük 
riskli yatırım araçlarının ve enflasyonun gerisinde kalmasıdır.  

Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü küresel alandaki zorluklara ve sık aralıklarda 
yaşanan şoklara karşı dayanıklılık göstermiştir. Bunda, Ülkemizin ürün ve hizmet 
kapasitesinin geniş bir yelpazede olması, kalitesinin artmaya devam etmesi, dış pazar 
çeşitliliğinin artması, genç ve dinamik işgücü, girişimcilerimizin deneyimleri önemli rol 
oynamıştır. Bu süreçte, bankacılık sektörü de sağlıklı bilanço yapısı, güçlü özkaynakları, 
tecrübeli yönetimi, yenilenen teknoloji ile desteklenen operasyon alt yapısının imkan 
verdiği geniş ürün ve hizmet ağı, güçlü uluslararası ilişkileri sayesinde ekonomik 
faaliyete olumlu destek sağlamıştır.  

Bankacılık sektörü, istihdamın ve refahın artırılması, üretimin ve yatırımların 
çoğaltılması,  uluslararası rekabet gücünün iyileştirilmesi, döviz gelirlerinin çoğaltılması, 
finansal sektörün büyütülmesi ve güçlü tutulması amacıyla büyümenin dengeli ve 
sağlıklı olarak sürdürülmesinin desteklenmesinin çok önemli olduğunun farkındadır.  

Önümüzde zorluklar da vardır. Gelişmiş ülkelerde para politikasında önceliğin yeniden 
fiyat istikrarına verileceğinin daha güçlü ifade edilmesi, büyümenin ve ticaret hacminin 
uzun dönem ortalamasının bir miktar üzerinde büyümeye devam edeceğine ilişkin 
beklentilerin açıklanmasına bağlı olarak 2022 yılına gelişmelerin olumlu bir seyir 
izlemesi beklentisi içinde girilmiştir. Ne var ki, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan 
gerilimin Şubat ayında sıcak savaşa dönüşmesi dünya ekonomisi için zorluklar da 
getirmiştir. Bu iki ülkenin enerji ve gıda başta olmak üzere temel girdi ihracatçısı olması 
yeni bir arz ve fiyat şokuna neden olmuştur.  

Uluslararası yaptırımların ticaret, ulaşım ve turizm üzerinde kısıtlayıcı etkileri görülmeye 
başlanmıştır. Jeopolitik gelişmeler yanında küresel tedarik zincirinde süregelen 
aksaklıklalar, yükselen enflasyon, gelişmiş ülkelerin korumacı yaklaşımı risklerin 
artmasına ve beklentilerin bozulmasına yol açabilecek niteliktedir. Bu nedenle 
büyümeye ve ticaret hacmine ilişkin öngörülerin yeniden değerlendirilmesi beklenebilir. 

Küresel ekonomi, uluslararası ilişkiler, iklim-çevre değişiklikleri ve siber olaylar ile ilgili 
gelişmeleri yakından izliyor ve muhtemel riskleri dikkatle değerlendiriyoruz. Fırsatların 
ve güçlüklerin ülkemiz çıkarları doğrultusunda en iyi şekilde yönetilmesi için 
Hükümetimiz, ilgili kurumlar, müşterilerimiz ve kamuoyu ile yakın iletişim ve işbirliği 
içinde çalışıyoruz. Ekonomide ve finansal sektördeki gelişmelere ilişkin görüş ve 
önerilerimizi sunmaya devam ediyoruz.  

Birliğimizin çalışmalarında, sağlıklı ve dengeli büyüme için finansal istikrarın 
sürdürülmesine, kapsayıcı olmaya, kurallı piyasa ilkeleri ve güçlü rekabet anlayışı 
çerçevesinde, finansal sektörün büyütülmesine, özkaynaklarımızın güçlendirilmesine, 
sektörün haklarının ve ekonominin menfaatlerinin gözetilmesine, üyelerimizin ve 
paydaşlarımızın geribildirimlerinin değerlendirilmesine, ürün ve hizmetlerimizin 
çeşitlenmesine, kalitesinin yüksek düzeyde olmasına, finansal hizmetlere erişebilirliğin 
arttırılmasına çaba gösteriyoruz. 

Sektörümüz ve Birliğimiz çalışmasına sağladıkları destek ve katkılarından dolayı 
Meslektaşlarımıza, Üyelerimize, Ortaklarımıza, Çalışanlarımıza ve yapıcı 
işbirliklerinden dolayı Diğer Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.  

  

Alpaslan Çakar 
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 
Ana Hizmet Bölümleri olan Araştırma ve İstatistik, Sektör Düzenlemeleri, Mesleki Gelişim 
ve Eğitim, Kurumsal İletişim, Risk Merkezi, Yönetim Destek, Teknoloji ve Ödeme Sistemleri, 
Müşteri Hakem Heyeti ile Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi, Mali İşler, 
Bilgi Sistemleri ve Dijital Uygulama ve Danışmanlık bölümleri bulunmaktadır. Çalışan sayısı, 
İktisadi işletmeler de dahil 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle, 29 kişi sendikalı, 36 çalışanı 
sözleşmeli olmak üzere toplam 65 kişidir. Bunun 3’ü Eğitim Merkezi, 9’u 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. 

Birliğin, 2021 - 2023 faaliyet dönemi için Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ile Stratejik 
Hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

Amaç: Paydaşlarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, kapsayıcı, araştırmacı ve yenilikçi bir 
yaklaşımla, finans sektörünün hak ve menfaatlerini koruyarak, rekabet gücünün 
artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve bankacılık mesleğinin gelişmesine katkıda 
bulunarak, finansal istikrara, sürdürülebilir büyümeye ve toplumsal kalkınmaya destek 
olmaktır. 

Vizyon: İstikrarlı, güvenli ve kapsayıcı bir finansal ekosistemin sürdürülmesi ve bankacılık 
sektörünün ekonomiye olan desteği için değer katarak temel paydaşlarımız nezdinde genel 
memnuniyeti artırmak. 

Temel Değerler:  

Paydaş Odaklılık: Paydaşlarımızın beklentilerini alır, memnuniyetini düzenli olarak ölçer, 
değerlendirir ve faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız. Paydaşlarımızla şeffaf, güvene ve 
ortak akla dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarız.  

Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Teknolojik gelişmeleri yakından izler, ürün ve 
hizmetlerimizi paydaşlarımızla birlikte etkinlik ve verimlilik açılarından sürekli gözden geçirir 
ve katma değeri artıracak şekilde iyileştiririz. 

Tanıma ve Takdir: Birliğin başarısına ve itibarına katkı sağlayan her paydaşımızın gayret, 
başarı, bilgi ve uzmanlığını tanır ve takdir ederiz. 

Çözüm Odaklılık ve Katılımcılık: Ortak akla dayanan, paydaşların rasyonel ihtiyaçlarına 
cevap veren çözümler üretiriz.  

Stratejik Hedefler:  
 

 Finansal İstikrarın Sürdürülmesine Katkıda Bulunmak  

 Bankacılık Sektörünün Algısının Güçlendirilmesi  

 TBB ve Sektörün  İletişimini Artırmak  

 TBB’nin Ürün ve Hizmetlerinin Dijitalleştirilmesini, Çeşitliliğini, Artırmak ve 
Geliştirmek  

 Çalışan ve Diğer Paydaşların Memnuniyetini Artırmak  

 Bilgi Güvenliğinin Korunması Çalışmaları Yapmak  

 Sürdürülebilirlik Çalışmaları Yapmak 
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I. Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sistemi 
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Dünya Ekonomisi 

Hızlı bir toparlanma yaşandı  

2020 yılında yaşanan pandemi büyümenin düşmesine, ticaret hacminin azalmasına neden olmuştur. 
2021 yılında aşılama oranının artmasına bağlı olarak karantina önlemlerinin gevşetilmesinin de etkisiyle 
küresel bazda hızlı bir toparlanma yaşanmıştır. Ekonomilerin desteklenmesi amacıyla uygulanan 
genişleyici para ve maliye politikaları büyümenin hızlanmasına katkı sağlamıştır.  

Küresel Ekonomik Göstergeler 
   

Tahminler 

  
2020 2021 2022 2023 

Büyüme hızı (yüzde) 

  Dünya -3,1 6,1 3,6 3,6 

    Gelişmiş ülkeler -4,5 5,2 3,3 2,4 

    Gelişmekte olan ülkeler -2 6,8 3,8 4,4 

Ticaret hacmi (değ., yüzde) -8,2 10,1 5,0 4,4 

Enflasyon (yüzde) 

   Dünya 2,7 3,9 4,1 3,6 

   Gelişmiş ülkeler 0,7 3,1 5,7 2,5 

   Gelişmekte olan ülkeler 5,1 5,9 8,7 6,5 

Kamu borç stoku / gsyh (yüzde) 

    Gelişmiş ülkeler 123,2 119,8 115,5 113,7 

    Gelişmekte olan ülkeler 63,9 65,1 66,3 68,4 

Emtia fiyat endeksi (2005=100) 105,9 162,3 238,4 201,7 

                             Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünümü, Nisan  2022. 

Dünya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 6,1 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Büyüme gelişmiş 
ülkelerde yüzde 5,2, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 6,8 düzeyindedir. Hızlı talep genişlemesinin 
yaşandığı bir dönemde tedarik zincirinde yaşanan aksamalar temel girdilerin bulunabilirliğini 
sınırlandırmıştır.   

Küresel ticaret hacmi büyüdü 

Küresel ticaret yüzde 10,1 artmıştır. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2022 yılında küresel 
ticaretin, yüzde 5 oranında artması beklenmektedir.  

Enflasyon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yükseldi. 

Enflasyon oranı 2021 yılında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde artmıştır. Enflasyon, 
gelişmiş ülkelerde yüzde 3,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde de enflasyon oranı 
yüzde 5,9 olmuştur.  Navlun, enerji, temel girdi olarak kullanılan emtia ve gıda fiyatları da yüksek 
oranlarda artarak enflasyonun hızlanmasına yol açmıştır.  
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Küresel borçluluk geriledi  

Küresel ekonomideki zorlukların aşılması ve pandemi döneminde ekonomik faaliyetin desteklenmesi 
amacıyla yapılan kamu harcamaları, kamunun ve özel sektörün borçlanmasını arttırmıştır. Bununla 
birlikte, merkez bankalarının borç verme faiz oranlarını düşük düzeyde tutması ve kredilendirmeyi 
özendirici yaklaşımları borçluluk oranında artışı sınırlandırmıştır.  

Gelişmiş ülkelerde borç düzeyinin gsyh’ya oranı bir önceki yıla göre 11 puan düşmüştür. Gelişmekte 
olan ülkelerdeki düşüş ise 3 puan olmuştur.  Borçluluk oranında en yüksek payı kamu borçları 
oluşturmuştur.  

Küresel Borçluluk (Gsyh’ya oran, yüzde) 
  

GOÜ GÜ Türkiye 

Hanehalkı 46 76 16 

Reel Sektör 102 97 73 

Kamu 64 129 43 

Finans 36 111 34 

Toplam 248 413 167 

                                                            Kaynak: IIF 

Jeopolitik riskler, tedarik zincirindeki zorluklar, enerji, emtia ve gıda enflasyonunda yükselmeden 
kaynaklanan maliyet artışları, bölgesel ve küresel ticareti sınırlandırılan yaptırımlar, ticarette korumacılık 
önlemleri nedeniyle büyümenin yavaşlaması, dalgalı olması ve ülkeler arasında farklılıklar göstermesi 
beklenmektedir.  

Bu arada, gelişmiş ülke merkez bankalarının enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle sözlü 
yönlendirmelerle yakın gelecekte politika faiz oranlarında yükselme olacağı, likiditenin göreli olarak 
sıkılaştırılacağı sinyalini daha güçlü vermişlerdir. Bu durumun büyümeyi yavaşlatması yanında 
gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımlarını etkilemesi beklenmektedir.  

Öte yandan, sürdürülebilir gelişme için farkındalık ve çaba artmakta, düzenlemelerde ve uygulamalarda 
daha somut adımlar atılmaktadır. Bu yönde dönüşüm için finansmana daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Türkiye Ekonomisi: Özet 

Türkiye’de, 2021 yılı boyunca ekonomik faaliyet oldukça canlı seyretmiştir. Salgın ile mücadele 
önlemleri yanısıra üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı destekleyen uygulamalar, küresel ekonomideki 
canlanma ve uluslararası ticaret hacminin artması dış talep yoluyla büyümeyi desteklemiştir.  

Dünya geleneksel tedarik zincirlerinde sorunların yaşandığı bir dönemde bazı alanlarda yerel 
tedarikçilerin ön plana çıkmasıyla, Türkiye avantajlı bir konuma gelmiştir. Yıllık reel büyüme oranı yüzde 
11’e ulaşmıştır. Sanayi ve hizmetler sektörleri büyürken tarım sektörü küçülmüştür.  

Toplam istihdam artmıştır. Bu sayede, işgücüne katılım oranı yükselmesine karşın; işsizlik oranı 
gerilemiştir. 

Bütçe açığı ve kamu kesimi borçlanma gereği düşük düzeylerde gerçekleşmiştir. Kamu kesimi borç 
stoku gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ortalamalarına göre düşük düzeyde seyretmeye devam etmiş; 
AB tanımlı kamu borç stokunun milli gelire oranı gerilemiştir. Buna karşın kamu borç stoku içinde 
yabancı para cinsi borçların payı artmıştır. 

İhracat artışı ve altın ithalatındaki gerileme yanında turizm sektöründe yaşanan toparlanma cari işlemler 
dengesini olumlu etkilemiş; cari işlemler açığının milli gelire oranı gerilemiştir. TL’nin değer kaybı, 
özellikle yılın son çeyreğinde ithalat artışını sınırlandırmıştır.  

Dünya genelinde enerji, gıda, emtia ve lojistik maliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Fiyat artışlarının 
olduğu kategoride yer alan ürünlerin önemli ölçüde ithal girdi oluşturması ve TL’nin değer kaybetmesi 
ülkemizde enflasyonun özellikle son çeyrekte hızla yükselmesine neden olmuştur.  

Yılın son çeyreğinde politika faizi düşürülmüştür. Merkez Bankası rezervleri, yılın büyük kısmında artış 
göstermiş; fakat son çeyrekte gerilemiştir.  Uluslararası rezervler, yıl genelinde bakıldığında artmıştır.  

Gösterge tahvil getirisi yükselmiştir. Açık piyasa işlemleri ve buna bağlı olarak net iç varlıklar önemli 
ölçüde artmıştır. Bankaların Merkez Bankası’ndan açık piyasa işlemleri ve swap işlemler yoluyla 
sağladığı kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı yükselmiştir. 

Yurtdışı yerleşiklerin portföy yatırımları azalmaya devam etmiştir.  

Borsada işlem gören hisselerin piyasa değerinin milli gelire oranı gerilemiştir.  

Finansal sistemin milli gelire oranı sınırlı bir gerileme göstermiştir.  
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Türkiye Ekonomisi 2021 

Büyüme potansiyelin oldukça üzerinde gerçekleşti. 

Gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh) 2021 yılında sabit fiyatlarla yüzde 11, cari fiyatlarla yüzde 43 oranında 
artarak 7.209 milyar TL olmuştur. Gsyh deflatörü yüzde 29 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Gsyh dolar bazında ise yüzde 12 oranında artarak 813 milyar dolara yükselmiştir. Kişi başına gelir yüzde 
11 artışla 9.539 dolara yükselmiştir. 

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Sabit fiyatlarla yüzde değişme) 

 
                                                 Kaynak: TÜİK. 

Sanayi sektörü yüzde 16,8, hizmetler sektörü yüzde 21,4 büyürken, tarım sektörü ise yüzde 2,2 
daralmıştır. İnşaat sektöründeki daralma yüzde 0,9 olmuştur.  

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

  2019 2020 2021 

Büyüme (yüzde) 

   Cari fiyatlarla 15 17 43 

   Sabit fiyatlarla 0,9 1,8 11 

   Deflatör (yüzde) 13,9 14,8 28,7 

Gsyh 

   Milyar TL  4.320 5.047 7.209 

   Milyar dolar  761 717 803 

   Kişi başına gelir (dolar) 9.127 8.599 9.539 

                                         Kaynak: TÜİK. 

Hanehalkının nihai tüketim harcamaları reel olarak yüzde 15,5 oranında, kamunun tüketim harcamaları 
ise yüzde 2,2 oranında artmıştır. Yatırımlar ise yüzde 6,4 büyümüştür. Hanehalkı tüketim 
harcamalarının gsyh içindeki payı yüzde 55,1 olmuştur.  

İç ve dış talep büyümeye dengeli bir katkı sağlarken stoklar azalmıştır. Dış talebin büyümeye katkısı 
yüzde 5 düzeyinde olmuştur.  

Tasarruf oranı artmıştır 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tahminlerine göre, yurtiçi tasarruf oranının gsyh’ya 
oranı yüzde 27,4’e yükselmiştir. Tasarruf oranı, kamu sektöründe ve özel sektörde 0,3 puan artmıştır.  

Tasarruf dengesi, kamu sektöründe gsyh’nın yüzde -3,9’u, özel sektörde ise yüzde 1,4 olarak tahmin 
edilmiştir.  
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Yurtiçi Tasarruflar ve Tasarruf Dengesi (Gsyh’ya oranı, yüzde) 

  2019 2020 2021* 

Yurtiçi tasarruflar 26,0 26,8 27,4 
   Kamu 0,0 -1,0 -0,7 
   Özel 26,0 27,8 28,1 
Tasarruf dengesi 1,2 -5,0 -2,5 
   Kamu -3,5 -4,1 -3,9 
   Özel 4,7 -0,9 1,4 

                                                     * program,   Kaynak: SBB 

Genç ve dinamik nüfus  

Türkiye’nin nüfusu 2021 itibariyle 84,7 milyon kişidir. Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe 
doğru sıralandığında ortanca yaş bir önceki yıla göre artarak 33,1 olmuştur. Yıllık nüfus artış hızı, bir 
önceki yıla göre azalarak binde 12,7 olmuştur. Türkiye nüfusunun 57,8 milyonu (yüzde 68) çalışma 
çağındadır. 

Temel Demografik Göstergeler 

 

                                                  Kaynak: TÜİK 

İşsizlik oranı geriledi 

İşgücü arzı 33,7 milyon kişi, istihdam ise 29,9 milyon kişi olmuştur. İstihdam 2,8 milyon kişi artarken, 
işgücüne katılım oranı 3,3 puan yükselmiştir. İşsiz sayısı 3,9 milyon kişi;  işsizlik oranı ise yüzde 11,2 
olmuştur.  

İstihdam Göstergeleri 

  2019 2020 2021 

İşgücü (milyon kişi) 32,6 31,1 33,7 
İstihdam (milyon kişi) 28,3 27,1 29,9 
İşgücüne katılım oranı (yüzde) 52,7 49,3 52,6 
İşsizlik oranı (yüzde) 13,1 13,0 11,2 

                                               Kaynak: TÜİK. 

Çalışanların saatlik işgücü maliyetinin artışı yüzde 32,3 olmuştur. Artış, sanayi sektöründe yüzde 32,5, 
hizmet ve ticaret sektöründe ise yüzde 32,3’tür.  

Enflasyon yükseldi 

Tüketici fiyatları (Tüfe) yüzde 36,1, üretici fiyatları (Üfe) ise yüzde 79,9 oranında artmıştır. TÜFE 
enflasyonu yılın ilk üç çeyreğinde yatay bir seyir izlerken, son çeyrekte ise artış sergilemiştir.  
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Enflasyon (Yıllık yüzde değişme) 

 
                                                Kaynak: TÜİK 

İç talep gelişmelerine ek olarak, TL’deki değer kaybı, emtia, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonu 
yukarı yönde baskılamıştır. Üfe’deki yüksek oranlı artış, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısını 
arttırmıştır. Yıllık ortalama fiyat artışı, Tüfe için yüzde 19,6, Üfe için ise yüzde 43,9 düzeyindedir. 

Politika faizi yılın son çeyreğinde düşürüldü  

Merkez Bankası artan enflasyon endişeleri nedeniyle 2021 yılının ilk çeyreğinde politika faiz oranını 
arttırmıştır. Kredi büyümesini sınırlandırmak amacıyla TL zorunlu karşılık oranları da yükseltilmiştir. 
Merkez Bankası yılın son çeyreğinde, para politikasının arz ve talep koşullarındaki gelişmelere etkisi 
gerekçeleri ile politika faizinde 500 baz puan indirime gitmiştir. Böylece, 2021 yıl sonu itibariyle politika 
faizi yüzde 14 olmuştur.  

Bankalara Merkez Bankası tarafından sağlanan fonlama imkanları arttırılmıştır. Bu çerçevede, gerek 
swap işlem tutarı, gerekse net APİ fonlaması yükselmiştir.  Merkez Bankası ayrıca Aralık ayında döviz 
kurlarındaki ani ve hızlı hareketler nedeniyle satım yönünde piyasaya müdahalede bulunmuştur.  

Faiz Oranları (Dönem sonu),  Kurlar ve Enflasyon (Yıllık yüzde değişme) 
 

  2020 2021 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 
Faiz oranı (yıllık)               
   TCMB ağırlıklı ort. fon. mal. 17 19 19 18 14 
   Gösterge tahvil getirisi* 15 18 18 17 22 
Kurlar 
   ABD Doları/TL 24 28 27 13 77 
   Euro/TL 35 35 34 13 63 
Enflasyon (Tüfe) 15 16 18 20 36 

                  Kaynak: TCMB, TUİK. * dönem sonu 

TL’nin ve uluslararası rezervlerin desteklenmesi amacıyla döviz cinsi zorunlu karşılık oranları tüm vade 
dilimleri için arttırılmıştır. Ayrıca, rezerv opsiyon mekanizmasında zorunlu karşılıkların döviz ve altın 
cinsinden tesis edilmesi imkanı kademeli olarak düşürülmüş ve zaman içinde tamamen kaldırılacağı 
ifade edilmiştir.  Merkez Bankası’nın net iç varlıkları artarken, net dış varlıkları ilk üç çeyrekteki artıştan 
sonra son çeyrekte gerilemiştir. Yıl sonunda Merkez Bankası’nın net iç varlıkları 215 milyar TL artarak 
484 milyar TL olmuştur. Öte yandan, net dış varlıklar ise 23 milyar TL artışla 136 milyar TL’ye çıkmıştır. 
Sonuç olarak, para tabanı 238 milyar TL artmıştır.  

Merkez Bankası Bilançosu (Seçilmiş kalemler, milyar TL) 
 

2020 2021 

  Aralık Mart Haziran Eylül Aralık 
Net dış varlıklar 113 107 188 291 136 
Net iç varlıklar 269 276 272 210 484 
APİ 277 329 293 302 564 
Para tabanı 382 383 460 501 620 

                            Kaynak: TCMB 
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Para ikamesi arttı 

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para talepleri artmaya devam etmiştir. Döviz tevdiat hesaplarının (DTH) 
M2Y tanımlı para arzına oranı bir önceki yıla göre 11 puan yükselerek yüzde 58’e, toplam mevduatlara 
oranı ise 10 puan artarak yüzde 65’e ulaşmıştır.  

Para İkamesi (Yüzde) 

 

                   Kaynak: TCMB, BDDK 

Piyasa faiz oranları yılın son çeyreğinde yükseldi 

Merkez Bankası’nın ortalama fonlama maliyeti faiz indirimleri ile yıl sonunda yüzde 14’e gerilemiştir.  
Gösterge tahvil faizi de 7 puan artışla yüzde 22 olmuştur.  

Mevduat ve kredi faiz oranları 2021 yılında yükselirken, yükseliş yılın son çeyreğinde hız kazanmıştır. 
Üç ay vadeli TL mevduat faiz oranı yıl içinde yüzde 3,2 yükselişle yıl sonunda yüzde 17’ye; ticari kredi 
faizleri ise yüzde 19,7 seviyesinden yüzde 24,4’e yükselmiştir. Tüketici kredisi faiz oranları ise 4,1 puan 
yükselerek yüzde 26 olmuştur. 

TL’nin reel değeri geriledi 

TL ABD Doları karşısında 2021 yılında yüzde 77, Euro karşısında ise yüzde 63 oranında değer 
kaybetmiştir. TL’nin sepet kur (0,5 dolar+0,5 euro) karşısındaki değer kaybı yüzde 69 olmuştur. Tüketici 
enflasyonu dikkate alınarak hesaplanan reel kur endeksi yüzde 23 oranında azalarak 48 puan olmuştur.  

Tüfe Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)  

 
                                                    Kaynak: TCMB 
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Uluslararası rezervler arttı 

Merkez Bankası brüt rezervleri 2021 yılı ilk çeyreği sonunda 121 dolara ulaştıktan sonra yılın son 
çeyreğinde 111 milyar dolara gerilemiştir. Böylece 2021 yılında brüt rezervler 18 milyar dolar artarken, 
altın rezervleri 5 milyar dolar azalmıştır. Yıl sonu itibariyle döviz rezervleri 65 milyar dolar, altın rezervleri 
ise 38 milyar dolar düzeyindedir.  

Rezevler (milyar dolar, yüzde) 

  2020 2021 Değişme  
(milyar dolar) 

Değişme 
(yüzde) 

Brüt  rezervler 93 111 18 19 
Döviz 48 65 16 34 
Altın 43 38 -5 -11 
Diğer 2 8 6 393 
Uluslararası yükümlülükler -47 -55 -8 18 
Swap işlemler -62 -65 -3 4 

                         Kaynak: TCMB. 

Bütçe açığının milli gelire oranı geriledi  

Bütçe gelirleri yüzde 37, giderler ise yüzde 33 artmıştır. Faiz harcamaları yüzde 35 büyümüştür.  

Merkezi Yönetim Bütçesi (2021*) 
 

Milyar TL Yüzde değ. Gsyh’ya oran (yüzde) 

Bütçe gelirleri 1.407 37 19,5 

Bütçe harcamaları 1.600 33 22,2 
 Faiz harcamaları 181 35 2,5 
 Faiz dışı  1.419 33 19,7 
Bütçe dengesi -192 10 -2,7 
Faiz dışı denge -11 -72 -0,2 
Finansman 130 -24 1,8 
  Dış borçlanma (net) 28 13 0,4 
  İç borçlanma 87 -61 1,2 
  Kasa ve Banka 1 68 0,0 

                        * Geçici.  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

Bütçe açığı bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak 192 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütçe 
gelirlerinin ve harcamalarının gsyh’ya oranları sırasıyla yüzde 19,5 ve yüzde 22,2 olmuştur. Bütçe 
açığının gsyh’ya oranı ise yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Bütçe Açığının Gsyh’ya Oranı  (Yüzde)  

 
                                                  Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı. 

Kamu kesimi 87 milyar TL tutarında net iç borçlanma yapmıştır. Net dış borçlanma ise 28 milyar TL 
olmuştur. TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti yüzde 17,5, iç borç stokunun vadeye kalan süresi 
36,1 ay olmuştur.  

Kamu borçlanma gereğinin yüzde 3,9 düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Toplam kamu 
gelirlerinin gsyh’ya oranı yüzde 30,7, giderlerin payı ise yüzde 34,3 olmuştur.  
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Kamu Kesimi Borçlanma Gereğinin Gsyh’ya Oranı (Yüzde)  

 
                                                 Kaynak: SBB 

Kamuda borçluluk oranı değişmedi 

Kamu kesimi iç borç stoku 1.540 milyar TL, gsyh’ya oranı ise yüzde 21 olmuştur. Kamunun 1.426 milyar 
TL olan dış borçlarının da eklenmesiyle ulaşılan toplam borç stoku ise 2,967 milyar TL ile gsyh’nin yüzde 
41’i düzeyindedir.  

Türkiye’de kamunun borç stokunun gsyh’ya oranı, gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 129 olan oranın 
ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 64 olan oranın oldukça gerisindedir.  

AB tanımlı kamu borç stokunun gsyh’ya oranı bir önceki yıla göre 2,3 puan düşerek yüzde 37,6 
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 70’i sabit faizli, yüzde 19’u değişken faizli ve yüzde 11’i enflasyona 
endekslidir. İç borç stokunun yüzde 73’ü bankalar, yüzde 20’si banka dışı kesim, yüzde 3’ü ise yurtdışı 
yatırımcılar tarafından tutulmuştur. İç borç stokunun banka aktiflerine oranı ise yüzde 17’dir. 

İç borçlanmada dövize endeksli borçlanmanın artması ile Merkezi Yönetim Borç Stoku İçinde YP 
borçların payı yükselmeye devam etmiştir. 2021 yılında söz konusu oran bir önceki yıla göre 10 puan 
artarak yüzde 66’ya ulaşmıştır. 
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Merkezi Yönetim Borç Stoku İçinde YP Borçların Payı (Yüzde) 

 

                                                  Kaynak: TC Hazine ve Maliye Bakanlığı  

Finansal varlıkların gsyh’ya oranı  

Finansal varlıkların gsyh’ya oranı 3 puan azalarak yüzde 124’e gerilemiştir.  

TL para ve para benzeri araçların talebinin gsyh’ya oranı 4 puan düşüş ile yüzde 28 olurken, YP aktiflerin 
gsyh’ya oranı 8 puan artışla yüzde 42 düzeyinde gerçekleşmiştir. Böylece, para ve para benzeri 
araçların gsyh’ya oranı yüzde 70 olmuştur. 

Finansal Aktifler (Gsyh’ya oranı, yüzde) 

  2020 2021 Değişme (puan) 

Para ve Benzeri 66 70 4 
TL 32 28 -4 
YP 34 42 8 

Menkul Kıymetler 58 50 -8 
Özel 37 32 -5 

Hisse Senedi 35 30 -5 
Kamu 21 18 -3 

Sigorta Primi 2 1 -0,2 
BES 3 3 0,1 
Toplam 128 124 -3 

                                                            Kaynak: TCMB, SPK, TÜİK 

Hisse senetleri piyasa değerinin gsyh’ya oranı 5 puan, kamuya ait menkul kıymetlerin oranı ise 3 puan 
gerilemiştir.  

Şirketlerin piyasa değeri  

Borsa İstanbul 100 endeksi 2021 yılında TL bazında yüzde 26 yükselirken, dolar bazında ise yüzde 27 
gerilemiştir. Pay senedi piyasasında toplam işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak 7,5 trilyon 
TL olmuştur. BİST’de işlem gören tüm şirketlerin piyasa değerinin gsyh’ya oranı da 5 puan gerileyerek 
yüzde 30 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Borsa İstanbul’a kote olan şirket sayısı 381 olmuştur. Piyasa değeri yüzde 22 artarak 2,18 trilyon TL’ye 
(164 milyar dolar) yükselmiştir. Bankalar ve finansal kurumların dolar bazında piyasa değeri (QNB 
Finansbank hariç) ise bir önceki yıla göre yüzde 48 (15 milyar dolar) gerileyerek 16 milyar dolara 
gerilemiştir. 
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Finansal Kurumların Piyasa Değeri  

 
                                                      Kaynak: Borsa İstanbul. 

Yurtdışı yerleşiklerin portföylerinin toplam içindeki paylarındaki gerileme eğilimi 2021 yılında da devam 
etmiştir. Hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların payı bir önceki yıla göre 9 puan düşerek yüzde 
40 olmuştur. DİBS piyasasındaki yabancı payı ise yüzde 2,9 olmuştur.  

Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Payları (Yüzde) 

 

                                           Kaynak: TCMB, MKK   *: Saklamadaki pay senetleri üzerinden hesaplanmıştır.  

İhracat hızlı büyüdü 

Dış ticaret hacmi yüzde 27 artış ile 496 milyar dolar olmuştur. Dış ticaret hacminin gsyh’ya oranı yüzde 
62, dış ticaret açığının gsyh’ya oranı ise yüzde 6’dır. İhracatın gsyh’ya oranı yüzde 28 seviyesinde 
gerçekleşirken, ithalatın gsyh’ya oranı yüzde 34’tür. 

Dış Ticaret (Milyar dolar) 

  2019 2020 2021 

İhracat 181 170 225 
İthalat 210 220 271 
Dış ticaret açığı -30 -50 -46 
Dış ticaret açığı/gsyh (yüzde) -4 -7 -6 

                                      Kaynak: TÜİK. 

Dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 8 gerileyerek 46 milyar dolara düşmüştür. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı 6 puan artarak, yüzde 83 olmuştur.  

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020 2021

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

0

5

10

15

20

25

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020 2021

Hisse Senedi DİBS

15



 

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  (Yüzde) 

 
                                                 Kaynak: TUİK 

İhracat yüzde 32 oranında artarak 225 milyar dolara ulaşmıştır. İthalat ise yüzde 23 oranında büyüyerek 
271 milyara çıkmıştır. Dış talep artışı ihracatı desteklemiştir.   

İthalatın yüzde 9’unu tüketim malları, yüzde 77’sini ara malları oluşturmuştur. Tüketim malları ithalatı 
yüzde 3 artarken, ara malı ithalatı artan enerji fiyatları ile yüzde 29 artmıştır. İthalatın yüzde 29’u euro, 
yüzde 65’i dolar üzerinden yapılırken, ihracatın yüzde 47’si dolar; yüzde 46’sı euro ile yapılmaktadır.  
TL ile yapılan dış ticaretin toplam içindeki payı yüzde 3’tür. 

Mal Grupları İtibariyle Dış Ticaret (2021) 

  İhracat İthalat 

  Milyar dolar Yüzde değ. Yüzde pay Milyar dolar Yüzde değ. Yüzde pay 
Sermaye 25 26 11 36 13 13 
Ara mallar 115 43 51 210 29 77 
Tüketim 84 23 37 25 3 9 
Diğer 1 11 1 0,4 -32 0 
Toplam 225 33 100 271 24 100 

         Kaynak: TÜİK 

Miktar bazında ihracat yüzde 17, ithalat ise yüzde 3 artmıştır. Fiyat endeksi ihracatta yüzde 7, ithalatta 
ise yüzde 26 yükselmiştir.   

Cari işlemler açığı daraldı 

Cari işlemler hesabı 2021 yılında 15 milyar dolar açık vermiştir.  Cari işlemler açığının gsyh’ya oranı 
yüzde 1,9 olmuştur.  

Cari İşlemler Dengesi (Gsyh’ya oran, yüzde) 

 
                                                               Kaynak: TCMB, TÜİK. 

İhracattaki toparlanma, altın ithalatındaki düşüş ve turizm gelirlerindeki toparlanma cari işlemler açığının 
düşmesinde etkili olmuştur.   
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Sermaye ve Finans Hesapları (Milyar dolar) 
 

2019 2020 2021 

Cari işlemler hesabı 5 -36 -15 
   Finans hesabı(net) -1 -8 -28 
     Doğrudan yatırımlar(net) 7 5 7 
     Portföy yatırımları(net) -3 -10 1 
     Diğer yatırımlar(net) -3 13 20 
  Net hata ve noksan 0 -4 10 
Genel denge -6 32 -23 
   Resmi rezervler 6 -32 23 

                                          Kaynak: TCMB 

2021 yılında 28 milyar dolar net sermaye girişi olmuştur. Doğrudan yatırımlar yoluyla net sermaye girişi 
7 milyar dolar olurken, portföy yatırımları kanalıyla giriş 1 milyar dolar olmuştur.   

Net hata noksan kaleminde 2020 yılında 4 milyar dolar döviz çıkışı olurken, 2021 yılında 10 milyar dolar 
giriş olmuştur. Resmi rezervler 23 milyar dolar artmıştır.  

Dış borç stoku yükseldi 

Dış borç stoku, 2021 yılı itibarıyla, kamu kesiminde (TCMB hariç) 1,4 milyar dolar artarak 180 milyar 
dolara yükselirken, özel sektörde ise 2 milyar dolar artarak 235 milyar dolara çıkmıştır. TCMB’nin dış 
borç stoku 5 milyar dolar artmıştır. Böylece, toplam dış borç stoku 8 milyar dolar artarak 441 milyar dolar 
olmuştur. 

Dış Borç Stoku (Milyar dolar) 
 

2019 2020 2021 

Uzun vadeli 319 319 321 
   Kamu 138 153 157 
   TCMB 0 0 0 
   Özel 181 165 163 
     Finansal kuruluşlar 79 73 66 
     Finansal olmayan kuruluşlar 102 92 97 
Kısa vadeli 97 114 120 
   Kamu 23 25 22 
   TCMB 8 21 26 
   Özel 65 68 72 
      Finansal kuruluşlar 30 34 30 
      Finansal olmayan kuruluşlar 35 34 42 
Toplam 416 433 441 

                                    Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Özel sektör içinde finansal kuruluşların dış borç stoku azalmıştır. Finansal olmayan kuruluşların uzun 
vadeli dış borç stoku ise 8 milyar dolar artmıştır.  

Borç stoku, uzun vadeli kalemlerde 2 milyar dolar, kısa vadeli kalemlerde ise 6 milyar dolar artmıştır. 
Böylece kısa vadeli borç stokunun toplam borç stoku içindeki payı yüzde 27,3 olmuştur.   

Dış borç stokunun yüzde 47’si kamu kesimine (TCMB dahil), yüzde 53’ü özel sektöre aittir. Özel finansal 
kuruluşların borcu 97 milyar dolar, finansal olmayan özel şirketlerin borç stoku 138 milyar dolardır.  

Bankacılık sektörünün dış borç stoku 2020 yılına göre 13 milyar dolar azalarak 141 milyar dolara 
gerilemiştir. Bankaların dış borçlarının gsyh’ya oranı ise 4 puan düşerek yüzde 18 olmuştur.   

Uzun vadeli dış borç stokunun 58 milyar doları resmi kreditörlere, 137 milyar doları ise özel kreditörlere 
aittir. Uzun vadeli dış borç stokunun 126 milyar dolarlık bölümünü tahviller oluşturmaktadır. Resmi 
kreditörler içinde en büyük pay 43 milyar dolar ile uluslararası kuruluşlara olan borçlardır. 
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Dış borç stokunun gsyh’ya oranı geriledi 

Dış borç stokunun gsyh’ya oranı 5 puan azalarak yüzde 55’e gerilemiştir. Uzun vadeli borçların gsyh'ya 
oranı yüzde 40 olurken, kısa vadeli borçların oranı ise yüzde 15 olarak gerçekleşmiştir.  Kamu kesiminin 
(TCMB dahil) dış borç stokunun gsyh’ya oranı yüzde 26; özel sektörün ise yüzde 29 seviyesindedir. 

Dış Borç Stoku/gsyh (Yüzde) 
 

 
                                                       Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Finansal olmayan firmaların döviz pozisyonu azaldı 

Merkez Bankası verilerine göre, finansal kesim dışındaki firmaların varlıkları 2021 yılında 11 milyar dolar 
artarak 158 milyar dolar, yükümlülükleri ise 4 milyar dolar artarak 274 milyar dolar olmuştur. Bu 
şirketlerin net döviz açıkları 123 milyar dolardan 116  milyar dolara düşmüştür. 

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

2019 2020 2021 

Varlıklar 131 147 158 
Yükümlülükler 275 270 274 
Döviz pozisyonu -144 -123 -116 

Kısa Vadeli Varlıklar  113 130 135 
Kısa Vadeli Yükümlülükler  71 66 75 
Kısa vadeli döviz pozisyonu  42 63 60 

                                        Kaynak: TCMB 

Borçluluk oranı yükseldi 

Türkiye’de borçluluk oranının gsyh’ya oranı yüzde 166’dır. Bu oran hane halkında yüzde 16, reel sektör 
firmalarında yüzde 73, finansal kuruluşlarda ise yüzde 34’tür.  

Türkiye’de borçluluk oranı sınırlı da olsa 2021 yılında artarken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasının altında seyretmektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde ortalama 413, gelişmekte olan 
ülkelerde ise ortalama yüzde 248’dir. 
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Borçluluk Oranı (Gsyh’ya oran, yüzde)  

 
                                       Kaynak: IIF 

Orta Vadeli Program’da (OVP) 2022-2024 döneminde büyüme yüzde 5,5 öngörülüyor  

Orta Vadeli Program, 2022-2024 dönemine ait temel makro büyüklüklere ilişkin hedefleri içermektedir.  

Temel Ekonomik Büyüklükler* (Yüzde) 

                                    2022 2023 2024 
Gsyh (reel büyüme) 5,0 5,5 5,5 
Cari işlemler dengesi/ gsyh -2,2 -1,5 -1,0 
Enflasyon 9,8 8,0 7,6 
İşsizlik oranı 12,0 11,4 10,9 
Merkezi Yönetim Bütçe açığı/gsyh -3,5 -3,2 -2,9 
Merkezi Yönetim faiz dışı denge/gsyh -0,5 0,0 0,3 

                                                * Hedef. Kaynak: TC Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

Program döneminde iç ve dış talep arasında dengeli görünümün korunmasının yanı sıra, ihracat 
artışının devam etmesi, ithalatta dışa bağımlılığı azaltılmasıyla birlikte cari işlemler açığının gsyh’ya 
oranının kademeli bir şekilde azaltılması hedeflenmektedir.  

Programa göre enflasyon, 2022 yılında yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşecek, 2023 ve 2024 yıllarında 
sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7,6 olacaktır.  

Cari işlemler açığının gsyh’ya oranının Program dönemi boyunca giderek azalacağı ve 2024 yılında 
yüzde 1 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Programda gsyh büyümesinin, 2022 yılında yüzde 5’e yükseldikten sonra izleyen yıllarda yüzde 5,5 
düzeyinde gerçekleşmesi hedeflenmiştir.  
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Bankacılık Sektörü Genel Değerlendirme1 

Bankalar güçlü büyümeyi destekledi  

Bankacılık sektörünün 2021 yılı faaliyeti büyük oranda ekonomik büyüme, para politikası, para 
ikamesi, düzenleme çerçevesi ve Pandeminin ekonomik etkileri tarafından şekillendirilmiştir.  

Pandeminin ekonomiye olan olumsuz etkilerinin hafiflemeye başladığı bu dönemde, sektör 
bilançosu yılın büyük kısmında istikrarlı ve ılımlı bir artış göstermiş; yılın son çeyreğinde ise artış 
hızlanmıştır. Para ikamesi ve enflasyon TL likiditenin önemini artırmıştır. TL likidite ihtiyacı 
nedeniyle mevduat faizleri kredi faizlerinden daha hızlı yükselmiştir. 

Büyüme: Ekonomik faaliyet yılın tamamında canlı seyretmiştir. Yıllık bazda büyüme yüzde 11 
düzeyinde gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörü düzenli ve yaygın fonlama ile ekonomik faaliyeti 
desteklemiştir.  

Para politikası: Yılın ilk üç çeyreğinde uygulanan para politikası, likiditeyi dengelemek, TL 
tercihlerini güçlendirmek ve enflasyonist beklentilerde iyileştirme amaçlarını önceliklemiştir. 
Yabancı para kaynakların zorunlu karşılık oranları toplamda 800 baz puan artırılmıştır. TL zorunlu 
karşılıkların döviz olarak tesis edilebilme imkanı yüzde 30 düzeyinden kademeli olarak sıfıra 
indirilmiştir. Benzer şekilde standart altın cinsinden tesis edilebilecek zorunlu karşılık oranı da 
yüzde 20’den yüzde 10’a indirilmiş; bu oranın da kademeli olarak 0’a indirileceği açıklanmıştır. 

Yılın son çeyreğinde yeni ekonomik yaklaşım çerçevesinde politika faizlerinde yeniden indirim 
yapılmıştır. TCMB politika faizi dört adımda 500 baz puan düşürülerek yüzde 14’e indirilmiştir.  

Yılın son günlerinde, kur korumalı ve altın korumalı dönüşüm hesapları uygulamaya geçirilmiştir. 
Bankalarda döviz olarak tutulan mevduatın belli oranda dönüşümünün sağlanmaması halinde 
bankalara komisyon uygulanacağı açıklanmıştır.  

Para ikamesi: Toplam mevduat içinde yabancı paranın payı Aralık 2020’de yüzde 55 iken; Aralık 
2021’de yüzde 65’e yükselmiştir. Yabancı para mevduatın dolar karşılığı Aralık 2020’de 257 milyar 
dolar iken; Aralık 2021’de önemli bir değişiklik göstermemiştir. Yabancı para oranının 
yükselmesinde TL’nin değer kaybı etkili olmuştur.   

Düzenleme Çerçevesi: Düzenleme çerçevesi yıl genelinde ekonomik faaliyeti desteklemek ve TL 
talebini artırmaya dönük olmuştur. Yılın son çeyreğinde ve 2022’nin ilk aylarında TL tercihini 
güçlendirmeye yönelik somut adımlar daha belirgin hale gelmiştir.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı TL’ye olan talebi özendirmek için TL mevduat faizinde stopaj indirimini 
uzatmış ve TL hesaplar için “Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı” uygulamasını açıklamıştır. Daha 
sonra bu uygulama kıymetli maden hesaplarına ve tüzel kişilere de yaygınlaştırılarak, çeşitli vergi 
avantajlarıyla da desteklenmiştir. 

TCMB tarafından yıl içinde yapılan ve döviz mevduatın maliyetini artıran zorunlu karşılık 
düzenlemelerinin yanı sıra, Aralık ayında döviz piyasasına doğrudan satımla müdahale edilmiş; 
ayrıca BIST Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda TCMB tarafından doğrudan işlem yapılmıştır.  

Hükümetin ekonomik faaliyeti destekleyen uygulamaları çerçevesinde, çeşitli sektörlerde salgın 
başlangıcından itibaren uygulanmakta olan KDV indirimlerinin süreleri uzatılmış; reeskont kredisi 
imkanı 20 milyar dolardan 30 milyar dolara yükseltilmiştir. Ayrıca, ticari müşterilere yönelik uygun 
koşullarda kredi imkanları sunulmaya devam edilmiştir. 

                                                   
1 Aksi belirtilmedikçe mevduat, kalkınma ve yatırım ile katılım bankalarını içerir. BDDK verileri kullanılmıştır.  
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TCMB tarafından, döviz rezervlerini güçlendirmek için ihracat gelirlerinin yüzde 25’inin TCMB’ye 
satılması uygulaması 2022 yılı başlarında uygulamaya alınmıştır. Ayrıca reeskont kredisinden 
faydalanmak isteyen firmaların döviz mevduatlarını kısmen TL’ye çevirme yükümlülüğü getirilmiştir.  

Küresel ekonomide yaşanan hızlı toparlanmaya rağmen küresel tedarik zincirinde yaşanan 
bozulmalar, dünyada enerji, gıda ve emtia fiyatlarındaki hızlı artış ve navlun maliyetlerindeki 
yükselme girdi maliyetlerinin artmasına neden olmuş, işletmelerin kaynak talepleri yükselmiştir. 

 

Bilanço büyümesi hızlanmıştır: TL kredi arzı ve menkul değerler cüzdanındaki artış, TL’nin değer 
kaybı, bankacılık sektörünün toplam bilanço genişlemesini hızlandırmıştır. Toplam aktiflerin 
gsyh’ye oranı 7 puan artarak yüzde 128’e ulaşmıştır.  

Kredi büyümesi devam etmiştir: Kredi stokunun büyüme hızı Aralık 2020 itibariyle yüzde 35 iken; 
yılın son çeyreğine kadar daha yavaş bir seyir göstermiştir. Yılın son çeyreğinde kredi büyümesi 
yeniden ivme kazanmış, Aralık 2021 itibariyle yüzde 37 olmuştur. TL krediler 480 milyar TL, toplam 
krediler 1.325 milyar TL artmıştır.  

Kredi/gsyh oranı (takipteki krediler hariç) yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. Kredilerin yüzde 56’sı 
büyük işletmelere, yüzde 22’si KOBİ’lere, yüzde 22’si ise bireysel müşterilere kullandırılmıştır.  

TL’nin desteklenmesi yönünde atılan adımlar 

2021 yılı Aralık ayından itibaren TL talebini destekleyecek adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu 
çerçevede, YP ve altın mevduatların TL’ye dönüştürülmesi, amacıyla yeni mevduat ürünleri 
tanıtılmıştır.  

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren kişilerin muhtemel kurlar artışı karşısında 
korunması için Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği altında “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” 
ürünü devreye alınmıştır. Ürün, TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve 
vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap 
nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır 

TCMB destekli olarak Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata 
Dönüşümün Desteklenmesi ile YP mevduattan TL hesaba dönüşüm uygulanması ile YP 
mevduat hesabı olan müşterilerin TL mevduat hesaba dönüşümünü amaçlanmıştır. Bu 
çerçevede dolar, euro ve sterlin cinsinden DTH veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan 
müşterilerin TL mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde söz konusu hesaplara destek 
uygulanmasına karar verilmiştir. Yine TCMB desteği ile Altın Hesaplarından Türk Lirası 
Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesi uygulaması ile altın cinsinden mevduat ve 
katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde 
mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir. 

TCMB tarafından 2022 yılı Şubat ayında yurt dışındaki yerleşik vatandaşlar ile bu vatandaşların 
yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını ülkemizdeki bankalarda değerlendirmelerini sağlayan ve 
TCMB tarafından kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri kazanma avantajı verilen ve TL 
YUVAM hesabı açıklanmıştır.  

TL’yi destekleyen ürünlerine ek olarak, TCMB zorunlu karşılık politikalarında da adımlar 
atmıştır. TL yükümlülükler için tutulan zorunlu karşılıkların sadece TL ile tesisi prensibi 
doğrultusunda, döviz cinsinden tesis edilme imkânı 2021 yılı Ekim ayında sonlandırılmıştır. 
Standart ve hurda altın olarak tesisinin de 2022 yılında kaldırılması planlandığı açıklanmıştır. 
Ayrıca, yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade 
dilimlerinde artırılmıştır. 
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Kredi riski: Aralık 2021 itibariyle, mevduat ve kalkınma ve yatırım bankaları için, birinci grupta 
sınıflandırılan kredilerin toplam içindeki payının yüzde 85, ikinci grup kredilerin payının ise yüzde 
11 olduğu tahmin edilmektedir. Genel karşılıkların ikinci grupta sınıflandırılan kredilere oranının 
yüzde 21 olduğu tahmin edilmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı yıl sonu itibariyle yüzde 3,2 
olmuştur. Bunda, yapılandırmalar, özeli nitelikli kredi paketlerinin yanısıra güçlü milli gelir 
büyümesinin etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Tahsili gecikmiş alacak oranı kurumsal kredilerde 
yüzde 3,4, bireysel kredilerde ise yüzde 2,4’tür.  

Yeniden Yapılandırma: Yeniden yapılandırılan kredi miktarının (mevduat ve kalkınma ve yatırım 
bankaları için) 320 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu rakam, kredi hacminin yüzde 
6’sına karşılık gelmektedir. 

Kamu finansmanına destek: Kamunun borçlanma ihtiyacı büyük ölçüde bankalar tarafından 
finanse edilmiştir. Ağırlıklı bölümü Devlet iç borçlanma senetlerinden oluşan menkul kıymetler 
portföyü yüzde 44 artarak 1.477 milyar TL’ye ulaşmış ve toplam aktiflerin yüzde 16’sını 
oluşturmuştur.  

TL’nin değer kaybının da etkisiyle yabancı para mevduat daha hızlı artmıştır: TL mevduat 334 
milyar TL, toplam mevduat ise 1.848 milyar TL artmıştır. TL’nin değer kaybı nedeniyle YP 
mevduatın TL karşılığı büyümüştür. 

Para ikamesi: Toplam mevduat içinde TL mevduatın payı yüzde 45’ten yüzde 35’e gerilemiştir.  

TL kredi/TL mevduat oranı aynı kalmıştır: Kredi mevduat oranı yüzde 92 seviyesinde 
gerçekleşmiştir. Bu oran TL kredi ve mevduatta önemli bir değişiklik göstermeyerek yüzde 151, YP 
kredi ve mevduatta ise 4 puan gerileyerek; yüzde 60 düzeyinde olmuştur. 

TCMB’den ek likidite imkanı: TL kredi genişlemesi ile TL mevduat arasındaki artan farkı finanse 
etmek için para piyasaları ve TCMB’den repo ve swap işlemleri yoluyla kullanılan likidite 2020’de 
568 milyar TL’den, Aralık 2021’de 915 milyar TL’ye çıkmıştır. 

Yurtdışına net ödeme: Yabancı para kredilere olan talebin düşmesi nedeniyle bankalar yurtdışı 
borçlanmalarını azaltmışlar ve 2021 yılında 2,6 milyar dolar net ödeme yapmışlardır. Risk 
primindeki artışın etkisiyle borçlanma maliyeti yükselmiştir.  

Bilançoda TL’nin payı: TL’nin kaynaklar içindeki payı yüzde 42, varlıklar içindeki payı ise yüzde 
49 olmuştur.  

Kur riski dengeli seyretmiştir: Net genel pozisyonun yasal özkaynaklara oranı yüzde 6,2 fazla 
vermiştir.  

Kredi ve mevduat faizleri: Mevduat ve kredi faizleri yılın büyük kısmında yüzde 18 civarında 
seyretmiştir. Yılın son çeyreğinde hafifçe gerileyen kredi ve mevduat faizleri, Aralık ayında yeniden 
yükselmiştir. TL mevduat faiz oranı Ekim ve Kasım aylarında yüzde 16’ya düştükten sonra, yıl 
sonunda yüzde 21’e çıkmıştır. Kredi faiz oranları benzer şekilde yılın büyük kısmında yüzde 20’ye 
yakın seyrettikten sonra Ekim ve Kasım aylarında yüzde 19’a gerilemiş ve yılsonunda yüzde 24’e 
sıçramıştır.  

Özkaynak karlılığı: Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 10,7’den yüzde 14,1’e yükselmiş, ancak 
enflasyonun ve DİBS getirisinin gerisinde kalmaya devam etmiştir.  

Özkaynaklar dolar cinsinden azalmıştır: Özkaynaklar yüzde 19 oranında artarak 711 milyar 
TL’ye yükselmiş; dolar cinsinden ise yüzde 34 azalarak 53 milyar dolara gerilemiştir.  

Sermaye yeterliliği: Yasal özkaynakların risk ağırlıklı varlıklara oranı yüzde 18,3, çekirdek rasyo 
ise yüzde 13,4 ile yüksek bir düzeyde seyretmiştir. 

Kar dağıtımına izin verilmiştir: Bankaların 2021 yılı karının sınırlı ölçüde de olsa dağıtılmasına 
izin verilmiştir.  
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Bankaların piyasa değeri: BİST’te işlem göre bankacılık sektör hisselerinin (QNB Finansbank 
hariç) piyasa değeri 32 milyar dolardan 16 milyar dolara gerilemiştir. Bankacılık sektörü piyasa 
değerinin toplam piyasa değerine oranı yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Piyasa değerinin defter 
değerine oranı 0,71’den 0,58’e gerilemiştir. Bu oranın düşük düzeyde seyretmesinin başlıca 
nedeninin, özkaynak karlılığının düşük kalması ve kar dağıtımının sınırlandırılması olduğu 
düşünülmektedir.  

Finansal kuruluşlar ve sektör payları: Aktif büyüklüklerine göre, finansal sektörde bankacılık 
sektörünün payı yüzde 82’dir.Portföy yönetim şirketleri yüzde 6, sigorta şirketleri yüzde 4 ve işsizlik 
fonu yüzde 2 oranında paya sahiptir. Diğer finansal kuruluşların payı yüzde 1 veya altındadır.  

 
Risk Merkezi: Risk Merkezi’nin 57 banka, 52 faktoring şirketi, 22 finansal kiralama şirketi, 17 
finansman şirketi, 21 varlık yönetim şirketi, 10 kredi sigortası işlemi yapan sigorta şirketi, Kredi 
Garanti Fonu, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği, Borsa İstanbul A.Ş., JCR Avrasya 
Derecelendirme A.Ş., Birleşik İpotek Finansman A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. , T.C. Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve İhracatı 
Geliştirme A.Ş.  olmak üzere  187  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 2021 döneminde üyeler tarafından; 
 
•    bireysel nitelikli kredi ve kredi kartı uygulaması (KRS) kapsamında 726 milyon  adet,  
•    ticari nitelikli kredi uygulaması (KRM) kapsamında 89 milyon  adet, 
•    gerçek ve tüzel kişilere ilişkin özet bilgilerin yer aldığı kredi limit kredi risk (KLKR) uygulaması ve 
risk raporu uygulaması kapsamında 72 milyon   adet, 
•    çek uygulaması kapsamında 64 milyon  adet müşteri sorgusu gerçekleştirilmiştir. 
 
 
 

 Türkiye’de Finansal Kuruluşların Aktif Büyüklüğü (Eylül 2021, milyar TL) 

Sektör Tutar Toplam İçindeki Pay (%) 

Bankalar  6.392 82 

Portföy yönetim şirketleri  483 6 
Sigorta şirketleri 340 4 

İşsizlik sigortası fonu 191 2 

Emeklilik yatırım fonları  114 1 

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 80 1 
Finansal kiralama şirketleri 53 1 

Faktoring şirketleri  46 1 

Finansman şirketleri  44 1 
Aracı kurumlar 5 0 

Reasürans şirketleri 9 0 

Girişim sermayesi*  5 0,1 
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları  0,6 0 

Toplam 7.762 100 
*Tebliğ değişikliği nedeniyle 31.12.2013 tarihinden itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy tablosu hazırlama 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
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Finansal kuruluşlar, düzenleme ve denetleme sistemi:  Kredi kuruluşlarının düzenlenmesi ve 
denetimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılmaktadır.  Sermaye Piyasası 
Kurumu, sermaye piyasası kurumlarının düzenlenmesi ve denetiminden sorumludur. 

Sigorta sektörünün faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetimi Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu uhdesindedir. Ödeme sisteminin çalışması ve ödeme şirketlerinin 
gözetim ve denetimi Merkez Bankası tarafından yapılmaktadır. 

Türkiye’de Finansal Sektörde Düzenleme ve Denetim 
Finansal kurumlar/işlemler Düzenleme ve Denetim Otoritesi 

Banka ve diğer kredi kuruluşları 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu 

   Bankalar 

   Finansal kiralama şirketleri 

   Faktoring şirketleri 

   Finansman şirketleri 

   Varlık yönetim şirketleri 

Sermaye piyasası kuruluşları 

Sermaye Piyasası Kurumu 

   Yatırım fonları 

   Aracı kurumlar  

   Gayrimenkul yatırım ortaklıkları 

   Menkul kıymet yatırım ortaklıkları 

   Portföy yönetim şirketleri 

   Girişim sermayesi 

   Emeklilik yatırım fonları 

Sigorta/Reasürans  şirketleri 
Emeklilik Şirketleri 

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 

Ödeme sistemleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

Tasarruf sigorta sistemi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Suç gelirleriyle mücadele ve terörün finansmanının önlenmesi MASAK 
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Bankacılık Sektörü 2021 

Faaliyetteki bankalar  

2021 itibariyle 57 banka faaliyet göstermiştir. Bankaların 35 tanesi mevduat bankası, 16 tanesi ise 
kalkınma ve yatırım bankasıdır. Mevduat bankalarından 3’ü kamusal sermayeli, 8’i özel sermayeli 
bankadır. Türkiye’de 6 adet katılım bankası bulunmaktadır.[1]   

Banka sayısı 
 

 2019 2020 2021 

Mevduat bankaları 34 34 35 
  Kamu sermayeli 3 3 3 
  Özel sermayeli 8 8 8 
  Yabancı sermayeli 21 21 21 
TMSF  2 2 3 
Kalkınma ve yatırım bankaları 13 14 16 
Katılım bankaları 6 6 6 
Toplam 53 54 57 

                                              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, 9’u özel sermayeli ve 4’ü yabancı sermayeli 
bankadır.  

Türkiye'de Bankacılık Sektörü Sermaye Yapısı (yüzde) 
 

 
Kaynak: TBB 

Eylül 2021 itibariyle, banka özkaynaklarını temsil eden hisselerin yüzde 22’si halka arz edilmiştir. 
Hisselerin yüzde 55,4’ü yerleşiklerin, kalan yüzde 22,6’sı ise yerleşik olmayanların sahipliğindedir. 
Geçen yılsonuna göre, yerleşiklere ait hisselerin payı 1,4 puan gerilerken; yerleşik olmayanlara ait 
olan ve halka arz edilen hisseler sırasıyla yüzde 1 ve yüzde 0,4 artmıştır.  

 

 

 

 

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

Çalışan sayısı bir önceki yıla göre sınırlı bir şekilde gerilemiş ve 202 bin kişi olmuştur.  

İstihdam (Bin kişi) 

 
         
 
 
 
 
 

 
   

                         Kaynak: TBB, BDDK 

Çalışanların yüzde 89’u mevduat bankaları, yüzde 2,5’i kalkınma ve yatırım bankaları, yüzde 8,5’i ise 
katılım bankaları tarafından istihdam edilmiştir.  

Bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 31’i kamu sermayeli mevduat bankalarında, yüzde 32’si 
özel sermayeli mevduat bankalarında ve yüzde 26’sı yabancı sermayeli bankalarda çalışmaktadır. 
Sektörde kadın çalışanların oranı yüzde 51’dir.  

Şube sayısı 

Şube sayısı 23 adet azalarak 11.171’e gerilemiştir. Şube sayısındaki azalma özel ve yabancı 
mevduat bankalarından kaynaklanmıştır.  

Şube Sayısı* 
  2020 2021 Değişme 

Mevduat bankaları 9.875 9.792 -83 
   Kamu sermayeli 3.701 3.715 14 
   Özel sermayeli 3.643 3.573 -70 
   Yabancı sermayeli 2.529 2.434 -95 
   TMSF Devr.  2 2 0 
Kalk. Yat. bankaları 64 68 4 
Katılım bankaları 1.255 1.311 56 
Toplam 11.194 11.171 -23 

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

Şube sayısı, özel sermayeli mevduat bankalarında 70, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 95 
azalırken; kamu sermayeli mevduat bankalarında 14 adet, kalkınma ve yatırım bankalarında 4 adet 
ve katılım bankalarında 56 adet artmıştır. 

100.000 bin kişiye düşen Çalışan ve Şube (adet) 

 

 
Kaynak: TBB, TÜİK 

2021 yılında, 100.000 kişiye düşen çalışan sayısı 2 kişi gerileyerek 241, şube sayısı ise 0,4 düşerek 
13 adet olmuştur.   
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Şube Çalışan (sağ eksen)

  2020 2021 Değişme 

Mevduat bankaları 181 180 -1 
   Kamu sermayeli 62 62 0 
   Özel sermayeli 67 66 -1 
   Yabancı sermayeli 52 52 0 
   TMSF Devr. 0,2 0,2 0 
Kalk. ve yat. bankaları 5 5 0 
Katılım bankaları 17 17 0 
Toplam 203 202 -1 
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Yoğunlaşma 

İlk beş bankanın aktiflerinin sektör payı yüzde 58’dir. Mevduat hacmine göre, ilk beş bankanın 
toplam içindeki payı 1 puan, krediler içindeki payları ise 2 puan gerilemiştir. 

Yoğunlaşma (Yüzde)  
 

  2005 2020 2021 

İlk beş banka* 
   Aktif 63 60 58 
   Mevduat 66 66 65 
   Kredi 56 60 58 
İlk on banka* 
   Aktif 85 87 87 
   Mevduat 89 90 90 
   Kredi 80 88 88 

                                                          * Toplam aktiflere göre.  
                                                           Kaynak: TBB. 

İlk on bankanın toplam aktifler içindeki payları aynı kalarak yüzde 87 olmuştur. İlk on bankanın 
toplam mevduat içindeki payı yüzde 90 olurken; krediler içindeki payları ise yüzde 88 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 (2021)  
 

Milyar dolar 0-2 2-10 10-40 40-80 80-100 100+ 

Mevduat 11 11 3 4 2 1 
  Kamu 

    
2 1 

  Özel 1 3 1 3     
  Yabancı 10 8 2 1 

  Fon 2           
Kal.Yat. 9 5 1 

   Toplam 22 16 4 4 2 1 
           Kaynak: TBB 

Aktif büyüklüğü 100 milyar doların üzerinde 1, 40 milyar dolar ile 80 milyar dolar arasında 4 banka 
vardır. Bununla birlikte, 38 tane bankanın aktif büyüklüğü 10 milyar doların altındadır. 

Bilanço büyüklüğü 

Toplam aktifler yüzde 51 artarak 9,2 trilyon TL’ye yükselmiştir. Toplam aktifler dolar bazında yüzde 
16 azalarak 691 milyar dolar olmuştur. Sabit kurlarla toplam aktifler yüzde 17 oranında artmıştır. Bu 
artışın önemli kısmı TL kalemlerden gelmiştir. Toplam aktiflerin gsyh’ya oranı 8 puan artarak yüzde 
128’e yükselmiştir. 

           Toplam Aktifler (milyar dolar)                                   Toplam Aktifler / Gsyh (yüzde) 

 
Kaynak: BDDK 
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Bilançonun büyüme hızı mevduat bankalarında yüzde 49; kamu sermayeli bankalarda yüzde 41, 
özel sermayeli bankalarda yüzde 56 ve yabancı sermayeli bankalarda ise yüzde 55’tir. Kalkınma ve 
yatırım bankalarının bilanço artış hızı yüzde 59, katılım bankalarının ise yüzde 64 olmuştur. 

Sektör payları 

Mevduat bankalarının aktiflerinin sektör içindeki payı yüzde 86, kalkınma ve yatırım bankalarının 
payı yüzde 7, katılım bankalarının payı ise yüzde 7 olmuştur. Kamu sermayeli mevduat bankalarının 
payı yüzde 37, özel sermayeli mevduat bankalarının payı yüzde 29, yabancı sermayeli mevduat 
bankalarının payı ise yüzde 20’dir.  

Banka Gruplarının Sektör Payları (2021, yüzde) 

 
 
 
 
 
 
                                                                  

              Kaynak: BDDK 

Bilanço dışı işlemler 

Bilanço dışı işlemler yüzde 56 oranında büyümüştür. Gayrinakdi kredi ve yükümlülükler kalemi 
yüzde 67, taahhütler kalemi ise yüzde 53 artmıştır. Toplam aktiflerin gayri nakdi kredilere oranı 
yüzde 99’dur. Türev finansal araçlar, büyük ölçüde riskten korunma amacıyla yapılan işlemleri 
göstermektedir. 

Bilanço Dışı İşlemler 

 
 
 
 
 
 

                                          Kaynak: BDDK. 

Bilançonun Türk Lirası – yabancı para yapısı   

Türk lirası aktifler yüzde 27, Türk lirası pasifler ise yüzde 29 artmıştır. Buna karşılık, yabancı para 
aktiflerin TL karşılığı yüzde 83; pasifler ise yüzde 72 büyümüştür.  

Seçilmiş YP Bilanço Kalemleri (Milyar dolar) 
  2020 2021 Yüzde değişme 

Likit Aktifler 100 124 24 
 Bankalar 20 29 45 
 Zorunlu karşılıklar 43 53 23 
Menkul kıymetler 60 59 -2 
Krediler 165 155 -6 
Aktifler 348 355 2 
Mevduat 257 257 0 
Merkez Bankası 15 13 -13 
Bankalar 76 71 -7 
Repo 12 11 -8 
İhraç edilen men.kıy. 22 18 -18 
Sermaye ben. Krediler 19 18 -5 
Pasifler 417 400 -4 

                           Kaynak: BDDK 

Bilanço içinde Türk lirası aktiflerin payı 9 puan azalarak yüzde 49’e gerilerken, TL pasiflerin payı ise 
7 puan azalarak yüzde 42 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında YP krediler 10 milyar dolar azalırken; 
YP likit aktifler 24 milyar dolar artmıştır.  

 Aktifler Krediler Mevduat 

Mevduat  86 85 90 
   Kamu 37 36 38 
   Özel 29 28 31 
   Yabancı 20 20 21 
KYB 7 8 0 
Katılım  7 7 10 
Sektör 100 100 100 

                                                       Milyar TL Milyar dolar Yüzde değişme 

    TL dolar 
Bilanço Dışı Kalemler 9.340 701 56 -14 
Gayrinakdi yükümlülükler 1.674 126 67  -8 
Taahhütler 7,666 575 53 -15 
  Türev finansal araçlar 6.199 465 56 -14 
  Diğer taahhütler 1.467 110 44 -17 
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Türk Lirası Kalemlerin Bilanço İçindeki Payı  (Yüzde) 

 
                                                  Kaynak: BDDK 

Yabancı sermayeli bankalarda TL aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 47, kamu sermayeli 
bankalarda yüzde 55, özel sermayeli bankalarda ise yüzde 51 düzeyindedir.  

Benzer farklılıklar kaynakların dağılımında da vardır. Nitekim kamu sermayeli bankalarda, TL 
pasiflerin toplam pasifler içindeki payı yüzde 50 iken, bu oran özel sermayeli bankalarda yüzde 42 ve 
yabancı sermayeli bankalarda yüzde 37’dir.   

Bankaların YP borç stoku  

Bankaların bilançosu içinde YP kalemler, aktiflerde 355 milyar dolar, pasiflerde ise 400 milyar 
dolardır. YP aktiflerin yüzde 44’lük bölümü kredilerden gelmektedir. Kaynak tarafında ise yüzde 
64’lük bölüm, yerleşiklere ait olan yabancı para mevduatlar oluşturmaktadır.  

Kur riski  

Bilanço içi döviz pozisyonu 564 milyar TL (42 milyar dolar) açık verirken, yabancı para net genel 
pozisyonu 58 milyar TL (4 milyar dolar) fazla vermiştir. Net genel pozisyonun özkaynaklara oranı 
yüzde 8 olarak gerçekleşmiştir.  

Döviz Pozisyonu (Milyar dolar) 
 
 

2020 2021 Yüzde değişme 

Bilanço içi döviz pozisyonu    
    Varlıklar 359 357 -1 
    Yükümlülük 414 399 -4 
    Döviz pozisyonu -60 -42 - 
Bilanço dışı döviz pozisyonu 64 46 -27 
Net döviz pozisyonu 4 4 - 

                                    Kaynak: BDDK 

 

 

 

 

 

 

 

61

56 57 58

49

53

50 50 49

42

2017 2018 2019 2020 2021

Aktif Pasif

29



 

Dışa açıklık oranı  

Bankacılık sektöründe yurtdışı varlıkların toplam varlıklara oranı yüzde 11; yurtdışı yükümlülüklerin 
toplam varlıklara oranı ise yüzde 19 olmuştur. Yurtdışı varlıklar, yurtdışı yükümlülüklerin yüzde 62’si 
seviyesindedir.  

Bankacılık Sektörü Dışa Açıklık  (yüzde) 

 
                                                             Kaynak: BDDK 

Bilanço yapısı  

Varlıkların yüzde 53’ü kredilerden, yüzde 21’i likit aktiflerden oluşmaktadır. Menkul değerlerin payı 
yüzde 16 düzeyindedir. İştirak ve sabit kıymetlerin payı yüzde 2’dir.  

Kaynakların yüzde 58’i mevduat, yüzde 25’i mevduat dışı kaynaklardan oluşmaktadır. Özkaynakların 
payı yüzde 8, diğer pasiflerin payı ise yüzde 9 düzeyindedir. 

Seçilmiş Bilanço Kalemleri (2021) 

        Yüzde pay 

  Milyar TL Milyar dolar TL Yüzde değ. 2020 2021 
  Likit aktifler 1.932 145 115 15 21 
  Finansal varlıklar 1.477 111 44 17 16 
  Krediler 4.901 368 37 59 53 
Aktifler 9.213 691 51 100 100 
  Mevduat 5.303 398 53 57 58 
  Mevduat dışı 2.291 172 56 24 25 
  Özkaynaklar   711 53 18 10 8 
Pasifler 9.213 691 51 100 100 

          Kaynak: BDDK 

Kredi hacmi nominal olarak yüzde 37, 13 haftalık hareketli ortalama olarak sabit kurlarla yüzde 15 
oranında artarak 4.901 milyar TL (468 milyar dolar) olmuştur. 

Krediler (Takipteki alacaklar dahil, gsyh’ya oran, yüzde) 

 
                                                Kaynak: BDDK, TÜİK 
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Büyük ölçekli işletmelere ve proje finansmanına kullandırılan kredilerin (takipteki alacaklar dahil) 
gsyh’ya oranı 40, KOBİ’lere kullandırılan kredilerin gsyh’ya oranı yüzde 15 ve bireylere kullandırılan 
kredilerin gsyh’ya oranı ise yüzde 16’dır. Geçen yılın aynı dönemine göre kurumsal kredilerin 
gsyh’ya oranı 1 puan; bireysel kredilerin gsyh’ya oranı ise 2 puan azalmıştır. Kredilerin yüzde 58’i 
Türk lirası, yüzde 42’si ise yabancı para kredilerden oluşmuştur.  

Kredilerin dağılımı 

Krediler içinde büyük işletmelere ve projelere kullandırılan kredilerin payı yüzde 57, KOBİ kredilerinin 
payı yüzde 21, bireysel kredilerin payı ise yüzde 22 olmuştur. Toplam kredilerden imalat sanayii 
yüzde 21, ticaret yüzde 12, inşaat yüzde 9 ve enerji sektörü yüzde 8 pay almıştır.  

Kredilerin Dağılımı (Milyar TL)   

  
2021 

Değişme 
(yüzde) 

Pay (yüzde) Gsyh oran 
(yüzde) 

Kurumsal 3.940 39 78 55 
   KOBİ  1.074 19 21 15 
Bireysel 1.118 24 22 16 
   Kredi kartları 318 51 6 4 
   Tüketici ve konut  786 16 16 11 
       Konut 302 8 6 4 
       Otomobil 14 17 0 0 
       Tüketici 484 22 10 7 
Toplam 5.058 36 100 71 

                                 Kaynak: BDDK. 

Proje finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerde toplam taahhüt miktarı yüzde 55 artarak 804 
milyar TL (60 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu krediler içinde en yüksek payı yüzde 41 ile 
enerji sektörü almaktadır. Proje kredilerinin yüzde 11’i gayrimenkul; yüzde 35’i de altyapı alanlarına 
kullandırılmıştır. Diğer kredi türlerinin toplam içindeki payı yüzde 13 düzeyindedir. 

Proje Kredileri (Milyar TL) 
  2020 2021 Yüzde değişme 

Risk Bakiyesi 520 804 55 
  Nakdi 476 737 55 
  Gayrinakdi 44 66 50 
Toplam taahhüt 605 992 64 

                                                Kaynak: TBB 

KOBİ’lere kullandırılan nakit krediler yüzde 27; gayri nakdi krediler ise yüzde 41 artmıştır. Kredi 
kullandırılan KOBİ sayısı 4,1 milyondur.  

KOBİ kredilerinin yüzde 29’u mikro işletmelere, yüzde 32’si küçük, yüzde 39’u orta işletmelere 
kullandırılmıştır. KOBİ kredisinin ortalama büyüklüğü 259 bin TL’dir. 

Bireysel kredi kullananların sayısı (tekil olarak) 34,9 milyon olmuştur. Bireysel krediler içinde, konut 
kredilerinin payı yüzde 30, ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 46, kredi kartlarının payı yüzde 23, 
otomobil kredilerinin payı ise yüzde 1 olmuştur. Aralık 2020 itibariyle, toplam 2,5 milyon kişi, 
ortalama 124 bin TL konut kredisi kullanmıştır. İhtiyaç kredisi kullananların sayısı 28,1 milyon kişi, 
ortalama kredi miktarı ise 16,8 bin TL’dir. 

Kredilerdeki 1.325 milyar TL artışın yüzde 31’lik bölümü kamu bankalarından gelmiştir. Kredi 
artışının yüzde 29’u özel, yüzde 21’i ise yabancı sermayeli bankalara aittir.  

Mevduat 1.848 milyar TL artarken, bunun yüzde 33’ü kamu bankalarında gerçekleşmiştir. Mevduat 
artışının yüzde 32’si özel bankalarında, yüzde 23’ü ise yabancı sermayeli bankalardadır. Mevduat 
artışında en önemli faktör, TL’nin değer kaybı olmuştur.  
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Kredi ve Mevduat Artışına Katkılar (yüzde) 

                            

                                                 Kaynak: BDDK  

Banka dışı finansal kuruluşların kredileri 

TBB Risk Merkezi Raporu’na göre Türkiye’de banka dışı kredi kurumları tarafından doğrudan 
kullandırılan nakdi krediler Aralık 2021 itibariyle 165 milyar TL olmuştur. Nakdi kredilerin 83 milyar 
TL’si finansal kiralama şirketleri, 42 milyar TL’si finansman şirketleri ve 42 milyar TL’si ise faktoring 
şirketleri tarafından kullandırılmıştır.  

Bankalar Dışındaki Finansal Kuruluşların Kredileri (2021) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         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 2021 yılı sonu itibariyle 11 milyar TL olmuştur. 
Böylece, tasfiye olacak alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 7 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Banka dışı kredi kurumlarına ait kredilerin gsyh’ya oranı yüzde 2,4 olmuştur. 

Kredi riski  

Tahsili gecikmiş alacaklar yüzde 5 oranında artarak 160 milyar TL düzeyine yükselmiştir. Özel 
karşılık öncesi tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 3,2 olmuştur.   

Özel Karşılık Öncesi Takipteki Krediler/Toplam krediler (yüzde)  

 
                                          Kaynak: BDDK  
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  Nakdi Krediler* 
(milyar TL) 

Gsyh Oran 
(yüzde) 

Finansal Kiralama 83 1,2 
Tüketici Finansman 42 0,6 
Faktoring  42 0,6 
Toplam 165 2,4 
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Bu oran kurumsal kredilerde yüzde 3,4, bireysel kredilerde ise yüzde 2,4’tür. Kredi kartlarında tahsili 
gecikmiş alacak oranı yüzde 2,5; KOBİ kredilerinde ise yüzde 5,5’tir. Sektörler itibariyle tahsili 
gecikmiş alacak oranı inşaat sektöründe yüzde 6,9, ticaret sektöründe yüzde 3,7, enerji sektöründe 
yüzde 4,6, madencilik sektöründe 2,6 ve imalat sektöründe yüzde 2,2 düzeyindedir.  

Tahsili Gecikmiş Alacaklar (Toplam kredilere oranı, yüzde) 

 

 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: BDDK. 

Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarında, Aralık 2021 itibariyle, birinci grupta sınıflandırılan 
kredilerin 4.137 milyar TL ile toplam kredilerin yüzde 85’i olduğu, yakın izlemedeki kredi miktarının 
ise 543 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Yakın izlemedeki kredilerin yüzde 22’si oranında genel 
karşılık ayrılmıştır. Yeniden yapılandırılan alacakların yüzde 78 oranında artarak 320 milyar TL 
olduğu tahmin edilmektedir. Bu tutarın yüzde 92’si yakın izlemedeki (ikinci grup) kredilerdir. Aktiften 
silinen alacakların ise 3,6 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 

Mevduat  

Toplam mevduat, yüzde 53 oranında, 13 haftalık hareketli ortalama olarak (sabit kurlarla) yüzde 9 
büyüyerek 5.303 milyar TL (398 milyar dolar) olmuştur. Bilançonun yüzde 58’i mevduat ile finanse 
edilmiştir. 

Mevduatın gsyh’ya oranı yüzde 74’tür.  

TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puan azalarak yüzde 35’e gerilemiştir. Türk lirası 
mevduatın toplam mevduat içindeki payı kamu bankalarında yüzde 41, özel bankalarda yüzde 34 ve 
yabancı bankalarda yüzde 33 düzeyindedir. 

Gerçek kişiler mevduatının toplam mevduata oranı yüzde 61, toplam aktiflere oranı ise yüzde 35 
düzeyindedir.  

Gerçek kişiler mevduatının gsyh’ya oranı yüzde 45 olarak gerçekleşmiştir.  

Kıymetli maden mevduatı 411 milyar TL ile toplam mevduatın yüzde 8,1’sını oluşturmaktadır.  
Kıymetli maden hesaplarının toplam mevduat içindeki payı 2021 yılında yüzde 7,6’dan yüzde 8,1’e 
yükselmiştir.  

Mevduat (Gsyh’ya oran, yüzde) 

 

                                                               Kaynak: BDDK, TÜİK 
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  2019 2020 2021 

Kurumsal 5,8 4,7 3,4 
   KOBİ 9,2 6,4 5,5 
Bireysel 3,8 2,1 2,4 
   Kredi kartları 5,0 3,4 2,5 
   Tüketici ve konut  3,4 1,7 2,3 
      Konut 0,6 0,3 0,3 
      Otomobil 2,8 1,3 1,1 
      Tüketici 4,4 2,7 3,6 
Toplam 5,3 4,1 3,2 
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Toplam mevduatın ortalama vadesi 2,2 aydır. Ortalama vade TL mevduat için 2,4, yabancı para 
mevduat için ise 2 aydır.  

Sabit kurlarla kredi büyümesi 2020 yılı ikinci yarısından itibaren mevduat büyümesinin üzerinde 
seyretmiştir.  Yılın son çeyreğinde kredilerde büyüme hızlanmıştır.  

Kredi ve Mevduat Büyümesi (Sabit kurlarla, yıllık yüzde değişme) 

 

                                                       Kaynak: BDDK        

Kredi mevduat oranı yüzde 92 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran TL kredi ve mevduatta yüzde 
151, YP kredi ve mevduatta ise yüzde 60 düzeyindedir. 

  Kredi / Mevduat (Yüzde)  

 
                                                  Kaynak: BDDK 

Mevduat dışı kaynaklar 

Mevduat dışı kaynaklar yüzde 56 artarken; sabit kurlarla yüzde 10 oranında artmış ve 2.291 milyar 
TL (172 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşmiştir. Mevduat dışı kaynaklar toplam kaynakların yüzde 
25’ini oluşturmuştur. 

Mevduat ve Mevduat Dışı Kaynaklar (Milyar TL)  

  2020 2021 

 TL YP TL YP 
Mevduat 1.546 1.909 1.880 3.423 
Mevduat Dışı Kaynaklar 539 934 791 1.500 
   Merkez Bankası 16 112 25 168 
   Para Piyasası 184 0 136 0 
   Bankalar 92 565 108 941 
   Repo  164 91 443 143 
   İhraç Edilen Men. Kıy. 60 164 64 246 

                           Kaynak: BDDK 
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Mevduat dışı kaynakların yüzde 46’sı yurtdışı bankalardan kullanılan kredilerdir. Mevduat dışı 
kaynaklar içinde YP kaynakların payı yüzde 65 düzeyindedir. 

Repo işlemleriyle borçlanma önemli oranda artarak 255 milyar TL’den 586 milyar TL’ye yükselmiştir. 
TCMB’den borçlanma kalemi de 65 milyar TL artarak 193 milyar TL’ye yükselmiştir. Bu iki kalemin 
mevduat dışı kaynaklar içindeki payı yüzde 54 düzeyindedir.  

Öte yandan, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar 310 milyar TL büyüklüğe ulaşmış ve 
bilançonun yüzde 3’ünü oluşturmuştur.  

Özkaynaklar 

Özkaynaklar yüzde 19 oranında artarak 711 milyar TL (53 milyar dolar) olmuştur. Özkaynakların 134 
milyar TL’si ödenmiş sermaye, 437 milyar TL’si rezervlerden ve kalanı değerleme fonlarından 
oluşmaktadır.  

Serbest özkaynaklar (özkaynaklar-duran varlıklar-karşılık sonrası tahsili gecikmiş alacaklar) 480 
milyar TL’den 582 milyar TL’ye yükselmiş; dolar bazında ise 65 milyar dolardan 44 milyar dolara 
gerilemiştir.  

Özkaynaklar toplam aktiflerin yüzde 8’ini finanse etmiştir. Serbest özkaynakların toplam aktiflere 
oranı ise yüzde 6,3 düzeyindedir.   

Özkaynaklar (Milyar dolar) 

 
                              Kaynak: BDDK 

Sermaye yeterliliği 

Sermaye benzeri krediler de eklenerek belirlenen yasal sermaye 983 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
Sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18,3 düzeyindedir. Çekirdek sermaye rasyosu ise yüzde 
13,4 olmuştur. Sermaye yeterliliği oranı mevduat bankaları grubunda yüzde 18,1; kalkınma ve 
yatırım bankalarında ise yüzde 22,6 düzeyindedir. Bu oran katılım bankalarında ise yüzde 18,9 
olmuştur. Risk ağırlıklı varlıkların bilançoya oranı yüzde 58 düzeyindedir. 

Sermaye Yeterliliği (Yüzde) 

 
                                                   Kaynak: BDDK 
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Risk ağırlığı yüzde 100 ve üzeri olan varlıkların toplam içindeki payı yüzde 85 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Risk ağırlıklı varlıklar yüzde 30; yasal özkaynaklar ise yüzde 27 büyümüştür. 
Aktiflerin yasal özkaynak kaldıraç oranı 9,4 kat, çekirdek özkaynak kaldıraç oranı ise 12,9 olmuştur.  

Gelir-Gider 

Enflasyondaki yükselmeye ve TL likidite ihtiyacına bağlı olarak mevduat faizleri yüksek seyretmiş; 
faiz giderleri faiz gelirlerinden daha hızlı büyümüştür. Kaynak vadesinin varlık vadesine göre kısa 
olmasından dolayı, faiz oranlarındaki yükselme faiz giderlerinin daha hızlı artmasına neden 
olmuştur. Faiz gelirleri yüzde 52 artarken, faiz giderleri ise yüzde 80 artmıştır. Net faiz geliri yüzde 24 
oranında artarak 266 milyar TL olmuştur.  

Öte yandan, alınan kar payları ve diğer faiz dışı gelirlerin olumlu katkısıyla faiz dışı gelirler yüzde 65 
ile güçlü bir artış göstermiştir. Faiz dışı giderler ise yüzde 29 artmıştır. Faiz dışı giderlerdeki artışta 
etkili olan en önemli kalemlerden biri, diğer faiz dışı giderlerde izlenen geçen yıllarda ayrılan karşılık 
kalemlerindeki düzeltmedir. Bu düzeltme, kredi portföyünün olumlu performansıyla bağlantılıdır.  

Vergi karşılıkları sonrası net kar yıllık bazda yüzde 53 artarak 92 milyar TL düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Gelir-Gider (Milyar TL)  
 

 2020 2021 Değişme (yüzde) 

Faiz geliri 423 642 52 
Faiz gideri 209 376 80 
Net faiz geliri 215 266 24 
Faiz dışı gelir 70 116 66 
Faiz dışı gider 109 216 98 
Karşılıklar 94 103 43 
   Özel karşılık 41 33 74 
   Genel karşılık 51 70 32 
Brüt kar 82 118 44 
Vergi karşılığı 22 26 18 
Net kar 60 92 53 

                                      Kaynak: BDDK 

Faiz marjının ortalama aktiflere oranı 0,3 puan gerilemiş ve 2021 yılında yüzde 2,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Ortalama aktif karlığı yüzde 1,3 olmuştur. 

Ortalama Aktif Karlılığı (yüzde) 

 

                                   Kaynak: BDDK 

Özkaynak karlılığı 

Ortalama özkaynak karlılığı 340 baz puan artarak yüzde 14,1 olmuştur. Bu oran, özel bankalar 
grubunda yüzde 17,2, kamu sermayeli bankalarda yüzde 6,4, yabancı sermayeli bankalarda yüzde 
17,1, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 16,9 düzeyindedir.   
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 Özkaynak Karlılığı* ve DİBS Getirisi (Yüzde) 

 
                                      Kaynak: TBB.*Yıl sonu itibariyle. 
                                                          

Ortalama özkaynak karlılığı, yüzde 17,5 olan devlet iç borçlanma senetlerinin getirisinin (gösterge 
tahvil, günlük ortalama) altındadır.   

Kartlı işlem hacmi 

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, banka kartı ve kredi kartı ile yapılan işlem 
hacmi 3.032 milyar TL (227 milyar dolar), gsyh’ya oranı ise yüzde 44 olmuştur. Sadece kredi kartları 
ile yapılan işlem hacminin artış hızı yüzde 951dir. Kredi kartı sayısı 83 milyonu, banka kartı sayısı 
ise 150 milyonu aşmıştır. POS cihazı ve ATM sayıları da sırasıyla 1,8 milyon ve 52 bin düzeyinde 
gerçekleşmiştir.   

Seçilmiş Göstergeler 
 2020 2021 Değişme  (yüzde) 

Kredi kartı (bin adet) 75.697 83.791 11 
Banka kartı (bin adet) 144.743 150.099 4 
POS cihazı (bin adet) 1.686 1.755 4 
ATM  52.798 52.237 -1 
Kredi kartı işlem hacmi /gsyh (yüzde) 21 22 - 
Banka kartı işlem hacmi/gsyh (yüzde) 23 20 - 

                        * Yerli ve yabancı kartların yurtiçi kullanımı. 
                        Kaynak: BKM 

Dijital bankacılık 

Aralık 2021 itibariyle dijital bankacılık işlemlerini kullanan aktif müşteri sayısı 78 milyon kişiye 
ulaşmıştır. Müşterilerin yüzde 97’si bireysel, yüzde 3’ü kurumsaldır. 2021 yılında internet bankacılığı 
işlem hacmi yüzde 27 artarak 9,6 trilyon TL olurken, mobil bankacılık işlem hacmi yüzde 60 artış ile 
15,5 trilyon TL olmuştur.  

Dijital Bankacılık Seçilmiş Göstergeler 
 

 2020 2020 Değişme  (yüzde) 

Aktif müşteri sayısı (bin kişi) 65.677 77.932 19 
İşlem Hacmi (Milyar TL) 
    İnternet Bankacılığı  7.540 9.600 27 
    Mobil Bankacılık 9.663 15.481 60 

                                Kaynak: TBB. 

Uzaktan Müşteri Kabulü 

Bankacılık sektörü 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren uzaktan müşteri kabulüne başlamıştır. Mayıs- 
Aralık 2021 dönemindeki sekiz ayda, toplam 2,9 milyon müşteri başvuru yapmış; bu başvuruların 0,8 
milyonu olumlu sonuçlanmıştır. Aynı dönemde 1 milyon müşteri uzaktan başvuru ve kurye teslimi 
yöntemi ile müşteri olmuştur. Aynı dönemde şubeden 5,6 milyon, toplu edinimle de 0,9 milyon 
müşteri kabul edilmiştir. 
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Uluslararası karşılaştırmalar 

Türkiye’de bankacılık sektörü 670 milyar euroluk aktif büyüklüğü ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında 13. sıradadır. AB ortalaması 1.741 milyar euro, AB gelişmekte olan ülkeler 
ortalaması ise 188 milyar eurodur. Aktiflerin gsyh’ya oranı AB ortalamasının altında AB gelişmekte 
olan ülke ortalamasının üzerindedir. 

Kredilerin aktiflere oranı yüzde 62 ile AB ortalaması olan yüzde 59’un üzerindedir. Mevduatın 
kaynaklar içindeki payı ise yüzde 57 civarında AB ülkeleri ortalaması düzeyindedir. Her 100.000 
kişiye 13 şube ve 243 personel düşerken, söz konusu değerler AB’de ortalama 31 ve 459 olmuştur.   

Avrupa Birliği ve Türkiye Seçilmiş Göstergeler (2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Birim AB ortalaması Türkiye 

Aktif  milyar euro 1.741 670 
Aktif/gsyh yüzde 313 121 
Kredi milyar euro 1.022 415 
Kredi/gsyh yüzde 184 75 
    
Mevduat milyar euro 978 379 
Mevduat/gsyh yüzde 176 68 
    
Özkaynaklar milyar euro 125 66 
Özkaynak/aktif yüzde 7 10 
Nüfus/personel* kişi 459 243 
Nüfus/şube*  adet 31 11 
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TCMB Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Tarih Düzenleme 

 Politika Faizi 2021 yılında 500 baz puan düşürülmüştür.  

08-Oca-21 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme 
uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi,  kullanıma açılmıştır. 

23-Şub-21 

 TL  ZK oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına, 

 TL ZK'ların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine. 

 TL zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 20’den yüzde 
15’e düşürülmesine  

karar verilmiştir. 
TL cinsinden tesis edilen ZK'lara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13,5 olarak 
belirlenmiştir 

19-Mar-21 
TCMB Döviz Karşılığı TL Swap Piyasası ve TL Karşılığı Altın Swap Piyasası Türk lirası faiz oranı yüzde 17'den 
yüzde 19'a çıkarılmıştır. 

01-Tem-21 

TCMB tarafından ZK düzenlemesinde değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik kapsamında, 

 TL ZK’ların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştür.  

 Döviz cinsinden mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz 
puan artırılmıştır. 

 Alınan bu kararla, ilk aşamada TL cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin 13,2 milyar TL, döviz cinsinden 
zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 2,7 milyar ABD doları tutarında artması beklenmektedir 

 YP mevduat/katılım fonu hesaplarında bulunan ve bu tarihten sonra TL mevduat/katılım fonuna dönüşen 
tutarların zorunlu karşılık yükümlülüğünden muaf tutulmasına, 

 TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara, bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde 
TL’nin payını artırıcı yönde ilave faiz/nema uygulanmasına karar verilmiştir. 

15-Eyl-21 
TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı 1 Ekim 2021 tesis tarihinde %10’dan %0’a 
düşürülerek sonlandırılacak olup, aynı tarihte yürürlüğe girmek üzere yabancı para mevduat/katılım fonuna 
uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.  

16-Eyl-21 
Toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara yükseltilmiş, bu limitin 20 milyar dolarlık bölümü Türk Eximbank, 10 
milyar dolarlık bölümü diğer bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilere tahsis edilmiştir. 

09-Kas-21 
TL zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkânı azami oranı %15’ten %10’a düşürülmüştür. 
YP mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmıştır. 

25-Kas-21 
TCMB ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı 
konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.  

30-Kas-21 
TCMB ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında 27 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş 
birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.  

01-Ara-21 
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale 
edilmiştir. 

01-Ara-21 
Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
Piyasası nezdinde işlem yapılmıştır. 

01-Ara-21 

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti 
sağlayıcılarına ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 
yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre elektronik para ihraç etmek isteyen şirketlerde asgari sermaye şartı 5 
milyon lira olarak belirlenmiştir. 
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17-Ara-21 
TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı ile bankacılık sistemindeki toplam 
mevduat/katılım fonu içinde TL’nin payını artırıcı yönde ilave faiz/nema ödenmesi uygulaması kapsamında 
belirlenen tüm faiz/nema oranları 100 baz puan düşürülmüştür. 

20-Ara-21 

Döviz Tevdiat Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesi ABD doları, Euro ve 

İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek 
kişilerin, söz konusu hesaplarını vadeli (3, 6, 12 ay) TL mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde söz 
konusu hesaplara destek uygulanmasına karar verilmiştir.  

29-Ara-21 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Vadeli Mevduata Dönüşümün Desteklenmesi TCMB, altın cinsinden mevduat 

ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve 
katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir. 

27-Ara-21 
BIST Swap Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin, 2 hafta vadeli geleneksel yöntemli swap ihalelerine 
kaydırılmasına karar verilmiştir. 

27-Ara-21 

Geleneksel swap ihalelerinde her bir bankanın ihalede verebileceği teklif tutarı toplam ihale tutarının maksimum 
yüzde 30’u ile sınırlandırılmış, ihaleler için belirlenen toplam swap pozisyonunun kullanılmayan kısmının 
bankaların kotasyon yöntemiyle yapılan swap işlem limitlerine aktarılması sonlandırılmış ve vade yapıları ölçülü bir 
şekilde kısaltılmaya başlanmıştır. 

27-Ara-21 
Bankalararası Para Piyasası'nda gerçekleştirilen TL Depo Satım, Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit 
işlemlerinde bankaların, borçlanmalarına karşılık, borçlandıkları tutarın en az yüzde 30'u oranında DİBS ve/veya 
HMVKŞ tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları cinsinden teminat bulundurmasına karar verilmiştir. 

27-Ara-21 
Bankaların teminat yönetiminde etkinlik ve operasyonel esnekliklerinin artırılması amacıyla, teminat döviz 
depolarının aynı gün valör ile de tesis edilebilmesine karar verilmiştir. 

04-Oca-22 

İhracat bedeli kabul belgesine veya Döviz alım belgesine bağlanan ihracat bedelinin yüzde 25'i düzenlendiği 
tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB'ye satılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. TCMB talimatının 
kapsamını ihracat genelgesine göre dolar, euro ve sterlini cinsinden İhracat Bedeli Kabul Belgesi veya Döviz Alım-
Satım Belgesi'ne bağlanan ihracat bedeli dövizler olarak belirledi. 

11-Oca-22 
Gerçek kişilere ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım 
fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu 
sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir 

14-Oca-22 
Merkez Bankası dövizden TL'ye dönüşüm sağlayamayan bankalardaki euro ve dolar hesapları için daha önce 
uygulayacağını açıkladığı yüzde 1.5 komisyon uygulamasını 3 ay ertelemiştir. 

19-Oca-22 
TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında, BAE dirhemi (AED) ile TL para birimleri için İkili Para 
Takası anlaşması imzalanmıştır. Swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar dirhem ve 64 
milyar TL’dir. 

01-Şub-22 
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tasarruflarını ülkemizde değerlendirmesinin teşvik edilmesi için yurt içi 
bankalar nezdinde “Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM)” hesaplarının 
açılmasına karar vermiştir. 

08-Şub-22 
30 Nisan 2022'ye kadar reeskont kredisi kullanacak şirketlere, döviz mevduatlarının yüzde 10'u, 1 Mayıs-31 Temmuz 
arası reeskont kredisi kullanacak şirketlerin döviz mevduatlarının yüzde 20'sini TL ye çevirme zorunluluğu gelmiştir. 
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BDDK Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Tarih Düzenleme 

10-Şub-21 
Bankaların kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle yapacakları repo ve ters repo işlemlerini kapsayan yönetmelik 
uyarınca yapılacak repo-ters repolar arasına faizsiz bankacılık standartlarına uygun yöntemlerle gerçekleştirilen işlemler 
de eklenmiştir. 

10-Şub-21 
Bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden 
eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat/özel cari/katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere 
toplanan fiziki altınlar için milyem değerleri belirlenmiştir. 

16-Nis-21 
Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda “Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli 
(BAM)”geliştirilmiştir. 

21-May-21 
Kurulun 19.03.2020 tarih ve 8953 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen D Yatırım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine 
karar verilmiştir. 

04-Haz-21 
Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik 
yayımlanmıştır. 

29-Haz-21 

Ekonomi Reform Paketinde yer alan finansal sektörün güçlendirilmesi amacı altındaki bankacılık sektörünün aktif 
kalitesini artırmaya yönelik eylemlerden “kredi yaşam döngüsü projesinin hayata geçirilmesi” ve “yakın izlemedeki 
kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonlarının 
oluşturulması” kapsamında, Bankaların tahsis ve izleme süreçlerine ilişkin uygulamalarının etkinliğinin artırılmasını 
teminen hazırlanan "Kredi Tahsis ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber" ile Banka bilançolarında yer alan sorunlu 
alacakların yönetimine ve azaltımına ilişkin uygulamaların iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teminen hazırlanan "Sorunlu 
Alacak Çözümleme Rehber" yayımlanmıştır.  

01-Tem-21 

30.06.2021 tarihi itibariyle süresinin dolacağı belirtilen aşağıdaki uygulamaların 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına 
karar verilmiştir.  
Kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış 
kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine, 
Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına  
Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, Birinci Grupta izlenen krediler için 90 
gün olarak uygulanmasına  
Ödenmeyen kartlar için asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler 
tanımlayabilmelerine,  
Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına 
kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına yönelik uygulamaların devamına  

01-Tem-21 

30.06.2021 tarihi itibariyle süresi dolacak olan aşağıdaki uygulamalara son verilmesine, 

 Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan 
Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların SYR için 
kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmayabilmesine, 

 Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, portföylerinde yer alanların değer düşüş karşılıklarının YP net genel 
pozisyonu hesaplamasında dikkate alınmayabilmesine, 

 Emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına, 
Yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz 
ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan” 
kredilerin, 3.grup-Tahsil İmkânı Sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şartına  

 Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak 
ödeme yapılan kredilerin istisna tutulmasına,  

 Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, İkinci Grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması 
için sağlanması gereken, “bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına  

01-Tem-21 
Makro ihtiyati tedbir adımları niteliğinde olmak üzere, Bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin risk ağırlıklarının 
artırılmasına, Bazı tüketici kredilerinin vade sınırları ile kredi değer oranlarında ve kredi kartı taksit sınırlarında değişiklik 
yapılmasına karar verilmiştir.  

01-Tem-21 
BDDK tarafından kredi kartıyla yapılan kuyumculuk dahil bazı tüketim harcamalarında uygulanabilecek taksit sürelerini 
yeniden belirledi. Buna göre, basılı ve külçe altın hariç, kuyum harcamalarında taksit sayısı 3 ay belirlendi. Televizyon 
alımlarında ise sınırlama kararına konu tutar, 3.500 TL’den 5.000 TL’ye çıkartıldı.  

15-Tem-21 

BDDK gözetim ve denetimine tabi tüm banka ve banka dışı mali kuruluşlar ile para-sermaye piyasaları ve sigortacılık 
alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, sadece donuk alacaklarını değil canlı alacaklarını da varlık yönetim şirketlerine 
satabilecek. Buna ek olarak varlık yönetim şirketlerinde asgari ödenmiş sermaye tutarı 20 milyon liradan 50 milyon liraya 
çıkarıldı. 
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16-Eyl-21 
Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı 50.000 TL’nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya 
indirilmiştir. 

16-Eyl-21 
Kredi riskine esas tutar hesaplamasında hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış 
kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması devam etti.  

16-Eyl-21 

Kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 
günlük gecikmeye rağmen İkinci Grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların 
TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına 
devam olunmasına ilişkin uygulamaya son verilmiştir. 

16-Eyl-21 
90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar" hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk 
modellerine göre karşılık ayrılmasına devam olunmasına ilişkin uygulamaya son verilmiştir. 

16-Eyl-21 
Kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin kredi zararının hesaplanmasında 
kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına ilişkin uygulamaya son verilmiştir. 

16-Eyl-21 
Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep 
etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya son verilmiştir. 

16-Eyl-21 
Nakit kullanımı veya nakit kullanımı ile mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına 
bırakılmasına ilişkin uygulamaya son verilmiştir. 

21-Ara-21 
“Yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, vade ve miktar düzenlemesi yapılmıştır. ayrıca, cep telefonu 
alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3tutarda ve vadelerde 
değişikliğe gidilmiştir. 

22-Ara-21 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar 
hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para 
birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık 
tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit 
aritmetik ortalamasının kullanılabilmesinin devamına karar verilmiştir. 

23-Ara-21 

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul 
Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların Bankaların 
Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında 
dikkate alınmayabilmesinin devamına karar verilmiştir. 

24-Ara-21 
Sermaye Yeterliliği Yönetmeliğinde yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınırın, yurt içi 
yerleşik için KOBİ’ler açısından 220.000.000 TL olarak ve perakende kredi limitinin 10.000.000 TL olarak belirlenmesine 
karar verildi. 

24-Ara-21 
“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nın “3.2.5. Sürdürülebilir bankacılığın geliştirilebilmesine yönelik bir yol haritasının 
belirlenmesi” eylemine ilişkin olarak hazırlanan “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı” kabul edilmiştir. 

01-Oca-22 

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Buna göre,  
• Söz konusu bankaların faaliyet izni alabilmesi için asgari 1 milyar lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecektir. 
• Dijital bankalar teşkilatlanmaya gidemeyecek, fiziksel şube açamayacaktır.  
• Dijital bankaların bir müşterisine kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerinin toplamı, ilgili müşterinin net  
gelirinin 4 katını, tespit edilememesi halinde ise 10 bin TL’yi aşamayacak. 

11-Oca-22 

Banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinimi imkânı getirilerek bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik 
tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Bununla birlikte Yönetmelik ayrıca, müşteri kimliğinin tespit 
edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik 
haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına 
yönelik ilkeleri belirlemiştir. 

04-Şub-22 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Yapılan 
değişiklikle, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanmak için izin alan bankaların, 3 yıllık geçiş sürecinde 
hesapladıkları sermaye yeterliliği standart oranına eklenmesi gereken ayarlama tutarı hüküm altına alındı. Bu şekilde, 
içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımı kullanmaya başlayan bankaların hesapladıkları sermaye yeterliliği standart 
oranlarındaki muhtemel keskin artışların kademeli şekilde yıllara yayılarak model riski azaltılmıştır. 
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Diğer Kurumlar Tarafından Yapılan Düzenlemeler 

Tarih Düzenleme Kurum 

17-Şub-21 Kısa çalıma ödeneği desteğinin süresi 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı Cumhurbaşkanlığı 

26-Şub-21 MASAK İkincil Düzenlemeler yayımlandı. H.M.B 

14-Nis-21 Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi yayınlanmıştır H.M.B 

30-Nis-21 
Konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti için uygulanan yüzde 8 katma değer 
vergisi (KDV) oranı, 1-30 Haziran arasında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştür. 

H.M.B 

30-Nis-21 
İbraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına, bu tarihler dahil olmak üzere isabet 
eden çekler ibraz edilemeyecek, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz 
edilebilecektir. 

Ticaret Bak. 

30-Nis-21 
30 Nisan ile 31 Mayıs arasında, bu tarihler dahil olmak üzere vadesi gelen kambiyo senedine 
dayalı alacaklar hakkında icra ve iflas takibi başlatılamayacak, ihtiyati haciz kararı 
verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracaktır. 

Ticaret Bak. 

30-Nis-21 
Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mayıs'tan itibaren 30 Haziran'a kadar 
uzatılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı 

30-Nis-21 
KOSGEB vasıtasıyla gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro 
işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri 
ödemesiz ve faizsiz destek sağlanacaktır. 

Cumhurbaşkanlığı 

30-Nis-21 
İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 TL'lik nakdi yardımı 1100 TL'ye çıkartılarak 
yeniden başlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı 

20-May-21 

Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile 
gerçek kişi tacirlere Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verilecektir. 17 Mayıs 2021 
tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler bu 
destekten faydalanabilecek. Belirlenen destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu 
kabul edilecek ve 3 ile 5 bin TL destek verilecek. 

Cumhurbaşkanlığı 

25-May-21 
18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesini öngören 
Sigortacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapan teklif Meclis'te kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı 

25-May-21 
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı "Finansal İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek, 
yeniden yapılandırılmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı 

01-Haz-21 
 “2021 Nefes Kredisi”, 10 Bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 
itibarı ile uygulamaya başlanmıştır.  

H.M.B 

01-Tem-21 Mevduatta stopaj indirimi süresi Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştır. H.M.B 

15-Tem-21 
Bankacılık Kanununun geçici 32'nci maddesinin uygulama süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

Cumhurbaşkanlığı 

16-Tem-21 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"na ilişkin genelge 
yayımlayarak, eylem planının uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak 
üzere "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulmuştur.  

Ticaret Bak. 

18-Tem-21 
Karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına 
Karar verilmiştir. Ayrıca çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen 
süre 30 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. 

Ticaret Bak. 

28-Tem-21 
İşverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira 
asgari ücret desteği sağlanacak. Finansman İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.  

Cumhurbaşkanlığı 
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29-Tem-21 

 

Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, 
ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oran indirimlerinin 
süresini 2 ay daha uzatılmıştır. 

H.M.B 

01-Eki-21 TL mevduatta stopaj indirimi uygulaması uzatılmıştır. H.M.B 

09-Kas-21 Paris Anlaşması yürürlüğe girmiştir.  Cumhurbaşkanlığı 

02-Ara-21 

İlave İstihdam Destek Paketi: Bir önceki takvim yılı (2020 veya 2021) ortalama çalışan sayısı 
üzerine çıkan her bir ilave istihdama ilişkin yararlanıcı taahhüdü karşılığında 100.000 TL kredi 
desteğinden faydalanılabilecektir. Her bir yararlanıcı, ilave her bir istihdam taahhüdü için 
azami 80 bin TL olmak üzere maksimum 400.000 TL kefalet imkanından faydalanabilecektir. 

KGF 

19-Ara-21 
Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren kişilerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur 
olmaması için “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” ürünü devreye alınmıştır. (KKM) 

H.M.B 

30-Ara-21 
Halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı 
başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlenmiştir. 

TMSF 

01-Oca-22 
Asgari ücret 2022 yılı için net 4,253 TL olmuştur. Asgari ücret artışı yüzde 50,54 seviyesinde 
gerçekleşmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı 

01-Oca-22 
Ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Asgari 
ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi 
düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

H.M.B 

10-Oca-22 

Para piyasası fonlarının mevduat/katılım hesaplarında değerlendirilebilecek azami sınırı 
yüzde 25'ten 50'ye çıkarılmıştır. Bu karar göre, tek bir bankada değerlendirilebilecek para 
piyasası fonları toplam tutarın yüzde 6'sını aşamayacaktır. Diğer taraftan, katılım 
hesaplarında değerlendirilebilecek fon tutarı ise, tek bir bankada toplamın yüzde 20'sini 
aşamayacaktır. 

SPK 

20-Oca-22 
Kurumlar vergisi mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 
KKM’ye dönüştüreceği döviz ve altın hesapları nedeniyle oluşan kur/değerleme farkı, faiz/kar 
payı ve kur artış desteğinin gelir ve kurumlar vergisinden istisna edildi. 

H.M.B 

22-Oca-22 
KKM’lere ilişkin olarak TCMB tarafından yapılacak olan kur artışı destek ödemelerinin Hazine 
tarafından karşılanmasına imkân veren 7351 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 

H.M.B 

13-Şub-22 
60 milyar TL’lik KGF kefaletli Yatırım, İhracat ve İşletme Harcamaları Destek paketleri 
açıklanmıştır.   

H.M.B 

12-Şub-22 
Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi yüzde 8'den yüzde 1'e 
düşürülmüştür. 

H.M.B 

13-Şub-22 Sisteme giren altın hesaplarına fiziki geri alım ve KKM hesabı açma imkanı getirilmiştir. H.M.B 

01-Mar-22 

Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark 
etmeksizin fiziki birikimlerini Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne dahil bankalarda 
ve finans katılım bankalarında “Çeyrek Hesap” ya da “Kazandıran Çeyrek Hesap” açarak, 
hesaplarına yatırabildikleri sistem açılmıştır. 

H.M.B 

01-Mar-22 
Elektrikte katma değer vergisinin (KDV) yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi ile düşük tüketim 
sınırının günlük 8 kWh, aylık olarak da 240 kWh'ye yükseltilmesine ilişkin düzenlemeler 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

H.M.B 
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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 yıllık dönemleri kapsayan Stratejik Faaliyet Planı 
(SFP) çerçevesinde yürütmektedir. SFP, 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 ve Sürdürülebilirlik: Paydaşlarımızın beklenti ve memnuniyetini 
düzenli olarak ölçer, değerlendirir ve faaliyetlerimizde girdi olarak kullanırız. 
Paydaşlarımızla şeffaf, güvene ve ortak akla dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarız. 

 Sürekli İyileştirme ve Yenileşim: Teknolojik gelişmeleri yakından izler, ürün ve 
hizmetlerimizi paydaşlarımızla birlikte etkinlik ve verimlilik açılarından sürekli gözden 
geçirir ve katma değeri artıracak şekilde iyileştiririz. 

 Tanıma ve Takdir: Birliğin başarısına ve itibarına katkı sağlayan her paydaşımızın 
gayret, başarı, bilgi ve uzmanlığını tanır ve takdir ederiz. 

 Çözüm Odaklılık ve Katılımcılık: Ortak akla dayanan, paydaşların rasyonel 
ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretiriz. 

SFP üç yıllık yapılırken, stratejiler ve stratejilere ilişkin başarı ölçütleri her sene, yeni 
ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. 2022 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  

7. Dış paydaş memnuniyetini artırmak 

8. Bilgi güvenliğinin korunması çalışmaları yapmak, 

olarak belirlenmiştir. Bu stratejiler kapsamında belirlenen hedefleri gerçekleştirecek 
faaliyetler seçilmiş ve uygulanmıştır. 
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A. Finansal İstikrarın Sürdürülmesine Katkıda Bulunmak 

Birlik gündeminde bulunan konularda üyelerimizin katkılarıyla Birlik görüşü oluşturularak 
ilgili otoriteler, özel sektör temsilcileri ve kuruluş birlikleri ile yakın temas ve işbirliği içinde 
olunmaya, görüş alışverişini geliştirmek amacıyla, bir araya gelinerek toplantılar yapılmaya 
devam edilmiştir. Faaliyet dönemi süresinde etkili olan salgın nedeniyle toplantıların çoğu 
uzaktan katılım yoluyla sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. 

1. Düzenlemeler 

1.1. Ekonomik Faaliyetin Desteklenmesi ve Sağlıklı Büyümenin Sürdürülmesi  

Ekonomik faaliyetlerin desteklenmesi ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi kapsamında 
çalışmalara ve başvurulara aşağıda yer verilmiştir:  

 Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliğinin güçlendirilmesine yönelik talep ve 
öneriler, genel karşılıkların Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR) hesaplamasında 
dikkate alınmaması, Yabancı Para Net Genel Pozisyon (YPNGP) hesaplaması, 
252 gün ortalama kur uygulaması, menkul kıymet değerlemesi, serbest karşılıkların 
SYR hesaplamasında dikkate alınması, likiditenin artırılmasına ilişkin talep ve 
öneriler, yeniden yapılandırma uygulamalarına yönelik talep ve öneriler, finansal 
kiralama ve faktöring şirketlerinde de BSMV ve KKDF açısından bankalarla 
uyumun sağlanması için T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK)’na başvurular yapılmıştır. 

 Eximbank kaynaklı kredilerin teminat yapısının ihracatçı firmalar lehine 
iyileştirilmesine yönelik bir çalışma yapılmıştır.  

 KGF kredilerinde fiyatlamanın serbest bırakılması ve KGF kredilerinin belirli 
sektörlere yönelik kullandırılması (ihracatın finansmanı, imalat sanayi vs.) 
konularındaki talepler KGF’ye iletilmiştir. Başvurulara alınan yanıtlara göre ayrıca 
kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. 

 Ticari ve bireysel ücret ve komisyonlara ilişkin bankalardan alınan talepler 
değerlendirilmiş, ortak çalışmalar yapılmış ve oluşturulan talepler TC Merkez 
Bankası’na (TCMB) iletilmiştir.  Belirli konularda çalışmalar devam etmektedir.  

1.2. Bankacılık Kanunu ve BDDK Düzenlemeleri  

Bankacılık Kanunu ve Bankacılık Kanunu alt düzenlemeleri kapsamında aşağıda 
belirtilen konularda çalışmalar yapılmış ve bilgi talepleri karşılanmıştır.  Bankaların aktif 
katılım ve katkıları ile yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan talepler BDDK’ya iletilmiş, 
BDDK yetkilileri ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır.  

1.2.1. Bankacılık Kanununda değişiklik önerileri 

1.2.2. Bankacılık Kanunu’nun “Mevduatın ve katılım fonunun çekilmesi” başlıklı 
61’inci maddesi kapsamında BDDK tarafından hazırlanan taslak çalışma 
hakkında öneriler ve çalışmanın nihai halini almasından sonra tereddüt edilen 
hususlar 

1.2.3. Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin 
Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ 
Taslağı 

1.2.4. Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında nakit ve 
kıymetli evrak taşıma işlemlerine yönelik zorluklar  

1.2.5. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 11/A maddesi  

1.2.6. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik, Kredi Tahsis Ve İzleme Süreçlerine İlişkin Rehber ile Sorunlu 
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Alacak Çözümleme Rehberi Taslakları ve düzenlemelerin yayınlanmasının 
ardından uygulamaya ilişkin tereddütler 

1.2.7. Bankaların Net İstikrarlı Fonlama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik 
Taslağı  

1.2.8. Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik 
Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

1.2.9. Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ Taslağı 

1.2.10. Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik Taslağı 

1.2.11. Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı  

1.2.12. Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine Ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı 

1.2.13. Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında 
uygulamaya ilişkin tereddütler 

1.2.14. Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ Taslağı 

1.2.15. Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 14’üncü ve16’ncı maddeleri 

1.2.16. Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
Taslağı 

1.2.17. Kredilerin Sınıflandırılması Ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında finansal güçlük ve imtiyaz tanımları 

1.2.18. Bankaların ihtiyarına bırakılan 100 TL ve altındaki her bir alacak tutarının 
donuk olarak sınıflandırılmasındaki 100 TL limitinin yükseltilmesi 

1.2.19. Donuk alacaklar için reeskont hesaplaması 

1.2.20. Kredi faiz ve komisyon gelirlerine ilişkin BSMV tahakkuklarının İzleneceği 
Tekdüzen Hesap Planı (THP) hesabı 

1.2.21. Kredi kullandırımlarının amacına uygun olarak yürütülmesi  

1.2.22. Kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen süre 

1.2.23. Tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi 

1.2.24. Tüketici kredileri vade sınırları 

1.2.25. Şirketlerin derecelendirme notu zorunluluğu  

1.2.26. Emekli maaşı teminatı karşılığında kredi uygulaması 

1.2.27. Bankalarda yabancı kişi vatandaşlık başvurularıyla ilgilenen personelin iletişim 
bilgileri 

1.2.28. Kaldıraçlı işlemler 

1.2.29. Bankalar Gözetim Sistemi Raporlama Paketi- KT202AS ve KT302AS formları 

1.2.30. Kur korumalı mevduata endeksli kredi 
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1.2.31. Serbest karşılıkların Sermaye Yeterlilik Oranı hesaplanmasına eklenmesi 

1.2.32. Bankacılık Kanunu’nun “Mevduatın ve katılım fonunun sigortalanması” başlıklı 
63’üncü maddesi kapsamında hazırlanan taslak değişiklik 

1.2.33. Bankacılık Kanunu’nun 162’nci maddesi kapsamında suçların incelenmesine 
ilişkin BDDK'dan talep edilecek konularda bankaların hukuk birimlerinden 
oluşan irtibat görevlileri iletişim bilgileri 

1.2.34. Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı: BDDK tarafından hazırlanan ve 
Birliğimize iletilen “Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı Taslağı (2022-
2025)’na ilişkin Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun görüşleri BDDK’ya 
iletilmiştir. Stratejik Plan ilgili Kurul onayını takiben yürürlüğe girmiştir. BDDK 
Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planında (2022-2025) Birliğimizin 
“Sorumlu/Koordinatör Kurum” olarak belirlendiği “Eylemler” ile “İşbirliği 
Yapılacak Kuruluş” olarak belirlendiği “Eylemler” hakkında yapılması 
öngörülen çalışmalar Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından 
değerlendirme sürecindedir. Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı’nın 
İngilizce çevirisi yaptırılmıştır.  

1.3. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)  

1.3.1. Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini sağlamak 
amacıyla yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşmaları’nda (Büyük ve Küçük Ölçekli Uygulamalar) revizyon yapılarak 
finansal sektöre olan borcu; 100 milyon TL ve üstünde bulunan büyük ölçekli 
şirketlere, 100 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik 
düzenleme değişikliklerini içeren yeni FYYÇA’lar Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış, akabinde bu uygulamalar için 
Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulmuştur.  

Rekabet Kurulu’ndan “bireysel muafiyet” onayı alınmış olup düzenlemeler 4 
Kasım 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

1.3.2. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Büyük ve Küçük Ölçekli 
Uygulamalar) için;  "Hakem Kurulu" üyelikleri ile Anlaşmalar kapsamında 
gerekli koordinasyonu sağlamak amacı ile bu konularla ilgili olarak 
görevlendirilecek yetkililerin Alacaklı Kuruluşlarla paylaşılmasını teminen 
Birliğimize iletilmeleri talep edilmiştir. Hakem Kurulu adayları 3 Şubat 2022 
tarihinde yapılan toplantıda onaylanmıştır.  

1.3.3. FYY Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında 01/07/2021 ile 
31/03/2021 tarihleri arasında Birliğimize 22 Hakem Kurulu başvurusu 
yapılmıştır. Bu başvurular için Hakem Kurulu oluşturulmasına, toplantılarının 
gerçekleştirilmesine, oluşturulan toplantı tutanaklarının ilgili Alacaklı 
Kuruluşlara iletilmesine dair aracılık faaliyetlerine devam edilmiştir. 

1.4. Vergi Mevzuatı 

Vergi mevzuatı alanında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:  

1.4.1. Yeniden değerleme 

1.4.2. Enflasyon düzeltmesi  

1.4.3. Kredi teminat sözleşmelerinin damga vergisi karşısındaki durumu 

1.4.4. KDV tevkifat sınırı 

1.4.5. Varlık yönetimi şirketlerine kredilerin satışında BSMV matrahı 

1.4.6. İcra müdürlüklerince 3. kişilere ait taşınmazların bankalara satışı işlemlerinde 
KDV 
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1.4.7. Konut finansmanı kapsamında kullandırılan kredilerde bankaya beyan edilen 
satın alma bedeli ile tapuya beyan edilen tutar arasında fark olması halinde 
BSMV ve KKDF uygulamasına ilişkin 07/05/2020 tarihli GİB özelgesi 

1.4.8. Pişmanlıkla beyanname verilememesi 

1.4.9. Banka işlemlerine yönelik Vergi Kimlik Numarası (VKN) raporlaması 

1.4.10. Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi formu 

1.4.11. Bankacılık Kanunu’nda vergi mevzuatı kapsamında Geçici 32’nci maddenin 
kalıcı hale getirilmesini teminen değişiklik önerisi 

1.4.12. Çevre dostu finansman modellerine vergi ve diğer konularda teşvik 
sağlanması 

1.4.13. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 01/10/2021 tarihinde sevk edilen Vergi Usul 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

1.4.14. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ Taslağı’nın (Seri No: 19) 

1.4.15. Kur korumalı mevduat hesaplarında damga vergisi istisnası 

1.4.16. Kur korumalı mevduat hesaplarında kambiyo vergisi istisnası 

1.4.17. Türk Lirasının desteklenmesi hakkında vergi önerileri 

1.4.18. Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) 

1.4.19. Altın işlemleri 

1.4.20. Taşınmaz ve iştirak hisseleri sahibinin kredi borçlusu, kefili ya da 3. bir kişi 
olup olmadığına bakılmaksızın devir ve teslimlerine KDV istisnası 
uygulanması talebiyle KDV Kanununda değişiklik önerisi 

1.4.21. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi 

Ek olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi bünyesinde oluşturulan ve 
aşağıda belirtilen Çalışma Gruplarına katılım sağlanmıştır. 

 Vergi istisna, muafiyet ve indirimlerinin rekabet eşitliği, vergi adaleti ve vergi 
sisteminin bütünlüğü ve tutarlılığı açısından gözden geçirilmesi (gelir ve 
kurumlar vergisi, KDV ve ÖTV) 

 Kripto varlıkların vergilendirilmesi 

 Vergi Usul Kanununun zamanın gereklerine göre gözden geçirilmesi 

 İşletmenin alternatif finansman şekilleri hakkında tarafsız bir vergi sistemi inşası 

1.5. Kambiyo Mevzuatı 

Aşağıda belirtilen düzenleme ve konular üzerinde çalışmalar yapılmış, ihtiyaç duyulan 
hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiş ve ilgili kurum yetkilileri ve 
üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. 

1.5.1. Peşin döviz bedellerinde terkin tutarı  

1.5.2. E-fatura taahhüt düşümleri 

1.5.3. Yeni İhracatı Teşvik Mevzuatı Uygulama Talimatı 

1.5.4. Döviz gelirlerinin beyanı  

1.5.5. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullandırılan faiz destekli krediler 
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1.5.6. İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı 

1.5.7. Borç açıklamalı yurt içi döviz ödemeleri 

1.5.8. Belgesiz ihracat kredilerine pandemi kapsamında ek taahhüt süresi verilmesi 

1.5.9. Holding bünyesinde yer alan şirketlere kullandırılan döviz kredileri 

1.5.10. Kambiyo takiplerinin (İhracat bedellerinin yurda getirilmesinin takibi, peşin 
döviz bedellerinin takibi) sistem üzerinden yapılması)  

1.5.11. Görünmeyen İşlemler Genelgesi kapsamında vergiye tabi işlemler  

1.5.12. Grup şirketi ihracat taahhüdünün kapatılması  

1.5.13. Eximbank’a verilen avalli bonoya ilişkin ödemeler 

1.5.14. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu Anketi 

1.5.15. Uzak ülkelere hizmet ihracatının artırılması 

1.5.16. Yurt dışından gelen sermaye bedellerindeki bloke süreci 

1.5.17. Süre dışı gelen İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenletme talepleri 

1.5.18. Yurt dışında kurulu girişim sermayesi fonlarından döviz cinsinden akdedilen 
paya dönüştürülebilir borç sözleşmeleri doğrultusunda yurda gelen dövizler 

1.5.19. İhracat Genelgesi Ek Madde 1- İhracat bedellerinin Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’na satışı 

1.5.20. İhracat Genelgesi Ek Madde 1 kapsamında banka geçiş sistemlerinin 
tamamlanması 

1.5.21. Açık İhracat Hesabı İhbar Formu 

1.5.22. Yurtdışı iştiraklerine gerçekleştirilen ihracatta ihracat bedelinin sermaye olarak 
ilave edilerek mahsubu 

1.5.23. Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 13’üncü maddesi kapsamında yabancılara 
gayrimenkul satımlarında bedellerin bankalara satılması 

1.5.24. Harici garanti tazminlerinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirimi 

1.5.25. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de satın aldıkları gayrimenkuller için 
düzenlenen vekâletnamelerin içeriği 

1.5.26. Prefinansmana dönüşen peşin dövizlerin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
bildirimi 

1.5.27. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi kullandırımı ve kredi kullanımına 
aracılık edilmesi 

1.5.28. Gümrük Veri Ambarı Sistemi  (GÜVAS) 

İhracat hesabı kapatılmamış gümrük beyannameleri bildirimlerinin zamanında 
yapılmaması sebebiyle savcılıklardan gelen cezalar ve Gümrük Veri Ambarı 
Sistemi  (GÜVAS) ile ilgili yaşanan diğer sorunlar ve çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi amacıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal 
Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü yetkilileri ile çalışmalar yapılmış, 
süresi içerisinde kapatılamayan beyannamelerinden dolayı Savcılıklar 
aracılığıyla bankalara. iletilen cezaların durdurulması için ilgili Kanunda bir 
değişiklik yapılması talep edilmiştir. Değişiklik yapılmıştır.  

GÜVAS sisteminde mevcut web servislerinin yenilenmesi çalışmaları 
kapsamında bankaların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri T.C. Ticaret 
Bakanlığı’na iletilmiştir. 
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Ayrıca, uygulamada en fazla tereddüt yaşanan konular belirlenerek bu konuların 
görüşülmesini teminen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalar planlanmış ve bu talepler Bakanlığa 
iletilmiştir.  

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

1.6. Sermaye Piyasası Mevzuatı 

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen düzenleme ve konular 
üzerinde çalışmalar yapılmış, ihtiyaç duyulan hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili 
kurumlara iletilmiştir. ISDA çalışmaları süreci ise ayrıca belirtilmiştir. 

1.6.1. “FSAP (Financial Sector Assessment Program) 2021 Türkiye İncelemesi 
Kapsamında Sermaye Piyasalarına İlişkin Çalışmalar” anketi 

1.6.2. Yatırımcı Tazmin Merkezi aidat tutarları 

1.6.3. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin zaman aşımı işleyişine ilişkin yeni uygulaması 

1.6.4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan www.finansalegitim.gov.tr 
alan adlı Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Web Sitesinde 
yer alan aşağıdaki 8 eğitim dokümanına ilişkin içerikler üyelerimizle 
değerlendirilmiş, oluşturulan görüşler Kuruma gönderilmiştir. 

 Katılım Bankacılığı Eğitim Metni 

 Mevduat Katılım Fonu Eğitim Metni 

 Nominal ve Reel Getiri, Risk Getiri İlişkisi, Faiz Türleri ve Hesaplanması 
Eğitim Metni 

 Kredi ve Kredili Mevduat Hesabı Hakkında Genel Bilgiler Eğitim Metni 

 Konut Kredisi Eğitim Metni 

 İhtiyaç, İşyeri ve Taşıt Kredileri Eğitim Metni 

 Kredi Kartı ve Bilinçli Kullanımı Eğitim Metni 

 Kişisel Verilerin Korunması için Temel Önlemler ve Güvenli İnternet 
Kullanımı Eğitim Metni 

1.6.5. 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 başlanan çalışmalara devam edilmiştir. 

Bu çerçevede ASC Hukuk-Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı tarafından 
hazırlanan; 

 Banka-Banka Çift Taraflı ve Müşteri-Banka Çift Taraflı Türev Araçlar 
Sözleşmesi Taslakları,  

 “Banka-Banka Çift Taraflı ve Müşteri-Banka Çift Taraflı Teminat 
Sözleşmesi Taslakları”, 

 Tek Taraflı Türev İşlemler Teminat Sözleşmesi çerçevesinde “Kayden 
İzlenen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Mülkiyetin Devrini İçeren 
Menkul Kıymet Teminat Sözleşmesi Taslağı”,  

 Türev Araçlar Sözleşmesi ve Türev İşlemler Teminat Sözleşmesine 
İlişkin Rehber Taslağı 

Sermaye Piyasaları Çalışma Grubu ile yapılan muhtelif toplantılarda 
değerlendirilmiş olup, Taslak Sözleşmeler ve Rehber nihai hale getirilmiştir.  
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Sözleşmeler ve Rehber hakkında Birliğimiz tarafından mesleki tanzim kararı 
veya tavsiye kararı alınarak üyelerimize duyurulması sürecinde Rekabet 
Kurumu’na bir menfi tespit/ bireysel muafiyet başvurusu yapılması hakkında 
üyelerin görüş ve öneriler talep edilmiştir. Konu ayrıca Hukuk Müşavirleri 
Kurulu toplantısında değerlendirilmiştir. Taslak Sözleşmeler ve Rehber 
hakkında Birliğimizce bir tavsiye kararı alınmasının ve bu tavsiye kararına 
ilişkin olarak Rekabet Kurumu’na bir menfi tespit/bireysel muafiyet başvurusu 
yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. 

1.6.6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun internet sitesinde kamuoyunun görüşüne açılan 
“SPK Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Rehberi Taslağı’na ilişkin 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu görüşleri SPK’ya iletilmiştir. 

1.7. Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı 

Birliğimiz tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) İyi 
Uygulamalar Kılavuzu Taslağının güncellenmesi çalışmalarına üyelerimiz ve Türkiye 
Katılım Bankaları Birliği üyeleri ile devam edilmiştir. Bu konuda, Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu yetkilileri ile 15-17 Ekim 2021 tarihleri arasında bir Çalıştay yapılmıştır. 
Çalıştay’da, taslakta yer alan ve 07/10/2020 tarihli toplantıda Kurum yetkilileri tarafından 
yeniden değerlendirilmesi gerekli görülen aşağıdaki konular detaylı olarak ele alınmıştır. 

1.7.1. Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin açıklamalar 

1.7.2. Kişisel verilerin yurtdışına aktarımına yönelik açıklamalar 

1.7.3. Meşru menfaate dayalı veri işlemeye (müşterilerin profillenmesi gibi) ilişkin 
açıklamalar  

1.7.4. Bankaların faaliyet gösterdikleri alanlarda veri sorumlusu mu veri işleyen mi 
olduğuna ilişkin açıklamalar 

Çalıştay’daki değerlendirmelere istinaden Taslak Kılavuz revize edilerek KVKK’ya 
gönderilmiştir. 

Faaliyet döneminde ayrıca aşağıda belirtilen konular da değerlendirilmiştir. 

 Veri imha yükümlülüğü kapsamında netleşmesine ihtiyaç duyulan hususlar  

 Müşteri sırrı niteliğindeki kişisel verilere yönelik tereddüt edilen hususlar 

 Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı 

1.8. Mevzuat Düzenlemeleri İle Müdahale Edilen Konular 

Geniş kapsamda tüm bankacılık işlemleri ile ilgili olarak; mevzuat düzenlemeleri ile 
müdahale edilen, ancak taraflar arasında sözleşme serbestisi dahilinde serbestçe 
düzenlenmesi gerektiği düşünülen konuların belirlenmesini teminen bir çalışma 
başlatılmıştır. Çalışma kapsamında aşağıdaki konular ele alınmış, gerek görülen 
konularda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiştir. 

1.8.1. Maaş ve emekli maaş müşterilerine kullandırılan krediler ile ilgili olarak kredi 
taksitlerinin maaşlarından kesilmesine yönelik talimatların geri alınması, ihtilaf 
konusu olması halinde maaş tutarının 1/4'ünden fazla kesinti yapılmaması (bu 
konuda BDDK’ya başvuru yapılmıştır) 

1.8.2. Ticari işlemlerde Taşınır Rehni 

1.8.3. Türk Borçlar Kanunu Madde 88 yorumu  

1.8.4. İcra İflas Kanunu madde 68/b’ye göre cari hesaplarla ilgili hesap özetinin noter 
aracılığı ile gönderilmesi 
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1.8.5. 805 sayılı kanunda yapılan sözleşmelerde taraflardan birinin Türk olduğu ve 
sözleşmenin Türkiye’de yapıldığı durumlarda sözleşme dilinin Türkçe olması 
zorunluluğu 

1.8.6. Proje finansmanında yer alan teminat/kredi temsilcisi mekanizmasının 
dayanağına Türk Hukuku mevzuatında açık bir şekilde yer alacak şekilde 
düzenlemelerin yapılması  

1.8.7. İcra takibi başlatılmış ancak haricen yapılan tahsilatların tahsil harcından muaf 
tutulması  

1.8.8. Bireysel kredilerde müşterinin talebinin olması halinde iki taksit ödeme 
gecikmesi beklenilmeksizin tüm alacağa muacceliyet verilebilmesi 

1.8.9. Bireysel kredilerde tebligatlarda sorun yaşanması nedeniyle iki taksit 
ödemesinin yapılması aksi halde tüm alacağa muacceliyet verilmesine yönelik 
ihtarın tebliğ edilememesi halinde başlatılacak icra takiplerinde geciken tüm 
taksitlerin 30 gün içinde ödenmemesi halinde muacceliyet koşulunun 
gerçekleşmiş sayılması 

1.8.10. Yabancı para ipoteklerin TL kredilerin de teminatını teşkil etmesi  

1.8.11. Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesi hükmünde belirtilen “aile konutu” 
kurumunun bankalarca tesis edilen ipoteklerin geçerliliğine etkisi 

1.8.12. Bankacılık uygulamalarında vekâletname ile yapılan işlemler ve uygulamada 
karşılaşılan sorunlar 

1.9. Ücret Komisyon Düzenlemeleri 

Finansal tüketicilerden tahsil edilecek ücret ve komisyonlar ile ticari müşterilerden tahsil 
edilecek ücret ve komisyonlar hakkında aşağıdaki çalışmalar yapılmış, ihtiyaç duyulan 
hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiştir.  

Finansal tüketicilerden tahsil edilecek ücret ve komisyonlar için: 

1.9.1. Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamındaki tereddüt ve talepler  

1.9.2. Konut kredisi ödemelerinde erken ödeme tazminatı 

1.9.3. Garantili ödeme sistemi 

Ticari müşterilerden tahsil edilecek ücret ve komisyonlar için: 

1.9.4. Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Tebliğ kapsamında tereddüt ve talepler  

1.9.5. Rotatif kredilerde komisyon 

1.9.6. Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı 
ve yapılandırılmış finansman işlemleri başlıkları çerçevesinde muafiyet talep 
edilen ücret kalemleri 

1.9.7. Peşin komisyonlu sıfır faizli/ana firma katkı paylı krediler 

1.9.8. Yurtdışında yerleşik potansiyel müşterilere; “Para Transferleri, Dış Ticaret 
İşlemleri, Ticari Kredi" başlıklarında hizmet vermek adına bankalar nezdinde 
hesap açılmak istendiğinde bankalarca yapılacak aracılık işlemleri hakkında 
ücret tahsil edilebilmesi 

1.9.9. Hesaptan hesaba işyeri ödemeleri 

Ayrıca, YUVAM hesaplarına ilişkin transfer masrafları konusunda tereddüt edilen 
hususlar hakkında TCMB’ye başvuru yapılmıştır. 
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1.10. Sigortacılık Düzenlemeleri 

Birliğimiz koordinasyonunda yapılan çalışmalara aşağıda yer verilmiştir: 

1.10.1. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) koordinasyonunda Sigortacılık ve Özel Emeklilik 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) ile bireysel kredilerle bağlantılı 
sigorta uygulamaları 

1.10.2. T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 
Müdürlüğü ile bina tamamlama sigortası 

1.10.3. Sigortacılık Kanunu’nun Ek-6 maddesi kapsamında düzenlenen sigorta 
tazminat alacaklarının devri 

1.10.4. Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliğinin 
Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge Taslağı 

1.10.5. Kredi bağlantılı sigortalar 

Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’ndan alınan “Rehinli Alacaklı Zorunlu 
Deprem Sigortası Poliçe Bilgileri” konulu yazılar üyelere duyurulmaya devam edilmiştir. 

1.11. Kredi Garanti Fonu A.Ş. Uygulamaları 

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

1.11.1. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kefalet İmkanı Sunabilecek Kredi Garanti 
Kurumlarının Asgari Niteliklerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. 

1.11.2. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iletilen yeni kefalet paketlerinin 
taslak halleri (Yatırım Destek Paketi Ürün Kartı, İşletme Harcamalarına Kartlı 
Ödeme Destek Paketi Ürün Kartı, İhracat Destek Paketi Ürün Kart)  

1.12. Birliğimiz Düzenlemeleri ve Özel Projeleri 

1.12.1. https://www.bankacilikurunvehizmetucretleri.org.tr sitesi: Bankaların 
bireysel ve ticari müşterilerden alabilecekleri ücretlere ilişkin detaylı bilgilere 
yer verilmesini teminen Birliğimiz tarafından Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.’ye 
hazırlatılan sitede, düzenlemelerde yapılan değişikliklere bağlı olarak 
muhtelif güncellemeler yapılmıştır.  

Sitenin hem finansal tüketicilere, hem de ticari müşterilere ilişkin kısmında 
güncelleme yapılarak, site 15/09/2021 tarihi itibarıyla canlı ortama alınmıştır. 

Sitenin finansal tüketicilere yönelik kısmında çek ve senetler ile menkul 
kıymet işlemlerine ilişkin ücret ve komisyon bilgilerinin de karşılaştırılabilir 
formatta yer almasını teminen sitede güncelleme yapılarak site 31/12/2021 
tarihi itibarıyla canlı ortama alınmıştır. Öte yandan, sitede yapılan 
güncellemeleri içeren tanıtım yapılmıştır.  

1.12.2. TRLIBOR: Bankaların gerek müşterileri adına gerek kendi aralarında 
yaptıkları işlemlerde esas alınmak ve tavsiye kararı niteliğinde olmak üzere, 
Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı (TRLIBOR) ile Türk Lirası 
Bankalararası Alış Oranı (TRLIBID) 10 katılımcı üyemizden alınan verilerle 
günlük olarak ilan edilmeye devam edilmiştir.  

1.12.3. TLREF: TLREF’in yayınlanmaya başlanması sonrası başlatılan 
TRLIBOR’dan TLREF’e geçiş hazırlıkları kapsamında Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BIST), İstanbul 
Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 
Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) temsilcileri 
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ile Birliğimizin ilgili üyelerinden oluşan  Ulusal Çalışma Komitesinin (UÇK) 
çalışmalarının koordinasyonuna devam edilmiştir.  

Ulusal Çalışma Komitesi tarafından koordine edilen Yerel Mevzuat ve Hukuk, 
Uluslararası Düzenlemelere Uyum, Finansal Koordinasyon, Muhasebe, 
Operasyon ve Yasal Raporlama, Kantitatif Analiz ve Risk, TLREF Ürünleri, 
İletişim olmak üzere 6 ayrı Alt Çalışma Grubu (AÇG) bulunmakta olup 
çalışmalar kapsamında uluslararası bir firmadan danışmanlık hizmeti 
alınmıştır. Çalışmaların rekabet mevzuatına uyumu ayrıca 
değerlendirilmektedir. 

TLREF çalışmaları amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların talebi ve 
görevlendirmesi ile oluşturulan Ulusal Çalışma Komitesi (UÇK) ve bu 
Komiteye bağlı olarak çalışan alt Çalışma Grupları tarafından yapılan 
çalışmalar kapsamında UÇK tarafından alınan kararlar çerçevesinde “IBOR 
Geçiş Süreci Hakkında Ulusal Çalışma Komitesi’nin TLREF Alt Çalışma 
Grupları’nın Çalışma ve Çıktılarına İlişkin İlgili Kamu Kurumlarının Görüş ve 
Kararına Sunulan Konular” hakkında ilgili kamu kurumlarına aşağıdaki 
konularda başvurular yapılmıştır:  

1. TRLIBOR geçiş takviminin ilanı, duyuru ve iletişimi  
2. Global IBOR geçişi konusunda (yabancı para tarafında) hangi 

metodolojilerin tavsiye edileceğine dair bir öneride bulunulmasının 
kararlaştırılması:  

3. TCMB Başvurusu ve Yanıtı: TLREF kapsamında paranın zaman 
değerini yansıtması amacıyla yapılan hesaplamaların bileşik faiz 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunun 
netleştirilmesi: Bu kapsamda TCMB’ye yapılan başvuruya alınan yanıt 
yazısı üyelere duyurulmuştur.  

4. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan başvuru: 3095 sayılı Kanuni 
Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’a yasal yedek faiz maddesinin 
eklenmesine ilişkin kanun değişikliği taslağının kararlaştırılması.  

5. TLREF’e geçiş için hangi müşteri gruplarında hangi metodolojilerin 
tavsiye edileceğinin kararlaştırılması ve duyurusunun yapılması  

6. TRLIBOR içeren ve geçişe konu olacak işlemler için Basis Keşif Analizi 
çalışmaları çerçevesinde geçiş spread’inin kararlaştırılması. 

Çalışmalar neticesinde hazırlanan ve ilgili kamu kurumlarına iletilen 
konulardan (1), (2), (5), (6) numaralı konular BDDK tarafından uygun 
görülmüştür.  

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Birliğimize 24 Mart 2021 
tarihinde iletilen resmi yazıda “düzenleyici ve denetleyici kurumların inisiyatifi 
ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesinde bir Ulusal Çalışma Komitesi 
(UÇK) kurulduğu belirtilerek, UÇK faaliyetleri kapsamında yazı ekinde yer 
alan konular hakkında öngörülen tarihlerde Kuruma raporlamaların 
yapılması talep edilmiştir. Söz konusu raporlamalar öngörülen sürelerde 
BDDK’ya iletilmiştir.  

1.12.4. Yabancı Para Çek: 01/04/2022-31/03/2023 tarihleri arasında uygulanması 
tavsiye edilecek yabancı para çek takas komisyonu tutarı hesaplanarak 
bankaların bilgilerine sunulmuştur. 
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1.13. Diğer Düzenleme Konuları ve Yapılan Çalışmalar 

Birlik koordinasyonunda aşağıda belirtilen düzenleme ve konularda çalışmalar yapılmış, 
ihtiyaç duyulan hususlarda Birlik görüşü oluşturularak ilgili kurumlara iletilmiş ve ilgili 
kurum yetkilileri ve üyelerimizin katılımlarıyla muhtelif toplantılar yapılmıştır. 

1.13.1. Türkiye Menkul Kıymetleştirme (TMK) Şirketi’nden alınan yazı ekinde yer 
alan kurulması öngörülen menkul kıymetleştirme programı hakkında üyelerin 
görüşleri alınmış ve TMK yetkilileri ile bir toplantı yapılmıştır. Birliğimiz 
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Türkiye Menkul 
Kıymetleştirme Şirketi’nin (TMKŞ) faaliyetleri ve uygulamalarına katkı 
sağlanması amacıyla, Birliğimize iletilen talep ve değerlendirmeleri üyeler ile 
paylaşılmıştır. 

1.13.2. Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine 
İlişkin Cumhurbaşkanı Karar Taslağı 

1.13.3. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kur korumalı TL mevduat ürünü 

1.13.4. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Yurt Dışında 
Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları 
Hakkında Tebliğ 

1.13.5. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan Türk Lirası 
Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ  

1.13.6. FATCA Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı 

1.13.7. CRS raporlaması kapsamında ikincil adreslerin alınması konusunda 
bankaların uyum süreci 

1.13.8. İcra ve İflas Kanununa Göre Elektronik Ortamda Açık Artırma Suretiyle 
Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik Taslağı 

1.13.9. İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Borçluya Satış Yetkisi Verilmesine Dair 
Yönetmelik Taslağı 

1.13.10. Çek Kanununda değişiklik önerisi (Banka personelinin çekte imza kontrolüne 
ilişkin sorumluluğu) 

1.13.11. Türk Borçlar Kanunu’nun 598’inci maddesi kapsamında gerçek kişi 
kefaletlerinde geçerlilik süresi 

1.13.12. Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi kapsamında iç yönerge 
değişikliğine ilişkin uygulama 

1.13.13. Danıştay tarafından Rekabet Kurumu’nun ücret ve komisyonlara ilişkin 
kararının hukuka uygun olmamasına ilişkin değerlendirme 

1.13.14. Sosyal Güvenlik Kurumu prim tahsilatları 

1.13.15. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu prim hesaplaması 

1.13.16. Arabuluculuk süreci  

1.13.17. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun yeni dönem eylem 
planı 

1.13.18. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 2022 takvim yılı ve takip eden dönemler için 
stratejik faaliyet ve performans hedefleri 

1.13.19. Bankaların kadın girişimcilere özgü çalışmalarına (sunulan ürünler, 
tanıtımları, bilgilendirmeler, vb) ilişkin internet sitesi adreslerine Birliğimizin 
internet sitesinde toplu olarak yer verilmesi, 
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1.13.20. T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın “Avrupa Küçük İşletmeler 
Yasası (SBA) 2020-2022 Değerlendirme Dönemi OECD Anketi”  

1.13.21. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterlerin 
güncellenmesi 

1.13.22. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği ve odalarının kaydı  

1.13.23. Haklarında gizlilik kararı verilen kişilerin aksaklık yaşamadan banka 
işlemlerini tamamlayabilmesi  

1.13.24. Sandık emeklilerinin maaş artışları 

1.13.25. Dünya Ticaret Örgütü Hizmetlerde Ulusal Düzenlemeler Referans Belgesi 

1.13.26. Haciz yazılarının Birliğimize gönderilmemesi talebiyle T.C. Adalet 
Bakanlığı’na yapılan başvuru 

1.13.27. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme Taslağı 

1.13.28. 3. Reklam Konseyi’nde Birliğimizi temsil edecek bankacı 

1.13.29. 26. Tüketici Konseyi gündem konuları 

1.13.30. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi 

1.13.31. “T.C. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK)  alınan “Gayrimenkul Değerleme 
Asgari Ücret Tarifesi” konulu yazı hakkında üyelerin görüşleri 
değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu oluşturulan görüşler 
SPK’ya iletilmiştir 

1.13.32. Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti 
Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik 
20/2 maddesinde yer alan 5 milyon TL alt limitinin piyasa koşullarına göre 
yükseltilmesi talebi BDDK’ya iletilmiştir.  

1.13.33. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan (HMB)  alınan “Banka kredilerinde 
teminat karşılığı verilen gayrimenkul değerlendirmeleri” konulu yazı hakkında 
üyelerin görüşleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu 
oluşturulan görüşler HMB’ye iletilmiştir. Konu hakkında TDUB’a başvuru 
iletilmiştir.  

1.13.34. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin 22-24 Ekim 2021 
tarihlerinde düzenlenen arama konferansı sonuçları değerlendirilmiştir. 

1.13.35. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Değerleme Uzmanları 
Birliği (TDUP) ve Türkiye Bankalar Birliği temsilcilerinin katılımı ile 2 Ağustos 
2021 tarihinde bir toplantı yapılmıştır.  

1.13.36. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından yayınlanan 
Değerleme Faaliyetleri Kapsamında Oluşan Ulaşım Masrafları ile ilgili 
Genelge, üye bankalarla değerlendirilerek oluşan tereddütlerle ilgili Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK)’na başvuru yapılmıştır. 

1.13.37. “Ekspertiz Raporlarından Kaynaklanan Sorunlar” hakkında TOBB ve TDUB’a 
başvurular yapılmıştır.  

1.13.38. Ekonomi Çalışma Grubu TBB tarafından yapılması planlanan projelere ilişkin 
görüşler oluşturmuşur. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde önem 
kazanacak sektörlerin tespiti, önceliklendirilmesi ve seçilen sektörlerle ilgili 
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analiz raporları hazırlanması çalışmaları yürütülmüştür ve öncelik verilen 
enerji sektörü raporunun hazırlanması için gerekli çalışmalar 
tamamlanmıştır. 

1.13.39. Altın Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında hurda altın toplama milyem 
değerleri hakkında görüş oluşturularak, ilgili kamu kuruluşları ile 
paylaşılmıştır. Altın milyem değerlerinde bu yönde değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Altın Korumalı TL dönüşüm hesabı uygulaması 
konusunda oluşan soru ve tereddütler hakkında görüş oluşturulup, ilgili kamu 
kurumlarına iletilmiştir. 

1.13.40. Altın Tasarruf Sistemi’nin oluşturulma ve yürütülme sürecinde bankalarla 
koordinasyon sağlanarak, sürece destek verilmiştir. 

1.13.41. Emisyon Çalışmaları: TCMB yetkililerinin de katılımıyla bankalar ile karşılıklı 
nakit yönetimi ve MONY projelerinde konusunda genel değerlendirmelerde 
bulunulmuştur.  

1.13.42. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK): Düzenleme çalışmalarında, TBB-
MASAK Çalışma Grubu görüşlerinin MASAK Başkanlığı ile paylaşılmasına 
devam edilmiştir. Bu kapsamda; 

 Risk Bazlı Denetim faaliyetleri kapsamında MASAK ve BDDK yetkilileri ile 
ortak Risk Analizi ÇG oluşturulmuştur. Kitle İmha Silahları konusundaki 
risklerin tespiti için “KİS Risk Anketi” hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca, 
ortaya çıkan risklerin izalesi için kullanılan tedbirlerin tespiti ve risk 
haritasının tamamlanması için “KİS Tedbirler Anketi” hazırlanmış ve 
uygulanmıştır.  

 ÇG faaliyetleri kapsamında SGA/TF risk kriterleri ve seçilmiş risk 
alanlarındaki riskin tespiti için tedbirler belirlenmiştir. Konu hakkındaki risk 
haritasının belirlenmesi için çalışmalar devam etmektedir.   

 Ürün Risk Anketi çalışması yeni bir metodolojiyle güncellenmiştir. ÇG 
bankaları, tüm bankalar, BDDK ve MASAK Başkanlığının görüşüne 
sunulan yeni Anket, 2021 yılı verileri için uygulanacaktır.  
Yabancı uyruklularda kimlik tespiti konusunda, tüzel kişilerde kimlik tespiti 
ve basitleştirilmiş tedbirler, güncellenen ŞİB Rehberi hakkında görüş 
oluşturularak, MASAK Başkanlığına iletilmiştir. 

 Ertelemeli ŞİB’ler konusunda görüş oluşturularak, MASAK Başkanlığının 
görüşüne sunulmuştur. 

 MASAK Başkanlığı ile her yıl gerçekleştirilen çalıştay için hazırlık 
çalışmaları yürütülmektedir.  

1.14. Ödeme Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Çalışmaları 

1.14.1. TCMB Ödeme Sistemleri Operasyon (EFT-EMKT-PÖS) Çalışmaları:  

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’nda değişiklik: 
TCMB’nin BKM ortaklığı, açık bankacılık işlemleri ve ikincil düzenlemeler: 
"Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları 
Hakkında Yönetmelik Taslağı" ve "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının 
Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri 
Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ Taslağı" konularında 
Çalışma Gurubu tarafından oluşturulan görüş ve öneriler TCMB’ye iletilmiştir. 

EFT-EMKT Çalışma Grubunun Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve Destek Yatırım 
Bankası A.Ş. EFT-EMKT sistemine katılımı ile ilgili talepleri 
sonuçlandırılmıştır. 
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TCMB tarafından uygulamaya alınan Fonların Anlık Transferi Sistemi (FAST) 
kapsamında TCMB ve bankaların katılımıyla yapılan toplantılar ve 
çalışmaların koordinasyonu sağlanmıştır. FAST Karekod geliştirmeleri 
konusunda muafiyet veya ek süre talebi TCMB’ye iletilmiş ve ek süre talebi 
olumlu karşılanmıştır.  

1.14.2. SWIFT Çalışmaları 

SWIFT ile bankalar arasındaki koordinasyon faaliyetlerine devam edilmiştir. 
Bu kapsamda; 

 Bankalar ile SWIFT işbirliğinde yürütülen en önemli çalışma 
alanlarından biri, belirli ödeme ve raporlama (“cross-border payments 
and reporting”) mesajlarında yeni bir standardın benimsenmesini ifade 
eden ISO20022 standart geçişidir. Bu kapsamda, “Proje Planlamasi ve 
Hazırlık Düzeyi” anketi hazırlanarak bankalara iletilmiş gelen yanıtlar 
SWIFT ile paylaşılmıştır. 

 SWIFT Platform Dönüşümü ve ISO20022 Geçişi hakkında bir webinar 
düzenlenmiştir.  

1.15. Türkiye Noterler Birliği ile Yürütülen Çalışmalar 

1.15.1. Noterliklerde düzenlenen vekaletnamelerin, bankaların görüşleri 
doğrultusunda hazırlanan işlem listesinden seçilerek hazırlanması ve 
Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile bankalar arasında kurulacak bir 
entegrasyonla vekaletname ile hangi işlemlere yetki verildiğinin 
sorgulanabilmesi konusunda bir çalışma yapılmış, vekaletname ile izin 
verilen bankacılık işlem türlerine uygun vekaletname örnekleri hazırlanmıştır.  

1.15.2. Alacakların Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ)'lerin finansmanında daha 
etkili bir araç olarak kullanılması ve bir sicile kaydedilerek güvenliğin ve 
aleniyetin sağlanması amacıyla 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6750 sayılı 
Ticari işlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılması öngörülen 
değişiklik önerilerimiz iletilmiştir. 

1.15.3. Senet Protesto İşlemlerinin elektronik ortamda yapılması konusunda daha 
önce değişiklik önerisi iletilen ve TNB tarafından gönderilen 6102 Sayılı Türk 
Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı 
üzerinde çalışmalara devam edilmiştir.  

1.16. Banka Kartları ve Kredi Kartları 

1.16.1. Banka kartı ve kredi kartı sözleşmeleri kapsamındaki alacakların takip 
işlemlerinin de abonelik sözleşmelerinde olduğu gibi, Merkezi Takip Sistemi 
(MTS) üzerinden yürütülmesi hakkında üyelerimizden alınan görüşler 
çerçevesinde Çalışma Gurubu tarafından oluşturulan görüş ve öneriler T.C. 
Adalet Bakanlığı ile paylaşılmıştır. 

1.16.2. Nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden karşılığı tahsis 
edilen kredi kartı limitlerinin Limit Kontrol Sistemi (LKS) sistemine bildirilip 
bildirilmemesi ve gelirine bağlı olarak tahsis edilen limitin yanı sıra bu 
nitelikteki karşılıklara istinaden aynı müşteriye ilave limit tahsis edilmesi 
konusunda bir çalışma yapılmış ve bu konuda BDDK’dan onay alınmıştır. 

1.16.3. POS üzerinden yapılan işlemlere ait harcama belgelerinin elektronik ortamda 
düzenlenmesi ve erişimi hakkında bir iş modeli önerisi oluşturularak 
BDDK’ya iletilmiştir.  

1.16.4. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17’nci maddesinin 
1’nci fıkrasının uygulanması kapsamında, kredi kartı ile yapılan taksitli 
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satışlara uygulanan vade farkı hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu mesleki 
tanzim kararı taslağına ilişkin Rekabet Kurumu’na başvuru yapılmış ve yanıt 
alınmıştır.  

1.16.5. Uluslararası kart kuruluşları tarafından kartlardaki Bank Identification 
Number (BIN) bilgisinin ilk 6 hane yerine 8 haneye çıkartılmasına karar 
verilmesi nedeniyle sigorta sektörünün kart ile tahsilat işlemini 
gerçekleştirebilmesi kartların ilk 8, son 4 ve TC kimlik numarası ile işlem 
yapılabilmesi konusunda BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur. 

1.17. Fiktif İşlemler 

Kamu kurum ve kuruluşlarından, 2021 yılı ve 2022 yılı Mart sonu itibariyle toplam 227 
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, aynı dönem içerisinde 26 adet başvuru yapılmıştır. Komite, 2021 yılı 
içerisinde 11 toplantı yapmıştır. Komite gündemine alınan 28 başvurunun 17’si fiktif 
işlem olarak değerlendirilmiştir. 

1.18. Dijital Bankacılık Çalışmaları  

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda 
Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı ve uzaktan müşteri edinimi 
üçüncü tarafa güven konularında çalışmalar yapılmış, bu konuda hazırlanan görüş ve 
öneriler BDDK’ya iletilmiştir.  

YUVAM hesapları için uzaktan kimlik tespiti konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 
BDDK’ya iletilmiştir.  

Uzaktan bankacılık uygulamaları ve Açık Bankacılık konusunda müşterilere bilgilendirici 
ve yol gösterici çalışmalar yapılmış ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Uzaktan müşteri 
ediniminde bankalar tarafından netleştirilmesi ihtiyacı duyulan hususlar MASAK’a 
iletilmiştir. 

Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik 
Taslağına ilişkin ve KOBİ’lerin uzaktan müşteri edinimine yönelik çalışmalar yapılarak 
BDDK’ya iletilmiştir. Ayrıca Dijital Bankaların Faaliyet Esasları İle Servis Modeli 
Bankacılığı Hakkında Yönetmelik yayınlandıktan sonra uygulamaya ilişkin olarak 
bankalardan soru, görüş ve önerileri alınarak BDDK ve TCMB’ye iletilmiştir. 

Finansal sektörde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması için “Kanun Değişikliği Önerileri” 
çalışması hazırlanmıştır. Çalışmanın, BDDK, T.C. Adalet Bakanlığı, T.C. Ticaret 
Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar ile paylaşılmasına ilişkin süreçler devam etmektedir. 

Dijital (kripto) varlıklara yönelik Bankacılık sektörü için dünya uygulamalarını, tehditleri, 
riskleri ve fırsatları içeren bir rapor hazırlanarak üyeler ile paylaşılmış ve Birlik internet 
sitesinde yayınlanmıştır. 

Finansal teknolojilere yönelik üyeler nezdindeki bilgi, belge, rapor, veri ve sorunlu 
alanlar ile sektörün geleceğine ilişkin öngörüler hakkında bankalardan alınan öneriler 
BDDK’ya iletilmiştir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı ek ödemeleri için yapılan veri alışverişinin elektronik ortamda 
yapılabilmesi için protokol çalışmaları yapılmış ve örnek protokol oluşturulmuştur. 

1.19. Açık Bankacılık Çalışmaları 

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ve alt düzenlemelere göre bankalar ve 
ödeme kuruluşlarının tabi oldukları düzenlemelerin karşılaştırıldığı bir çalışma 
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yapılmıştır. Çalışma sonucu hazırlanan detaylı rapor, TCMB, BDDK ve bankalarla 
paylaşılmıştır. 

Açık Bankacılık Servisleri Taslak Tebliği oluşturulmuş ve BDDK’ya iletilmiştir. Ayrıca 
Açık Bankacılık konusunda idari, teknik ve hukuki olmak üzere üç alanda çalışmalar 
yapılmış ve sonuçları BDDK’ya iletilmiştir. 

TCMB talebine istinaden bankalar ile açık bankacılıkta ücretlendirme konusunun 
detaylarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. 

1.20. Dolandırıcılıkla Mücadele 

Banka çalışanların ve müşterilerinin bilgilendirmelerine yönelik mevcut eğitim ve 
bilgilendirme dokümanlarını güncellenmesi ile ilgili yeni bir çalışma hazırlanmıştır. 
“Dolandırıcılık Rehberi” yenilenmiştir.  

Dolandırıcılık vakalarının sistemsel olarak raporlanabilmesi amacıyla dolandırıcılık vaka 
bilgilendirme formuna ilişkin BDDK ve Bankalar ile çalışmalara devam edilmektedir.  

EFT ve havale yoluyla dolandırıcılık vakalarının önlenmesine yönelik olarak uygulanan 
bloke işlemlerine ilişkin görüş ve öneriler BDDK’ya iletilmiştir. 

1.21. Engellilerin Bankacılık Hizmetlerine Erişimi 

Yönetmelikle Birliğimiz verilen görevler kapsamında, çeşitli kanallar üzerinden 
verilmekte olan ürün ve hizmetlere erişimin kolaylıkla sağlanması ve bu konuda 
vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla bankalar tarafında yürütülen çalışmalar takip 
edilmekte, raporlanmakta ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerin verilmesi 
sağlanmaktadır. Ayrıca, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Bu doğrultuda, Dünya Engelliler Günü’ne özel bir çalışma yapılmıştır. 

1.22. T.C. Ticaret Bakanlığı Otomasyon Çalışmaları 

Bakanlık tarafından yürütülen Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi 
Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz ihracat Kredileri programlan ile mal/hizmet 
ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin süreçleri kapsayan otomasyon sisteminin 
geliştirilmesi ve ara yüzlerin oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda, 
Bakanlık ile bankalar arasındaki yazışmalar, teknik dokümanların bankalara iletilmesi, 
bu süreç içerisinde bankalar tarafında yaşanan sorunların bakanlığa iletilmesi ve çözüm 
önerilerinin bankalara iletilmesi konusunda faaliyetler devam etmektedir. 

1.23.  Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği 

Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Elektronik Bankacılık Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki 
çalışmalar yapılmıştır. 

Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddüt edilen hususlar hakkında çalışmalar 
yapılmış ve BDDK’ya başvuruda bulunulmuştur.  

Öte yandan, Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 
(BSD) 22. Maddesinin 4. Fıkrası kapsamında Bankaların denetlenme sıklığı ve 
denetimlerin kapsamı hakkında bağımsız denetim firmaları ile yaşanan tereddütlere 
açıklık getirilmesi için BDDK’ya başvuru yapılmıştır. 

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 
40 ncı maddesi ve telefon bankacılığını ilgilendiren diğer maddelerin uygulanması 
hakkında Birlik bünyesinde çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucu hazırlanan iyi 
uygulamalar rehberi taslağı BDDK’nın görüş ve değerlendirmesine sunulmuştur. Bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir.  

Sistemik Önemli Bankalarca Hazırlanacak Önlem Planlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca 
raporlanan önlem planlarının içinde bulunduğumuz yıl ve gelecek dönemlerde olmak 
üzere Mart ayı sonu yerine Mayıs ayı sonunda yapılması ve Bankaların İç Sistemleri ve 
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İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında 
hazırlanan İSEDES Rapor Seti’nin uygulama zamanına ilişkin BDDK’ya başvuruda 
bulunulmuştur.  

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Rehberi ve Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberine uyum hususundaki 
tereddütler BDDK’ya iletilmiştir.  

1.24. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ile Çalışmalar 

TÖDEB ile işbirliği içerisinde ödeme kuruluşlarını ilgilendiren ve bankalar tarafından 
emniyet ve savcılık müzekkerelerinde verilecek cevaplarda olması gereken hususlar 
konusunda çalışmalar tamamlanarak üyelerimize ve Katılım Bankaları Birliği üyelerine 
duyurulmuştur. 

Ödeme kuruluşlarının sanal/fiziki POS hizmeti vermek için birden fazla banka ile 
anlaşma yapmaktadırlar. Her bankanın hukuki prosedürlerinin ve teknik entegrasyon 
süreçlerinin farklı olması ve nedeniyle, bir standart oluşturulması için çalışmalara devam 
edilmektedir. 

TÖDEB üyelerinin BKM TRIP sistemine katılması hususunda görüş oluşturulmuştur.  

1.25. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik  

6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Bankanızdan faaliyet izni 
almış olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yanı sıra 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan bankalar ödeme hizmeti sağlayıcısı 
olarak tanımlanmaktadır. Kanun kapsamında aynı sıfatı haiz olan bankalar ile ödeme 
ve elektronik para kuruluşlarının, yürütülebilecek faaliyetler ve sunulabilecek hizmetler 
bakımından herhangi bir tarafın lehine veya aleyhine olacak şekilde farklı seviyede 
düzenlemelere tabi olmaması için ve rekabet eşitliğinin sağlanmasını teminen öneriler 
oluşturmuş ve TCMB’ye iletilmiştir.  

1.26. EGM Elektronik Rehin Protokolü 

EGM ile karşılıklı Fesih Protokolü imzalanarak süreç sonlandırılmış, e-rehin sistemi 
bütçesinde biriken toplam fon tutarı, halen faaliyette bulunan katılımcı bankalara ve 
kuruluşlara dağıtılmıştır. 

1.27. Coğrafi Veri Lisans ve İzin Sistemine Başvuru 

“Coğrafi Veri İzin Belgesi ya da Coğrafi Veri Lisans Belgesi alınması” hususuna ilişkin 
mevzuata aykırılık oluşturmamak amacıyla konunun netleştirilmesi için Bakanlık 
yetkilileri ile toplantı yapılmıştır. Lisans ya da izin başvurularını bir an önce yapmaları 
ve söz konusu düzenlemelere uyum çalışmalarına başlamaları gerektiği konusu 
bankalara iletilmiştir. 

Birliğimiz tarafından toplanan ve paylaşılan verilere ilişkin “Coğrafi veri izin belgesi" ya 
da "Coğrafi veri lisans belgesi" alınması gerekip gerekmediği konusunda oluşan 
tereddüde ilişkin başvuru T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 
iletilmiştir. 

1.28. E-defter  

Banka müşterilerinin ortak bir platform aracılığıyla e-defter bilgilerinin alınması ve alınan 
verilerin kullanılarak müşteri değerlendirmelerinin yapılabilmesi konusunda bir çalışılma 
başlatılmış olup devam etmektedir. 
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1.29. Diğer Faaliyetler 

1.29.1. Ülkemizin muhtelif diğer ülkeler ile ilişkileri kapsamında bankacılık sektörü 
konularına ilişkin ilgili kurumlar tarafından Karma Ekonomik Komisyon 
toplantıları, Hizmet Ticareti Anlaşmaları, TEKİZ Platformu, vb. kapsamında 
talep edilen bilgiler üyelerimizin katkılarıyla karşılanmıştır.  

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

1.29.3. İhracatı Geliştirme A.Ş.’ye bankaların ortaklığına yönelik çalışmalar 
yürütülmüştür.  

2. Risk Merkezi Faaliyetleri 

Risk Merkezi 1 Temmuz 2021 - 31 Mart 2022 dönemi faaliyet değerlendirmesi ile ilgili 
detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir: 

Risk Merkezi’nin 31 Mart 2022 tarihi itibariyle 189 üyesi bulunmaktadır. 1 Temmuz 2021- 
31 Mart 2022 döneminde; 

 Vodafone Finansman A.Ş., D Yatırım Bankası A.Ş., Diriker Varlık Yönetim 
Şirketi A.Ş., Tom Finansman A.Ş., İlke Varlık Yönetim Şirketi A.Ş., Mercedes-
Benz Kamyon Finansman A.Ş., Türk Ticaret Bankası A.Ş., Destek Yatırım 
Bankası A.Ş.ve İhracatı Geliştirme A.Ş. yeni üye olmuştur.  

 Global Faktoring Hizmetleri A.Ş., Pamuk Faktoring A.Ş., ING Faktoring A.Ş.ve 
C Faktoring A.Ş.’,nin faaliyet izni iptali nedeniyle Risk Merkezi üyelikleri sona 
ermiştir.  

2.1.  Risk Merkezi faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmet sunumu: 

Mevcut Uygulamalarda Değişiklik 

2.1.1 Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 27 Temmuz 2021 tarihli 
toplantısında alınan karar iletilerek,  Rize, Artvin ve Düzce illerimizde 
meydana gelen sel felaketi nedeniyle, üyelerin Risk Merkezinin mücbir hal 
düzenlemesi çerçevesinde “Afet” kodu ile bildirim yapılması hususunda 
hatırlatma yapılmıştır. 

2.1.2 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Genelgesi kapsamında sunulan Risk 
Raporu Ham Veri (Risk Raporu Münferit Sorgu ) web servis hizmetinde 26 
Mayıs 2021 tarihi itibariyle; ”Özet” ve “Detay” olarak 2 tip rapor türü yerine, 
tüm raporların “Detay Rapor” olarak paylaşılacağı üyelerimize 
duyurulmuştur. 

2.1.3 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) tarafından Birliğimize 
iletilen yazı kapsamında, Risk Merkezi’nin; belirli uygulamalarında, üye 
bildirim süreçlerinde KPS kontrolünün kaldırıldığı bilgisi 
üyelerimize  duyurulmuştur. 

2.1.4 Risk Merkezi’nin bilgi sistemlerinin güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak; 

 FTP Web ekranlarında son erişim bilgilerine yer verilmesi çalışmaları 
tamamlanmıştır.  

 Kullanıcı Talebi Ekranlarında E-posta İle Doğrulama Yöntemi Kullanılması 
çalışmaları tamamlanmıştır.   

2.1.5 JCR A.Ş. den Kamuya açıklanmamış olan derecelendirme notlarının ve not 
değişim gerekçelerinin Bankalarla paylaşılması çalışması tamamlanmıştır. 
Mart ayının sonunda diğer Risk Merkezi üyeleri nezdinde de tüm not ve not 
değişim gerekçelerinin paylaşılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.  
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2.1.6 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.  ile ilk veri paylaşımı 26 Kasım 2021 tarihinde 
yapılmıştır.  

2.1.7 KOSGEB’den iletilen denetim raporunun bulgusuz olması sebebiyle RMY 
kararı kapsamında veri paylaşımının başlaması için gerekli sistemsel 
tanımların yapılması süreci başlatılmıştır.  

 

B. Kamuoyunun ve Müşterilerin Sektör Algısını Güçlendirmek 

3. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti faaliyetleri 

3.1. Bireysel Müşteri Hakem Heyeti uygulaması kapsamında 1 Temmuz 2021 – 31 
Mart 2022 döneminde 33.622 başvuru alınmıştır. İşleme alınan başvuruların 
yüzde 61’i kart işlemleri, yüzde 13’ü tüketici kredileri, yüzde 12’si sigorta işlemleri, 
yüzde 14’ü de diğer bankacılık işlemleriyle ilgilidir.  

3.2. Etik Komisyona yapışan başvurular değerlendirilmiştir. Komisyon bankaların Etik 
İlkelere aykırı davranmadığına karar vermiştir.  

4. Diğer Faaliyetler 

4.1. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 15 - 21 Mart Tüketiciyi Koruma 
Haftası vesilesiyle Birliğin ve bankaların bu alanlarda yaptığı çalışmalar hakkında 
açıklamalarını içeren bilgi bültenleri hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.  

4.2. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Sürdürülebilirlik Çalışma 
Grubu’nun stratejisi, hedefleri, çalışma usul ve esasları uyarınca belirlenen 
gündemleri (Sürdürülebilirlik Kılavuzunun Güncellenmesi, Uzaktan Eğitim 
Modüllerinin Hazırlanması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilerin 
sürdürülmesi vb) çerçevesinde başlatılan faaliyetleri kapsamında aşağıdaki 
faaliyetler gerçekleştirilmiştir:  

4.2.1. Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları içeren bir 
internet sayfası hazırlanmıştır.  

4.2.2. Söz konusu tavsiye kararı ve diğer sürdürülebilirlik konularında üyelerin 
uygulamalarını Birliğimiz internet sitesinde yayımlanmak üzere Birliğimize 
iletmeleri talep edilmiştir. İletilen uygulamalar “Sürdürülebilirlik” internet 
sayfasında yayımlanmakta ve üye bildirimleri çerçevesinde 
güncellenmektedir. 

4.2.3. “Basel Committee Consults on Principles for the Effective Management and 
Supervision of Climate-Related Financial Risks” ve BIS-”The Regulatory 
Response To Climate Risks Some Challenges (Mevzuatların İklim Risklerine 
Yanıtı: Bazı Zorluklar) adlı dokümanların çevirisi üyeler ve TKBB ile 
paylaşılmıştır.  

4.2.4. Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ülkemizde de yeşil varlık oranı 
(Green Asset Ratio) oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. Bu 
çalışmalarda gelinen süreçlerin değerlendirilmesini teminen BDDK 
yetkilileriyle de muhtelif değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ve bahsekonu 
toplantılarda yeşil varlık oranı çalışmalarında bundan sonraki süreçte 
izlenmesi gereken yöntemlere ilişkin olarak üyelerin değerlendirmeleri 
BDDK’ya iletilmiş olup, konu hakkında BDDK’dan alınan yanıt çerçevesinde 
ısı haritası metodolojilerinin hazırlanması ve yeşil varlık oranı hesaplaması 
için yöntem geliştirilmesi amacıyla çalışmalara başlanmıştır.  
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4.2.5. Bankaların sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası düzenlemeleri 
de dikkate alarak gerçekleştirdikleri iyi uygulamalar hakkında bilgi 
edinilmesini teminen BDDK yetkililerinin katılımıyla aylık toplantılar 
düzenlenmeye başlanmıştır. Üyelerin bu toplantılarda gerçekleştirdikleri 
sunumlar onayları çerçevesinde internet sitemizde yayımlanmaktadır.  

4.2.6. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 17 Mart 2022’de Londra’da düzenlenen 
“Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finansman Konferansı”na hazırlık sürecinde 
alınan görüş talepleri karşılanmıştır. 

4.2.7. Dünya Bankası tarafından yayımlanan ve bir örneğine ekte yer verilen 
“Unlocking Green Finance in Turkey-Turkey Green Growth Analytical and 
Advisory Program Thematic Paper 1” başlıklı rapor üyelerimizle 
paylaşılmıştır.   

4.2.8. Hazine ve Maliye Bakanlığı‘ndan (HMB) Birliğimize iletilen Dünya Bankası 
tarafından başlatılan “Ülke İklim ve Kalkınma Raporu (Country Climate and 
Development Report-CCDR)” başlıklı analitik çalışma hakkında 
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu görüşleri HMB’ye iletilmiştir.  

4.2.9. TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen “BM Habitat Yeni 
Kentsel Gündem Türkiye Ulusal İlerleme Raporu 2016-2020” üyelerimizle 
paylaşılmıştır.  

4.2.10. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan “Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması Etki Analizi Çalışması” konusunda alınan 
21/03/2022 tarih ve E-29438691-605.99-45018 sayılı yazı ve eki; “Avrupa 
Birliği’ne Yapılan İhracatta Karbon Vergisine Tabi Olacak Beş Sektöre 
Yönelik Etki Analizi Çalışması”na bankalara duyurulmuş olup, bankaların 
hazırlayacakları dokümanları “Hızlı Bilgi Aktarım Sistemi (HBAS) ile en geç 
9 Mayıs 2002 tarihine kadar BDDK’ya iletmeleri gerekmektedir.  

4.3. 2021 yılında Mayıs ve Eylül aylarında çevrimiçi olarak düzenlenen Avrupa 
Bankacılık Federasyonu yıllık toplantılarına etkin katılım sağlanmış, Mayıs 2021 
toplantısında “Sürdürülebilirlik” konusunda bir sunum yapılmıştır.  

 

C. TBB ve Sektörün İletişimini Güçlendirmek 

5. İletişimle İlgili Toplantı ve Konferanslar 

5.1. Yönetim Kurulu 20 Ağustos 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı 
başkanlığında, salgın ve yangınların bölge ekonomisi ve turizm sektörüne 
etkilerinin değerlendirilerek, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla 
düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya gelmiştir. 

5.2. Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2021 tarihinde Finansın Geleceği Zirvesi'nde 
konuşmuştur.  

5.3. Avrupa Bankacılık Federasyonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomik ve Politik Araştırmalar Vakfı 
işbirliğinde 30 Eylül 2021 tarihinde “İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Risk ve 
Fırsatların Bankacılık Sektörüne Muhtemel Etkileri” video Konferansı düzenlendi. 
Konferansın açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı yapmıştır. 

5.4. Kültür ve Turizm Bakanı 14 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği'ni ziyaret 
ederek Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerle bir araya gelmiştir. 
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5.5. Yönetim Kurulu Başkanı 4 Kasım 2021 tarihinde, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para 
Sohbetleri kapsamında düzenlenen "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu Panellinde 
konuşmuştur. 

5.6. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı Video Konferansı 4 Kasım 2021 tarihinde 
düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanı yapmıştır. 

5.7. Yönetim Kurulu Başkanı 12 Kasım 2021 tarihinde Kahramanmaraş'ta düzenlenen 
5'inci Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuşmuştur. 

5.8. Yönetim Kurulu Başkanı 22 Kasım 2021 tarihinde Turizm İstişare Kurulu Üyelerini 
kabul etmiştir. 

5.9. Yönetim Kurulu Başkanı 25 Kasım 2021 tarihinde Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde 
katılarak bankacılığın geleceğine ilişkin değerlendirmelerini aktarmıştır. 

5.10. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ev sahipliğinde 25 
Kasım 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya 
gelmiştir. 

5.11. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun önderliğinde 24-25 Kasım 
2021 tarihlerinde Kurum temsilcileri, bankacılar ve akademisyenlerin katılımıyla 
Sürdürülebilir Bankacılık Çalıştayı düzenlenmiştir. 

5.12. Yönetim Kurulu Başkanı 3 Aralık 2021 tarihinde katıldığı canlı televizyon 
programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

5.13. Hazine ve Maliye Bakanımız 18 Aralık 2021 tarihinde, Türkiye Bankalar Birliği’ni 
ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile bir araya gelmiştir. 

5.14. Yönetim Kurulu Başkanı 21 Aralık 2021 tarihinde katıldığı canlı televizyon 
yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

5.15. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve banka genel müdürleri; 2 
Şubat 2022 tarihinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 17 Şubat 2022 tarihinde 
Antalya Sanayi ve Ticaret Odası, 4 Mart 2022 tarihinde Gaziantep Ticaret Odası, 
17 Mart 2022 tarihinde İzmir Ticaret Odası, 1 Nisan 2022 tarihinde Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantılarında iş insanları ile bir 
araya gelmiş, gelişmeleri değerlendirmişlerdir.  

5.16. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy 16 Mart 2022 tarihinde Türkiye 
Bankalar Birliği'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu ile görüşmüştür.  

5.17. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 31 Mart 2022 tarihinde Ankara'da 
düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuşmuştur. 

 

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

6. Araştırma Faaliyetleri 

Araştırma faaliyetleri kapsamında aşağıda yer verilen konularda çalışmalar yapılmıştır: 

6.1. Ekonomide ve piyasalarda yaşanan gelişmelere karşı alınan önlemler ve önemli 
gelişmeler yakından izlenmiştir. 

6.2. Ekonomide alınan tedbirlerin bilançolar ve makroekonomik değişkenler 
üzerindeki etkilerinin ölçülmesi amacıyla düzenleme çalışmaları takip edilmiş ve 
etki analizleri yapılmıştır. 
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6.3. 2021 yılında çevrimiçi olarak düzenlenen 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. 

6.4. Aracılık ve maliyeti ve sermaye maliyeti ile ilgili düzenli veri üretimine devam 
edilmiştir. 

6.5. Bankacılık sisteminin uluslararası kıyaslamasına ilişkin bir dizi rapor hazırlanarak, 
kamuoyu ve üye bankalarla paylaşılmaya devam edilmiştir. 

6.6. 2021 yılına ilişkin olarak ekonomik ve finansal tahminlerin gerçekleşmesi 
değerlendirilmiştir. 2022 yılına ilişkin bankacılık sektöründen gelen tahminler 
konsolide edilmiştir. 

6.7. TCMB tarafından açıklanan sektör bilançoları verileri kullanılarak Sektörel 
Değerlendirme çalışması hazırlanmış ve üyeler paylaşılmıştır. 

6.8. Yurt dışından gelen çeşitli yatırımcı, akademisyen ve banka temsilcilerine Türkiye 
ekonomisi ve bankacılık sektörü hakkında bilgi verilmiştir. 

6.9. Risk Merkezi istatistikleri raporlama çalışmaları devam etmiştir. 

6.10. Kredi Gruplamaları raporu oluşturularak, yayımlanmaya başlanmıştır. 

7. İstatistik Faaliyetleri 

7.1. Bankaların ve sektörün faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla Türkçe ve İngilizce (dolar ve euro olarak) olmak üzere 63 rapor 
hazırlanmış ve TBB internet sitesinde yayınlanmıştır. 

7.2. Bankaların Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve 
Dipnotlar Hakkında Tebliği gereğince bankalardan bilanço bilgilerinin 
toplanmasına ve TBB internet sitesinde yayınlanmasına devam edilmiştir. 

7.3. 8 Mart kadınlar günü için “Bankacılık Sektöründe Kadın Çalışanlar” konusunda 
özel bir sunum hazırlanmış ve internet sitesinde yayınlanmıştır.  

7.4. TUİK tarafından koordine edilen “Resmi İstatistik Programı” kapsamında yer alan 
ve “Ulusal Veri Yayınlama Takvimi’ne göre her yıl yayınlamakla yükümlü 
olduğumuz “İl Düzeyinde Mevduat ve Kredi Bilgileri’nin 2021 yılsonu serisi 1 
Haziran 2022 Çarşamba günü yayınlanacaktır. TÜİK ile ilgili diğer çalışmalar 
Resmi İstatistik Programı kapsamında düzenli olarak takip edilmektedir. Kurumun 
talebi doğrultusunda söz konusu rapora 2021 yılı içinde “Haber Bülteni” de 
eklenmiştir. 

7.5. "İllere ve Bölgelere Göre Bilgiler" başlığı altında yayınlanan 6 adet raporun Aralık 
2021 bilgilerini içeren sayılarının 2022 Haziran ayında yayınlanması 
planlanmaktadır. 

7.6. Bankacılık sektörünün tarihsel gelişimleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla hazırlanan ve 1958 ve sonrası istatistikleri içeren “Türkiye’de Bankacılık 
Sistemi (1958’den itibaren)” çalışma 2020 yılsonu bilgileri ile hazırlanmış ve 
Temmuz ayında yayınlanmıştır. 2021 yılsonu bilgileri eklenmiş yeni seri 2022 
Temmuz ayında hazırlanacak ve Türkçe- İngilizce olarak TBB internet sitesinde 
yayınlanacaktır. 

7.7. Altı aylık dönemler halinde bankalardan derlenmekte olan proje finansmanı ile 
ilgili istatistiki bilgilerin Aralık 2021 dönemine ait serisi derlenerek TBB internet 
sitesinde yayınlanmıştır. 
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7.8. BDDK’nın, 1 Nisan 2021 tarih ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik 
Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’i gereğince 
“Uzaktan ve Şubeden Müşteri Edinimi İstatistikleri” derlenmeye ve yayınlanmaya 
başlamıştır.  

7.9. 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. Söz konusu tabloların, Ocak ayında güncellemeleri talep edilmiş, 
bilgiler tamamlandıktan sonra TBB internet sitesinde Finansal Tüketici başlığı 
altında yayınlanmış, ayrıca, DYS evrak takip sistemindeki dağıtım listelerinin 
gerekli güncellemeler yapılmıştır. 

7.10. Zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin olarak bildirim 
yapacak bankalar ve yetkili isimleri Aralık ayında toplanmıştır. Bu kapsamda 2021 
yılsonu itibariyle bildirim yapacak TBB üyesi 25 banka zamanaşımı listelerini 
Ocak ayı sonunda KKB ile paylaşmış, KKB tarafından konsolide edilen veriler 
Şubat başında http://www.zamanasimi.org/tbb.xhtml adresinde kamuoyuna 
açılmıştır. Mayıs sonuna kadar açık kalacak olan söz konusu sitede, 
zamanaşımına uğrayan hesaplar sorgulanabilecektir.  

7.11. Şube ve ATM Listesi: Banka şubeleri internet sitesinde banka, il ve ilçeye göre 
sorgulanabilmekte, ayrıca, Türkiye haritası üzerinde coğrafi gösterimleri 
yapılmaktadır. Harita üzerinde şubelerin üzerine gelindiğinde banka ve şube 
adına; tıklandığında ise banka ve şube adı ile birlikte iletişim bilgilerine (adres ve 
telefon) erişilebilmektedir. 

7.12.  Engelli Müşterilere Hizmetler: BDDK tarafından yayınlanan “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.  

7.13. Mali Tablolar. İnternet kullanıcılarına daha kolay erişim sağlanması amacıyla 
istatistik veri tabanında yer alan bilanço ve dipnot tablolarının banka, banka 
grupları, yıl ve dönem bazında sorgulanabildiği veri dağıtım sistemi, 28 Haziran 
2019 tarihinden itibaren İngilizce ve Türkçe olarak kullanıcılara hizmet 
vermektedir. Yoğun olarak bankacıların, akademisyenlerin ve öğrencilerin 
kullandığı sisteme dönem bilgileri tamamlandıkça veri aktarımı yapılmaktadır.  

7.14. İl ve bölge bazında bilgiler: Internet kullanıcılarına daha kolay erişim sağlanması 
amacıyla, istatistik veri tabanında bulunan il bazında veriler yeni veri dağıtım 
sisteminde "İller-Bölgeler” başlığı altında sorgulamaya açılmıştır.  TBB üyesi 
bankaların kredi ve mevduat dağılımları ile banka çalışanları, şubeler, ATM, POS, 
üye işyeri sayıları il, yıl ve parametre bazında sorgulanabilmektedir.  

7.15. Risk Merkezi İstatistikleri: Risk Merkezi internet sitesinde “negatif nitelikli bireysel 
kredi ve kredi kartı”, “protestolu senetler”, “çekler”, “krediler/tasfiye olunacak 
alacaklar” ve “risk merkezi aylık bülten” başlıkları altında yayınlanan 60 adet 
Türkçe-İngilizce tablo ve raporların aylık olarak kontrollerinin yapılmasına ve 
sitede yayınlanmasına devam edilmektedir. Bu veriler aynı zamanda veri dağıtım 
sistemi içinde "Risk Merkezi” başlığı altında sorgulamaya açıktır. Her başlık 
altında yer alan tabloların ve raporun yeni ay bilgileri Risk Merkezi internet 
sitesine eklendiğinde veri sistemine de yeni veri aktarımı yapılmaktadır. 

7.16. T.C. Merkez Bankası’nın talebi doğrultusunda Covid-19 salgın döneminde nakit 
ihtiyaçlarındaki değişimin sağlıklı değerlendirilmesi ve nakit operasyonlarında 
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daha etkin planlama yapılması amacıyla haftalık olarak bankaların il bazında 
şube ve ATM nakit ödeme ve tahsilat bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır.  

7.17. Finansal yeniden yapılandırma konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine 
yönelik olarak hazırlanan ve 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 (25 Milyon TL altı borçlular için) 4) Finansal Yeniden Yapılandırma 
(FYY) Büyük Ölçekli Uygulama (25 Milyon TL ve üstü borçlular için) 5) Finansal 
Yeniden Yapılandırma (FYY) Küçük Ölçekli Uygulama (100 Milyon TL altı 
borçlular için) ve 6) Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) Büyük Ölçekli 
Uygulama (100 Milyon TL ve üstü borçlular için) başlıklı raporların 
yayınlanmasına devam edilmektedir. 

7.18. Bankalardan otomatik veri toplanması amacıyla başlatılan Veri Toplama Sistemi 
projesi için KKB ile çalışılmaktadır.  

7.19. TCMB, BDDK, Hazine, Maliye gibi üst kurumlardan gelen veri talepleri 
değerlendirilmekte ve bankalardan toplanarak iletilmektedir.  

8. Yayın Faaliyetleri 

8.1. 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. 

8.2. Bankacılar dergisi üç ayda bir yayımlanmaya devam etmiştir.  

8.3.  “Bankacılık Terminolojisi”, “Konut Finansmanında Yapı Tasarrufu Yöntemi” ve  
“Finansal Riskler ve Türev Ürün Sözleşmeler” Smyrna’dan İzmir’e Finansın ve 
Bankacılığın Gelişimi TFRS 9 Çerçevesinde Beklenen Kredi Zararlarının 
Ölçülmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama başlıklı kitaplar 
yayımlanmıştır.  

8.4. Dergi süreçlerinin dijital ortamda izlenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 
Dergi için internet sitesinde özel bir sayfa hazırlanmış ve yayına alınmıştır. 

9. Eğitim Çalışmaları 

9.1. 1 Ağustos 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında TBB Eğitim Merkezi İktisadi 
İşletmesi (Eğitim Merkezi) bünyesinde planlanan katalog eğitimleri kapsamında 
“Bilgi Yönetimi” kategorisinde 30, “Dış İşlemler” kategorisinde 8, “Dijital Dönüşüm” 
kategorisinde 23, “Finans” kategorisinde 40, “Genel Bankacılık- Ekonomi” 
kategorisinde 13, “Hazine Yönetimi” kategorisinde 10, “Hukuk” kategorisinde 12, 
“Krediler” kategorisinde 14, “Muhasebe” kategorisinde 7, “Satış-Pazarlama” 
kategorisinde 6 ve “Yönetim Süreçleri- Yetkinlik Gelişim” kategorisinde 28 olmak 
üzere toplam 191 sanal sınıf eğitimi düzenlenmiştir. Sanal sınıf eğitimlerinde, 
3.088 kişinin katılımı ile talebin %81’i karşılanmıştır. Katılımcılardan alınan 
geribildirimlere göre ortalama eğitim puanı 9,48/10 ve eğitmen puanı 9,61/10 
olmuştur. 

9.2. Katalog eğitimleri haricinde kurumların iç eğitmenleri ve iç eğitmen adayları için 
planlanan ve “Duygusal Zeka”, “Öyküleştirme”, “Eğitim Tasarımı” ve “Dijital 
Sunum Teknikleri” olmak üzere dört ayrı modülden oluşan 11 günlük programa 
“İç Eğitmen Yetiştirme Programı’na toplam 130 kişi katılmıştır.  

9.3. 1 Eylül 2021 tarihi ile Eğitim Merkezi’nin Şişli’de yer alan ve dört sınıftan oluşan 
merkezi kapatılmıştır. Eğitim Merkezi çalışanları Birliğin Akmerkez ofisinde 
çalışmalarını sürdürmektedir.  
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9.4. 10 veya 20 yıldır hizmet veren 7 eğitmen için çevrimiçi teşekkür ve kutlama 
görüşmesi düzenlenmiştir. Geçmişten bugüne kadar eğitimlerimizde görev alan 
eğitmenler için bir teşekkür videosu hazırlanmıştır. 

9.5.  “Bankacılık Kanunu’nun 73. Maddesinde Yapılan Son Değişiklik Sonrasında 
Müşteri Sırrı Kavramı” Video Konferansı, “Covid 19 Sürecinde Aşı Uygulaması 
Nedeniyle Uygulamada Oluşan İş Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku 
Sorunları” Video Konferansı, “Garanti Sözleşmeleri” Video Konferansı, “Kripto 
Varlık Piyasası ve Bankacılık Sektörü: Fırsatlar, Tehditler” , İcra ve İflas 
Kanunu’ndaki Son Değişiklikler” konulu video konferanslar gerçekleştirilmiştir. 

9.6. TBB Finans ve Bankacılık Eğitim Portalı’nın e-eğitim yönetimi ile ilgili altyapısı 
yenilenmiş, 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle eğitim portalı yeni altyapısı ile yayına 
alınmıştır.  

9.7. TBB Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalı kataloğuna Sürdürülebilirlik 
Temel ve Sürdürülebilirlik İleri konulu dijital eğitimler ile rehber dokumanlar 
eklenmiştir. 

9.8. TBB Finans ve Bankacılık Uzaktan Eğitim Portalı’na, üniversite öğrencilerine 
yönelik olarak finans ve kişisel gelişim konularında 10 yeni e-eğitim eklenmiştir. 

9.9. TBB Dolandırıcılık Eylemleri & Korunma Yöntemleri rehberinde yer alan örnek 
olayların dijital eğitime dönüştürülmesi çalışması tamamlanmış, 15 vaka bazlı 
dijital eğitim, uzaktan eğitim portalına eklenmiştir. 

9.10. Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi başlığı altında; Finansal Okuryazarlık Nedir? 
Bütçe Yönetimi Nedir?, Makroekonomik Göstergeler, Piyasaların İşleyişi ve 
Bankaların Ekonomiye Katkıları konulu 4 eğitim videosu https://foy.tbb.org.tr/ ve 
https://egitimportali.tbb.org.tr/ sitelerine eklenmiştir.  

9.11. Sosyal medyanın eğitim amacıyla kullanılmasına yönelik çalışmalar kapsamında,  
haftalık paylaşım yapılması çalışmalarına devam edilmiştir.   

9.12. Bankalara yönelik “Bilgi Teknoloji Eğitim Programları” kapsamında, “İş Analisti 
Eğitim Programı” gerçekleştirilmiştir. Programa, banka ve finans kurumlarından 
149 katılımcı başvuru yapmıştır. 

9.13. Bankalara yönelik “Bilgi Teknoloji Eğitim Programları” kapsamında, “Devops 
Temelleri Eğitim Programı’nın tasarım çalışmaları sürdürülmüştür.  

9.14. Üniversitelerin Finans ve Bankacılık Bölümü akademisyen ve öğrencilerine 
yönelik olarak, 10 – 11 Kasım 2021 tarihlerinde Bankacılık Sektöründe Güncel 
Gelişmeler ve Beklentiler konulu çevrimiçi konferans düzenlenmiştir. 
Konferansta, bankacılık ve finans Sektörü, banka dışı kredi kuruluşları, sermaye 
piyasaları ile sigortacılık sektörlerine ilişkin beklentiler ve güncel 
gelişmeler aktarılmıştır.  

9.15. Finans ve Bankacılık Bölümü akademisyenlerinin katılımı ile akademik niteliği 
bulunan bir konferans planlanması yapılmaktadır.  

10. Sistem Destek Faaliyetleri 

10.1. Birliğin evrak hareketlerinin DYS’ye zamanında kayıt edilmesi, gönderilecek 
evrakların uygun formatta hazırlanarak gönderilmesi ve bu evrakların kategorize 
edilerek fiziksel olarak saklanması işlemlerine devam edilmiştir. Bu kapsamda 
toplam 3.323 adet iç yazışma, 34.325 adet gelen evrak ve 23.872 adet giden 
evrak olmak üzere toplam 61.520 adet evrak DYS’ye eklenmiştir. 

10.2. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında ilgili Yönetmelik ve Prosedürlere 
ilişkin uygulamalar bölümlerle birlikte gözden geçirilmiştir.  
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10.3. KEP ile gönderilen yazıların otomatik olarak DYS sistemine kayıt edilmesi 
sağlanmıştır. 

10.4. Bankaların kadın girişimlere ait sağladığı olanaklara ilişkin bir web sayfası 
oluşturulmuştur. 

10.5. Çalışma grubu portalinde çalışma grubu üyelerinin kişi bazında listelenmesi 
sağlanmıştır. 

10.6. Toplantı başvuru sisteminde toplantının kayıt olan kişiye “Outlook” takvimi 
olarak gönderilmiştir. 

10.7. DYS’den üyelere gönderilen yazıların web servis ile otomatik olarak Birlik 
sistemlerinden aktarılabilmesi sağlanmıştır. 

10.8. İnternet sitesinde Bankacılar Dergisi, Teknoloji ve Ödeme Sistemleri bölümleri 
oluşturulmuştur. Bankacılar Dergisinin elektronik ortamda başvuru sahibi 
tarafından takip edilmesi ve süreç takibi için web sayfası ve DYS üzerinde 
uygulama geliştirmesi yapılmıştır. 

11. Yönetim Destek Faaliyetleri 

11.1. İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları kapsamında İSG Kurulu tarafında talep 
edilen gerekli rapor ve evrakların temini sağlanmış ve Akmerkez Yönetimi ile 
eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gereken konularda işbirliği yapılmıştır.  

11.2. Sabit Kıymet Yönetimi, Arşiv Yönetimi gibi Bölümün yer aldığı Prosedürlerde 
güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Destek Hizmetleri Süreçleri Uygulama 
Yönetmeliği ile TBB Satın Alma Yönetmeliği’ne ilişkin güncelleme çalışmalarına 
başlanmıştır.  

12. Risk Merkezi Tarafından Yürütülen Projeler 

12.1. Ticari Nitelikli Kredi Bilgilerinin Günlük Periyotlarla Toplanması ve paylaşılması 
(KRM Günlük) projesi 12 Nisan 2021 tarihinde devreye alınmıştır. Uygulamaya 
ilişkin 2 nci faz iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. 

12.2. Bireysel Nitelikli Kredi ve Kredi Kartı (KRS) uygulamasına Yeniden 
Sınıflandırılan Kredilerin ayrımına yönelik yapılan değişiklikler Üyeler ile 
paylaşılmış olup, 17 Mayıs 2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınması 
planlanmaktadır. 

12.3. Risk Raporu Ham Veri uygulamasında, 2 nci faz çalışmalar devam etmektedir.  

12.4. Günlük olarak toplanan ve farklı dosya desenlerinde bildirimi yapılan çek 
uygulamalarında farklı statüde çeklerin tek bir desende ve web servis alt yapısı 
ile bildirilmesi ve paylaşılmasına ilişkin, Çek Bildirimlerinin Tekilleştirilmesine  
projesi çalışmaları devam etmektedir. 14 Kasım 2023 tarihinde canlıya alınması 
planlanmaktadır.  

12.5. Yabancı para kredi ve gelir uygulamasına Sermaye Hareketleri Genelgesinin 
Bakanlıkça belirlenen istisna haller için yeni kapsam kodları ilave edilerek 
üyelere duyurulmuş olup, 4 Nisan 2022 tarihi itibariyle uygulamaya alınmıştır.  

12.6. E-Devlet kanalından sunulan TBB Risk Merkezi Raporunun içeriğinin 
zenginleştirilmesi sonrasında Risk Merkezi raporu tanıtımına yönelik hazırlanan 
videolar Birlik internet sitesinde kamuoyuna sunulmuştur. 

12.7. E-Devlet üzerinden sunulan Risk Merkezi raporundan ödenmemiş telefon ve 
internet fatura bilgileri rapordan çıkartılmış, Risk Merkezi internet sitesinde rapor 
hakkındaki kısımlarda gerekli güncellemeler yapılmıştır.  

72



 

 

12.8. Bildirim Usulsüzlüklerinin gözden geçirilmesi ve sadeleştirilmesi amacıyla 
çalışma yapılmış olup, taslağa ilişkin tüm üyelerden görüşleri alınmıştır. Risk 
Merkezi Yönetimine 26 Şubat 2021 de yaptırımlar ile ilgili önergelerimiz 
sunulmuş; yaptırım tanımı olmayan webservis bildirimlerine ilişkin yaptırım 
kuralları belirlenmiş ve bu hususta çalışılması uygun görülmüştür. 22 Şubat 
2022 tarihinde uygulamaya alınmıştır. 

12.9. KKB’nin kendi nam ve hesabına sunduğu Çek Raporu PDF ve Risk Raporu PDF 
ürünlerinin Risk Merkezine devredilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanarak 1 
Mart 2022 tarihi itibariyle Risk Merkezi’nden sunulmaya başlanmıştır. 

12.10. Risk Merkezi’nin bilgi sistemlerinin güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak; 

 “Üye WS Şifre Yönetimi” projesi başlatılmış olup, üyelerin webservis 
sorgularına ilişkin verilen şifrenin yönetimini kendileri tarafından 
yapabilecekleri ekran tasarlanmaktadır.  Web servislerin şifre yönetimi 
4 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmış olup, 2.faz olan KRS ve KRM 
uygulamaları 22 Şubat 2022 tarihinde tamamlanmıştır. 

 RM Sistem Tanımlamalarına ilişkin 3.faz çalışmaları ile RM nin Sistem 
Yönetim ve Üye Yönetim ekranları yeni teknoloji ile yeniden yazılarak, 
mevcut sistem güvenliğini üst seviyeye çıkarmana yönelik iyileştirme ve 
geliştirmeleri çalışmaları devam etmektedir. 

 Risk Merkezi üyelerinin kendilerine ait olan IP lerinin kullanmasına 
ilişkin kontrol çalışmaları devam etmektedir. KKB ve üyelerle koordineli 
bir çalışma yürütülmektedir.  

12.11. KRS Acil Güncelleme uygulaması işlemlerinin web ekran yanında yeni bir kanal 
olarak web servis üzerinden yapmasına yönelik alt yapı çalışmaları 2 Şubat 
2022 tarihinde uygulamaya alınmıştır. 

12.12. Finansal Kuruluşların Bireysel ve Kurumsal Kredileri Bildirimleri kapsamına 
alınması projesinin yürütülmesi çalışmaları kapsamında, KGF ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri (TKK)’nin KRM bildirime dahil olmasına ilişkin olarak; TKK ile 28 
Haziran 2021 toplantı yapılarak, KRM uygulaması hakkında bilgi verilmiştir ve 
üyeye resmi yazı yazılmıştır. 2022 yılının 3.çeyreğinde projeye başlanması 
planlanmaktadır. Kapsam netleştikten sonra detay takvim belirlenecek olup, 
proje için ön analizine başlanmıştır.  

12.13. Hali hazırda JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından Risk Merkezine FTP 
yöntemi ile bildirimi yapılan derecelendirme notları ve not değişim 
gerekçelerinin, JCR tarafından web servis yoluyla Risk Merkezine iletilmesi 
planlanmaktadır.  

12.14. Kamuoyuna ve üyelere sunulan istatistiki raporların geliştirilmesi 
çalışmaları kapsamında,  

12.14.1. “Risk Merkezi İnteraktif Raporlama Sistemi” ne yönelik üyelerimize 
memnuniyet anketi yapılmış olup, anket sonucundaki memnuniyet oranı 
yüzde 84 olarak çıkmıştır.  

12.14.2. Risk Merkezi tarafından Temmuz 2021 tarihinde;  Protesto Edildikten Sonra 
Ödenen Senet Adeti ve Protesto Edildikten Sonra Ödenen Senet Tutarı 
olmak üzere 2 adet yeni istatistik kamuoyuna sunulmuştur.  

12.14.3. Kredi ile çeklere ve senetlere ilişkin yeni istatistik rapor çalışmaları 
Tamamlanma aşamasındadır. 
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12.15. RM’nin yeni ürün ve hizmetlerinin arttırılması çalışmaları  

Risk Merkezi üyelerine Risk Merkezi uygulamaları ile ilgili seminerler 
düzenlenmesi veya elektronik ortamdan sunumlar hazırlanması ve arkasından 
anketle memnuniyetin ölçülmesine ilişkin,  

 Çek tekilleştirme projesi kapsamında çalışma grubu yapılmış olup, 
çalışma grubu memnuniyet anket sonucu: yüzde 89,83 olarak çıkmıştır.  

 KRS konularına ilişkin olarak üyelerle çalışma grubu toplantıları 
yapılmış olup,  çalışma grubu memnuniyetine ilişkin iki anket yapılmış, 
anket ortalama sonucu yüzde 92,78 olarak hesaplanmıştır.  

 Bankalara Risk Merkezine ilişkin bilgilendirme semineri 24 Şubat 2022 
ve 23 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu sektörün soru, öneri 
ve iyileştirme talepleri alınmıştır. 
 

12.16. TBB Risk Merkezi raporunun zenginleştirilmesi  

e-Devlet üzerinden sunulan rapor ile klasik kanallardan sunulan rapor içeriğinin 
eşitlenmesine ilişkin olarak; Risk Merkezi Raporlarının Kapsamının 
Zenginleştirilmesi projesi beklemeye alınmıştır. Tüzel kişi risk merkezi 
raporlarına yönelik fizibilite çalışmaları ise devam etmektedir. Bu kapsamda 
T.C. Ticaret Bakanlığı ile müşterilere e-Devlet üzerinden talep ettikleri 3. kişilere 
raporun iletilmesi hususunda bir süreç üzerinde çalışmalar devam etmektedir 

12.17. Kaynak Kuruluşlar ile çalışmalar 

12.17.1. Finansal Kurumlar Birliği (FKB)'den Merkezi Fatura Kayıt Sistemi’nde yer 
alan fatura ödeme bilgileri talep edilmiş, sonrasında FKB temsilcileri çalışma 
grubu ile çalışmalar tamamlanmıştır. Bilgilerin RM üyeleri ile paylaşılması için 
FKB tarafından BDDK ya başvurusunun sonucu beklenmektedir.  

12.17.2. Türkiye Sigortalar Birliği’nden kefalet sigortası ve diğer ürünler konusunda 
bilgi talebi olmuş,  karşılıklı bilgi alışverişi için Sigorta Gözetim Merkezi ve 
Risk Merkezi arasında yürütülen çalışmalar devam etmektedir.  

12.17.3. TELKO şirketleri ile Risk Merkezi raporunda (müşterilere verilen rapor) şirket 
bilgisine yer verilmesine ilişkin görüşmeler yapılmıştırç  İlgili şirketlere resmi 
yazı ile, raporda gösterime ilişkin görüşleri sorulmuştur. Tüm şirketlerden ek 
protokoller imzalı olarak gelmesi ve müşteri raporu projesi için Risk Merkezi 
Yönetimine sunulması için çalışmalar yapılmaktadır.  

12.18. Diğer çalışmalar 

6698 sayılı Kanun kapsamında; 15 Eylül 2021 tarihinde yapılan RMY de; ileriki 
zamanlarda gerek Risk Merkezi ve üyelerin, gerekse de kamu otoriteleri ve politika 
yapıcıların karar süreçlerinde, analizlerde, modelleme ve istatistik çalışmalarında 
kişilerin geçmiş borçluluk durumları ve ödeme performanslarına ihtiyaç 
duyulabileceği, çok uzun yıllardan beri finans sektörünün risk yönetimi süreçlerine 
katkı sağlaması amacıyla tutulmakta olan ve başka bir kurum nezdinde muadili 
olmayan veri setinin kaybedilmemesi gerektiği görüşünden hareketle, söz konusu 
Kanun hükümlerine tabi olmaksızın, verilerin süresiz olarak işlenebilmesini teminen, 
Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvuru yapılmış olup, olumsuz yanıt alınmıştır. 
KKB ile KVKK projesi çalışılmaya başlanmıştır.  
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E. Uluslararası İşbirliklerini Geliştirmek 

13. Uluslararası Toplantılar 

13.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Sektörü çalışanlarına yönelik Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Birliği (KKBB) eğitim işbirliği, “Eylül - Aralık 
2021 (27. Eğitim Dönemi)’nde” düzenlenen 8 sanal sınıf eğitimi ve “Nisan – 
Mayıs 2022 (28. Eğitim Dönemi) düzenlenecek 10 sanal sınıf eğitimi ile devam 
edilmiştir.   

13.2. Avrupa Bankalar Federasyonu çatısı altında oluşturulan Finansal Okuryazarlık 
Komitesi dahilinde yapılan çalışmalara katkı sağlanmaya devam edilmiştir. 

13.3. Yönetim Kurulu Başkanı KKTC Merkez Bankası Başkanı, KKTC Bankalar 
Birliği Başkanı ve Genel Sekreteriyle 16 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelmiş 
ve işbirliklerini değerlendirmiştir.  

13.4. Yönetim Kurulu Başkanı Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
ile 18 Ekim 2021 tarihinde bir araya gelmiştir. 

13.5. Endonezya Bankacılık Gelişim Enstitüsü'nün ülkelerindeki banka üst düzey 
yöneticileri için hazırladığı eğitim programı kapsamında Türkiye Bankalar 
Birliği'ni ziyaret ederek, ekonomi, sektör ve TBB hakkında bilgi almıştır.  

13.6. Yönetim Kurulu Başkanı, Azerbaycan’ı 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde ziyaret 
ederek Azerbaycan Başbakanı, Ekonomi Bakanı, Merkez Bankası Başkanı, 
Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ve Azeri işadamlarıyla 
görüşmeler yapmıştır. 

13.7. Uluslararası Finans Enstitüsü Direktörü ile 9 Aralık 2021 tarihinde yapılan 
görüşmede Türkiye ekonomisi ve bankacılık hakkında bilgi paylaşımı 
yapılmıştır. 

13.8. Dubai Uluslararası Finans Merkezi Otoritesi tarafından Türkiye Bankalar Birliği 
ev sahipliğinde 7 Şubat 2022 tarihinde bir tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.  

13.9. Azerbaycan Merkez Bankası heyeti 7 Şubat 2022 tarihinde Türkiye Bankalar 
Birliği'ni ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri konusunda bilgi almıştır. 

13.10. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 29 Mart 2022 tarihinde 
Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Timothy Adams'ı kabul etti.  Yapılan 
toplantıda küresel güncel gelişmeler, finans sektöründeki başlıca konular ve 
Türkiye'deki bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirilmiştir. 

13.11. Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 29 Mart 2022 tarihinde Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile görüştü. 
Büyükelçi Meyer-Landrut tarafından yapılan nezaket ziyaretinde, küresel ve 
bölgesel gelişmeler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 
hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 

13.12. Uluslararası Finans Enstitüsü'ne (IIF) üye bankalar 30 Mart 2022 tarihinde 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından organize edilen öğle yemeğinde bir araya 
geldi. IIF Başkanı Tim Adams'ın küresel güncel gelişmelere ilişkin bilgiler 
paylaştığı toplantıda, üyeler ekonomi ve bankacılık sektöründeki gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.  

13.13. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OECD)  bünyesindeki, Ekonomik 
Gelişmeleri İnceleme Komitesi'nin 2022 yılı Türkiye Ülke Raporu hazırlıkları 
kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla 7 Nisan 2022 
tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 
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F. Çalışan Memnuniyetini Artırmak 

14. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 

Salgın nedeniyle 18 Mart 2020 tarihi itibariyle başlayan uzaktan çalışma süreci 1 Nisan 
2022 tarihi itibariyle sona ermiştir. Çalışma modeli olarak “hibrid” ve diğer çalışma 
modellerinin Birlik uygulamalarına ilişkin çalışma başlatılmıştır. 

14.1. Çalışanlar ve İstihdam 

Birlik’te 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle çalışan sayısı 65’tir. Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 
(RMİİ) bünyesinde 9 Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (EMİİ) bünyesinde 3 kişi 
çalışmaktadır.  

Çalışanların yüzde 51’i erkek (33 kişi), yüzde 49’u kadındır (32 kişi). Birlik’te yaş 
ortalaması kadın çalışanlarda 41, erkek çalışanlarda 45’tir. Birlikte çalışanlardan 3 kişi 
doktoralı, 14 kişi lisansüstü, 36 çalışan lisans, 7 çalışan ön lisans ve 5 çalışan lise 
mezunudur. Sendikalı çalışan sayısı 29’dur 

Birlik’te 2020 yılı itibariyle %4,5 olan çalışan devir oranı 2021 yılında %8,3 olmuştur 

14.2. Eğitimler 

Birlik çalışanları için “Gelişim Formu” ve “Eğitim İhtiyaç Analizi Formu” ile elde edilen 
bilgiler, yetkinlikler göz önüne alınarak ile Eğitim Komitesi tarafından tespit edilen 
yapılan sınıf eğitimleri sanal sınıf eğitimleri olarak düzenlenmiştir.  

 Pozitif Yönetim Semineri  

 Sunum Tasarımı ve Dijital Sunum Becerileri  

 Dijital Ekonomiden Sonrası: Bankacılık ve Finansal Hizmetlerin Fütürizmi  

 Proje Yönetimi  

 Dünyada ve Türkiye’de Ekonomi ve Piyasalar ile İlgili Son Gelişmeler 

 Çevik Liderlik  

 Değişim ve Çözüm Odaklılık  

 İnovasyonla Yeni Ufuklara Yolculuk 

 Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar  

 Yaratıcı Zekâ ve Kodlama  

 Geleceğin Yöneticileri  

Kasım 2021 – Nisan 2022 dönemi için çalışanların kişi başına ortalama eğitim süresi 7 
gündür (Ortalama çalışan:65).  

Bir çalışana doktora eğitimi için, bir çalışan için koçluk ve mentorluk eğitimi, bir çalışan 
için ise proje yöneticiliği sertifikası için eğitim yapma imkanı sağlanmaktadır. 

14.3. İş Güvenliği ve Sağlığı Çalışmalar 

14.3.1. Pandemi Sürecinde Çalışmalar 

Pandemi sürecinde, bulaşın önlenmesi ve çalışanların virüsten korunabilmesi için, 
Birlik içerisinde önce tüm çalışanların hem hastalık hakkında, hem de korunma yolları 
konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.  Alınan tedbirlerle çalışanların korunmaları 
sağlanmıştır. Bu konuda sosyal mesafenin korunması şartıyla iş yeri hekiminin 
uzaktan eğitimi, çok yaygın görseller üzerinden yürütülen webinarlar, uyarıcı 
görseller, alınan önleyici tedbirlerle birleştirilmiştir.  

Çalışanlar arasında, hastalık şüphesi olan Koronavirüs (+) çıkan veya bu kişi ile 
temas eden çalışanlar belirlenmiş olup sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiştir. 
Çalışanlardan düzenli olarak aşı kartları talep edilmiştir. 
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İşyeri hekiminden düzenli olarak 2021-2022 yılı için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri 
Bakanlığı uygulamaları ışığında aşı dozları, PCR testleri, karantina, izolasyon vb. 
konulardaki değerlendirmesi alınmış olup çalışanlarla paylaşılmıştır. 

14.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmiştir.  Bu 
kapsamda;  

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. İş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) çalışmaları kapsamında;  

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Covid 19-Eğitimi,  
• Çalışan temsilcilerine, Çalışan Temsilcisi Eğitimi 
• Kurul üyelerine, Kurul Ekibi Bilgilendirme Eğitimi 
• Risk değerlendirme ekibine,  Risk Değerlendirme Ekibi Bilgilendirme Eğitimi 

gönderilmiştir. 
• “Acil Durum Bilgilendirme Eğitimi” 
• İlk yardım eğitimi 
• Ergonomi eğitimi 

verilmiştir. 

14.4. Staj Yönetimi 

Temmuz 2021-Nisan 2022 faaliyet döneminde 4 stajyer uzaktan çalışma ile staj 
yapmıştır.  

14.5. Diğer Konular: 

14.5.1. Tanıma, takdir ve ödüllendirme uygulamaları çerçevesinde kıdem ödülleri, 
yeni yıl hediyesi ve doğum günü hediyesi, işe yeni başlayan çalışan ve terfi 
alan çalışan kapsamında uygulamalarla sürdürülmektedir. 

14.5.2. 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. 

14.6. Kalite Çalışmaları 

Birlik,  yönetimde, bütünsel bir bakış açısıyla yönetim araç ve tekniklerinin uyum içinde 
ve birbirini tamamlayıcı bir biçimde kullanılmasına yardımcı olan EFQM modelini 
kullanmaktadır. EFQM modeli 2021 güncellemesi ile birlikte Birlik EFQM çalışmalarını 
gözden geçirmiştir. Bu kapsamda öncelikle tüm çalışanların yeni modeli öğrenmesi için 
1 günlük EFQM eğitimi almaları sağlanmıştır. Kalite çalışmaları kapsamında üç yılda bir 
yapılması gereken özdeğerlendirme çalışması için Kalite Komitesi çalışanları “İç 
Değerlendirici” ve iki Komite üyesi dış değerlendirici eğitimi almıştır. 

“Özdeğerlendirme”  çalışması KALDER işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Kalite Komitesi 
üyelerinin liderliğinde Özdeğerlendirme ekipleri oluşturulmuş ve 34 Birlik çalışanı görev 
yapmıştır. Özdeğerlendirme Çalıştayı, 12 Mart 2021 tarihinde online olarak 
gerçekleştirilmiştir. Özdeğerlendirme raporu hazırlanmış ve önümüzdeki dönem 
faaliyetler için girdi oluşturmuştur.  

 “ EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Değerlendirmesi” için KALDER’e başvuruda 
bulunulmuştur.  

“EFQM Üstün Performansta Yetkinlik Değerlendirmesi Başvuru Dokumanı”   Kalite 
Komitesi tarafından hazırlanmıştır.  KALDER tarafından oluşturulan Değerlendirici Ekip 
ile 4-7 Ekim 2021 tarihlerinde online toplantılar ile saha ziyareti yapılmıştır. 
Değerlendirici Ekip ile Genel Sekreter, Yönetim Komitesi, Kalite Komitesi, Süreç 
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sahipleri, Çalışan ve Yöneticilerden oluşan ekipler ile görüşmeler ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

KALDER tarafından yapılan değerlendirmede Birliğimiz “4 Yıldız” ile ödüllendirilmiştir. 

14.7. Stratejik Faaliyet Planlama çalışmaları kapsamında; 

14.7.1. Birlik süreç yapısında yer alan 14 kritik süreç gözden geçirilmiş ve süreç 
iyileştirmeleri yeni dönem hedeflerine alınmıştır. Bu çalışma sonunda toplam 
36 adet İyileştirme Önerisi ortaya çıkmıştır.  

14.7.2. 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. 

14.7.2.1. Çalışan Memnuniyeti Algı Araştırması” yapılmış ve çalışanlarla 
paylaşılmıştır. ÇMAA’nın sonuçlarından belirlenen hususlarda Birlik içi 
komiteler ÇMAA değerlendirme komitesi oluşturularak iyileştirme önerileri 
alınmıştır. 

14.7.2.2. Paydaş Memnuniyet Anketi yapılmış, sonuçlar faaliyetler için girdi olarak 
kullanılmıştır.  

 

G. Dış Paydaş Memnuniyetini Artırmak 

15. Kurumsal İletişim Faaliyetleri 

15.1. Avrupa Bankacılık Federasyonu tarafından Avrupa çapında düzenlenen 
çocuklar için finansal okuryazarlık yarışmasına Türkiye’den katılacakların 
seçilmesi için 18-21 Mart 2022 tarihlerinde ülke genelinde bir yarışma 
düzenlenmiştir. Kazanan 10 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek finale katılım 
sağlayacaktır. 

15.2. Birliğin ve sektörün; paydaşlar ve toplumla olan iletişiminin güçlendirilmesi ve 
tanıtımı için kullanılan sosyal medya hesaplarından sektör ve Birliğe dair çeşitli 
içerikler paylaşılmakta, gelen yanıt ve sorular değerlendirilmektedir. Nisan ayı 
itibarıyla Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin hesaplarını yaklaşık 
40 bin kişi takip etmektedir. 

15.3. Kamuoyunu yakından ilgilendiren “Rize, Artvin ve Düzce İllerimizdeki Sel 
Felaketinden Etkilenen Banka Müşterilerine Yönelik Alınan Yönetim Kurulu 
Kararı”, “Yangın Felaketindeki Zararların Hafifletilmesi Amacıyla Aldığı Karar”, 
“Bartın, Kastamonu ve Sinop İllerimizdeki Sel Felaketinden Etkilenen Banka 
Müşterilerine Yönelik Alınan Yönetim Kurulu Kararı”, “Yönetim Kurulunun 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile yapmış olduğu toplantı”, 
“Sürdürülebilirlik Tavsiye Kararı”, “Sürdürülebilirlik Eğitimleri”, “Büyük ve 
Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşmaları”, “TCMB, BDDK, TKBB ve TBB toplantısı” ve “Hazine ve Maliye 
Bakanı’nın Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile yapmış olduğu toplantı” 
gibi önemli başlıklarda duyurular paylaşılmıştır. 

15.4. Temmuz 2021 – Mart 2022 arası dönemde basılı gazete ve dergilerde TBB’ye 
ilişkin 1.844 adet atıf yer almıştır. Temmuz 2021 – Mart 2022 arası dönemde 
online haber sitelerinde TBB’ye ilişkin 19.485 adet atıf yer almıştır. 

15.5. Ülke genelinde yaşanan yangın felaketlerinin ardından tüm bankaların 
katılımıyla fidan bağışı kampanyası başlatıldı. Üyelerin yapmış olduğu 
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bağışlarla Orman Genel Müdürlüğü, OGEMVAK’a 925.460 adet fidan 
bağışında bulunulmuştur. 

15.6. Bankalarda uzaktan hesap açılması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi 
amacıyla infografik çalışma hazırlanılarak, akabinde çeşitli mecralarda iletişim 
çalışmaları yapılmıştır. 

15.7. İlgili çalışma grubu ve bölümün yönlendirmesiyle “Dolandırıcılık Eylemleri ve 
Korunma Yöntemleri” başlıklı bir e-kitap hazırlanılarak ilgili paydaşlar ve 
kamuoyuyla paylaşıldı. 

15.8. Tenis, Eskrim ve Dağcılık Kulübü (TED) işbirliğiyle Ekim 2021 tarihlerinde 
Bankacılar Tenis Turnuvası organize edilmiştir. 

15.9. İstanbul Üniversitesi tarafından 18 – 20 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenen 
Uluslararası İstanbul İktisat Araştırma Konferansına destek verilmiştir. 

15.10. Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
öğrenim gören öğrencilere 22 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen webinar 
etkinliğiyle TBB’nin tanıtımı yapılarak, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 
hakkında bilgi verilmiştir. 

15.11. Türkiye Bankalar Birliği tarafından üniversite öğrencilerinin katılımına yönelik 
olarak 23-24 Şubat 2022 tarihlerinde "Bankacılık ve Finans Sektörü Kariyer 
Günleri Konferansı" düzenlendi. Konferansa katılan banka temsilcileri 
öğrencilere kurumlarını tanıtarak, staj imkanları ve kariyerlerini planlarken 
dikkat edebilecekleri detaylar hakkında bilgiler verip, sorularını yanıtlamıştır. 

15.12. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Ofisi işbirliğinde 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci ve mezunlarının katılımıyla 15 Mart 
2022 tarihinde Türkiye Bankalar Birliği ve bankacılık sektörü hakkında bilgi 
paylaşımının yapıldığı bir seminer etkinliği düzenlenmiştir. 

15.13. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, 
vb. ibareleri yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımına ilişkin olarak yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığının “Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Genelgesi” 
kapsamında Birliğin, “The Banks Association of Turkey” şeklinde yazılan 
İngilizce adı “The Banks Association of Türkiye” olarak değiştirilerek 
kullanılmaya başlanmış, logoda ilgili değişiklik yapılmış ve çalışanlara bu 
konuya hassasiyet göstermeleri hususunda bilgi verilmiştir.  

H. Bilgi Güvenliğinin Korunması Çalışmaları Yapmak 

16. Risk Merkezinin Denetimler ve İncelemelere İlişkin Çalışmalar 

16.1. Risk Merkezi üyelerinin 2020-2021 denetim dönemine ait denetim ve 
Beyannamelerinin alınmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır.  

16.2. Bilgi Alışverişi Kuruluşları İle Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve 
Denetimine İlişkin Tebliğ'e uyum çalışmaları kapsamında alınan danışmanlık 
çerçevesinde BDDK'dan istisna talep edilmiş olup, GAP (eksiklik) analizi ve 
uygulama desteği hususlarındaki çalışmalar devam etmektedir. 

16.3. Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Denetimi raporu 31 Mart 2022 tarihinde 
tamamlanmış olup, 3 Açık KD bulgu ve 1 kapalı bulgu 30 Mart 2022 tarihinde 
Risk Merkezi Yönetiminde aksiyon planları kabul edilerek onaylanmıştır. 

17. Birliğin bilgi sistemlerine yönelik intranet ve internet üzerinden güvenlik taramaları 
yaptırılmıştır. 

18. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim 
Güvenliği Rehberi uyum değerlendirme denetimi yaptırılmıştır. 
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III. Türkiye Bankalar Birliği’nin; 2020-2021 Bütçe Dönemi 
Sonuçları, 2020-2021 Denetçi ve Bağımsız Denetim 
Raporları, Temmuz 2021 – Mart 2022 Dönemi Hesap Durumu, 
2021-2022 Dönemi 31.03.2022 tarihli Bağımsız Denetim 
Raporu, 2022-2023 Yılı Bütçe Tasarısı 
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1. 30.06.2021 Tarihli Konsolide Bilanço, Analizi, 2020-2021 Dönemi Konsolide 
Gelir-Gider Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 
 
1.1. 30.06.2021 Tarihli Konsolide Bilanço (¨)  

 
AKTİF (VARLIKLAR)  

I- Dönen Varlıklar 85.232.736,74 

Hazır Değerler 83.996.185,81 

Diğer Alacaklar 751.855,65 

Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah. 484.695,28 

Diğer Dönen Varlıklar 0,00 
  

II- Duran Varlıklar 2.122.744,18 

Alacaklar 805.000,00 

Maddi Duran Varlıklar 3.665.032,51 

Birikmiş Amortisman (-) 3.059.464,18 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.215.360,46 

Maddi Olmayan Duran Varlık Birikmiş Amortismanı(-) 2.503.184,61 
  

Aktif Toplamı 87.355.480,92 

Nazım Hesaplar 0 

Aktif Genel Toplamı 87.355.480,92 
  

PASİF (KAYNAKLAR)  

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 48.371.400,00 

Borçlar 197.604,77 

Diğer Borçlar 14.149.463,08 

Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler  691.031,35 

Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler 33.333.300,80 
  

II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.409.477,03 

Borç ve Gider Karşılıkları 4.409.477,03 
  

III - Özkaynaklar 34.574.603,89 

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman  Fonu      1.317.744,18 

Dönem Net Geliri                                                                         33.256.859,71 
  

Pasif Toplamı 87.355.480,92 

Nazım Hesaplar 0 

Pasif Genel Toplamı 87.355.480,92 
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1.2. 30.06.2021 Tarihli Konsolide Bilançonun Analizi 

 

AKTİF 

Dönen Varlıklar  

Hazır Değerler  

Kasa 
Bilanço tarihi itibariyle kasa mevcudu 3.056,91 TL'dir.  

Bankalar 
Banka mevcutlarımızın Haziran 2021 ayı sonu kalanı 83.993.128,90 TL'dir. Bu miktarın 
12.252.814,06 TL'si EFT/EMKT projesi ile ilgili miktarı, 1.141.499,69 TL'si taşıt kredisiyle 
alınan araçlara uygulanan rehin ve fek işlemlerine ait e-rehin projesi ile ilgili olarak 
açılmış olan hesaptaki miktarı, 46.223.949,58 TL vadeli mevduat hesabı, 24.374.865,57 
TL ise vadesiz mevduat hesabında kalan miktarı göstermektedir. 

Alacaklar 
Bilanço gününde 751.855,65 TL olan bu hesabın 641.488,06 TL'si Elektronik Fon 
Transferi yatırımları ile ilgili olarak bilanço tarihi itibariyle yapılan harcamalar, 104.260,44 
TL'si e-rehin projesi ile ilgili olarak yapılan ödemeleri, 6.107,15 TL  ise Diğer Çeşitli 
Alacaklar hesabının bakiyesini göstermektedir. 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 
Bu hesapta görülen 484.695,28 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. 

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, 3.497.942,88 TL'si Mobilya-
Dekorasyon, Mefruşat, bilgisayar donanımını, 24.728,41 TL'si Vezne Merkezi'nin 
taşınmazlarının değerini göstermektedir. 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
3.215.360,46 TL olan bu hesabın bakiyesi Birlik’e alınan bilgisayar programları, Internet 
Sitesi ve Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Platformu için ödenen miktarı 
göstermektedir. 
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PASİF 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borçlar 
Bu hesapta görülen 197.604,77 TL  Haziran ayında gerçekleşen faaliyetlere ait tahakkuk 
etmiş fakat ödemesi henüz yapılmamış borçları göstermektedir. 

Diğer Borçlar 
14.149.463,08 TL olan bu hesabın içinde önemli kalemi teşkil eden, 12.899.612,75 TL 
Elektronik Fon Transferi projesinin finansmanı ile ilgili olarak bankalarımızdan yapılan 
tahsilat ve gelir tutarının kalan kısmını, 1.246.116,57 TL e-rehin projesi ile ilgili tahsil 
edilen miktardan kalan kısım ile faiz gelirini, 1.171,16 TL muhtelif borçlar, 2.562,60 TL 
ise personel fazla mesai alacaklarını göstermektedir. 

Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 
Ödenecek Vergi, Sigorta, Bes gibi yasal kesintilerin miktarı 691.031,35 TL’dir. 

Gelecek Döneme Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 

Bu hesapta görülen 33.333.300,80 TL bakiye içerisinde önemli kalemi teşkil eden, 
33.081.304,00 TL  Peşin Tahsil Edilen Gider Payı ve Aidatları, 1.299,90 TL  2021-2022 
Bütçe dönemi için Peşin Tahsil Edilen Gider Payı ve Aidatlara ilişkin faiz geliri, 
250.696,90 TL  ise Gider Tahakkukları Hesabının bakiyesini göstermektedir.  
 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Borç ve Gider Karşılıkları 
Bu hesapta görülen 4.409.477,03 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 1.317.744,18 TL Birlik’e ait sabit 
kıymetlerin amortisman düşüldükten sonraki değerini göstermektedir. 

Birikmiş Amortisman 
Bu hesapta görülen 5.562.648,79 TL Birlik’e alınan sabit kıymetlerin, birikmiş 
amortisman tutarını göstermektedir. 

Dönem Geliri 
2020-2021 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen 33.256.859,71 TL 
tutarındaki gelir fazlası 2021-2022 bütçe dönemine aktarılmak üzere emanete alınmıştır. 
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1.3 2020-2021 Dönemi Konsolide Gelir-Gider Tablosu (‘’) 
 
 

Gelirler 63.768.994,25 
  

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 35.072.650,00 

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 21.602.326,58 

Eğitim Hizmeti Gelirleri 0 

Sair Gelirler 7.094.017,67 
  

Giderler 30.512.134,54 
  

Yönetim giderleri 22.287.842,00 

Eğitim hizmeti giderleri 218.919,50 

Kurumsal iletişim giderleri 1.858.702,66 

Özel proje giderleri 6.146.670,38 
  

  

Dönem Net Geliri 33.256.859,71 
 

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84



 
 
 
1.4. Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 27 Ağustos 2021 / 17873 no’lu 
e-imzalı olarak gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2020-2021 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, 
30.06.2021 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş 
olduğumuzu arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza 
sunarız 
 
 
 
 
 

Denetçiler 
 
 
 
        Denizbank A.Ş.                                                                        Alternatifbank A.Ş. 
        Genel Müdürü                                                                       Genel Müdürü 
          Hakan Ateş                                                                       Cenk Kaan Gür 
 
 
 
 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
Genel Müdürü 

Ece Börü 
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    TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
 

30 Haziran 2021 tarihi itibariyla finansal tablolar ve bağımsız 
denetçi raporu  
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na, 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi  

Görüş 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik”) 30 Haziran 2021 tarihli finansal durum tablosu ile aynı 
tarihte sona eren 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 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişikteki finansal 
tablolar tüm önemli yönleriyle Birlik’in “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” (Dipnot 
3) çerçevesine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız 
Denetim Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS’ler 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. 

Diğer Husus 

Birlik’in 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız 
denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından yapılmış olup 20 Ağustos 2020 tarihli bağımsız 
denetçi raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları 

Birlik yönetimi;  finansal tabloların “Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği” (Dipnot 3) 
çerçevesine 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 Birliği tasfiye 
etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin 
sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Birlik’in finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 
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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 bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, sahtekârlık, 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 ve yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve 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 esasını kullanmasının 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. 

   Finansal tabloların, açıklamalar dâhil 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 dâhil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 
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Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal 
tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 
belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya 
konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın 
doğuracağı kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, 
ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

 
 
 

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
 
 
 
 
 

Alper Güvenç, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
25 Ağustos 2021 
İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 

 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Referansları 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

    
AKTİFLER    
Hazır değerler 4 84.261.454    71.199.480 
Alacaklar 5 32.480    - 
Diğer alacaklar 6 748.184    177.046 
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 7 219.427    210.203 
Diğer dönen varlıklar 8 - 33.000 

Toplam Dönen Varlıklar  85.261.545    71.619.729 

    
Maddi duran varlıklar 9 605.568    492.955 
Maddi olmayan duran varlıklar 9 712.175    1.506.267 
İştirakler 10 805.000 805.000 

Toplam Duran Varlıklar  2.122.743    2.804.222 

    

AKTİFLER TOPLAMI  87.384.288    74.423.951 

    
PASİFLER    
Borçlar 11 33.307.717    31.888.824 
Diğer borçlar 12 14.149.463    11.477.288 
Ertelenmiş gelirler 13 1.300    2.215.818 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12 250.745    656.239 
Ödenecek vergi ve fonlar 14 690.983    513.420 

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  48.400.208    46.751.589 

    
Borç ve gider karşılıkları 15 4.409.477    4.070.817 

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  4.409.477    4.070.817 

    

Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 9 1.317.743    1.999.222 
Birikmiş gelirler 23 33.256.860    21.602.323 

Özkaynaklar  34.574.603    23.601.545 

    

PASİFLER TOPLAMI  87.384.288    74.423.951 
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Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Dipnot 
Referansları 

1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 - 
30 Haziran 2020 

    
GELİRLER     

    
Yıllık aidatlar 16 35.072.650    25.354.297 
Faiz gelirleri 17 6.376.953    4.363.484 
Diğer gelirler 18 717.069    422.580 

TOPLAM GELİRLER  42.166.672    30.140.361 

    
GİDERLER    

    
Yönetim giderleri 19 (22.287.842) (20.307.940) 
Eğitim hizmeti giderleri 20 (218.920) (443.461) 
Kurumsal iletişim giderleri 21 (1.858.703)   (7.547.700) 
Özel proje giderleri 22 (6.146.670) (3.903.229) 

TOPLAM GİDERLER  (30.512.135) (32.202.330)  

    

NET GELİRLER  11.654.537    (2.061.969) 

    
Önceki yıldan devreden gelir fazlası  21.602.323    23.664.292 

    

BİRİKMİŞ GELİRLER 23 33.256.860    21.602.323 
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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, 
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1 - TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU (Devamı) 

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

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

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 kayıtları 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 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. 

2019 yılının son döneminde Çin merkezli COVID-19 (Koronavirus) hakkında bilgiler gelmeye 
başlamış ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmiştir. 2020 yılının ilk aylarında 
virus yayılımını uluslararası olarak sürdürmüş ve negatif etkisi artmaya başlamıştır. Dünya 
Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgınını küresel pandemi ilan etmiştir. 
Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de görülmüş olmakla birlikte durum halen gelişimini sürdürmekte 
olduğu için Birlik yönetimi salgının Birlik’in faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini gidermeye 
yönelik önlemleri almaya devam etmektedir. 

Bununla birlikte, bahse konu salgının Birlik’in finansal tabloları ve sürekliliği üzerinde önemli bir 
etkisi olmamıştır. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.2 Muhasebe politikaları  

a. Aidat gelirleri 

Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, bankaların 
bir önceki yıl sonu aktif büyüklüklerine göre belirlemekte ve her yılın Haziran ayı içinde 
bankalardan üyelik aidatlarını peşin olarak tahsil etmektedir. Peşin tahsil edilen üyelik aidatları 
gelir yazılmayıp “Borçlar” hesabı altında emanete alınmakta ve bir sonraki hesap dönemi 
açılışında gelir olarak kaydedilmektedir. 

b. Yabancı para işlemler 

Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan varlıklar ve yükümlülükler dönem sonu alış kuru 
esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları, kur 
farkı gelir ve gider hesabında net olarak takip edilmektedir. 

c. Hazır değerler 

Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen faizleri de bu 
hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri masraflar bu hesaptan 
düşülmektedir. 

ç. Menkul kıymetler 

Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba kaydetmektedir. 
Bilanço tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar kapanış günündeki 
ortalama borsa fiyatı ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu değerleme sonucunda çıkan pozitif 
ve/veya negatif değerleme farkları gelirler ve giderler tablosuna aktarılmaktadır. 30 Haziran 
2021 ve 30 Haziran 2020 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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri 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. 

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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

e. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Devamı) 

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. 

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 
Cumhuriyet 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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

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. 

k. İştirakler 

İştirakler, Birlik’in finansal ve faaliyet politikaları üzerinde tek başına ya da müşterek kontrol 
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu işletmelerdir. İş ortaklığı, 
Birlik’in anlaşmaya ilişkin varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip 
olmasından ziyade anlaşmanın net varlıkları üzerinde haklara sahip olmasından dolayı ortak 
kontrole sahip olduğu anlaşmalardır. İştirakler yatırım maliyeti ve işlem maliyetlerini de içeren 
maliyet değeri ile kaydedilir.  

l. İlişkili taraflar 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 
işletmedir.  

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle 
ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,  

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması durumunda. 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 
ilişkili sayılır:  

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

(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, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de 
raporlayan işletme 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. 

(viii) İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, 
hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
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4 - HAZIR DEĞERLER 

30 Haziran 2021 TL USD Avro Diğer Toplam 

      
Kasa  2.384      -        673     -        3.057     
Vadeli mevduat  46.223.950      -        -        -        46.223.950     
Vadesiz mevduat  24.418.064      -        -        -        24.418.064     
EFT hesabı (*)  105.000      12.104.615      -        -        12.209.615     
E-Rehin hesabı (**)  75.223      1.066.277      -        -        1.141.500     

Toplam  70.824.621      13.170.892      673      -        83.996.186     

      
Faiz reeskontları 260.243 5.025 - - 265.268 

Toplam TL 71.084.864 13.175.917 673 - 84.261.454 

 
30 Haziran 2020 TL USD Avro Diğer Toplam 

      
Kasa 4.269 - - - 4.269 
Vadeli mevduat 28.577.696 - - - 28.577.696 
Vadesiz mevduat 31.194.388 - - - 31.194.388 
EFT hesabı (*) 42.377 10.334.790 - - 10.377.167 
E-Rehin hesabı (**) 84.051 834.725 - - 918.776 

Toplam 59.902.781 11.169.515 - - 71.072.296 

      
Faiz reeskontları 119.752 7.432 - - 127.184 

Toplam TL 60.022.533 11.176.947 - - 71.199.480 

 (*) 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 2021 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 1 Temmuz 2021 ve 3 Ağustos 2021 
tarihleri (30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 1 Temmuz 2020 ve 27 
Ağustos 2020 tarihleri) arasında değişmektedir. 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı 
%17,66’dır (30 Haziran 2020: %7,92). 

5 - ALACAKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ortak giderlerden alacaklar 26.936 - 
Diğer ticari alacaklar                     5.544 - 

Toplam 32.480 - 
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6 - DİĞER ALACAKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
EFT alacakları                 641.488  86.181 
E-Rehin alacakları                 104.260  88.414 
Ayni yardım alacakları                      2.436  2.451 

Toplam 748.184 177.046 

 

7 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin gelecek aylara ait giderler ve 
gelir tahakkukları hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Peşin ödenmiş vezne merkezi kirası 181.764 177.252 
Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*) 35.935 31.448 
Akmerkez elektronik cihaz sigortası 1.728 1.503 

Toplam 219.427 210.203 

 (*) 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. 

 

8 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, diğer dönen varlıklar bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: 
33.000 TL). 
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9 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2021 

     
Maddi duran varlıklar – Maliyet     

Demirbaşlar 2.177.719 393.815 (28.330) 2.543.204 
Diğer maddi duran varlıklar  979.466 - - 979.466 
Yapılmakta olan yatırımlar - - - - 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 

Toplam 3.299.546 393.815 (28.330) 3.665.031 

     
Maddi duran varlıklar –  
Birikmiş amortisman (*)     

Demirbaşlar (1.807.999) (259.750) 28.330 (2.039.419) 
Diğer maddi duran varlıklar  (922.807) (18.681) - (941.488) 
Binalar (71.991) (2.771) - (74.762) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 

Toplam (2.806.591) (281.202) 28.330 (3.059.463) 

     

Maddi duran varlık amortisman fonu  
   (Net maddi duran varlıklar) 492.955   605.568 

 
     

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2021 

     
Maddi olmayan duran varlıklar – Maliyet     

Maddi olmayan duran varlıklar 3.055.434 159.926 - 3.215.360 

Toplam 3.055.434 159.926 - 3.215.360 

     
Maddi olmayan duran varlıklar - Birikmiş 
amortismanı (**)     

Maddi olmayan duran varlıklar (1.549.167) (954.018) - (2.503.185) 

Toplam (1.549.167) (954.018) - (2.503.185) 

     

Maddi olmayan duran varlık  
   amortisman fonu (Net maddi  
   olmayan duran varlıklar) 1.506.267   712.175 

     
Toplam duran varlıklar 6.354.980 553.741 (28.330) 6.880.391 
Toplam birikmiş amortisman (4.355.758) (1.235.220) 28.330 (5.562.648) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 1.999.222   1.317.743 

(*) 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık amortisman hareket 
tablosunu göstermektedir. 

(**) 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık amortisman 
hareket tablosunu göstermektedir. 
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9 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

Geçmiş Dönem 
1 Temmuz 

2019 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2020 

     
Maddi duran varlıklar - Maliyet     

Demirbaşlar 2.022.225 187.085 (31.591) 2.177.719 
Diğer maddi duran varlıklar  947.592 31.874 - 979.466 
Yapılmakta olan yatırımlar 946.091 - (946.091) - 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 

Toplam 4.058.269 218.959 (977.682) 3.299.546 

     
Maddi duran varlıklar –  
Birikmiş amortisman (*)     

Demirbaşlar (1.497.145) (342.445) 31.591 (1.807.999) 
Diğer maddi duran varlıklar  (748.516) (174.291) - (922.807) 
Binalar (69.220) (2.771) - (71.991) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 

Toplam (2.318.675) (519.507) 31.591 (2.806.591) 

     

Maddi duran varlık amortisman fonu  
   (Net maddi duran varlıklar) 1.739.594   492.955 

     

Geçmiş Dönem 
1 Temmuz 

2019 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2020 

     
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) (902.544) - (1.549.167) 

Toplam (646.623) (902.544) - (1.549.167) 

 
Maddi olmayan duran varlık  
   amortisman fonu (Net maddi  
   olmayan duran varlıklar) 678.032   1.506.267 

     
Toplam duran varlıklar 5.382.924 1.949.738 (977.682) 6.354.980 
Toplam birikmiş amortisman (2.965.298) (1.422.051) 31.591 (4.355.758) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 2.417.626   1.999.222 

 (*) 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık amortisman hareket 
tablosunu göstermektedir. 

(**) 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık amortisman 
hareket tablosunu göstermektedir. 
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10 - İŞTİRAKLER 
 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin iştirakler hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
TBB 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 
programları 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 faaliyet 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. TBB’mindin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide 
edilmemiştir. 
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11 - BORÇLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Peşin tahsil edilen aidatlar (*) 33.081.304 31.153.500 
Emanete alınan ödeme  194.855 710.989 
Kredi kartı borcu    31.558 24.335 
   

Toplam 33.307.717 31.888.824 

(*) 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. 

12 - DİĞER BORÇLAR VE DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer borçlar: 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
EFT borçları (*)  12.899.612 10.469.480 
E-Rehin borçları  1.246.117 1.006.346 
Personele borçlar  3.734 1.462 
   

Toplam 14.149.463 11.477.288 

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

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer kısa vadeli yükümlülükler 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Gider tahakkukları 250.696 656.198 
Diğer 49 41 

   

Toplam 250.745 656.239 
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13 - ERTELENMİŞ GELİRLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ertelenmiş gelirler hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Gelecek aylara ait gelirler (*) 1.300 2.215.818 

   

Toplam 1.300 2.215.818 

(*) Gelecek aylara ait gelirlerin tamamı çağrı merkezi müşteri memnuniyet anketi araştırması için 
üyelerden yapılan tahsilatlardan oluşmaktadır. 

 

14 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ödenecek vergi ve fonlar 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ödenecek vergi ve fonlar 398.935 257.617 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 292.048 255.803 

   

Toplam 690.983 513.420 

15 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

Kısa vadeli borç karşılıkları 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
bulunmamaktadır.  

Uzun vadeli borç karşılıkları 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 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 2021 ve 
30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl 
için kıdem tazminatı tavan ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 
kıdem tazminatı tavanı tutarı 7.638,96 TL’dir (30 Haziran 2020 : 7.117,17 TL). 
 
 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Açılış bakiyesi 4.070.817 3.212.129 
Dönem içinde ödenen (213.340) (163.312) 
Dönem içindeki artış 552.000 1.022.000 
   

Kapanış bakiyesi 4.409.477 4.070.817 
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16 - YILLIK AİDATLAR 

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

 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Yıllık aidatlar 
 

35.072.650 25.354.297 
   

Toplam 35.072.650 25.354.297 

 
17 - FAİZ GELİRLERİ 
 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

 
Banka mevduatlarından faiz geliri 6.376.953    4.363.484 
   

Toplam 6.376.953    4.363.484 

 
18 – DİĞER GELİRLER 
 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
SGK prim indirimi gelirleri 478.695 414.414 
Asgari ücret teşviği gelirleri 37.484 1.575 
Diğer gelirler (*) 200.890 6.591 
   

Toplam 717.069    422.580 

(*) Diğer gelirler alınamayan hizmet iadeleri, yuvarlama ve kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. 

19 - YÖNETİM GİDERLERİ 
 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Personel giderleri      17.733.067     15.640.508 
İşletme giderleri       3.722.841     3.915.003 
Yayın giderleri           422.134     338.977 
Demirbaş alım giderleri           409.800     413.452 
   

Toplam 22.287.842    20.307.940 
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19 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

Personel giderleri 
 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait personel 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ücretler 13.018.315 10.908.734 
İşveren payları 2.361.279 2.043.471 
Sosyal yardımlar 784.431 672.154 
Tazminatlar (Dipnot 15) 552.000 1.022.000 
Sağlık yardımı giderleri  550.063 588.388 
Personel ulaşım giderleri  224.656 224.108 
Personel eğitim giderleri  63.200 62.711 
Diğer  179.123 118.942 
   

Toplam 17.733.067    15.640.508 

İşletme giderleri 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait işletme 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 1 Temmuz 2020 - 1 Temmuz 2019 - 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Bilgi işlem giderleri 
 

561.739      
 

404.928 
Temsil ve ağırlama giderleri 554.078 735.217 
Haberleşme giderleri  438.560 422.050 
Bina giderlerine katılım payı 352.998 491.602 
Temizlik giderleri  324.427 208.359 
Destek hizmet giderleri 304.556 463.033 
Taşıt giderleri 259.183 251.114 
Vergi, resim ve harç giderleri 197.260 142.907 
Güvenlik giderleri 151.236 137.639 
Bakım onarım giderleri 140.506 47.089 
Dava ve mahkeme giderleri 131.030 14.605 
Aydınlatma giderleri 73.638 76.719 
Arşivleme giderleri 42.485 13.039 
Kırtasiye giderleri 41.465 45.538 
Seyahat giderleri 10.366 195.221 
Diğer 139.314 265.943 
   

Toplam 3.722.841    3.915.003 
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19 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

Yayın giderleri 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yayın 
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 - 
30 Haziran 2020 

Dergi giderleri 233.274 223.270 
Yayın giderleri 134.838 83.560 
Çeviri giderleri 54.022 32.147 
    

Toplam 422.134 338.977 

Demirbaş alım giderleri  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait demirbaş 
alım giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri 220.642     265.968 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri 159.968     87.506 
Diğer demirbaş alım giderleri 29.190     59.978 
   

Toplam 409.800    413.452 

20 - 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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti 
giderleri kalemi aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2020 -  
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
BES giderleri (*) 200.326     372.074 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri 18.594     71.387 
   

Toplam 218.920    443.461 

(*)    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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21 - KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 

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

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kurumsal 
iletişim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020 -  
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
Üyelik aidatları (*) 1.239.355     949.222 
Kamuoyu iletişim giderleri (**) 370.326     392.208 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (***) 117.043     179.205 
Sponsorluk ve yardım giderleri 104.846     119.105 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (****) 25.338     125.321 
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri  1.795     12.064 
IMF toplantı masrafları (*****) - 1.508.863 
Türkiye Tanıtım Etkinliği Gideri (******) - 4.261.712 
   

Toplam 1.858.703    7.547.700 

(*) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in üyesi olduğu Avrupa Bankacılık Federasyonu (“EBF”), 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. 

(**) Bu kalem kurumsal iletişim danışmanlığı, sosyal medya iletişim hizmet giderlerinden 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  
117.043 TL (30 Haziran 2020: 179.205 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. 

 (*****) IMF toplantı masrafları kalemi, Birlik’in IMF ve Dünya Bankası toplantıları nedeniyle verilen resepsiyon 
masraflarını ifade etmektedir. IMF toplantıları 2020 – 2021 döneminde gerçekleşmemiştir. 

(******) Dünya Ekonomik Forum’u harcamalarından oluşmaktadır. 
 

22 - ÖZEL PROJE GİDERLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait özel tanıtım 
ve proje giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 - 
30 Haziran 2020 

   
Araştırma proje giderleri 2.410.653 906.193 
Vezne merkezi gideri 1.104.187 1.066.695 
Zaman aşımı projesi giderleri 795.925 724.606 
Müşteri Şikayet Merkezi-Hakem heyeti giderleri 
(*) 

659.128 632.227 

Fiktif işlemler hizmet bedeli 503.795 218.412 
Diğer proje giderleri  355.534     83.106 
Kalite çalışmaları giderleri (**) 196.400 124.324 
Finansal okuryazarlık proje giderleri 121.048 147.666 
   

Toplam 6.146.670    3.903.229 

(*) 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. 
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23 - BİRİKMİŞ GELİRLER 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 33.256.860 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” 
kalemi, Birlik’in 2020 - 2021 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade 
etmektedir (30 Haziran 2020: 21.602.323 TL). 

 

24 - BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır. 

 

25- AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde 
İstanbul Şile Balıbey Mah. Merkep Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1. 2 ve 4 no.lu toplam üç adet 
taşınmazı 3.794 TL’ye satın almıştır. Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şüyulandırma 
çalışması yapılmış, bu şüyulandırmada 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 şüyulandırmaya tabi tutulan arazilerin şüyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde 
kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha vb. olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisi 
kullanılarak şüyulandırmadan önce toplam 40.313 m2 olan arazinin yüzölçümü, 
şüyulandırmadan sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 

TBB Yönetim Kurulu, 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 Ada 1 Parsel’deki 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 
Parsel’deki 250 m2 yüzölçümlü taşınmazın ise, orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması 
nedeniyle bedelinin ödenmesi kaydıyla ferağının verilmesine karar vermiştir. 

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 (İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi) kararının Hazine tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. 
Hukuk Dairesi tarafından 4 Şubat 2020 tarih ve 2019/3586 E. ve 2020/ 440 sayılı kararı ile temyiz 
edilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.  
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25- AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (Devamı) 

Yargıtay’ın bozma kararında İstinaf Mahkemesince (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. 
Hukuk Dairesi), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki usul hükümleri çerçevesinde yargılama 
yapılıp, deliller toplanıp, eksiklikler giderilerek oluşacak sonuçlara göre karar verilmesi gerektiği 
hükme bağlanmıştır. İstinaf Mahkemesi (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi), 
Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına ve duruşmanın 9 Eylül 2020 tarihine bırakılmasına karar 
vermiştir. 9 Eylül 2020 tarihli duruşmada Şile Belediye Başkanlığı’na yazılan müzekkerenin 
cevabı geldiğinde keşif yapılması için Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına 
karar verilerek duruşma, 23 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Keşif avansı (5.000 TL) Mahkeme 
veznesine yatırılmıştır. Keşif sonrası hazırlanan Bilirkişi Raporu, tebliğ edilmiş olup, buna karşı 
TBB adına beyanda bulunulmuştur. Bilirkişi raporu gelmiş olup, buna karşı ek beyanda 
bulunulmuştur. Mahkeme, davanın  son duruşmasında bilirkişiden  ek rapor alınmasına karar 
vererek, duruşmayı 9 Haziran 2021 tarihine ertelemiştir. 9 Haziran 2021 tarihindeki duruşmada 
ek rapor henüz gelmediği için duruşma 15 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. 3 Ağustos 2021 
tarihinde ek rapor tebliğ edilmiş ve ek rapora ilişkin itiraz edilecek bir husus bulunmadığı, 
davanın ve verilmiş kararın haklılığını teyit eder nitelikte olduğu yönünde beyanda 
bulunulmuştur.  Ayrıca, ödenen emlak vergilerine ilişkin Vergi Mahkemesi’nde tarafımızca açılan 
davada Vergi Mahkemesi tarafından davanın reddine dair verdiği karara karşı istinaf kanun yolu 
başvurusunda bulunulmuştur. Karar istinaf incelemesindedir. Her iki dava da devam etmektedir. 

26- BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 

Bulunmamaktadır. 
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2. 2021-2022 Bütçe Dönemi 31.03.2022 Tarihli Konsolide Bilanço, 

Konsolide Gelir Tablosu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim 
Raporu 

 
2.1.  31.03.2022 Tarihli Konsolide Bilanço (¨) 
 

AKTİF (VARLIKLAR)  

I- Dönen Varlıklar 78.868.753.,54 

Hazır Değerler 78.036.959,97 

Diğer Alacaklar 30.426,94 

Gelecek  Aylara ait Giderler ve Gelir Tah. 801.366,63 
  

II- Duran Varlıklar 2.132.825,36 

Alacaklar 805.000,00 

Maddi Duran Varlıklar 3.583.667,79 

Birikmiş Amortisman (-)  

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.215.360,46 

Maddi Olmayan Duran Varlık   

Birikmiş Amortismanı(-)  

Aktif Toplamı 81.001.578,90 

Nazım Hesaplar 0 

Aktif Genel Toplamı 81.001.578,90 
  

PASİF (KAYNAKLAR)  

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30.306.143,60 

Borçlar 515.379,03 

Diğer Borçlar 28.909.586,29 

Ödenecek  Vergi  ve Diğer Yükümlükler  881.178,28 

Gelecek  Aylara ait Gelirler ve Giderler 0 
 4.409.477,03 

II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  

Borç ve Gider Karşılıkları 4.409.477,03 
 46.285.958,27 

III - Özkaynaklar  

  

Menkul ve Gayrimenkul Amortisman Fonu       

Dönem Net Geliri                                                                         44.958.132,91 
 81.001.578,90 

Pasif Toplamı  

Nazım Hesaplar 0 

Pasif Genel Toplamı 81.001.578,90 
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2.2   31.03.2022 Tarihli Konsolide Gelir Gider Tablosu (") 
 

  

Gelirler 74.921.661,97 
  

Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 33.358.670,00 

Bir önceki yıldan devreden gelir fazlaları 33.256.859,71 

Sair Gelirler 8.306.132,26 
  

  

Giderler 29.963.529,06 
  

Yönetim giderleri 20.169.192,20 

Eğitim hizmeti giderleri 216.200,50 

Kurumsal iletişim giderleri 5.920.860,58 

Özel proje giderleri 3.657.275,78 
  

Dönem Net Geliri 44.958.132,91 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 11 Mayıs 2022 / 6574-6575-6576 no’lu 
mektup ekinde gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 2021-2022 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, 
31.03.2022 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
 

Denetçiler 
 
 

                      Alternatifbank A.Ş                                                                 Denizbank A.Ş 
      Genel Müdürü                                                                 Genel Müdürü 

                      Cenk Kaan Gür                                                                 Hakan Ateş 
 
 
 
 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Genel Müdürü 
Murat Bilgiç 
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   TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 

31 Mart 2022 Tarihinde Sona Eren 
Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait 

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'na, 
 
A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 
Görüş 

 

Türkiye Bankalar Birliği'nin ("Birlik") 31 Mart 2022 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte 

sona eren dokuz aylık ara 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, 31 Mart 2022 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. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız 

Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki 

sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 

Denet imine i l işkin Sorumlulukları  bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK 

tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçi ler için Et ik Kural lar  (Bağımsızlık Standartları 

Dâhil) ("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. 

 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara ilişkin Sorumlulukları 

 

Birlik yönetimi; finansal tabloların "Muhasebe Prensipleri ve Bütçe Yönetmeliği" (Dipnot 3) 

çerçevesine 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 Birliği tasfiye 

etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin 

sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Birlik'in finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine ilişkin Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 

boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, sahtekârlık, 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 ve yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve 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 esasını kullanmasının 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. 

• Finansal tabloların, açıklamalar dâhil 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 dâhil 

olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 

bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 

belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya 

konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı 

kamu yararını aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun 

bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 
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KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

Tuba Sönmez, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

13 Mayıs 2022  

İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem 

 Referansları 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

    
AKTİFLER    
Hazır değerler 4                          78.421.765   84.261.454    
Alacaklar 5                  49.433  32.480    
Diğer alacaklar 6                  26.057     748.184    
Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları 7                416.561     219.427    
Diğer dönen varlıklar 8 - - 

Toplam Dönen Varlıklar           78.913.816     85.261.545    

    
Maddi duran varlıklar 9                                  615.650    605.568    
Maddi olmayan duran varlıklar 9                                 712.175     712.175    
İştirakler 10                                 805.000 805.000 

Toplam Duran Varlıklar                           2.132.825       2.122.743    

    

AKTİFLER TOPLAMI                           81.046.641 87.384.288    

    
PASİFLER    
Borçlar 11                                560.443     33.307.717    
Diğer borçlar 12                            28.909.587     14.149.463    
Ertelenmiş gelirler 13 -    1.300    
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 12                                        343    250.745    
Ödenecek vergi ve fonlar 14                                880.834    690.983    

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                        30.351.207    48.400.208    

    
Borç ve gider karşılıkları 15 4.409.477    4.409.477    

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  4.409.477    4.409.477    

    

Menkul ve gayrimenkul amortisman fonu 9                            1.327.825    1.317.743    
Birikmiş gelirler 23                          44.958.131    33.256.860    

Özkaynaklar                         46.285.957   34.574.603    

    

PASİFLER TOPLAMI                         81.046.641  87.384.288    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117



 

 

 

 

 

 

  
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 
Bağımsız 

Denetimden Geçmiş 

  Cari Dönem Önceki Dönem 

 

Dipnot 
Referansları 

1 Temmuz 2021 - 
31 Mart 2022 

1 Temmuz 2020 - 
31 Mart 2021 

    
GELİRLER     

    
Yıllık aidatlar 16          33.358.670    35.064.995 
Faiz gelirleri 17             7.824.324    4.627.058 
Diğer gelirler 18 481.807    591.106 

TOPLAM GELİRLER           41.664.801    40.283.159 

    
GİDERLER    

    
Yönetim giderleri 19   (20.169.192)    (16.359.098) 
Eğitim hizmeti giderleri 20 (216.201) (129.202) 
Kurumsal iletişim giderleri 21 (5.920.861)   (1.680.633) 
Özel proje giderleri 22 (3.657.276) (4.320.678) 

TOPLAM GİDERLER  (29.963.530) (22.489.611) 

    

NET GELİRLER           11.701.271       17.793.548 

    
Önceki yıldan devreden gelir fazlası           33.256.860     21.602.327 

    

BİRİKMİŞ GELİRLER 23 44.958.131 39.395.875 
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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, 
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1 - TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NİN FAALİYET KONUSU (Devamı) 

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

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

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 kayıtları 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 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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.2    Muhasebe politikaları  

a. Aidat gelirleri 

Türkiye Bankalar Birliği, bütçelemiş olduğu ve bankalardan alacağı üyelik aidatlarını, bankaların 
bir önceki yıl sonu aktif büyüklüklerine göre belirlemekte ve her yılın Haziran ayı içinde 
bankalardan üyelik aidatlarını peşin olarak tahsil etmektedir. Peşin tahsil edilen üyelik aidatları 
gelir yazılmayıp “Borçlar” hesabı altında emanete alınmakta ve bir sonraki hesap dönemi 
açılışında gelir olarak kaydedilmektedir. 

b. Yabancı para işlemler 

Yabancı para cinsinden kayıtlara geçirilmiş olan varlıklar ve yükümlülükler dönem sonu alış kuru 
esas alınarak değerlemeye tabi tutulmaktadır. Değerleme işleminden doğan kur farkları, kur 
farkı gelir ve gider hesabında net olarak takip edilmektedir. 

c. Hazır değerler 

Hazır değerler, Birlik’in kasasında nakit olarak bulunan paralar ile Birlik’in bankalardaki 
mevduatlarından oluşmaktadır. Bankalara yatırılan mevduatların tahakkuk ettirilen faizleri de bu 
hesaba ilave edilmekte ve faizlerden kesilen gelir vergisi ve benzeri masraflar bu hesaptan 
düşülmektedir. 

ç. Menkul kıymetler 

Birlik, devlet tahvili ve benzeri senetlerin elde etme maliyetlerini bu hesaba kaydetmektedir. 
Bilanço tarihi itibarıyla menkul kıymetler cüzdanında bulunan varlıklar kapanış günündeki 
ortalama borsa fiyatı ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu değerleme sonucunda çıkan pozitif 
ve/veya negatif değerleme farkları gelirler ve giderler tablosuna aktarılmaktadır. 31 Mart 2022 
ve 30 Haziran 2021 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 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri 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. 

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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

e. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (Devamı) 

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. 

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 
Cumhuriyet 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. 
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3 - UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

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. 

k. İştirakler 

İştirakler, Birlik’in finansal ve faaliyet politikaları üzerinde tek başına ya da müşterek kontrol 
yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip olduğu işletmelerdir. İş ortaklığı, 
Birlik’in anlaşmaya ilişkin varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip 
olmasından ziyade anlaşmanın net varlıkları üzerinde haklara sahip olmasından dolayı ortak 
kontrole sahip olduğu anlaşmalardır. İştirakler yatırım maliyeti ve işlem maliyetlerini de içeren 
maliyet değeri ile kaydedilir.  

l. İlişkili taraflar 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 
işletmedir.  

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle 
ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,  

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 
personelinin bir üyesi olması durumunda. 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 
ilişkili sayılır:  

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 
bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).  

(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, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 
çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 
Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de 
raporlayan işletme 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. 

(viii) İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, 
hizmetlerin ya da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
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4 - HAZIR DEĞERLER 

31 Mart 2022 TL USD Avro Diğer Toplam 

      
Kasa                  4.004                             -               10.675     -                      14.679     

Vadeli mevduat        49.102.357                             -                       -        -              49.102.357     

Vadesiz mevduat                48.825                             -                       -        -                      48.825     

EFT hesabı (*)  38.351      28.832.748                     -        -              28.871.099         

Toplam        49.193.537     
       

28.832.744            10.675              -       
       

78.036.960     

      

Faiz reeskontları             37.884     
                 

11.921                   -                -                   384.805     

Toplam TL        49.566.421     
       

28.844.669            10.675              -       
       

78.421.765     

      

30 Haziran 2021 TL USD Avro Diğer Toplam 

      
Kasa  2.384      -        673     -        3.057     

Vadeli mevduat  46.223.950      -        -        -        46.223.950     

Vadesiz mevduat  24.418.064      -        -        -        24.418.064     

EFT hesabı (*)  105.000      12.104.615      -        -        12.209.615     

E-Rehin hesabı (**)  75.223      1.066.277      -        -        1.141.500     

Toplam  70.824.621      13.170.892      673      -        83.996.186     

      
Faiz reeskontları 260.243 5.025 - - 265.268 

Toplam TL 71.084.864 13.175.917 673 - 84.261.454 

 

 (*) 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 2022 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 4 Nisan 2022 ve 8 Eylül 2022 tarihleri (30 
Haziran 2021 tarihi itibarıyla, TL mevduatların vadeleri 1 Temmuz 2021 ve 3 Ağustos 2021 
tarihleri) arasında değişmektedir. 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla TL banka mevduatlarına uygulanan ortalama faiz oranı %16,76’dır  
(30 Haziran 2021: %17,66). 

5 - ALACAKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Ortak giderlerden alacaklar                     38.169    26.936 
Diğer ticari alacaklar 6.894                                         5.544 

Toplam 49.433 32.480 
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6 - DİĞER ALACAKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer alacaklar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   

EFT alacakları 
                      

23.510                 641.488  
Ayni yardım alacakları 2.547 2.436 
E-Rehin alacakları                 -                  104.260  
   

Toplam                   26.057  748.184 

 

7 - GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin gelecek aylara ait giderler ve gelir 
tahakkukları hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Peşin ödenmiş vezne merkezi kirası           363.563  181.764 
Hazinece karşılanan sigorta primi işveren hissesi (*)              52.998  35.935 
Akmerkez elektronik cihaz sigortası - 1.728 

Toplam           416.561  219.427 

 (*) 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. 

 

8 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, diğer dönen varlıklar bulunmamaktadır (30 Haziran 2021: 
bulunmamaktadır). 
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9 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 
 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2021 Girişler Çıkışlar 
31 Mart 

 2022 

     
Maddi duran varlıklar – Maliyet     

Demirbaşlar 2.543.205  12.944  (54.016) 2.502.133  
Diğer maddi duran varlıklar  979.465  1.930  (42.221) 939.174  
Binalar 138.567  - - 138.567  
Arazi ve arsalar 3.794  - - 3.794  

Toplam 3.665.031  14.874  (96.237) 3.583.668  

     
Maddi duran varlıklar –  
Birikmiş amortisman (*)     

Demirbaşlar (2.039.419) - 54.016  (1.949.423) 
Diğer maddi duran varlıklar  (941.489) - 37.429  (940.038) 
Binalar (74.762) - - (74.762) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 

Toplam (3.059.463) -   91.445  (2.968.018) 

     

Maddi duran varlık amortisman fonu  
   (Net maddi duran varlıklar) 605.568   615.650 

 
     

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2021 Girişler Çıkışlar 
31 Mart 

 2022 

     
Maddi olmayan duran varlıklar – Maliyet     

Maddi olmayan duran varlıklar 3.215.360 - - 3.215.360 

Toplam 3.215.360 - - 3.215.360 

     
Maddi olmayan duran varlıklar - Birikmiş 
amortismanı (**)     

Maddi olmayan duran varlıklar (2.503.185) - - (2.503.185) 

Toplam (2.503.185) - - (2.503.185) 

     

Maddi olmayan duran varlık  
   amortisman fonu (Net maddi  
   olmayan duran varlıklar) 712.175   712.175 

     
Toplam duran varlıklar 6.880.391 14.874 (96.237) 6.799.028 
Toplam birikmiş amortisman (5.562.648) - 91.445 (5.471.203) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 1.317.743   1.327.825 

(*) 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık amortisman hareket 
tablosunu göstermektedir. 

(**) 31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık amortisman 
hareket tablosunu göstermektedir. 
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9 - MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) 
 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2021 

     
Maddi duran varlıklar – Maliyet     

Demirbaşlar 2.177.719 393.815 (28.330) 2.543.204 
Diğer maddi duran varlıklar  979.466 - - 979.466 
Yapılmakta olan yatırımlar - - - - 
Binalar 138.567 - - 138.567 
Arazi ve arsalar 3.794 - - 3.794 

Toplam 3.299.546 393.815 (28.330) 3.665.031 

     
Maddi duran varlıklar –  
Birikmiş amortisman (*)     

Demirbaşlar (1.807.999) (259.750) 28.330 (2.039.419) 
Diğer maddi duran varlıklar  (922.807) (18.681) - (941.488) 
Binalar (71.991) (2.771) - (74.762) 
Arazi ve arsalar (3.794) - - (3.794) 

Toplam (2.806.591) (281.202) 28.330 (3.059.463) 

     

Maddi duran varlık amortisman fonu  
   (Net maddi duran varlıklar) 492.955   605.568 

 
     

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran 

 2021 

     
Maddi olmayan duran varlıklar – 
Maliyet     

Maddi olmayan duran varlıklar 3.055.434 159.926 - 3.215.360 

Toplam 3.055.434 159.926 - 3.215.360 

     
Maddi olmayan duran varlıklar - 
Birikmiş amortismanı (**)     

Maddi olmayan duran varlıklar (1.549.167) (954.018) - (2.503.185) 

Toplam (1.549.167) (954.018) - (2.503.185) 

     

Maddi olmayan duran varlık  
   amortisman fonu (Net maddi  
   olmayan duran varlıklar) 1.506.267   712.175 

     
Toplam duran varlıklar 6.354.980 553.741 (28.330) 6.880.391 
Toplam birikmiş amortisman (4.355.758) (1.235.220) 28.330 (5.562.648) 
     
Toplam menkul ve gayrimenkul 
amortisman fonu 1.999.222   1.317.743 

 

 (*) 31 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi duran varlık amortisman hareket tablosunu 

göstermektedir. 

(**) 31 Haziran 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait maddi olmayan duran varlık amortisman hareket 

tablosunu göstermektedir. 
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10 - İŞTİRAKLER 
 
31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin iştirakler hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
TBB 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 
programları 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 faaliyet 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. TBB’mindin mali tabloları TBB’nin mali tablolarına konsolide 
edilmemiştir. 
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11 - BORÇLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin borçlar hesabının detayı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Kısa vadeli ticari borçlar 514.354 194.855 
Kredi kartı borcu  46.089   31.558 
Peşin tahsil edilen aidatlar (*)            - 33.081.304 
   

Toplam               560.443   33.307.717 

(*) 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. 

 

12 - DİĞER BORÇLAR VE DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer borçlar hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 
Diğer borçlar: 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
EFT borçları (*)  28.906.982  12.899.612 
Personele borçlar 2.605  3.734 
E-Rehin borçları -  1.246.117 
   

Toplam 28.909.587 14.149.463 

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

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin diğer kısa vadeli yükümlülükler 
hesabının detayı aşağıdaki gibidir: 

Diğer kısa vadeli yükümlülükler: 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Diğer 343 49 
Gider tahakkukları - 250.696 

   

Toplam 343 250.745 
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13 - ERTELENMİŞ GELİRLER 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ertelenmiş gelirler hesabının detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Gelecek aylara ait gelirler (*) - 1.300 

   

Toplam - 1.300 

(*) Gelecek aylara ait gelirlerin tamamı çağrı merkezi müşteri memnuniyet anketi araştırması için 
üyelerden yapılan tahsilatlardan oluşmaktadır. 

 

14 - ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla, TBB’nin ödenecek vergi ve fonlar hesabının 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Ödenecek vergi ve fonlar 451.653 398.935 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintisi 429.181 292.048 

   

Toplam              880.834  690.983 

 

15 - BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 

Kısa vadeli borç karşılıkları 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla TBB’nin kısa vadeli borç karşılıkları 
bulunmamaktadır.  

Uzun vadeli borç karşılıkları 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 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 2022 ve 30 
Haziran 2021 tarihleri itibarıyla işten çıkarma veya emeklilik tarihine kadar çalışılan her yıl için 
kıdem tazminatı tavan ücreti tutarında hesaplanan karşılıktır. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla kıdem 
tazminatı tavanı tutarı 10.848,59 TL’dir (31 Mart 2021 : 7.638,96 TL). 
 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

   
Açılış bakiyesi 4.409.477 4.070.817 
Dönem içinde ödenen (62.100) (213.340) 
Dönem içindeki artış 62.100 213.340 
   

Kapanış bakiyesi 4.409.477 4.070.817 
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16 - YILLIK AİDATLAR 

Bankalardan, aktif büyüklüklerine göre toplanan yıllık üye aidatlarının takip edildiği gelirlerden 
oluşmaktadır. 
 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

Yıllık aidatlar 
 

33.358.670 
 

35.064.995 
   

Toplam 33.358.670 35.064.995 

 
 
17 - FAİZ GELİRLERİ 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

 
Banka mevduatlarından faiz geliri 7.824.324 4.627.058 
   

Toplam 7.824.324 4.627.058 

 
 
18 – DİĞER GELİRLER 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

   
Diğer gelirler (*) 481.807 591.106 
   

Toplam 481.807 591.106    

(*) Diğer gelirler alınamayan hizmet iadeleri, yuvarlama ve kur farkı gelirlerinden oluşmaktadır. 

 

19 - YÖNETİM GİDERLERİ 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

   
Personel giderleri      15.859.650     13.206.823 
İşletme giderleri        3.642.966     2.690.562 
Yayın giderleri           428.436     314.285 
Demirbaş alım giderleri           238.140     147.428 
   

Toplam          20.169.192    16.359.098 
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19 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

Personel giderleri 
 
31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait personel giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

   
Ücretler      12.032.146     9.890.246 
İşveren payları        2.110.145     1.738.794 
Sosyal yardımlar          732.004     610.267 
Sağlık yardımı giderleri           393.898     412.052 
Personel ulaşım giderleri           188.676     157.037 
Personel eğitim giderleri             78.806     27.764 
Tazminatlar            62.100     213.340 
Diğer           261.875     157.323 
   

Toplam          15.859.650    13.206.823 

İşletme giderleri 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait işletme giderlerinin 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022  31 Mart 2021 

Bilgi işlem giderleri 751.048 416.544 
Taşıt giderleri          453.910     170.993 
Haberleşme giderleri           421.039     323.865 
Bina giderlerine katılım payı          362.937     189.603 
Temsil ve ağırlama giderleri          307.503     236.204 
Aydınlatma giderleri          286.225     47.910 
Destek hizmet giderleri          239.172     425.287 
Temizlik giderleri           229.486     274.382 
Seyahat giderleri          170.640     6.906 
Güvenlik giderleri          146.742     114.861 
Vergi, resim ve harç giderleri         117.984     106.558 
Dava ve mahkeme giderleri                          49.518 101.208 
Bakım onarım giderleri            45.817     127.240 
Kırtasiye giderleri            41.927                                 33.167 
Arşivleme giderleri            19.018     12.251 
Diğer                                   - 103.583 
   

Toplam            3.642.966    2.690.562 
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19 - YÖNETİM GİDERLERİ (Devamı) 

Yayın giderleri 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait yayın giderlerinin 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz 2021 - 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020 - 

31 Mart 2021 

Dergi giderleri 209.362    157.344 
Yayın giderleri 192.348    116.160 
Çeviri giderleri 26.726    40.781 
    

Toplam 428.436 314.285 

Demirbaş alım giderleri  

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait demirbaş alım 
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2021 - 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020 - 

31 Mart 2021 

   
Bilgi işlem donanım yatırım giderleri          210.891     7.899 
Bilgi işlem yazılım yatırım giderleri            25.319     123.900 
Diğer demirbaş alım giderleri              1.930     15.629 
   

Toplam                238.140    147.428 

 

20 - 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 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait eğitim hizmeti 
giderleri kalemi aşağıdaki gibidir: 
 

 
1 Temmuz 2021 - 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020 - 

31 Mart 2021 

   
BES giderleri (*)          196.288     116.508 
Bedelsiz seminer, konferans, toplantı giderleri            19.913     12.694 
   

Toplam                216.201      129.202 

(*)    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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21 - KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ 

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

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021  tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kurumsal iletişim 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021 -  

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020 -  

31 Mart 2021 

   
Türkiye tanıtım etkinliği gideri (*****)        3.297.370     - 
Üyelik aidatları (*)        1.892.243         1.239.355     
Kamuoyu iletişim giderleri (**)          374.083     272.272 
Sponsorluk ve yardım giderleri          204.240     104.846 
Kamu kurum ve kuruluş işbirliği giderleri (***)          102.368    37.027 
Yabancı kuruluş toplantı ve proje giderleri (****)            29.795     25.338     
Tanıtım ve bilgilendirme toplantı giderleri             20.762     1.795     
   

Toplam            5.920.861    1.680.633 

(*) Üyelik aidatları kalemi Birlik’in üyesi olduğu Avrupa Bankacılık Federasyonu (“EBF”), 
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. 

(**) Bu kalem kurumsal iletişim danışmanlığı, sosyal medya iletişim hizmet giderlerinden 
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  102.368 TL (31 Mart 2021: 37.027 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. 

 (*****) Dünya Ekonomik Forum’u harcamalarından oluşmaktadır. 
 

22 - ÖZEL PROJE GİDERLERİ 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait özel tanıtım ve proje 
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021 - 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020 - 

31 Mart 2021 

   
Vezne merkezi gideri            1.019.234    811.498 
Araştırma proje giderleri            1.011.082    1.562.528 
Diğer proje giderleri                744.003    219.152 
Müşteri Şikayet Merkezi-Hakem heyeti giderleri (*)               670.259    463.428 
Kalite çalışmaları giderleri (**)               212.697    118.155 
Zaman aşımı projesi giderleri - 659.182 
Fiktif işlemler hizmet bedeli - 375.552 
Finansal okuryazarlık proje giderleri - 111.184 

Toplam            3.657.276    4.320.679 

(*) 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. 
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23 - BİRİKMİŞ GELİRLER 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla bilançoda yer alan 33.256.860 TL tutarındaki “Birikmiş gelirler” 
kalemi, Birlik’in 2021 - 2022 dönemi bütçe uygulaması sonunda gerçekleşen gelir fazlasını ifade 
etmektedir (31 Mart 2021: 21.602.327 TL). 

24 - BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır. 

25- AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde 
İstanbul Şile Balıbey Mah. Merkep Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1. 2 ve 4 no.lu toplam üç adet 
taşınmazı 3.794 TL’ye satın almıştır. Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şüyulandırma 
çalışması yapılmış, bu şüyulandırmada 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 şüyulandırmaya tabi tutulan arazilerin şüyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde 
kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha vb. olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisi 
kullanılarak şüyulandırmadan önce toplam 40.313 m2 olan arazinin yüzölçümü, 
şüyulandırmadan sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 

TBB Yönetim Kurulu, 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 Ada 1 Parsel’deki 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 
Parsel’deki 250 m2 yüzölçümlü taşınmazın ise, orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması 
nedeniyle bedelinin ödenmesi kaydıyla ferağının verilmesine karar vermiştir. 

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 (İstanbul Bölge Adliye 
Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi) kararının Hazine tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. 
Hukuk Dairesi tarafından 4 Şubat 2020 tarih ve 2019/3586 E. ve 2020/ 440 sayılı kararı ile temyiz 
edilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.  
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25- AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (Devamı) 

Yargıtay’ın bozma kararında İstinaf Mahkemesince (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. 
Hukuk Dairesi), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki usul hükümleri çerçevesinde yargılama 
yapılıp, deliller toplanıp, eksiklikler giderilerek oluşacak sonuçlara göre karar verilmesi gerektiği 
hükme bağlanmıştır. İstinaf Mahkemesi (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi), 
Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına ve duruşmanın 9 Eylül 2020 tarihine bırakılmasına karar 
vermiştir. 9 Eylül 2020 tarihli duruşmada Şile Belediye Başkanlığı’na yazılan müzekkerenin 
cevabı geldiğinde keşif yapılması için Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına 
karar verilerek duruşma, 23 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Keşif avansı (5.000 TL) Mahkeme 
veznesine yatırılmıştır. Keşif sonrası hazırlanan Bilirkişi Raporu, tebliğ edilmiş olup, buna karşı 
TBB adına beyanda bulunulmuştur. Bilirkişi raporu gelmiş olup, buna karşı ek beyanda 
bulunulmuştur. Mahkeme, davanın  son duruşmasında bilirkişiden  ek rapor alınmasına karar 
vererek, duruşmayı 9 Haziran 2021 tarihine ertelemiştir. 9 Haziran 2021 tarihindeki duruşmada 
ek rapor henüz gelmediği için duruşma 15 Eylül 2021 tarihine ertelenmiştir. 3 Ağustos 2021 
tarihinde ek rapor tebliğ edilmiş ve ek rapora ilişkin itiraz edilecek bir husus bulunmadığı, 
davanın ve verilmiş kararın haklılığını teyit eder nitelikte olduğu yönünde beyanda 
bulunulmuştur.  Ayrıca, ödenen emlak vergilerine ilişkin Vergi Mahkemesi’nde tarafımıza açılan 
davada Vergi Mahkemesi tarafından davanın reddine dair verdiği karara karşı istinaf kanun yolu 
başvurusunda bulunulmuştur. Dava, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi  37. Hukuk Dairesi 
tarafından 29 Eylül 2021 tarih ve 2020/663 E., 2021/ 1425 K. sayılı ilam ile karara bağlanarak, 
önceki kararla aynı doğrultuda; Taşınmazların bilirkişi raporlarında tespit olunan 
değerleri  üzerinden hesaplanan zarar tutarı toplam 15.319.594 TL.’ nın, dava tarihinden itibaren 
işleyecek faizi ile birlikte davalı Hazine’ den tahsiline, dava konusu bu taşınmazların orman vasfı 
ile Hazine adına tesciline, karar verilmiştir.  
İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesi’nin verdiği  bu karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay nezdinde 
temyiz incelemesi devam etmektedir. 

Tazminat davasında, taşınmazlara ilişkin olarak Birliğimizce dava tarihine kadar ödenmiş olan 
362.748 TL tutarındaki ödenmiş emlak vergilerinin Hazine’den tahsili talebimizin, halen 
mülkiyetin TBB’de bulunması  ve vergilendirme sisteminin mülkiyet esasına göre olması 
nedeniyle reddine karar verilmiş olması nedeniyle,  Birliğimizce  ödenen ve halen de ödenmeye 
devam edilen   emlak vergilerinin tahakkuku işleminin iptali  ve en son ödenmiş olan emlak 
vergisi bedelinin iadesine ilişkin olarak da,  İstanbul 7.Vergi Mahkemesi nezdinde 2020/ 1616 E. 
sayılı dosya ile 30 Haziran 2020 tarihinde dava açılmıştır. Türkiye Bankalar Birliği adına Tapu 
kaydına güvenilerek satın alınan ancak sonrasında    “Orman Vasfında “   olduğu kesinleşmiş 
mahkeme kararlarıyla  belirlenmiş olan  taşınmazlarda sadece kaydi malik olması  dışında hiçbir 
hak ve tasarruf yetkisi bulunmayan Birlik (TBB)  üzerinde kayden gözüken  mülkiyetin,  Hazine 
adına kaydedilmesi ile ilgili çabaların sonuçsuz kalması nedeniyle, sadece kaydi sahiplik 
nedeniyle Şile Belediye Başkanlığı nezdinde oluşturulan emlak vergisi mükellefliğinin , arazinin 
orman vasfı nedeniyle devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerden olması ve 1319 sayılı 
Emlak Vergisi Kanunu’ nun 14/a maddesi gereğince vergiden istisna tutulması nedeniyle; TBB’ 
nin Emlak mükellefliğinin iptaline,  bu mükellefiyet kapsamında bundan sonra oluşturulacak vergi 
tahakkuklarının  iptaline , arazinin vasfına ve niteliğine aykırı olarak Şile Belediyesi’ ne müteaddit 
kereler müracaat yapılmış olmasına rağmen cevap verilmeyerek ısrarlı şekilde haksız tahsilat 
yapılmasına neden olunan ve bu meyanda  2020 yılı 1. Taksit tutarı olarak ödenmiş bulunan 
44.180,00 TL. emlak vergisinin, ödeme tarihinden geçerli yasal faiz ile TBB’ ne iadesine karar 
verilmesini ,masraf ve vekil ücretinin de karşı tarafa yükletilmesi talebini muhtevi olarak açılan 
bu davada İstanbul 7.Vergi Mahkemesi , 26.03.2021 tarih ve 2020/ 1616 E. ve 2021/617 K. 
sayılı ilamı ile davanın reddine karar vermiştir. 

Bu karara karşı istinaf başvurusu yapılmış ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Beşinci Vergi 
Dairesi 15.09.2021 tarih ve 2021/5670 E. ve 2021/6625 K. sayılı kararı ile istinaf başvurumuzun 
reddine karar vermiştir.İstanbul  Bölge İdare Mahkemesi’ nin bu kararı kesin mahiyettedir.  

26- BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 

Bulunmamaktadır. 
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3.   Türkiye Bankalar Birliği 2022-2023 Bütçe Tasarısı 
 
 
Birliğin  2022-2023 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.  

Gelecek dönem bütçe rakamları ve son üç yıl ile karşılaştırılması grafik olarak aşağıda 
belirtilmiştir. 
 

 
 
2022-2023 BÜTÇESİ GİDERLERİ 

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

 

Giderler (Milyon TL) 109 

1-Yönetim Giderleri 68 

2-Kurumsal İletişim Giderleri 23 

3-Özel Proje Giderleri 16 

4-Eğitim Hizmeti Giderleri 2 
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1-YÖNETİM GİDERLERİ 

Birliğin Yönetim Giderleri 2022-2023 bütçe rakamları, geçmiş 2 yılın ve içinde bulunduğumuz 
bütçe döneminin 9 aylık bütçe ve gerçekleşme rakamları dikkate alınarak aşağıdaki grafikte 
gösterilmektedir. 
 

 
 
Yönetim Giderleri, Personel Giderleri, İşletme Giderleri, Yayın Giderleri ve Demirbaş Alım 
Giderleri alt kalemlerinden oluşmaktadır. 
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2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 aylık öngörüdür.

Yönetim Giderleri (Milyon TL)

Bütçe Gerçekleşen Bütçe % Artış

1. Yönetim Giderleri   2022-23 Bütçesi  

1.1. Personel Giderleri 49.149.490 

1.2. İşletme Giderleri 14.608.500 

1.3. Yayın Giderleri 1.180.000 

1.4. Demirbaş Alım 
Gideri 

2.645.000 

Toplam 67.582.990 

Personel
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İşletme
21%

Yayın
2%

Demirbaş
4%

2022-23 Yönetim Giderleri 
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1.1. Personel Giderleri, 2022-2023 bütçe rakamları, geçmiş 2 yılın ve içinde bulunduğumuz 
bütçe döneminin  9 aylık bütçe ve gerçekleşme rakamları dikkate alınarak aşağıdaki grafikte 
gösterilmektedir. 

 

 
 
Personel Giderleri’nin Bütçe kalemi altında personelin ücretleri, vergiler, sosyal yardım ve 
tazminatlar, kıdem tazminatları karşılığı giderleri yer almaktadır.  

 
 
 
Personel Giderleri Bütçesi hesaplamaların da Risk Merkezi İktisadi İşletmesi ve Eğitim Merkezi 
İktisadi İşletmesi personeli hariç olarak dikkate alınmıştır. 
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2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 aylık öngörüdür

Personel Giderleri (Milyon TL)
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 Risk Merkezi ve Eğitim Merkezi faaliyetlerindeki kadroların personel giderleri İktisadi 
İşletmelerin kendi bütçelerinde yer almaktadır. 

 Kapsam içi personelin ücretleri Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hesaplanmaktadır. 

1.2. İşletme Giderleri içerisinde Akmerkez ofisinin işletme giderleri yer almakta olup, 
hesaplamalarda bir önceki yıl giderleri ve faaliyetlerde öngörülen gelişmeler dikkate alınmıştır.  

       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. 

 
 
1.2 İşletme Giderleri 

 
2022-23 
Bütçesi 

 Dışarıdan Sağlanan 
Fayda Ve Hizmetler  

10.198.000 

 Çeşitli Giderler  4.035.000 

 Vergi. Resim Ve Harçlar  375.500 

 Toplam  14.608.500 

                                                                        
2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 
aylık öngörüdür. 

 
 
 
 

Mali Dönem 

Kadın Erkek Kadın Erkek 
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1.3. 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. 

1.3 Yayın Giderleri   2022-23 Bütçesi  

 Yayın Giderleri  420.000 

 Dergi Giderleri  520.000 

 Çeviri Ve Deşifre Gideri  240.000 

 Toplam  1.180.000 

 
1.4. Demirbaş Alım Giderleri, 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.  

1.4 Demirbaş Alım Gideri   2022-23 Bütçesi  

 Bilgi İşlem Donanım Yatırım Gideri  490.000 

 Bilgi İşlem Yazılım Yatırım Gideri  1.890.000 

 Diğer Demirbaş Alım Gideri  265.000 

 Toplam  2.645.000 

 
2. EĞİTİM HİZMETLERİ GİDERLERİ 

 
Eğitim Hizmetleri alt kaleminde, sektörün gündemindeki güncel konularda uzmanların, 
bankacıların ve bürokratların, akademisyenlerin konuşmacı olarak katılımıyla otellerin veya 
üyelerin salonları kullanılarak veya çevrimiçi,  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.  
 

2. Eğitim Hizmeti Giderleri   2022-23 Bütçesi  

 Bedelsiz Seminer/Konferans/Toplantı Giderleri  600.000 

 Eğitim Faaliyet Gideleri  200.000 

 Bankacılık Eğitim Sitesi Giderleri  1.750.000 

 Toplam  2.550.000 

3. KURUMSAL İLETİŞİM GİDERLERİ  

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. 2022-2023 
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.  
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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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2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 aylık öngörüdür.

Kurumsal İletişim Giderleri (Milyon TL)
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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  “Türkiye Tanıtım Etkinliği Gideri” yer almaktadır.  

 

4. ÖZEL PROJE GİDERLERİ 

Özel Proje Giderleri faaliyet döneminde belirlenen “Üniversite ile Sektör İşbirliği Projesi” ile 
“Bireysel ve Ticari 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. 
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Bütçe Gerçekleşen Bütçe % Artış

143



 

 

 
 
 
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.  

4. Özel Proje Giderleri   2022-23 Bütçesi   Yüzde Dağılımı  

 Proje Giderleri  2.800.000 18% 

 Araştırma Proje Giderleri  4.050.000 26% 

 Diğer Proje Giderleri  3.222.200 21% 

 Vezne Merkezi Giderleri  2.548.275 16% 

 Müşteri Hakem Heyeti Giderleri  2.567.246 16% 

 Toplam Kalite Yönetimi Proje Çalışmaları Giderleri  500.000 3% 

 Toplam  15.687.721 100% 

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

Gider Payları ve Aidatlar, bir önceki yıldan devreden gelir fazlası ile sair gelirler (Faiz 
gelirleri)’nden oluşmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELİRLER  
2022-23   
Bütçesi 

Yüzde 
Dağılımı 

 Yıllık aidat ve masraf iştirak payları 75.393.761 % 69 

* Bir önceki yıldan devreden gelir fazlası 26.300.000 % 24 

 Sair gelirler      7.000.000 % 6 

 Toplam  108.693.761  

*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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C. Bütçe Karşılaştırma (Özet, TL)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gider Bütçesi 
2019-20 
Bütçesi 

+/- 
% 

2020-21 
Bütçesi 

+/- 
% 

2021-22  
Bütçesi 

+/- 
% 

2022-23  
Bütçesi 

Yönetim Giderleri 29.069.426 9% 31.606.700 21% 38.301.450 76% 67.582.990 

Eğitim Hizmeti 
Giderleri 

610.000 64% 1.000.000 68% 1.675.000 52% 2.550.000 

Kurumsal İletişim 
Giderleri 

13.933.810 4% 14.488.000 11% 16.065.400 42% 22.873.050 

Özel Proje Giderleri 7.465.440 23% 9.170.020 -2% 9.022.028 74% 15.687.721 

Toplam 51.078.676 10% 56.264.720 16% 65.063.878 67% 108.693.761 

        

        

Gelir Bütçesi 
2019-20 
Bütçesi 

+/- 
% 

2020-21 
Bütçesi 

+/- 
% 

2021-22  
Bütçesi 

+/- 
% 

2022-23  
Bütçesi 

Yıllık Aidat Ve Masraf  
İştirak Payları 

25.338.676 38% 35.064.720 -5% 33.278.878 127% 75.393.761 

Bir Önceki Yıldan  
Devreden Gelir 
Fazlaları 

22.740.000 -12% 20.000.000 45% 29.000.000 -9% 26.300.000 

Sair Gelirler 3.000.000 -60% 1.200.000 132% 2.785.000 151% 7.000.000 

Toplam  51.078.676 10% 56.264.720 16% 65.063.878 67% 108.693.761 
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IV. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin; 2020-
2021 Bütçe Dönemi Sonuçları ve Tam Tasdik Raporu, 2020-2021 
Denetçiler ve Bağımsız Denetim Raporları, 2021-2022 Dönemi 
31.03.2022 tarihli Bağımsız Denetim Raporu, 2022-2023 Dönemi Bütçe 
Tasarısı 
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1. 30.06.2021 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu  
 
30.06.2021 Tarihli Bilanço  
 

 
AKTİF (VARLIKLAR) 
 

 

I- Dönen Varlıklar 70.745.338,44 

Hazır Değerler 44.413.433,57 

Ticari Alacaklar 22.169.734,42 

Diğer Alacaklar 1.065.388,96 

Stoklar 0 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 337.810,08 

Diğer Dönen Varlıklar 2.758.971,41 
  

II- Duran Varlıklar 8.357.537,10 

Ticari Alacaklar 0 

Diğer Alacaklar 0 

Mali Duran Varlıklar 0 

Maddi Duran Varlıklar 27.040,16 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.148.084,46 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 

Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 182.412,48 

Diğer Duran Varlıklar 0 
  

Aktif (Varlıklar) Toplamı 79.102.875,54 
 

 
PASİF (KAYNAKLAR) 
  
I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 22.914.044,04 

Mali  Borçlar 2.050,80 

Ticari Borçlar 22.705.254,26 

Diğer Borçlar (-) 1396,03 

Alınan Avanslar 0 

Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 145.260,37 

Borç ve Gider Karşılıkları 0 

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 60.082,58 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 
  

II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 593.285,34 

Mali Borçlar 0 

Ticari Borçlar 0 

Diğer Borçlar 0 

Alınan Avanslar 0 

Borç ve Gider Karşılıkları 593.285,34 

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 0 

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 
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III - Özkaynaklar 55.595.546,16 

Ödenmiş Sermaye 5.000,00 

Sermaye Yedekleri 0 

Kar Yedekleri 0 

Geçmiş Yıllar Karları 64.998.538,68 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.333.204,12 

Net Dönem Karı (Zararı)  1.074.788,40 
  

Pasif (Kaynaklar) Toplamı   79.102.875,54 
  

 
 

30.06.2021 Tarihli Gelir Tablosu  
 

 
Brüt Satışlar 193.640.109,88 

Satış İndirimleri (-) 141.563,97 
  

NET SATIŞLAR 193.498.545,91 
  

Satışları Maliyeti (-) 193.523.797,32 

 
 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 25.251,41 

  
Faaliyet Giderleri (-) 7.797.158,50 

  
FAALİYET KARI VE ZARARI  7.822.409,91 

  
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 6.646.957,59 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 42.069,80 

Finansman Giderleri (-) 370,8 

 
 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 1.217.892,92 

  
Olağan Dışı Gelir ve Karlar 299.123,07 

Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 156.018,55 

  
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 1.074.788,40 

  
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 1.074.788,40 
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GENEL BİLGİ 
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USUL İNCELEMELERİ 
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2. 2020-2021 Dönemine ilişkin 30.06.2021 Tarihli Denetçiler ve 
Bağımsız Denetim Raporları 
 
 
 
 

DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 2 Aralık 2021 / 26214 no’lu mektup 
ekinde gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2020-2021 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, 
30.06.2021 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Denetçiler 
 
 
 
                Denizbank A.Ş.                                                                     Alternatifbank A.Ş. 
               Genel Müdürü                                                                     Genel Müdürü 
                 Hakan Ateş                                                                     Cenk Kaan Gür 
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                            Genel Müdürü  
                                                                Ece Börü 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
RİSK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 

 
1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 Hesap Dönemine Ait Finansal 
Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na, 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi  

Görüş 

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”) 30 Haziran 2021 tarihli finansal 
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosu, özkaynaklar 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 2021 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS’ler 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 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. 
 
Kilit Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Diğer Husus 

İşletme’nin 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız 

denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından yapılmış olup 7 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetçi 

raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. 

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 Birliği tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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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 bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, 
sahtekârlık, 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. 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin 
ve 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 esasını kullanmasının 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, açıklamalar dâhil 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 dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler  

1)   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 
İşletme’nin 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal 
tablolarının TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 
olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 
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2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
 
 
 
 
Alper Güvenç, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
30 Kasım 2021 
İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2020 

    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5  44.751.244    48.711.618 
Ticari alacaklar 6  22.121.495    19.574.305 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,7  196.424    208.691 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 21.925.071    19.365.614 
Peşin ödenmiş giderler 8 182.412        126.489 
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 16  493.086    1.003.018 
Diğer dönen varlıklar 9  3.331.273    2.352.096 

    

Toplam dönen varlıklar  70.879.510    71.767.526 

    
Maddi duran varlıklar 10  31.852    18.361 
Maddi olmayan duran varlıklar 11  7.053.593    5.023.126 
Peşin ödenmiş giderler 8 -  - 
Ertelenmiş vergi varlığı 16 365.787    346.968 

    

Toplam duran varlıklar  7.451.232    5.388.455 

    

TOPLAM VARLIKLAR  78.330.742    77.155.981 
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Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2020 

    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar   2.051    1.010 
Ticari borçlar 12    22.712.085    20.489.028 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7,12 22.504.897    20.300.497 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12 207.188    188.531 
Ertelenmiş gelirler  - - 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  - - 
Kısa vadeli karşılıklar  55.160    133.710 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
        karşılıklar 14 55.160    133.710 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 206.737 329.422 
    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  22.976.033    20.953.170 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar  327.138    255.526 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
        karşılıklar 14 327.138    255.526 

    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  327.138    255.526 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  23.303.171 21.208.696 

    
ÖZKAYNAKLAR    
Ödenmiş sermaye 15 5.000 5.000 
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (42.729) (15.027) 
     - Tanımlanmış fayda planları yeniden     
        ölçüm kayıpları  (42.729) (15.027) 
Geçmiş yıllar karları  55.957.312 56.179.120 
Net dönem zararı  (892.012) (221.808) 

    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  55.027.571    55.947.285 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  78.330.742 77.155.981 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 
 
 

Dipnot 
Referansları 

Cari Dönem 
1 Temmuz –  

30 Haziran 2021 

Önceki Dönem 
1 Temmuz - 

30 Haziran 2020 

    
Hasılat 17 193.498.546    168.647.723 
Satışların maliyeti (-) 18 (193.523.797)    (168.062.705) 

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT (ZARAR)/KAR  (25.251) 
 

585.018 

    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (7.569.422) (7.297.845) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 300.649 80.128 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (256.468) (106.723) 
    
FAALİYET ZARARI  (7.550.492) (6.739.422) 

    
Finansman gelirleri 20 6.646.958 6.457.227 
Finansman giderleri (-)  (371) (389) 
    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
VERGİ ÖNCESİ (ZARAR)/KAR  (903.905) (282.584) 

    
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri)/geliri  11.893    60.776 
Dönem vergi gideri (-)  - (29.664) 
Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 16 11.893    90.440 

    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
DÖNEM ZARARI   (892.012) (221.808) 

    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  (27.702) (89.910)  
    
 - Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kayıpları 14 (34.628) (112.388) 
 - Ertelenmiş vergi geliri 16 6.926 22.478 

    

TOPLAM KAPSAMLI GİDER  (919.714) (311.718) 
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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 2020 bakiyesi 5.000 (15.027) 56.179.120 (221.808) 55.947.285 
      
Transferler - - (221.808) 221.808 - 
Toplam kapsamlı gider (-) - (27.702) - (892.012) (919.714) 

Dönem karı - - - (892.012) (892.012) 
Diğer kapsamlı gider - (27.702) - - (27.702) 

30 Haziran 2021 itibarıyla bakiyeler 5.000 (42.729) 55.957.312 (892.012) 55.027.571 

 

  

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 2019 bakiyesi 5.000 74.883 51.303.684 4.875.436 56.259.003 
      
Transferler - - 4.875.436 (4.875.436) - 
Toplam kapsamlı gider (-) - (89.910) - (221.808) (311.718) 

Dönem karı - - - (221.808) (221.808) 
Diğer kapsamlı gider - (89.910) - - (89.910) 

30 Haziran 2020 itibarıyla bakiyeler 5.000 (15.027) 56.179.120 (221.808) 55.947.285 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

  
Dipnot 

Referansları 
1 Temmuz - 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz - 

30 Haziran 2020 

    
Esas faaliyetlerden nakit akışları      

    
Net dönem karı/(zararı)  (892.012) (221.808) 

    
Dönem karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler     
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 10 ve 11 606.477 889.381 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  (11.296) 91.923 
   - Kıdem tazminatı karşılığı 14 36.984 49.375 
   - Kullanılmamış izin karşılığı 14 (78.550) 42.548 
    -Şüpheli alacaklar karşılığı 6 30.270 - 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (6.590.103) (6.458.042) 
   - Tahakkuk etmemiş finansman gideri 6 18.430 (35.759) 
   - Tahakkuk etmemiş finansman geliri 7 38.425 34.944 
   - Faiz (geliri)/gideri 20 (6.646.958) (6.457.227) 
Vergi gideri 16 (11.893) (60.776) 

     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler  
   öncesi sağlanan / (kullanılan) nakit  (6.898.827) (5.759.322) 

    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler  (2.595.890) (6.918.289) 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki    
      azalış/(artış) 6 (2.608.157) (6.821.944) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış) 6 ve 7 12.267 (96.345) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış (-) 8 (55.923) 12.948 
Ticari borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler  2.184.632 7.721.276 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış 12 18.657 63.552 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 7 ve 12 2.165.975 7.657.724 
Diğer borçlar  2.231 391 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer (azalış)  
   ile ilgili düzeltmeler  (1.103.052) (720.534) 
   - Diğer yükümlülüklerdeki (artış)/azalış 13 (123.875) 86.693 
   - Diğer dönen varlıklar artış (-) 9 (979.177) (807.227) 
   - Diğer duran varlıklar azalış  - - 
Ertelenmiş gelirlerdeki (azalış)/artış  - (6.860) 
Vergi iadeleri (ödemeleri) 16 509.932 (248.719) 

     
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit  (7.956.897) (5.919.109) 

    
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri  - - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (2.650.435) (3.087.348) 
   - Maddi duran varlık alımları 10 (23.638) (668.300) 
   - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (2.626.797) (2.419.048) 
   -Maddi duran varlık satışı  - - 

     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (2.650.435) (3.087.348) 

    
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları     
Alınan faiz  6.549.745 6.884.546 

     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit   6.549.745 6.884.546 

    

Nakit ve nakit benzerleri net artış / (azalış)  (4.057.587) 
 

(2.121.911) 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 48.471.021 50.592.932 

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri  5 44.413.434 48.471.021 
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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 Gazetesi’nde 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 2021 olup, ekteki finansal tablolar 30 Haziran 2020 
tarihli finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 13’tür (30 Haziran 2020: 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 

2.1 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. 

İşletme 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 2021 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) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Uygulanan muhasebe standartları 

2019 yılının son döneminde Çin merkezli COVID-19 (Koronavirus) hakkında bilgiler gelmeye başlamış 
ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmiştir. 2020 yılının ilk aylarında virüs yayılımını 
uluslararası olarak sürdürmüş ve negatif etkisi artmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü 12 Mart 2020 
tarihinde COVID-19 salgınını küresel pandemi ilan etmiştir. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de görülmüş 
olmakla birlikte durum halen gelişimini sürdürmekte olduğu için Şirket yönetimi salgının şirket faaliyetleri 
üzerindeki olası etkilerini gidermeye yönelik önlemleri almaya devam etmektedir. Bununla birlikte, 
bahse konu salgının İşletme’nin finansal tabloları ve sürekliliği üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. 

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  

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte İşletme tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden 
İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 

UMSK, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde düşüşe neden 
olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına izin veren kolaylaştırıcı hükmü 12 ay uzatmıştır. 
Bu hususta yapılan ilk değişiklik, kiracıların indirimler veya belirli süre kira ödenmemesi gibi COVID-
19 ile ilgili kira imtiyazlarını muhasebeleştirmelerini kolaylaştırmak ve yatırımcılara kira sözleşmeleri 
hakkında faydalı bilgiler sağlamaya devam etmek üzere UMSK tarafından Mayıs 2020’de 
yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler olarak 7 Nisan 
2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. Kiracıların, bu değişiklik yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için 
onaylanmamış olması durumunda da erken uygulamaya izin verilmektedir. 2021 değişiklikleri, 
değişikliğin ilk kez uygulanması sonucunda oluşan birikimli etki, değişikliğin ilk kez uygulandığı yıllık 
hesap döneminin başındaki geçmiş yıllar karlarının açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal 
tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır. 

Kolaylaştırıcı uygulamanın ilk versiyonu isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup, halihazırda isteğe 
bağlı olarak uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 değişikliklerinin uygulaması isteğe 
bağlı değildir. Bunun nedeni, 2020 değişikliklerinin getirdiği kolaylaştırıcı hükmü uygulamayı seçen 
bir kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer özelliklere ve benzer koşullara sahip uygun sözleşmelere 
tutarlı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerekliliğidir. 

Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 değişiklikleri uyarınca ilk kolaylaştırıcı uygulama için uygun 
olmamakla birlikte yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki 
kiralamada yapılan değişiklikle birlikte ilgili muhasebeleştirme işlemlerini tersine çevirmesi 
gerekeceği anlamına gelmektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

TFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

Mayıs 2020’de UMSK, UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik 
yayımlamıştır. Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan 
referanslar ile değiştirilmiştir. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TFRS 3 
değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik) 

Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi Duran 
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme” değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle birlikte, artık 
bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin 
satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin 
verilmemektedir. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin satış 
maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir. Ardından KGK tarafından da bu 
değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı 
ve tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle birlikte, artık varlığı kullanım amacına uygun 
hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin 
maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili 
maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de 
yapılan değişiklik) 

UMSK, Mayıs 2020’de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik yapan 
“Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri” değişikliğini 
yayımlamıştır. UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla, sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu 
ilave maliyetler hem de diğer doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri içerdiğini açıklığa 
kavuşturmak amacıyla UMS 37’ye yönelik bu değişikliği yayımlamıştır. Ardından KGK tarafından da 
bu değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 37 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir sözleşmenin 
yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil edebileceğini 
belirlemiştir. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

 

 

 

 

180



 

 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre 
yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki 
sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun 
Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde 
“TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” 
başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara 
açıklık getirmiştir.  

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama 
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve 
amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 
ilişkin hükümlerin açıklanması. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Son olarak, UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde 
yayımlanan değişiklikle UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

İşletme, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de Yıllık 
İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin 
uygulanmasının, İşletme’nin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması 
beklenmemektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi (Devamı) 

UFRS’deki iyileştirmeler (Devamı) 

TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması 
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan 
daha sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafındaki 
muafiyetten yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim 
farklarını, ana ortaklığın TFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın konsolide finansal 
tablolarına dahil edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişiklikle birlikte, bağlı ortaklıklar 
için bu isteğe bağlı bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi ve ii) benzer 
eş anlı muhasebe kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak TFRS’lere 
geçişi kolaylaştıracaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

Bu değişiklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin' 
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net tutar 
üzerinden belirlenmesinde -, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile 
bunlar arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa 
kavuşturmaktadır. 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Bu değişiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerin dikkate 
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41’deki gerçeğe uygun değer ölçüm 
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü'nde gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 
dikkate alınması öngörülen işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu değişiklik, uygun olan 
durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır. 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan 
değişiklikler ise şu şekildedir: 

1) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme Ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 Sigorta 
Sözleşmeleri ve TFRS 16 Kiralamalar’da Yapılan Değişiklikler) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK 
tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından 
TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. 
Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan 
standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. İşletme, finansal tablolarında ve 
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra 
yapacaktır. 
 
 
 

182



 

 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (UMS 1 ve UFRS Uygulama Standardı 2’ye ilişkin 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, faydalı muhasebe politikası açıklamaları 
sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yakın zamanda UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nda 
değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma’da güncelleme 
yayımlamıştır. 

UMS 1’deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak muhasebe 
politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe politikalarının 
önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

UMSK ayrıca, muhasebe politikası açıklamalarında önemlilik düzeyinin uygulanmasına ilişkin 
rehberlik ve iki ek örnek içerecek şekilde UFRS Uygulama Standardı 2’yi değiştirmiştir. 

Değişiklikler, daha önceden düzeltilmiş önemlilik tanımı ile tutarlıdır: 

“Muhasebe politikası bilgileri, işletmenin finansal tablolarında yer alan diğer bilgilerle birlikte 
değerlendirildiğinde, genel amaçlı finansal tabloların temel kullanıcılarının bu finansal tablolara 
istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa önemlidir”. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

İşletme, UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 
Önemlilik Kararları Oluşturma değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel 
etkilerini değerlendirmektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (UMS 8’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe 
tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden 
olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir 
muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki 
ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi) – örneğin, UFRS 9 Finansal Araçlar 
uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekniği 
ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. UMS 37 Karşılıklar, Koşullu 
Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık belirlemek için 
beklenen nakit çıkışları. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (UMS 8'e ilişkin Değişiklikler) (Devamı) 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki 
değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı 
şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirketin bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık 
raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve 
muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 

İşletme, UMS 8’e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi - UMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, UMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık 
ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. UMS 12 Gelir Vergileri’nde yapılan 
bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve hizmetten çekme (sökme, eski 
haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi 
gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları 
netleştirilen işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir kiralamanın ilk 
defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme karşılıkları için 
ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir.  

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının, 
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi 
gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer 
özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. 

Bir şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri 
üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve 
ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli 
olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. 

İşletme, UMS 12’ye ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)      Ölçüm esasları 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 

(c)      Geçerli ve sunum para birimi 

İşletme’nin geçerli 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. 

(d) 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). 
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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). 

İşletme, ticari alacaklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu BKZ’leri 
seçmiştir. 

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. 

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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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 
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 2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı  
7.638,96 TL tutarındadır (30 Haziran 2020: 6.730,15 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, 30 Haziran 2021 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, risk merkezi 
raporu karşılığında ücret tahsil 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. 
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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 - 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. 

Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %25, 
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak 
belirlenmiştir. TMS 12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu 
(bilanço tarihi) itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve 
vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde 
uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, 
%23 ve %20 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 

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. 
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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. 

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 risk hizmeti 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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda 
bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
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5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Nakit mevcudu  8.276     3.578 
Bankadaki nakit  44.742.968     48.708.040 

- Vadeli mevduatlar  44.576.117     48.606.597 
- Vadesiz mevduatlar  166.851     101.443 

   
Finansal durum tablosunda yer alan toplam 

nakit ve nakde eşdeğer varlıklar              44.751.244     48.711.618 

   
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (337.810)     (240.597) 

   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar            44.413.434     48.471.021 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 

İşletme’nin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 44.576.117 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %16 ile %19 aralığında olup, vade tarihleri de 5 Temmuz 2021 ile 2 
Ağustos 2021 aralığındadır (30 Haziran 2020: 48.606.597 TL tutarındaki vadeli mevduat faiz oranları 
%5 ile %8, vade tarihleri 6 Temmuz 2020 ile 27 Temmuz 2020 aralığındadır). 
 
 
 

6 - TİCARİ ALACAKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Üye sorgulama alacakları 22.011.939 19.403.782 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 196.424 208.691 
Ticari alacaklar reeskontu (-) (56.598) (38.168) 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (30.270) - 

Toplam 22.121.495 19.574.305 

İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer düşüklükleri, 
Dipnot 22’de açıklanmıştır. 
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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 2021 30 Haziran 2020 

   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 196.424 208.691 

Toplam 196.424 208.691 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020  

   
KKB 22.478.364 20.315.537 
Türkiye Bankalar Birliği 26.936 24.912 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 1.124 - 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş 
finansman giderleri (-) (1.527) (39.952) 

Toplam 22.504.897 20.300.497 

 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Yönetim Kurulu üyelerine 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren döneme ait, 308.119 TL tutarında 
huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır (30 Haziran 2020: 276.091 TL). 

 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Peşin ödenmiş giderler 182.412 126.489 

Toplam           182.412    126.489 

İşletme’nin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla alınan sipariş avansı bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: 
Bulunmamaktadır). 
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9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Devreden KDV 2.265.535 1.406.096 
Çeşitli dönen varlıklar 1.065.388 945.630 
Personel avansları 350 370 

Toplam 3.331.273 2.352.096 

10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 1 Temmuz 2020 Girişler Çıkışlar Transferler 
30 Haziran 

2021 

 
Maliyet bedelleri      
Demirbaşlar 49.794 23.638 (2.849) - 70.583 

Toplam 49.794 23.638 (2.849) - 70.583 

      

 1 Temmuz 2020 
Dönem 

Amortismanı Çıkışlar 
 

Transferler 
30 Haziran 

2021 

 
Birikmiş amortisman      
Demirbaşlar (31.433) (10.147) 2.849 - (38.731) 

Toplam (31.433) (10.147) 2.849 - (38.731) 

      

Net defter değeri 18.361    31.852    
 

 1 Temmuz 2019 Girişler Çıkışlar Transferler 
30 Haziran 

2020 

 
Maliyet bedelleri   

 
  

Demirbaşlar 49.794 - - - 49.794 
Yapılmakta olan yatırımlar - 668.300 - (668.300) - 

Toplam 49.794 668.300 - (668.300) 49.794 

 
   

 
  

 1 Temmuz 2019 
Dönem 

Amortismanı Çıkışlar 
 

Transferler 
30 Haziran 

2020 

 
Birikmiş amortisman   

 
  

Demirbaşlar (38.460) 7.027 - - (31.433) 

Toplam (38.460) 7.027 - - (31.433) 
 

Net defter değeri 11.334    18.361 
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11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait maddi olmayan 
duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz 

2020 Girişler Transferler 30 Haziran 2021 

 
Maliyet bedelleri     
Haklar 6.485.851 2.626.797 - 9.112.648 

Toplam 6.485.851 2.626.797 - 9.112.648 

     

 
1 Temmuz 

2020 
Dönem 

İtfa Payları 
 

Transferler 30 Haziran 2021 

 
Birikmiş itfa payları     
Haklar (1.462.725) (596.330) - (2.059.055) 

Toplam (1.462.725) (596.330) - (2.059.055) 

     

Net defter değeri 5.023.126   7.053.593 
 

 

 1 Temmuz 2019 Girişler Transferler 30 Haziran 2020 

 
Maliyet bedelleri     
Haklar 3.414.935 2.402.616 668.300 6.485.851 

Toplam 3.414.935 2.402.616 668.300 6.485.851 

     

 1 Temmuz 2019 
Dönem 

İtfa Payları 
 

Transferler 30 Haziran 2020 

 
Birikmiş itfa payları     
Haklar (582.749) (879.976) - (1.462.725) 

Toplam (582.749) (879.976) - (1.462.725) 

     

Net defter değeri 2.832.186   5.023.126 

12 - TİCARİ BORÇLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 22.504.897 20.300.497 
Diğer ticari borçlar 207.188 188.531 

Toplam  22.712.085  20.489.028 
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13- DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 74.024 67.607 
Ödenecek vergi ve fonlar 71.237 64.003 
Gider tahakkukları 60.082 197.568 
Personele borçlar 124 162 
Diğer 1.270 82 

Toplam     206.737    329.422 

 

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. 

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 2021 30 Haziran 2020 

   
İskonto oranı (%) 3,01 4,19 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%) 100 100 

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 2021 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı 
tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan 7.638,96 TL 
(1 Temmuz 2020: 7.177,17 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
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14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

1 Temmuz- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz- 
30 Haziran 2020 

   
1 Temmuz  255.526 93.763 
Cari hizmet maliyeti 11.055 27.744 
Faiz maliyeti 25.929 21.631 
Aktüeryal kayıp 34.628 112.388 

30 Haziran                327.138    255.526 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar detayı aşağıdaki 
gibidir. 

 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Kıdem tazminatı karşılığı 327.138 255.526 
İzin karşılığı 55.160 133.710 

Çalışanlara sağlanan faydalar 382.298 389.236 

15 - SERMAYE  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla İşletme’nin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

 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 2020: 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 2021 tarihi itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL tutarındaki sermayesi, TBB tarafından tahsis 
edilmiş ve 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (493.086) (1.003.018) 

(Mahsup edilecek)/Ödenecek kurumlar vergisi (493.086)  (1.003.018) 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %25’tir (30 Haziran 2020: %22’dir). 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. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı vergilendirme 
dönemi için %25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise %23 olarak 
uygulanacaktır. 

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 son 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. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi gideri 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
Dönem vergi gideri (-)                              -   (29.664) 
Ertelenmiş vergi geliri   11.893 90.440 
Vergi geliri/(gideri)  11.893 60.776 

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. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre 
değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, %23 ve %20 oranına göre, 30 Haziran 2020 tarihi 
itibarıyla %22 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 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) 

 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı  
   değerleri ile vergi matrahı arasındaki 
    net fark 1.094.492 1.215.857 273.623 267.489 
Kıdem tazminatı karşılığı 327.139  255.526   65.428  51.105 
İzin karşılığı 55.160 133.710   14.150  29.416  
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 56.598 38.168  13.790   8.397 
     
  1.533.389   1.643.261   366.991   356.407  

     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri - (39.952) - (8.789) 
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile 
    vergi matrahı arasındaki net fark (4.812) (2.954) (1.204) (650) 
     
 (4.812) (42.906) (1.204) (9.439) 

     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   365.787 346.968 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Kayıtlara alınmayan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, İşletme’nin 1.043.368 TL değerinde (30 Haziran 2020: 44.726 TL) 
geleceğe ait karlara karşı mahsup edebileceği kullanılmamış mali zararı vardır. Geleceğe ait 
karlılığın tahmin edilememesinden ötürü 208.674 TL (30 Haziran 2020: 8.945 TL) tutarındaki 
ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmamıştır. Ertelenmiş vergi varlığı hesaplamasında kayda 
alınmamış mali zararların vadesi aşağıdaki şekilde sona erecektir: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

2025 yılında 44.726 44.726 

2026 yılında 998.642 - 

Toplam 1.043.368 44.726 

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Temmuz-  

30 Haziran 2021 
1 Temmuz - 30 

Haziran 2020 

   
1 Temmuz 346.968 234.050 
Ertelenen vergi geliri, net  11.893 90.440 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) tablosuna yansıtılan  6.926  22.478 

   
30 Haziran                     365.787 346.968 

17 - HASILAT 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hasılat detayları 
aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Temmuz- 
 30 Haziran 2021 

1 Temmuz- 
30 Haziran 2020 

   
Sorgulama gelirleri 192.747.383 168.181.917 
Aidat gelirleri 322.881 258.475 
Diğer gelirler (*) 569.846 549.087 
Satışlardan iadeler ve indirimler (-) (141.564) (341.756) 
   
Toplam           193.498.546  168.647.723 

(*)  30 Haziran 2021 tarihinde sona eren tarihte diğer gelirlerin 224.400 TL’si cezai müeyyide gelirleri 
(30 Haziran 2020: 304.000 TL), 32.454 TL’si faturalama ve postalama yansıtma gelirleri (30 
Haziran 2020: 65.849 TL) ve 312.992 TL’si diğer hizmet gelirlerinden (30 Haziran 2020: 179.238 
TL) 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 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışların maliyeti 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2020 

   
KKB’den alınan hizmet maliyeti 193.414.992 168.049.107 
Diğer 108.805 13.598 

Toplam     193.523.797  168.062.705 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2020 

   
Personel giderleri 3.661.822 3.233.372 
Denetim ve danışmanlık giderleri 1.821.422 1.888.061 
Amortisman ve itfa payı giderleri 606.477 889.381 
Huzur hakkı giderleri 308.119 276.091 
Lisans bakım giderleri 266.430 153.040 
Sigorta giderleri 257.499 257.222 
Bina aidat gideri 199.482 156.246 
Yemek giderleri 167.011 142.189 
Vergi resim ve harçlar 19.383 21.083 
Temsil ve ağırlama giderleri 2.687 11.388 
Ulaşım giderleri 810 9.320 
Diğer 258.280 260.452 

Toplam  7.569.422   7.297.845  

 
20 - FİNANSAL GELİRLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal gelirler 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2020 

   
Faiz gelirleri 6.646.958 6.457.227 

Toplam          6.646.958  6.457.227 
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21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

Diğer Faaliyet Gelirleri 

 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2020 

   

Eksik sorgu gelirleri 
                   

171.305  44.158 
Reeskont gelirleri 1.527 35.759 

Diğer 
                   

127.817 211 

Toplam               300.649       80.128 

Diğer Faaliyet Giderleri 

 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz- 

30 Haziran 2020 

   

Fazla sorgu iadeleri 
                  

(155.980) (71.779) 
Reeskont giderleri (58.381) (34.944) 
Diğer (42.107) - 

Toplam               (256.468) (106.723) 

 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 
tarihleri itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 

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. 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

iii) Kredi (alacak) riski (Devamı) 

Maruz kalınan kredi riski 

Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 30 Haziran 
2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Nakit ve nakit benzerleri 44.751.244 48.711.618 
Ticari alacaklar (*) 22.121.495 19.574.305 

Toplam 66.872.739 68.285.923 

(*)  Ticari alacakların tamamı, İşletme tarafından müşterilerden tahsil edilecek faturalandırılmış 
alacaklardan oluşmaktadır. 

Değer düşüklüğü  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021   30 Haziran 2020 

   
0-3 ay 22.121.495                19.574.305 

Toplam 22.121.495                19.574.305 
 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı 30.270 TL’dir (30 Haziran 
2020: 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. 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

iv) Likidite ve fonlama riski (Devamı) 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı 
vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 2021 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 22.712.085 22.712.085 22.712.085 - - 

Toplam 22.712.085 22.712.085 22.712.085 - - 

 

30 Haziran 2020 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 20.489.028 20.489.028 20.489.028 - - 

Toplam 20.489.028 20.489.028 20.489.028 - - 

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 özkaynak 
ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla borç/özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Toplam borç (A) 23.303.171 21.208.696 
Toplam özkaynak (B) 55.027.571 55.947.285 

Toplam borç/toplam özkaynak oranı (A/B) %42,35 %37,91 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değeri en iyi biçimde 
yansıtır. 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri ve 
uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun 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, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe 
uygun 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 gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değerlerine 
yaklaştığı kabul edilmektedir. Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte gerçeğe uygun 
değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. 

23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: Bulunmamaktadır). 

24 - BİLANÇO TARİHİNDEKİ SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 
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3. 11 Mayıs 2021 tarihli (No: 39) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 
2021 – 2022 Dönemi Bütçesi, 31.03.2022 tarihi itibariyle Denetçiler Raporu 
ve Bağımsız Denetim Raporu 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 11 Mayıs 2021 tarihli Yönetim 
Kurulu kararı ile kabul edilen 2021-2022 Dönemi Bütçesi 
 
Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2021 tarihli kararı (Karar no:39) ile Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 
aşağıda yer alan 2021-2022 dönemi bütçesinin TBB Genel Kurulu’nun Haziran 2021‘deki 
toplantısına sunulmak üzere kabulune, Risk Merkezi Yönetimi’nin 30 Mart 2021 tarihli (Karar No: 40) 
kararına uygun olarak belirlenen 2021-2022 dönemi aidatın yeni üye olacak kredi kuruluşları için 
148.000 TL, yeni üye olacak finansal kuruluşlar için 48.000 TL ve Risk Merkezi mevcut üyeleri için 0 
TL olarak belirlenmesine, ancak bütçe kalemlerindeki değişikliklere dikkate alınarak gerektiğinde 
aidat rakamlarında değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. 
 
 
 
 

2021-2022 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL)  
 

 
Gelir  265.280.804 

 
 

Sorgulama Gelirleri 219.730.290 

Rapor Gelirleri 524.160 

Sair Gelirleri  4.560.000 

Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 40.466.354 
 

 
Gider  240.291.185 

 
 

Hizmet Maliyet Giderleri 229.580.435 

Yönetim Giderleri 9.647.750 

Sistem Geliştirme Giderleri 943.000 

Kurumsal İletişim Giderleri  120.000 
 

 
Gelir fazlası                                                   24.989.619 
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2021-2022 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL)  
 

 
Hizmet Maliyet Giderleri  229.580.435 

       
Sorgulama Maliyetleri        217.950.408 

Diğer Maliyetler  9.521.809 

Risk Merkezi Raporu Maliyetleri 2.108.218 
 

 
Yönetim Giderleri 9.647.750 

 
 

Personel Giderleri  7.971.750 

İşletme Giderleri 1.405.000 

Finansal ve Mali Giderler 221.000 

Sabit Kıymet Giderleri 50.000 
 

 
Sistem Geliştirme Giderleri  943.000 

 
 

Bilgi Sistemleri Giderleri 283.000 

Danışmanlık Giderleri 460.000 

Bilgi Sistemi Denetim Giderleri 200.000 
 

 
Kurumsal İletişim Giderleri  120.000 

 
 

Kamuoyu İletişim Giderleri  120.000 

       
 

 
Toplam Giderler 240.291.185 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 11 Mayıs 2022 / 6574-6575-6576 no’lu 
mektup ekinde gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2021-2022 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, 31.03.2022 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
 

Denetçiler 
 
 

                      Alternatifbank A.Ş                                                                 Denizbank A.Ş 
Genel Müdürü                                                                 Genel Müdürü 

                      Cenk Kaan Gür                                                                 Hakan Ateş 
 
 
 
 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Genel Müdürü 
Murat Bilgiç 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 

RİSK MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 

 
31 Mart 2022 Tarihinde Sona Eren 

Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolar ve  Bağımsız Denetçi Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'na,  

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

Görüş  

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi iktisadi işletmesi'nin ("işletme") 31 Mart 2022 tarihli finansal 

durum tablosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 

politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını 

denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, işletme'nin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla finansal 

durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını ve 

nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Görüşün Dayanağı  

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denet imine i l işkin 

Sorumlulukları  bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçi ler  için Et ik Kurallar  (Bağımsızlık Standartları Dâhil) (" Etik Kurallar") ile 

finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 

işletme'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. 

 
Kil it  Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Yönet imin  ve Üst Yönet imden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara i l işkin 

Sorumlulukları  

işletme 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; işletme'nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 

değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Birliği tasfiye etme 

ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin sürekliliği 

esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, işletme'nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denet imine i l işkin 

Sorumlulukları  

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarakfinansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 

mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, sahtekârlık, 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. 

- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak işletme'nin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının 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 işletme'nin sürekliliğini sona erdirebilir. 

- Finansal tabloların, açıklamalar dâhil 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 dâhil olmak 

üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 

açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 

raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 

işletme'nin 1 Temmuz 2021 - 31 Mart 2022 ara hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal 

tablolarının TTK ile işletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 

olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 
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2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

 

Tuba Sönmez, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

 

13 Mayıs 2022  

İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2022 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2021 

    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5  42.522.443      44.751.244    
Ticari alacaklar 6 28.371.443      22.121.495    
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,7 219.202   196.424    
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 28.152.241  21.925.071    
Peşin ödenmiş giderler 8 153.566  182.412        
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 16 278.744   493.086    
Diğer dönen varlıklar 9 3.725.286   3.331.273    

    

Toplam dönen varlıklar  75.051.482     70.879.510    

    
Maddi duran varlıklar 10 23.161      31.852    
Maddi olmayan duran varlıklar 11  8.387.664      7.053.593    
Ertelenmiş vergi varlığı 16 341.644     365.787    

    

Toplam duran varlıklar  8.752.469     7.451.232    

    

TOPLAM VARLIKLAR  83.803.951     78.330.742    
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Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2022 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2021 

    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar  3.575 2.051 
Ticari borçlar 12 28.657.097 22.712.085 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7,12 28.641.954 22.504.897 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12 15.143 207.188 
Kısa vadeli karşılıklar  93.674 55.160 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
 karşılıklar  14 93.674 55.160 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 155.939 206.737 
    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  28.910.285 22.976.033 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar  346.152 327.138 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
        karşılıklar 14 346.152 327.138 

    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  346.152 327.138 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  29.256.437 23.303.171 

    
ÖZKAYNAKLAR    
Ödenmiş sermaye 15 5.000 5.000 
Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak  
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (61.884) (42.729) 
     - Tanımlanmış fayda planları yeniden     
        ölçüm kayıpları  (61.884) (42.729) 
Geçmiş yıllar karları  55.065.300 55.957.312 
Net dönem zararı  (460.902) (892.012) 

    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  54.547.514 55.027.571 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  83.803.951 78.330.742 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 
 
 

Dipnot 
Referanslar

ı 

Cari Dönem 
1 Temmuz 2021–  

31 Mart 2022 

Önceki Dönem 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

    
Hasılat 17 182.866.327 142.626.802 
Satışların maliyeti (-) 18 (182.730.071) (142.636.896) 
BRÜT KAR / (ZARAR)  136.256 (10.094) 

    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (6.314.242) (5.626.199) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 21 84.063 80.162 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 21 (26.627) (198.081) 
    
FAALİYET ZARARI  (6.120.550) (5.754.212) 

    
Finansman gelirleri 20 5.689.215 4.606.800 
Finansman giderleri (-)  (635) (251) 
    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
VERGİ ÖNCESİ ZARAR  (431.970) (1.147.663) 

    
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  (28.932) (25.562) 
Ertelenmiş vergi gideri 16 (28.932) (25.562) 

    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER  
DÖNEM ZARARI   (460.902) (1.173.225) 

    
DİĞER KAPSAMLI GİDER KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar  (19.155) (5.985) 
    
 - Tanımlanmış fayda planları  
    yeniden ölçüm kayıpları 14 (23.944) (7.481) 
 - Ertelenmiş vergi geliri 16 4.789 1.496 

    

TOPLAM KAPSAMLI GİDER  (480.057) (1.179.210) 
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Kar veya (zararda) 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kayıpları  
Geçmiş yıllar  

karları Net dönem zararı 
Toplam 

özkaynaklar 
      
1 Temmuz 2021 bakiyesi 5.000 (42.729) 55.957.312 (892.012) 55.027.571 
      
Transferler - - (892.012) 892.012 - 
Toplam kapsamlı gider (-) - (19.155) - (460.902) (480.057) 

Dönem zararı - - - (460.902) (460.902) 
Diğer kapsamlı gider - (19.155) - - (19.155) 

31 Mart 2022 itibarıyla bakiyeler 5.000 (61.884) 55.065.300 (460.902) 54.547.514 

 
 
 

  

Kar veya (zararda) 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer kapsamlı 

gelirler    

 
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kayıpları  
Geçmiş yıllar  

karları Net dönem zararı 
Toplam 

özkaynaklar 
      
1 Temmuz 2020 bakiyesi 5.000 (15.027) 56.179.120 (221.808) 55.947.285 
      
Transferler - - (221.808) 221.808 - 
Toplam kapsamlı gider (-) - (5.985) - (1.173.225) (1.179.210) 

Dönem zararı - - - (1.173.225) (1.173.225) 
Diğer kapsamlı gider - (5.985) - - (5.985) 

31 Mart 2021 itibarıyla bakiyeler 5.000 (21.012) 55.957.312 (1.173.225) 54.768.075 
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Bağımsız Bağımsız 

Denetimden Denetimden 

Geçmiş Geçmiş 

 Dipnot 1 Temmuz 2021 - 1 Temmuz 2020 - 

Referansları 31 Mart 2022 31 Mart 2021 
    

Esas faaliyetlerden nakit akışları    
  

    
Net dönem zararı  (460.902) (1.173.225) 
Dönem zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler   

  

Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler 10 ve 11 576.638 468.488 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  85.747 27.678 
   - Kıdem tazminatı karşılığı 14 47.233 49.365 
   - Kullanılmamış izin karşılığı 14 38.514 (51.956) 
    -Şüpheli alacaklar karşılığı 6 - 30.269 
Faiz geliri ile ilgili düzeltmeler  (5.689.215) (4.606.800) 

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 16 28.932 25.562 

      

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler   (5.458.800) (5.258.297) 
   öncesi sağlanan / (kullanılan) nakit 
    
İşletme sermayesindeki değişimler:    

Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (6.249.948) (690.368) 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 6 (6.227.170) (698.247) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış /(azalış) 6 ve 7 (22.778) 7.879 
Peşin ödenmiş giderlerdeki (azalış)/artış 8 28.846 (7.785) 
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  5.945.012 107.594 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış 12 (191.545) (118.194) 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış 7 ve 12 6.136.557 225.788 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış  (506.381) (1.037.116) 
   ile ilgili düzeltmeler 
   - Diğer yükümlülüklerdeki azalış 13 (49.274) (178.215) 
   - Diğer dönen varlıklar artış 9 (458.415) (852.594) 
Kıdem tazminatı ödemeleri  (52.162) - 

Vergi ödemeleri 16 278.744 614.116 
    

İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (kullanılan) net nakit   (6.015.998) (6.265.549) 
    

Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların   (1.902.018) (1.074.692) 
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları 
   - Maddi duran varlık alımları 10 - (23.638) 

   - Maddi olmayan duran varlık alımları 11 (1.902.018) (1.051.054) 

      

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit   (1.902.018) (1.074.692) 

    

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları     

Alınan faiz   5.689.215 4.464.190     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit    5.689.215 4.464.190 

    
Nakit ve nakit benzerleri net azalış  (2.228.801) (2.876.051) 

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 44.751.244 48.471.021 

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri  5 42.522.443 45.594.970 
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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 finansal durum tablosu 30 Haziran 2021 tarihli finansal durum 
tablosu ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ise 31 Mart 2021 tarihinde sona eren 
ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuyla karşılaştırılmalı olarak 
sunulmuştur. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, 
İşletme’nin çalışan sayısı 12’dir (30 Haziran 2021: 13).  

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 

(c) 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. 

İşletme 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 2022 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) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Uygulanan muhasebe standartları (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  

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış 
değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmasına izin verilmekle birlikte İşletme tarafından erken uygulanmayan bazı yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli 
olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı 
hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 
Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de 
Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” 
başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli 
olarak sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili 
diğer hususlara açıklık getirmiştir.  

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının 
raporlama dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin 
beklenti ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine 
yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin 
sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerin açıklanması. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Son olarak,UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde 
yayımlanan  değişiklikle UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 
tarihinde yayımlanarak ilgili erteleme yapılmıştır. 
İşletme, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
 
 
 
 

217



 

 

 
 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi – TMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan 
Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK 
tarafından da TMS 12’e İlişkin Değişiklikler  olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; 
kiralama ve hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin 
ertelenmiş vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları 
netleştirilen işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir 
kiralamanın ilk defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten 
çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi 
gerekecektir. 

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya 
çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve 
borçlarının, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren 
muhasebeleştirilmesi gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış 
kârlarında veya diğer özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir 
şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri 
üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi 
varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
İşletme, TMS 12'e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe 
tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine 
neden olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler 
KGK tarafından da TMS 8’e İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak 
için bir muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe 
tahminleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi ) – örneğin, TFRS 9 Finansal 
Araçlar uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir 
tahmin tekniği ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. TMS 37 Karşılıklar, 
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık 
belirlemek için beklenen nakit çıkışları. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) (Devamı) 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe 
tahminlerindeki değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiş olup aynı şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve İşletme’nin bu değişiklikleri 
uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe 
tahminlerindeki ve muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 
İşletme, TMS 8'e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin 
açıklamaların  faydalı olacak şekilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 
1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik 
Kararları Oluşturma'da güncelleme yayımlamıştır.  Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları 
KGK tarafından da TMS 1’e İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

TMS 1'deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak 
muhasebe politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe 
politikalarının önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa 
kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

İşletme, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişikliklerin  uygulanmasının finansal 
tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2022 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için  yürürlüğe girmiş olan 
değişiklikler ise şu şekildedir: 

1. TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - 2018 – 2020-TFRS 1 Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 41 
Tarımsal Faaliyetler’e İlişkin Değişiklikler 

2. TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 
3. Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan 

değişiklik) 
4. Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri 

(TMS 37’de yapılan değişiklik) 
Yeni uygulamaya konulmuş bu standart değişikliklerinin İşletme’nin finansal tabloları üzerinde 
önemli bir etkisi olmamıştır.
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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)   Geçerli ve sunum para birimi 

İşletme’nin geçerli 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. 

(f)  Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
 
KGK tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuru uyarınca, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (“TÜFE”) 
göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74.41 olduğundan, TFRS’yi 
uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı  kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına 
gerek bulunmayacağı belirtilmiştir. Bu sebeple, 31 Mart 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken 
TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 

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. 
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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). 

İşletme, ticari alacaklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu BKZ’leri 
seçmiştir. 

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. 

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). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

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. 

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 
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. 31 Mart 2022 tarihi 
itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 TL tutarındadır (30 Haziran 2021: 7.638,96 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, 31 Mart 2022 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, 
risk merkezi raporu karşılığında ücret tahsil 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. 

Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere 
%25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak 
belirlenmiştir. TMS 12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi 
sonu (bilanço tarihi) itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi 
oranlarına (ve vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların 
ödendiği dönemlerde uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı 
için 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili 
vadelere denk gelen %23 ve %20 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.10 Vergi (Devamı) 

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). 

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. 

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 risk hizmeti 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. 
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4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada 
işlem görmediğinden dolayı 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla finansal 
tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 

5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Nakit mevcudu 2.276          8.276     
Bankadaki nakit   42.520.167          44.742.968     

- Vadeli mevduatlar  42.399.631      44.576.117     
- Vadesiz mevduatlar  120.536      166.851     

   
Finansal durum tablosunda yer alan toplam 

nakit ve nakde eşdeğer varlıklar   
            

42.522.443                    44.751.244     

   
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (452.140)     (337.810)     

   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve 

nakde eşdeğer varlıklar 
           

42.070.303                    44.413.434     

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 

İşletme’nin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 42.399.631 TL tutarındaki 
vadeli mevduatlarının yıllık faiz oranları %14 ile %17 aralığında olup, vade tarihleri de 4 Nisan 
2022 ile 5 Mayıs 2022 aralığındadır (30 Haziran 2021: 44.576.117 TL tutarındaki vadeli mevduat 
faiz oranları %16 ile 19, vade tarihleri 5 Temmuz 2021 ile 2 Ağustos 2021 aralığındadır). 

6 - TİCARİ ALACAKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari ve diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Üye sorgulama alacakları 28.235.936 22.011.939 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 219.202 196.424 
Ticari alacaklar reeskontu (-) (53.425) (56.598) 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (30.270) (30.270) 

Toplam 28.371.443 22.121.495 

İşletme’nin ticari ve diğer alacakları nedeniyle maruz kaldığı kredi ve kur riski ile değer 
düşüklükleri, Dipnot 22’de açıklanmıştır. 
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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 2022 30 Haziran 2021 

   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 219.202 196.424 

Toplam 219.202 196.424 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021  

   
KKB 28.604.812 22.478.364 
Türkiye Bankalar Birliği 38.169 26.936 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 500 1.124 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk etmemiş finansman 
giderleri (-) (1.527) (1.527) 

Toplam 28.641.954 22.504.897 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Yönetim Kurulu üyelerine 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ait, 286.280 TL tutarında 
huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır (30 Haziran 2021: 308.119 TL). 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Peşin ödenmiş giderler 153.566 182.412 

Toplam          153.566              182.412    
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9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Devreden KDV 2.888.962 2.265.535 
Çeşitli dönen varlıklar 832.894 1.065.388 
Personel avansları 3.430 350 

Toplam 3.725.286 3.331.273 

10 - MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 1 Temmuz 2021 Girişler 31 Mart 2022 

 
Maliyet bedelleri    
Demirbaşlar 70.583 - 70.583 

Toplam 70.583 - 70.583 

    

 1 Temmuz 2021 
Dönem 

Amortismanı 31 Mart 2022 

 
Birikmiş amortisman    
Demirbaşlar (38.731) (8.691) (47.422) 

Toplam (38.731) (8.691) (47.422) 

    

Net defter değeri 31.852     23.161    

 

 1 Temmuz 2020 Girişler 31 Mart 2021 

 
Maliyet bedelleri    
Demirbaşlar 49.794 23.638 73.432 
Yapılmakta olan yatırımlar -   

Toplam 49.794 23.638 73.432 

 
    

 1 Temmuz 2020 
Dönem 

Amortismanı 31 Mart 2021 

 
Birikmiş amortisman    
Demirbaşlar (31.433) (9.004) (40.437) 

Toplam (31.433) (9.004) (40.437) 

 

Net defter değeri 18.361  32.995 
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11 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait maddi olmayan 
duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Temmuz 2021 Girişler 31 Mart 2022 

 
Maliyet bedelleri    
Haklar 9.112.648 1.902.018 11.014.666 

Toplam 9.112.648 1.902.018 11.014.666 

    

 1 Temmuz 2021 
Dönem 

İtfa Payları 31 Mart 2022 

 
Birikmiş itfa payları    
Haklar (2.059.055) (567.947) (2.627.002) 

Toplam (2.059.055) (567.947) (2.627.002) 

    

Net defter değeri 7.053.593  8.387.664 

 
 

 1 Temmuz 2020 Girişler 31 Mart 2021 

 
Maliyet bedelleri    
Haklar 6.485.851 1.051.054 7.536.905 

Toplam 6.485.851 1.051.054 7.536.905 

    

 1 Temmuz 2020 
Dönem 

İtfa Payları 31 Mart 2021 

 
Birikmiş itfa payları    
Haklar (1.462.725) (459.484) (1.922.209) 

Toplam (1.462.725) (459.484) (1.922.209) 

    

Net defter değeri 5.023.126  5.614.696 

12 - TİCARİ BORÇLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 28.641.454 22.504.897 
Diğer ticari borçlar 15.643 207.188 

Toplam 28.657.097    22.712.085  
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13- DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki 
gibidir: 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 101.029 74.024 
Ödenecek vergi ve fonlar 54.464 71.237 
Gider tahakkukları - 60.082 
Diğer 446 1.394 

Toplam  155.939    206.737 

 

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. 

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 2022 30 Haziran 2021 

   
İskonto oranı (%) 3,91 3,01 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%) 100 100 

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 31 Mart 2022 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli 
olan 10.848.59 TL (1 Temmuz 2021: 7.638,96 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 
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14 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

1 Temmuz 2021- 
31 Mart 2022 

1 Temmuz 2020- 
31 Mart 2021 

   
1 Temmuz  327.138 255.526 
Cari hizmet maliyeti 41.934 19.465 
Faiz maliyeti 53.187 29.900 
Aktüeryal kayıp (23.944) 7.481 
Kıdem ödemesi (52.162) - 

31 Mart                346.152    312.372 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar detayı 
aşağıdaki gibidir. 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Kıdem tazminatı karşılığı 346.152 327.138 
İzin karşılığı 93.674 55.160 

Çalışanlara sağlanan faydalar 439.826 382.298 

 

15 - SERMAYE  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla İşletme’nin sermaye yapısı aşağıdaki 
gibidir: 
 

   31 Mart 2022      30 Haziran 2021 

 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 2021: 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 2022 tarihi itibarıyla İşletme’nin 5.000 TL tutarındaki sermayesi, TBB tarafından 
tahsis edilmiş ve 27 Aralık 2012 tarihinde ödenmiştir. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)  (278.744) (493.086) 

(Mahsup edilecek)/Ödenecek kurumlar vergisi (278.744)  (493.086)  

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %25’tir (30 Haziran 2021: %25’dir). 
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. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı 
vergilendirme dönemi için %25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise 
%23 olarak uygulanacaktır. 

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 son 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. 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

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 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait vergi gideri 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   

Dönem vergi gideri (-)                              -   
                             

-   
Ertelenmiş vergi gideri / (geliri)  (28.932) (25.562) 
Vergi gideri / (geliri) (28.932) (25.562) 

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. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini 
vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, %23 ve %20 oranına göre, 30 
Haziran 2021 tarihi itibarıyla ilgili vadelere denk gelen %23 ve %20  göre ertelenmiş vergi 
hesaplaması yapılmıştır. 

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 2022 ve 30 Haziran 2021 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  

2022 
30 Haziran 

2021 
31 Mart 

2022 
30 Haziran 

2021 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
Maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı  
   değerleri ile vergi matrahı arasındaki 
    net fark 1.041.963 1.094.492 239.651 273.623 
Kıdem tazminatı karşılığı 346.152 327.139 69.230    65.428  
İzin karşılığı 93.674 55.160   21.545    14.150  
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 53.425 56.598   12.288    13.790  
     
 1.535.214  1.533.389  342.714    366.991  

     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile 
    vergi matrahı arasındaki net fark (4.812) (4.812) (1.070) (1.204) 
     
 (4.812) (4.812) (1.070) (1.204) 

     
Ertelenmiş vergi varlığı, net   341.644 365.787 
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16 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

  
1 Temmuz 2021-  

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
1 Temmuz 365.787 346.968 
Ertelenen vergi geliri, net  (28.932)  (25.562) 
Diğer kapsamlı gider tablosuna yansıtılan  4.789   1.496 

   
31 Mart                    341.644 322.902 

17 - HASILAT 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait hasılat detayları 
aşağıdaki gibidir: 
 1 Temmuz 2021- 

 31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
Sorgulama gelirleri 182.108.851  142.135.936 
Aidat gelirleri 535.593  177.966 
Diğer gelirler (*) 440.169  378.989 
Satışlardan iadeler ve indirimler (-) (218.286) (66.089) 
   
Toplam           182.866.327   142.626.802 

 

(*) 31 Mart 2022 tarihinde sona eren tarihte diğer gelirlerin 126.400 TL’si cezai müeyyide gelirleri (31 Mart 
2021: 160.200 TL) , 41.439 TL faturalama ve posta bedellerinden ( 31 Mart 2021: 18.449 TL) 
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. 

18 - SATIŞLARIN MALİYETİ 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait satışların maliyeti 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
KKB’den alınan hizmet maliyeti 182.671.627 142.583.234 
Diğer 58.444 53.662 

Toplam    182.730.071   142.636.896 

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.  
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19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
Personel giderleri 3.198.534 2.765.724 
Denetim ve danışmanlık giderleri 1.289.459 1.331.810 
Amortisman ve itfa payı giderleri 576.638 468.488 
Huzur hakkı giderleri 286.280 229.221 
Lisans bakım giderleri 191.233 191.011 
Sigorta giderleri 250.134 165.154 
Bina aidat gideri 168.786 146.926 
Yemek giderleri 128.737 123.129 
Vergi resim ve harçlar 9.662 13.049 
Diğer 214.779 191.687 

Toplam 6.314.242   5.626.199 

 
20 - FİNANSAL GELİRLER 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait finansal gelirler 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
Faiz gelirleri 5.689.215 4.606.800 

Toplam 5.689.215 4.606.800 

 
 

21 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

Diğer Faaliyet Gelirleri 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelirler                   80.889   80.162 
Reeskont gelirleri 3.174 - 

Toplam              84.063          80.162 

Diğer Faaliyet Giderleri 

 
1 Temmuz 2021- 

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020- 

31 Mart 2021 

   

Fazla sorgu iadeleri 
                  

(26.600) (155.980) 
Diğer (27) (42.101) 

Toplam               (26.627) (198.081) 
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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 2022 ve 31 Mart 2021 
tarihleri itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır. 

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 
2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 

 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Nakit ve nakit benzerleri 42.522.443 44.751.244 
Ticari alacaklar (*) 28.371.443 22.121.495 

Toplam 70.893.886 66.872.739 

(*)  Ticari alacakların tamamı, İşletme tarafından müşterilerden tahsil edilecek faturalandırılmış 
alacaklardan oluşmaktadır. 

Değer düşüklüğü  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacakların vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022   30 Haziran 2021 

   
0-3 ay 28.371.443 22.121.495 

Toplam 28.371.443 22.121.495 

 
31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı 30.270 TL’dir (30 
Haziran 2021: 30.270 TL). 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

iii) Kredi (alacak) riski (Devamı) 

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. 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı 
vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

31 Mart 2022 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 28.657.097 28.657.097 28.657.097 - - 

Toplam 28.657.097 28.657.097 28.657.097 - - 

 

30 Haziran 2021 
Defter 
Değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

Fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 22.712.085 22.712.085 22.712.085 - - 

Toplam 22.712.085 22.712.085 22.712.085 - - 

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 özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla borç/özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Toplam borç (A) 29.256.437 23.303.171 
Toplam özkaynak (B) 54.547.514 55.027.571 

Toplam borç/toplam özkaynak oranı (A/B) %53,63 %42,35 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değeri 
en iyi biçimde yansıtır. 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri 
ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun 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, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların 
gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle 
birlikte gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir. 

23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır (30 Haziran 2021: Bulunmamaktadır). 

24 - BİLANÇO TARİHİNDEKİ SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 
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4. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 2022 – 2023  

          Bütçe Tasarısı 
 

 
TBB Risk Merkezi’nin 2022 – 2023 dönemine ilişkin Bütçe Tasarısı, geçmiş iki bütçe dönemi (2019-

2020 ve 2020-2021 Mali Dönemleri) ve içinde bulunduğumuz 2021 – 2022 bütçe döneminin 12 aylık 

öngörü rakamları ile karşılaştırılarak,  iktisadi işletme’nin yıllık faaliyetlerini kapsayacak şekilde 

299.869.886  TL olarak öngörülmüştür.  

2022- 2023 Dönemi gider bütçesi rakamlarının, son üç yıl ile karşılaştırılması grafik olarak aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 
A. 2022- 2023 Bütçesi Giderleri 

İktisadi İşletme bütçe giderleri, hizmet maliyet giderleri, yönetim giderleri, sistem geliştirme giderleri  

ve kurumsal iletişim giderleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. 

Giderler (Milyon TL)   300   

1- Hizmet Maliyeti 284 

2- Yönetim 13 

3- Sistem Geliştirme 3 

4- Kurumsal İletişim 0,1 
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1. Hizmet Maliyeti Giderleri 

Hizmet Maliyeti Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı toplam yüzde 95 olup, bu kalem altında Kredi 

Kayıt Bürosu’nun Sorgulama, Rapor ve hizmetlerin sunulması için katlanılan Diğer KKB giderleri yer 

almaktadır. 

2022-2023 Bütçe Tasarısı çalışmalarında, gider bütçesinin ana kalemlerinden olan Sorgulama ve 

Rapor giderleri, hem önceki ve mevcut döneme ilişkin gerçekleşmeler hem de KKB tarafından 

bildirilen sorgu tahminleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.  

Diğer KKB Giderleri’nin kapsamında ise Proje, Ürün Geliştirme, Üye Denetim,SAP Sözleşme maliyeti 

ile sabit maliyetler gibi diğer giderler yer almaktadır.   

1.1. Sorgu Giderleri 
 
Üyelerimizin yaptığı sorgulamalara ilişkin içinde bulunduğumuz dönemdeki öngörülen sorgulama 

giderleri ile son iki mali yıla ait gerçekleşen sorgulama giderleri karşılaştırılarak 2022-2023 bütçe 

dönemi için 270.013.497 TL sorgulama gideri öngörülmüştür.  

 

 

 

Sorgulama maliyetlerinin karşılamasında geçen yılki fiyatlar korunarak sorgulama ürünlerinde 

herhangi bir fiyat artışı yapılmamıştır. Sorgulama adetlerinde ise yüzde 17 oranla bütçe artışı 

öngörülmüştür. 
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1.2. Rapor Giderleri 
 

Gerçek kişilere 2019 yılında E-devlet uygulaması üzerinden verilen Risk Merkezi Raporu hizmetinin 
geçmiş dönemlere kıyasla artış olduğu görülmektedir. 2022-23 bütçe döneminde yüzde 21 azalışla 
1.658.350 TL olarak öngörülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Diğer KKB Giderleri  

Diğer KKB Giderleri’nin kapsamında ise mevcut ürünlerin geliştirilmesi, yeni ürünlerin 
projelendirilmesi, üyelerin denetimi, danışmanlık hizmetleri, Risk Merkezi Çağrı Merkezi hizmetleri, 
SAP sözleşme maliyeti ile sabit maliyetler gibi diğer giderler yer almaktadır.  Bu gider kaleminin yıllara 
göre dağılımı aşağıda belirtilmiş olup 2022-23 bütçe dönemi için 12.771.739 TL gider öngörülmüştür. 
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2. Yönetim Giderleri 

Personel giderleri, işletme giderleri, finansal - mali giderler ve sabit kıymet giderleri alt kalemlerinden 
oluşmaktadır. 

2.1. Personel Giderleri 
 
Personel Giderleri'nin bütçe içerisindeki payı yüzde 3 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 14 kişilik iktisadi 
işletmenin norm kadrosu üzerinden yapılmıştır. Personel eğitim giderleri bu kapsam içinde yer 
almaktadır. 
 

 
 

2.2. İşletme Giderleri 
 
İşletme Giderleri, hesaplamalarında bir önceki yıl giderleri ve faaliyetlerde öngörülen gelişmeler 
dikkate alınmıştır. İşletme giderlerinin gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 0,7'dir. Bu kalem altında 
ayrıca temsil, seyahat, kırtasiye, sigorta, yönetim aidat, telefon, kargo giderleri, güvenlik, arşivleme, 
insan kaynakları sistemleri ve faturalamaya ilişkin dışardan alınan hizmet giderleri yer almaktadır. 
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2.3. Finansal Ve Mali Giderler 
 
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 0,1’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., 
 
 
3. Diğer Giderler 

 
Sistem Geliştirme Giderleri, Bilgi sistemleri, danışmanlık ve bilgi sistemi denetim giderleri alt 
kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
Bilgi Sistemleri Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,4 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 0,2 olup bu kalem altında hukuk danışmanlık 
giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır.  
 
Bilgi Sistemi Denetim Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,2 olup bu kalem altında bilgi 
sistemleri ve iş süreçleri denetimi ve KKB bilgi sistemleri denetimi giderleri yer almaktadır. 
 
Kurumsal İletişim Giderleri kalemi altında, İktisadi İşletme’nin faaliyetlerine yönelik tanıtım 
harcamaları yer almaktadır. 
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B. 2022- 2023 BÜTÇESİ GELİRLERİ 

TBB Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin bütçe gelirleri, Sorgulama Gelirleri, Rapor Gelirleri ve Sair 
Gelirleri ana kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
1. Sorgu Gelirleri  
 
Sorgulama gelirleri altında yer alan ürünlerin satış fiyatları önceki senelerde olduğu gibi Risk Merkezi 
payı alınmayarak sadece maliyet bedeli üzerinden satış fiyatı belirlenmiştir. Bütçe içerisindeki payı 
yüzde 87 olup bu kalem altında, üyelerimize sunulan sorgulama hizmetinden elde edilen gelirler yer 
almaktadır. 
 

 
 
2. Rapor Gelirleri  
 
Rapor Gelirleri, bütçe içerisinde yüzde 0,2 paya sahiptir. Bu kalem altında, tüzel ve gerçek kişi rapor 
gelirleri ile rapor teslim yöntemlerinden dolayı oluşan diğer gelirler yer almaktadır. 
 
3. Sair Gelirler 
 
Sair Gelirler kalemini oluşturan faiz gelirleri ise daha önceki yıllarda olduğu gibi genel ekonomik 
beklentiler ve etkinlik prensibi çerçevesinde öngörülmüştür.  

4. Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 
 
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. 2021-2022 Bütçe döneminden 
devreden tutarın bütçe içerisindeki payı yüzde 11’dir. 
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A. Bütçe Karşılaştırma (Özet, TL) 

GİDER BÜTÇESİ 
2019-20  
Bütçesi 

+/- 2020-21  
Bütçesi 

+/- 2021-22  
Bütçesi 

+/- 2022-23 
Bütçesi % % % 

Hizmet Maliyeti 168.117.863 8% 182.263.895 26% 229.580.435 24% 284.443.586 

Yönetim 7.237.200 3% 7.485.000 29% 9.647.750 31% 12.681.300    

Sistem Geliştirme 1.151.170 -28% 828.000 14% 943.000 178% 2.625.000 

Kurumsal İletişim 2.000.000 -60% 800.000 -85% 120.000 0% 120.000 

Toplam  178.506.233 7% 191.376.895 26% 240.291.185 25% 299.869.886 

 
 

GELİR BÜTÇESİ 
2019-20  
Bütçesi 

+/- 2020-21  
Bütçesi 

+/- 2021-22  
Bütçesi 

+/- 2022-23 
Bütçesi % % % 

Sorgulama Gelirleri 151.641.541 15% 175.133.541 25% 219.730.290 24% 271.658.512 

Rapor Gelirleri 801.660 -8% 738.720 -29% 524.160 34% 701.350 

Sair Gelirleri 6.000.000 -38% 3.740.000 22% 4.560.000 -8% 4.200.000 

Önceki Yıllardan Devreden 
Gelir Fazlası 

46.000.000 -4% 44.000.000 -8% 40.466.354 -14% 34.706.903 

Toplam  204.443.201 21% 223.612.261 10% 265.280.804 10% 311.266.765 
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V. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin; 2020-2021 
Bütçe Dönemi Sonuçları ve Tam Tasdik Raporu, 2020-2021 Denetçiler ve 
Bağımsız Denetim Raporu, 2021-2022 Dönemi 31.03.2022 tarihli Bağımsız 
Denetim Raporu, 2022-2023 Dönemi Bütçe Tasarısı 
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1. 30.06.2021 Tarihli Bilanço, Gelir Tablosu ve Tam Tasdik Raporu  
 
30.06.2021 Tarihli Bilanço 
 

AKTİF (VARLIKLAR)  

I- Dönen Varlıklar 5.031.540,31 

Hazır Değerler 4.676.496,82 

Ticari Alacaklar 290.199,98 

Diğer Alacaklar 230 

Stoklar 0 

Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 19.202,22 

Diğer Dönen Varlıklar 45.411,29 
  

II- Duran Varlıklar 47.699,76 

Ticari Alacaklar 725 

Diğer Alacaklar 0 

Mali Duran Varlıklar 0 

Maddi Duran Varlıklar 14.401,26 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.573,20 

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0 

Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 0 

Diğer Duran Varlıklar 0 
  

Aktif (Varlıklar) Toplamı 5.079.240,07 
  

PASİF (KAYNAKLAR)  

I - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 145.990,96 

Mali  Borçlar 765 

Ticari Borçlar 21.231,54 

Diğer Borçlar (-) 0 

Alınan Avanslar 0 

Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 71.855,42 

Borç ve Gider Karşılıkları 32.139,00 

Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 20.000,00 

Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 
  

  

II - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 284.587,89 

Mali Borçlar 0 

Ticari Borçlar 0 

Diğer Borçlar 0 

Alınan Avanslar 0 

Borç ve Gider Karşılıkları 284.587,89 

Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları 0 

Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 
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III - Özkaynaklar 4.648.661,22 

Ödenmiş Sermaye 800.000,00 

Sermaye Yedekleri 0 

Kar Yedekleri 0 

Geçmiş Yıllar Karları 3.800.938,71 

Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0 

Net Dönem Karı (Zararı)  47.722,51 
  

Pasif (Kaynaklar) Toplamı   5.079.240,07 
  

 
 

30.06.2021 Tarihli Gelir Tablosu  
  

Brüt Satışlar 1.750.296,70 

Satış İndirimleri (-) 572,03 

NET SATIŞLAR 1.749.724,67 
  

Satışları Maliyeti (-) 650.925,00 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.098.799,67 

  

Faaliyet Giderleri (-) 1.635.331,97 

FAALİYET KARI VE ZARARI  -536.532,30 

  

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 616.394,28 

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 0 

Finansman Giderleri (-) 0 

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 79.861,98 

  

Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,1 

Olağan Dışı Gider  ve Zararlar (-) 0,57 

  
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 
Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı                                                      1111                                                           

79.861,51 
32.139,00 

  
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 47.722,51 
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GENEL BİLGİ 
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USUL İNCELEMELERİ 
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2. 2020-2021 Dönemine ilişkin 30.06.2021 Tarihli Denetçiler ve Bağımsız 
Denetim Raporları 
 
 
 
 
 

DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 2 Aralık 2021 / 26214 no’lu mektup ekinde 
gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2020-2021 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, 30.06.2021 
tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu arz eder, hesap 
durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Denetçiler 
 
 
 
 
                Denizbank A.Ş.                                                                     Alternatifbank A.Ş. 
               Genel Müdürü                                                                     Genel Müdürü 
                 Hakan Ateş                                                                     Cenk Kaan Gür 
 
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                              Genel Müdürü  
                                                                  Ece Börü 
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   TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ  
EĞİTİM MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 
 
1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 
Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Bağımsız Denetçi Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na, 

 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi  

Görüş 

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin (“İşletme”) 30 Haziran 2021 tarihli finansal 
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir 
tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti 
de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, İşletme’nin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, 
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (“TFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe 
uygun bir biçimde sunmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartlarına (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS’ler 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 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. 
 
Kilit Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Diğer Husus 

İşletme’nin 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız 

denetimi başka bir bağımsız denetçi tarafından yapılmış olup 7 Aralık 2020 tarihli bağımsız denetçi 

raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. 

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 Birliği tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme’nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur. 
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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 bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, 
sahtekârlık, 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. 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe tahminlerinin 
ve 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 esasını kullanmasının 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, açıklamalar dâhil 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 dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız 
denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. Mevzuatın 
konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın 
doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağının makul 
şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda 
bildirilmemesine karar verebiliriz. 
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B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler  

1)   6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 
İşletme’nin 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin ve finansal 
tablolarının TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun 
olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 
 
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
 
 
 
 
Alper Güvenç, SMMM 
Sorumlu Denetçi 
 
29 Kasım 2021 
İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız  
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2020 

    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 4.695.316 4.722.153 
Ticari alacaklar 6,7 287.972 1.198 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,7 2.475 - 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari  
      alacaklar 6 285.497 1.198 
Diğer alacaklar 6 230 200 
Peşin ödenmiş giderler 8 383 454 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 15 14.554 80.723 
Diğer dönen varlıklar 9 - 11.450 

Toplam dönen varlıklar  4.998.455 4.816.178 

    
Duran varlıklar    
Diğer alacaklar 6 725 725 
Maddi duran varlıklar 10 52.333 70.297 
Maddi olmayan duran varlıklar 11 2.342 - 
Ertelenmiş vergi varlığı 15                                34.712 30.140 

Toplam duran varlıklar  90.112 101.162 

    

TOPLAM VARLIKLAR  5.088.567 4.917.340 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2020 

    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Ticari borçlar 12 21.072 7.508 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7,12 347 342 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12 20.725 7.166 
Kısa vadeli borçlanmalar  765 200 
Kısa vadeli karşılıklar 13 15.113 21.898 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 14 93.137 45.976 

    
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  130.087 75.582 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 13 161.712 136.255 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara  

       ilişkin karşılıklar 13 161.712 136.255 

    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  161.712 136.255 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  291.799 211.837 

    
ÖZKAYNAKLAR    
    
Ödenmiş sermaye 16 800.000 800.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak    
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (31.165) (33.914) 
      - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları  (31.165) (33.914) 
Geçmiş yıllar karları  3.939.417 3.193.552 
Net dönem karı  88.516 745.865 

    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  4.796.768 4.705.503 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  5.088.567 4.917.340 
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız 
Denetimden  

Geçmiş  
Cari Dönem 
1 Temmuz - 

30 Haziran 2021 

Bağımsız  
Denetimden  

Geçmiş 
Önceki Dönem 

1 Temmuz - 
30 Haziran 2020 

    
Hasılat 17 1.749.725 3.234.509 
Satışların maliyeti (-) 18 (650.925) (1.180.687) 
    
BRÜT KAR  1.098.800 2.053.822 

    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (1.597.671) (1.622.761) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20 101 169 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (2.228) (2.130) 
    
FAALİYET (ZARARI)/KARI  (500.998) 429.100 

    
Finansman gelirleri 21 616.394 529.349 
    
VERGİ ÖNCESİ GELİR  115.396 958.449 

 
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri (-)  (26.880) (212.584) 
Dönem vergi gideri (-) 15 (32.139) (217.957) 
Ertelenmiş vergi geliri 15 5.259 5.373 

    
NET DÖNEM KARI  88.516 745.865 

    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden  
  sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı giderler  2.749 (10.559) 

- Tanımlanmış fayda planları  
yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları),  
vergi öncesi  13 3.436 (13.199) 
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 15 (687) 2.640 

    
TOPLAM KAPSAMLI GELİR  91.265 735.306 
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Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış 
fayda planları 

yeniden ölçüm 
kazançları/ 
(kayıpları) 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem karı 

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2020 itibarıyla bakiyeler  800.000 (33.914) 3.193.552 745.865 4.705.503 
Transfer - - 745.865 (745.865) - 
Toplam kapsamlı gider - 2.749 - 88.516 91.265 
      

30 Haziran 2021 itibarıyla 800.000           (31.165)          3.939.417                 88.516 4.796.768 

 

  
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış 
fayda planları 

yeniden ölçüm 
kazançları/ 
(kayıpları) 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem karı 

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2019 itibarıyla bakiyeler  800.000 (23.355) 2.065.778 1.127.774 3.970.197 
Transfer - - 1.127.774 (1.127.774) - 
Toplam kapsamlı gelir - (10.559) - 745.865 735.306 
      

30 Haziran 2020 itibarıyla 800.000 (33.914) 3.193.552 745.865 4.705.503 
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş  

1 Temmuz 2020 - 
                   30 Haziran 2021 

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş  

1 Temmuz 2019 - 
                    30 Haziran 2020 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:    
Net dönem (zararı)/karı  88.516 745.865 

    
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden  
   sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli 
düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 10 ve 11 18.006 15.327 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  22.108 41.016 
   - Kıdem tazminatı karşılığı 13 28.893 31.458 
   - Kullanılmamış izin karşılığı 13 (6.785) 9.558 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (614.168) (539.874) 

   - Tahakkuk etmemiş finansman geliri/gideri 6 
                                    

2.226 (10.525) 
   - Faiz geliri 21 (616.394) (529.349) 
Vergi gideri/ (geliri) 15 (5.259) 212.584 

     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi  
sağlanan nakit  (490.797) 474.918 

    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler  (289.000)  363.360 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 
(artış)/azalış  (286.525) 361.620 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış 6 ve 7                                 (2.475) 1.740 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili     
   düzeltmeler 6 (30) (200) 
   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki     
       azalış/(artış) 6 (30) (200) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış 8 71 2.939 
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler  13.564 (45.862) 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 12 13.559 (45.305) 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 7 ve 12 5 (557) 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 13 - (306) 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış) ile 
ilgili düzeltmeler                                 125.345 (48.346) 
   - Diğer yükümlülükler artış/(azalış)          47.726 (36.896) 
   - Diğer varlıklar azalış  77.619 (11.450) 
Ödenen vergiler  - (364.862) 

     
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (640.847) 381.641 

    
Yatırım faaliyetleri     
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (2.384) (55.337) 
   - Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 10 ve 11                               (2.384) (55.337) 

     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (2.384) (55.337) 

    
Finansman faaliyetleri:    
Alınan faiz  626.977 539.723 
Sermaye arttırımı 16                                           - - 

     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit  626.977 539.723 

    
Nakit ve nakit benzerleri net artış/(azalış)  (16.254) 866.027 

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri dönem başı bakiyesi  
                              

4.692.751 3.826.724 

     

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 4.676.497 4.692.751 
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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, 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 tarihli ve 34 
sayılı kararına istinaden gerekli çalışmalar tamamlanarak TBB Eğitim Merkezi 1 Temmuz 2016 
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 2016 tarih ve 118508 ilan sıra numaraları 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’nin takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran 2021 olup, ekteki finansal tablolar 30 Haziran 2020 
tarihli finansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, İşletme’nin 
çalışan sayısı 4’tür (30 Haziran 2020: 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 

2.3 Sunuma ilişkin temel esaslar 

(c) 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. 

İşletme 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 2021 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. 

2019 yılının son döneminde Çin merkezli COVID-19 (Koronavirus) hakkında bilgiler gelmeye 
başlamış ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmiştir. 2020 yılının ilk aylarında virüs 
yayılımını uluslararası olarak sürdürmüş ve negatif etkisi artmaya başlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü 
12 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgınını küresel pandemi ilan etmiştir. Türkiye’de ilk vaka Mart 
2020’de görülmüş olmakla birlikte durum halen gelişimini sürdürmekte olduğu için Şirket yönetimi 
salgının şirket faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini gidermeye yönelik önlemleri almaya devam 
etmektedir. Bununla birlikte, bahse konu salgının İşletme’nin finansal tabloları ve sürekliliği üzerinde 
önemli bir etkisi olmamıştır. 
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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.  

(a) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmasına izin 
verilmekle birlikte İşletme tarafından erken uygulanmayan bazı yeni standartlar, yorumlar ve 
değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam Eden 
İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 

UMSK, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde düşüşe neden 
olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına izin veren kolaylaştırıcı hükmü 12 ay uzatmıştır. 
Bu hususta yapılan ilk değişiklik, kiracıların indirimler veya belirli süre kira ödenmemesi gibi COVID-
19 ile ilgili kira imtiyazlarını muhasebeleştirmelerini kolaylaştırmak ve yatırımcılara kira sözleşmeleri 
hakkında faydalı bilgiler sağlamaya devam etmek üzere UMSK tarafından Mayıs 2020’de 
yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler olarak 7 Nisan 
2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. Kiracıların, bu değişiklik yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için 
onaylanmamış olması durumunda da erken uygulamaya izin verilmektedir. 2021 değişiklikleri, 
değişikliğin ilk kez uygulanması sonucunda oluşan birikimli etki, değişikliğin ilk kez uygulandığı yıllık 
hesap döneminin başındaki geçmiş yıllar karlarının açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak finansal 
tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır. 

Kolaylaştırıcı uygulamanın ilk versiyonu isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup, halihazırda isteğe 
bağlı olarak uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 değişikliklerinin uygulaması isteğe 
bağlı değildir. Bunun nedeni, 2020 değişikliklerinin getirdiği kolaylaştırıcı hükmü uygulamayı seçen 
bir kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer özelliklere ve benzer koşullara sahip uygun sözleşmelere 
tutarlı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerekliliğidir. 

Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 değişiklikleri uyarınca ilk kolaylaştırıcı uygulama için uygun 
olmamakla birlikte yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki 
kiralamada yapılan değişiklikle birlikte ilgili muhasebeleştirme işlemlerini tersine çevirmesi 
gerekeceği anlamına gelmektedir. 

TFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

Mayıs 2020’de UMSK, UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik 
yayımlamıştır. Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal 
Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en son sürüme yapılan 
referanslar ile değiştirilmiştir. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TFRS 3 
değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan değişiklik) 

Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi Duran 
Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme” değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle birlikte, artık 
bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen ürünlerin 
satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin 
verilmemektedir. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin satış 
maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir. Ardından KGK tarafından da bu 
değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak şeffaflığı 
ve tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle birlikte, artık varlığı kullanım amacına uygun 
hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran varlık kaleminin 
maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür satış gelirlerini ve ilgili 
maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 37’de 
yapılan değişiklik) 

UMSK, Mayıs 2020’de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik yapan 
“Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri” değişikliğini 
yayımlamıştır. UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla, sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması gereken zorunlu 
ilave maliyetler hem de diğer doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri içerdiğini açıklığa 
kavuşturmak amacıyla UMS 37’ye yönelik bu değişikliği yayımlamıştır. Ardından KGK tarafından da 
bu değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 37 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir sözleşmenin 
yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil edebileceğini 
belirlemiştir. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre 
yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki 
sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun 
Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde 
“TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” 
başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli olarak 
sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili diğer hususlara 
açıklık getirmiştir.  
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) (Devamı) 

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının raporlama 
dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin beklenti ve 
amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin sınıflandırılmasına 
ilişkin hükümlerin açıklanması. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Son olarak, UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde 
yayımlanan değişiklikle UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

İşletme, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de Yıllık 
İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu değişikliklerin 
uygulanmasının, İşletme’nin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin olması 
beklenmemektedir. 

TFRS 1- Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması 

Bu değişiklik, bir bağlı ortaklığın ana ortaklıktan daha sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması 
durumunda TFRS 1'in uygulamasını kolaylaştırmaktadır; örneğin; bir bağlı ortaklık ana ortaklıktan 
daha sonra TFRS’leri uygulamaya başlaması durumunda TFRS 1.D16(a) paragrafındaki 
muafiyetten yararlanmak suretiyle tüm yabancı para işlemler için birikmiş yabancı para çevrim  
farklarını, ana ortaklığın TFRS Standartlarına geçiş tarihine göre ana ortaklığın konsolide finansal 
tablolarına dahil edilen tutarlar üzerinden ölçmeyi seçebilir. Bu değişiklikle birlikte, bağlı ortaklıklar 
için bu isteğe bağlı bu muafiyetin uygulanması suretiyle i) gereksiz maliyetleri düşürmeyi ve ii) benzer 
eş anlı muhasebe kayıtlarının tutulması ihtiyacının ortadan kaldırılmasını sağlayarak TFRS’lere 
geçişi kolaylaştıracaktır. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

Bu değişiklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin' 
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net tutar 
üzerinden belirlenmesinde -, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren sıfatları ile 
bunlar arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri içerdiğini açıklığa 
kavuşturmaktadır. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi (Devamı) 

UFRS’deki iyileştirmeler (Devamı) 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Bu değişiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerin dikkate 
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41’deki gerçeğe uygun değer ölçüm 
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü'nde gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde 
dikkate alınması öngörülen işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu değişiklik, uygun olan 
durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır. 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan 
değişiklikler ise şu şekildedir: 

2) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme Ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 Sigorta 
Sözleşmeleri ve TFRS 16 Kiralamalar’da Yapılan Değişiklikler) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK 
tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından 
TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. 
Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan 
standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. İşletme, finansal tablolarında ve 
dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra 
yapacaktır. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (UMS 1 ve UFRS Uygulama Standardı 2’ye ilişkin 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, faydalı muhasebe politikası açıklamaları 
sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yakın zamanda UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu’nda 
değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma’da güncelleme 
yayımlamıştır. 

UMS 1’deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak muhasebe 
politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe politikalarının 
önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

UMSK ayrıca, muhasebe politikası açıklamalarında önemlilik düzeyinin uygulanmasına ilişkin 
rehberlik ve iki ek örnek içerecek şekilde UFRS Uygulama Standardı 2’yi değiştirmiştir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (UMS 1 ve UFRS Uygulama Standardı 2’ye ilişkin 
Değişiklikler) (Devamı) 

Değişiklikler, daha önceden düzeltilmiş önemlilik tanımı ile tutarlıdır: 

“Muhasebe politikası bilgileri, işletmenin finansal tablolarında yer alan diğer bilgilerle birlikte 
değerlendirildiğinde, genel amaçlı finansal tabloların temel kullanıcılarının bu finansal tablolara 
istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa önemlidir”. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

İşletme, UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 
Önemlilik Kararları Oluşturma değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel 
etkilerini değerlendirmektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (UMS 8’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe 
tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine neden 
olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak için bir 
muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe tahminleri arasındaki 
ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi) – örneğin, UFRS 9 Finansal Araçlar 
uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir tahmin tekniği 
ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. UMS 37 Karşılıklar, Koşullu 
Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık belirlemek için 
beklenen nakit çıkışları. 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki 
değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı 
şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirketin bu değişiklikleri uyguladığı ilk yıllık 
raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe tahminlerindeki ve 
muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 

İşletme, UMS 8’e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a)     Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi - UMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, UMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık 
ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. UMS 12 Gelir Vergileri’nde yapılan 
bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve hizmetten çekme (sökme, eski 
haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi 
gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları 
netleştirilen işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir kiralamanın ilk 
defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten çekme karşılıkları için 
ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi gerekecektir.  

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve borçlarının, 
karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren muhasebeleştirilmesi 
gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış kârlarında veya diğer 
özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. 

Bir şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri 
üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi varlığı ve 
ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için geçerli 
olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. 

İşletme, UMS 12’ye ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

(b)      Ölçüm esasları 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 

(c)      Geçerli ve sunum para birimi 

İşletme’nin geçerli 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. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

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). 

İşletme, ticari alacaklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu BKZ’leri 
seçmiştir. 

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). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

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. 

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: 
 
(iii) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden 

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

3.6 Ticari borçlar 

Ticari borçlar, hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın 
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 2021 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 
7.638,96 TL tutarındadır (30 Haziran 2020: 6.730,15 TL). İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı 
hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır (Dipnot 13). 

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 13). 
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3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.8 Gelirler 

i) Hizmet gelirleri: İşletme, ağırlıklı olarak bankalara, katılım bankalarına 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 2021 ve 30 Haziran 2020 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.  

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. 

Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %25, 
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak 
belirlenmiştir. TMS 12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu 
(bilanço tarihi) itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve 
vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde 
uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, 
%23 ve %20 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

287



 

 

 

3 - ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 

3.10 Vergi (Devamı) 

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). 

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. 

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. 
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4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

İşletme tek faaliyet alanında ve sadece Türkiye’de hizmet vermekte olup, hisseleri borsada işlem 
görmediğinden dolayı 30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla finansal tablolarda 
bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 

5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

30 Haziran 2021 ve Haziran 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Nakit mevcudu 556 3.510 
Bankadaki nakit 4.694.760 4.718.643 
   - Vadeli mevduatlar 4.668.819 4.711.402 

- Vadesiz mevduatlar 25.941 7.241 

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit ve 
nakde eşdeğer varlıklar   4.695.316 4.722.153 

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (18.819) (29.402) 

 
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve  

nakde eşdeğer varlıklar               4.676.497  4.692.751 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır.  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla İşletme’nin yabancı para cinsinden mevduatı 
bulunmamaktadır. 

İşletme’nin 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 4.668.819 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %13,50 ile %17,90 aralığında olup, vade tarihleri de 6 Temmuz 2021 
ile 27 Temmuz 2021 aralığındadır (30 Haziran 2020: 4.711.402 TL tutarındaki vadeli mevduatlarının 
yıllık faiz oranları %5,30 ile %8,50 aralığında olup, vade tarihleri de 6 Temmuz 2020’dir). 

6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:  

 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Alıcılar (*)                287.725 1.200 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 
                     

2.475  - 
Vadeli satışlardan kaynaklanan  
kazanılmamış finansman geliri (2.228) (2) 
Toplam                287.972       1.198 

(*)  İşletme’nin alıcılar bakiyesi ağırlıklı olarak bankalar, katılım bankaları ve bankaların finans 
sektöründeki iştiraklerine verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacaklardan 
oluşmaktadır.  

İşletme’nin 30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ticari alacağı 
bulunmamaktadır. 
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6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR (Devamı) 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki 
gibidir: 

a) Kısa vadeli diğer alacaklar 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ayni yardım alacakları 230 200 

Toplam 230 200 

b) Uzun vadeli diğer alacaklar: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
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 2021 30 Haziran 2020 

   
Türkiye Bankalar Birliği 1.350 - 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 1.125 - 

Toplam 2.475 - 

İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Türkiye Bankalar Birliği 347 342 

Toplam 347 342 

İlişkili taraflara hizmet satışları: 

 
1 Temmuz-                

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -                 

30 Haziran 2020 

   
Türkiye Bankalar Birliği 11.780 11.000 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 7.055 10.169 

Toplam 18.835 21.169 

İlişkili taraflara ödenen giderler: 

 
1 Temmuz -               

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -                

30 Haziran 2020 

   
Türkiye Bankalar Birliği 3.974 6.172 

Toplam 3.974 6.172 
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7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Üst düzey yöneticilere 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren döneme ait ödeme bulunmaktadır (30 
Haziran 2020: Bulunmamaktadır). 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Gelecek aylara ait giderler 383 454 

Toplam 383 454 

9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla diğer dönen varlıklar bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: 11.450 
TL). 

10- MADDİ DURAN VARLIKLAR  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait maddi duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran  

2021 

Maliyet bedelleri       
Demirbaşlar 40.118 - - 40.118 
Özel maliyetler 107.208 - - 107.208 

Toplam 147.326 - - 147.326 

Birikmiş amortismanlar        
Demirbaşlar (14.570)       (7.902) - (22.472) 
Özel maliyetler (62.459)     (10.062) -  (72.521) 

Toplam (77.029)     (17.964)  - (94.993)                                    

          

Net defter değeri 70.297     (17.964) - 52.333 

 

Önceki dönem 
1 Temmuz 

2019 Girişler Çıkışlar 
30 Haziran  

 2020 

Maliyet bedelleri     
Demirbaşlar 35.089 5.029 - 40.118 
Özel maliyetler 56.900 50.308 - 107.208 

Toplam 91.989 55.337 - 147.326      

Birikmiş amortismanlar      
Demirbaşlar (6.729) (7.841) - (14.570) 
Özel maliyetler (56.900) (5.559) - (62.459) 

Toplam (63.629) (13.400) - (77.029) 

     

Net defter değeri 28.360  41.937 - 70.297 
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11- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait maddi olmayan 
duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 

 1 Temmuz 2020 İlaveler Çıkışlar 30 Haziran 2021 

     
Maliyet bedelleri     
Bilgisayar yazılımları 15.727 - - 15.727 
Haklar - 2.384 - 2.384 

Toplam 15.727 2.384 - 18.111 

     
Birikmiş itfa payları     
Bilgisayar yazılımları (15.727) - - (15.727) 
Haklar - (42) - (42) 

Toplam (15.727) (42) - (15.769) 

     

Net defter değeri -   2.342 

 
 1 Temmuz 2019 İlaveler Çıkışlar 30 Haziran 2020 

     
Maliyet bedelleri     
Bilgisayar yazılımları 15.727 - - 15.727 

Toplam 15.727 - - 15.727 

     
Birikmiş itfa payları     
Bilgisayar yazılımları (13.800) (1.927) - (15.727) 

Toplam (13.800) (1.927) - (15.727) 

     

Net defter değeri 1.927   - 
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12- TİCARİ BORÇLAR 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Satıcılar 20.885 8.348 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) 347 342 
Borç senetleri reeskontu (160) (1.182) 

Toplam                   21.072       7.508 

13 - 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. 

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 2021   30 Haziran 2020 

   
İskonto oranı (%) 3,01 4,19 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%) 100 100 

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 2021 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli 
olan 7.638,96 TL (1 Temmuz 2020: 7.117,17 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

 

1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019-  
30 Haziran 2020 

   
1 Temmuz   136.255 91.598 
Cari hizmet maliyeti 17.309 11.307 
Faiz maliyeti 11.584 20.151 
Aktüeryal (kazanç)/kayıp (3.436) 13.199 

30 Haziran                161.712    136.255 
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13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Kullanılmayan izin karşılıkları 15.113 21.898 

Toplam 15.113 21.898 

14 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ödenecek vergi ve harçlar 58.026 7.659 
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 13.829 12.871 
Diğer 21.282 25.446 

Toplam 93.137 45.976 

15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Cari dönem kurumlar vergisi   32.139   217.957 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)  (46.693) (298.680) 

Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar 
  

(14.554) (80.723) 

 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %25’tir (30 Haziran 2020: %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. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı 
vergilendirme dönemi için %25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise 
%23 olarak uygulanacaktır. 

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. 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

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 son 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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi gideri 
aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (32.139) (217.957) 
Ertelenmiş vergi geliri 5.259 5.373 

Vergi gideri (26.880) (212.584) 

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. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre 
değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, %23 ve %20 oranına göre, 30 Haziran 2020 
tarihi itibarıyla %22 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Ertelenmiş vergiler (Devamı) 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 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 

2021 
30 Haziran 

2020 
30 Haziran 

2021 
30 Haziran 

2020 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
Kıdem tazminatı karşılığı 161.712 136.255 32.342 27.251 
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile 
vergi matrahı arasındaki net fark 69.276 59.373 17.319 13.062 
İzin karşılığı 15.113 21.898 3.778 4.818 
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 2.228 2 557 - 

Toplam 248.329 217.528 53.996 45.131 

     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
     
Maddi olmayan duran varlıkların  
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahı  
   arasındaki net fark (76.977) (66.961) 

                  
(19.244) (14.731) 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları  (160)  (1.182) (40) (260) 

Toplam (77.137) (68.143) (19.284) (14.991) 

     

Ertelenmiş vergi varlığı, net 171.192    149.385    34.712       30.140    

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

    1 Temmuz- 1 Temmuz- 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

1 Temmuz 30.140 22.127 
Ertelenmiş vergi geliri, net  5.259  5.373 
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan  (687)  2.640 

30 Haziran 
                 

34.712 30.140 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde gerçekleşen ve 
gerçekleşmesi beklenen vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

  

1 Temmuz 2020-  
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019-  
30 Haziran 2020 

    

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 115.396 958.449 
Vergi oranı %25 %22 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi  (28.849) (210.859) 
Kurumlar vergisi oranının değişim etkisi (685)                       (8.550) 
İndirimler/(kanunen kabul edilmeyen giderler), net 2.654 6.825 

Dönem vergi gideri (26.880) (212.584) 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, İşletme’nin birikmiş mali zararı bulunmamaktadır (30 Haziran 
2020: Bulunmamaktadır). 

16 - SERMAYE  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla İşletme’nin sermaye yapısı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

 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 2020: 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 34 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. 

17 - HASILAT 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hasılat 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 
                  1 Temmuz -          

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -                       

30 Haziran 2020 

   
Eğitim gelirleri 1.750.297 3.240.441 
Satışlardan iadeler (572) (5.932) 

Toplam             1.749.725    3.234.509 
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18 - SATIŞLARIN MALİYETİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait satışların 
maliyeti detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz -                

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -                  

30 Haziran 2020 
   
Eğitmen ücret gideri 650.925 918.050 
Eğitim salon kiralama gideri - 134.238 
Eğitim bilgisayar kiralama gideri - 108.147 
Eğitmen otel, yol ve diğer giderler - 13.952 
Eğitim katalog hazırlama gideri - 6.300 
Toplam                  650.925  1.180.687 

19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderleri aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz -                

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -               

30 Haziran 2020 
   
Personel giderleri 925.419  780.595  
Ofis giderleri 525.078  645.911  
Danışmanlık hizmetleri 55.247  46.980  
Kıdem tazminatı faiz ve hizmet maliyeti (Dipnot 13) 28.893  31.458  
Amortisman ve itfa payı giderleri 18.006  15.327  
Vergi resim ve harçlar 12.892  15.122  
Lisans bakım gideri 8.788  9.448  
Bakım ve onarım giderleri 6.242  2.990  
Temsil ve ağırlama giderleri 2.355  42.703  
Ulaşım giderleri  912  7.724  
Diğer 13.839  24.503  

Toplam 
            

1.597.671    1.622.761 

20 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

Diğer faaliyet gelirleri 
1 Temmuz -              

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -            

30 Haziran 2020 

   

Reeskont gelirleri 101 59 
Diğer olağan dışı gelirler - 110 

Toplam 101 169 

 
Diğer faaliyet giderleri   

 

1 Temmuz -              
30 Haziran 2021 

1 Temmuz -                                                
30 Haziran 2020 

   

Reeskont giderleri (-) 2.226 2.128 
Diğer olağan dışı giderler (-) 2 2 

Toplam 2.228 2.130 
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21 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

Finansman gelirleri: 

 
1 Temmuz -                    

30 Haziran 2021 
1 Temmuz -                    

30 Haziran 2020 

   
Faiz gelirleri                  616.394  529.349 

Toplam                  616.394  529.349 

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 2021 tarihi 
itibarıyla döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: 
Bulunmamaktadır). 

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. 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı) 

Maruz kalınan kredi riski 

Finansal varlıkların defter değerleri maruz kalınan azami kredi riskini göstermektedir. 30 Haziran 
2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   

Nakit ve nakit benzerleri 
                 

4.695.316    4.722.153 
Ticari alacaklar 287.972    1.198 

Toplam 
                

4.983.288    4.723.351 

Değer düşüklüğü  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
0-3 ay 287.972    1.198 

Toplam 287.972    1.198 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı 
söz konusu değildir. İşletme’nin 30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 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. 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye 
dayalı vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 2021 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 
6 aydan 

az 6-12 ay 
1 yıldan 

fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 21.072 21.072 21.072 - - 

Toplam 21.072 21.072 21.072 - - 

 

30 Haziran 2020 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 
6 aydan 

az 6-12 ay 
1 yıldan 

fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 7.508 7.508 7.508 - - 

Toplam 7.508 7.508 7.508 - - 
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22 - 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 
özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla borç/özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Toplam borç (A) 291.799 211.837 
Toplam özkaynak (B) 4.796.768 4.705.503 

Toplam borç/toplam özkaynak oranı (A/B) %6,08 %4,50 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değeri 
en iyi biçimde yansıtır. 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri 
ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun 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, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların 
gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir. 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (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 gerçeğe uygun 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 

Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı 
kabul edilmektedir. 

23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: Bulunmamaktadır). 

24 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

İşletmenin kayıtlı adresinin 1 Eylül 2021 tarihinde alınan 52 sayılı Yönetim kurulu kararı ile Nisbetiye 
Cad. Akmerkez B3 Blok No:56 Beşiktaş, İstanbul olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili adres 
değişikliği 10 Eylül 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 157736 ilan sıra numarası ile 
yayınlanmıştır. 
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3. 11 Mayıs 2021 tarihli (No:40) Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 
2021-2022 Dönemi Bütçesi, 31.03.2022 tarihi itibariyle Denetçiler 
Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu 

 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 11 Mayıs 2021 tarihli 
Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen 2021-2022 Dönemi Bütçesi 
 
Yönetim Kurulu’nun 11 Mayıs 2021 tarihli kararı (Karar no:40) ile Eğitim Merkezi İktisadi 
İşletmesi’nin aşağıda yer alan 2021-2022 dönemi bütçesinin TBB Genel Kurulu’nun Haziran 
2021 ‘deki toplantısına sunulmak üzere kabulune karar verilmiştir. 
 
2020-2021 Bütçe dönemini kapsayan Faaliyet raporunun, 30.06.2021 tarihli 12 aylık Bilanço ve 
Gelir-Gider Tablosu ile denetçi ve bağımsız denetim raporunun ve 2021-2022 Bütçe Dönemi 
için Genel Sekreterlik tarafından önerilen 2.693.387 TL tutarındaki giderlerin kabul edilerek, 
2021-2022 bütçe dönemine ilişkin giderlerin tamamının Eğitim Merkezi faaliyet gelirlerinden 
karşılanmasına karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 

2021-2022 Yılı Bütçe Tasarısı (Özet, TL)  
 

 
Gelir  7.312.061 

  

Eğitim Gelirleri 2.402.061 

Sair Gelirler                                                                                                                                                                                                                                   499.000 

Önceki Yıldan Devreden Gelir Fazlası 4.411.000 

                                                                                                     

Gider  2.693.387 
  

Eğitim Gideri 951.500 

Yönetim Giderleri 1.716.887 

Sistem Geliştirme Giderleri 25.000 
 

 
Gelir fazlası                                                       4.618.874 
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2021-2022 Yılı Bütçe Tasarısı Gider Kalemleri (Detay, TL) 
 

 
Eğitim Gideri 951.500 

       
Eğitmen Ücret Giderleri        951.500 

 
 

Yönetim Giderleri 1.716.887 
 

 

Personel Giderleri  1.315.000 

İşletme Giderleri 257.800 

Finansal ve Mali Giderler 128.087 

Danışmanlık Giderleri 16.000 
 

 
Sistem Geliştirme Giderleri  25.000 

 
 

Geliştirme Giderleri 25.000 
 

 
Toplam giderler 2.693.387 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 11 Mayıs 2022 / 6574-6575-6576 no’lu 
mektup ekinde gönderilen; 
 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin 2021-2022 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, 
31.03.2022 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 

 
Denetçiler 

 
 

Alternatifbank A.Ş                                                                 Denizbank A.Ş 
Genel Müdürü                                                                   Genel Müdürü 

                  Cenk Kaan Gür                                                                 Hakan Ateş 
 
 
 
 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 
Genel Müdürü 
Murat Bilgiç 
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     TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 

EĞİTİM MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 

  
31 Mart 2022 Tarihinde Sona Eren 

Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait 
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'na, 

 

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi 

 

Görüş  

 

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi'nin ("İşletme") 31 Mart 2022 tarihli finansal 

durum tablosu ile aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait; kar veya zarar ve 

diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli 

muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal 

tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, İşletme'nin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla finansal 

durumunu ve aynı tarihte sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ait finansal performansını ve 

nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TFRS") uygun olarak tüm önemli 

yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

 

Görüşün Dayanağı  

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. BDS'ler kapsamındaki sorumluluklarımız, 

raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine i l işkin 

Sorumlulukları  bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 

Bağımsız Denetçi ler  için Et ik Kural lar  (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ile 

finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 

İşletme'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.  

Kilit Denetim Konuları 

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Yönet imin ve Üst Yönet imden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara i l işkin 

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 Birliği tasfiye etme 

ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece Birliğin sürekliliği 

esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, İşletme'nin finansal raporlama sürecinin gözetiminden 

sorumludur. 
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Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denet imine i l işkin 

Sorumlulukları  

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli bir 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 bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 

mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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, sahtekârlık, 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. 

• Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ve yapılan muhasebe 

tahminlerinin ve 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 esasını kullanmasının 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, açıklamalar dâhil 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 dâhil 

olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 

bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 

Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 

açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 

raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz. 
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B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; 

İşletme'nin 1 Temmuz 2021 - 31 Mart 2022 ara hesap döneminde defter tutma düzeninin ve 

finansal tablolarının TTK ile İşletme esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 

uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. 

2) TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

 

Tuba Sönmez, SMMM  

Sorumlu Denetçi 

 

13 Mayıs 2022  

İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız  
Denetimden  

Geçmiş 

Bağımsız  
Denetimden  

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2022 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2021 

    
VARLIKLAR    
    
Dönen varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 5.124.191 4.695.316 
Ticari alacaklar 6,7 407.920 287.972 
 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6,7 2.000 2.475 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 405.920 285.497 
Diğer alacaklar 6 - 230 
Peşin ödenmiş giderler 8 9.623 383 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 15 - 14.554 
Toplam dönen varlıklar  5.541.734 4.998.455 

    
Duran varlıklar    
Diğer alacaklar 6 - 725 
Maddi duran varlıklar 10 44.833 52.333 
Maddi olmayan duran varlıklar 11 2.223 2.342 
Ertelenmiş vergi varlığı 15 41.292 34.712 

Toplam duran varlıklar  88.348 90.112 

    

TOPLAM VARLIKLAR  5.630.082 5.088.567 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari Dönem 

31 Mart 2022 
Önceki Dönem 

30 Haziran 2021 

    
YÜKÜMLÜLÜKLER    
    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Ticari borçlar 12 17.470 21.072 
   - İlişkili taraflara ticari borçlar 7,12 - 347 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 12 17.470 20.725 
Kısa vadeli borçlanmalar  - 765 
Dönem karı vergi yükümlülüğü  105.556 - 
Kısa vadeli karşılıklar 13 37.083 15.113 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 14 91.949 93.137 

    
Toplam kısa vadeli yükümlülükler  252.058 130.087 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli karşılıklar 13 203.702 161.712 
   - Çalışanlara sağlanan faydalara  

       ilişkin karşılıklar 13 203.702 161.712 

    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  203.702 161.712 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  455.760 291.799 

    
ÖZKAYNAKLAR    
    
Ödenmiş sermaye 16 800.000 800.000 
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak    
   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (41.707)  (31.165) 
      - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kayıpları  (41.707)  (31.165) 
Geçmiş yıllar karları  4.027.933 3.939.417 
Net dönem karı  388.096 88.516 

    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  5.174.322 4.796.768 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  5.630.082 5.088.567 
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
Cari Dönem 

1 Temmuz 2021 - 
31 Mart 2022 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
Önceki Dönem 

1 Temmuz 2020 - 
31 Mart 2021 

    
Hasılat 17 1.556.135 1.061.165 
Satışların maliyeti (-) 18  (635.470) (400.560) 
    
BRÜT KAR  920.665 660.605 

    
Genel yönetim giderleri (-) 19 (1.078.270) (1.168.791) 
Esas faaliyetlerden diğer gelirler 20 62.443 496 
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (161) (1.182) 
    
FAALİYET ZARARI  (95.323) (508.872) 

    
Finansman gelirleri 21 616.442 414.575 
    
VERGİ ÖNCESİ GELİRİ / (GİDERİ)  521.119 (94.297) 

Sürdürülen faaliyetler vergi 
(gideri)/geliri (-)  (133.023) 5.287 
Dönem vergi gideri (-) 15 (136.967) - 
Ertelenmiş vergi geliri 15 3.944 5.287 

    
NET DÖNEM KARI / (ZARARI)  388.096 (89.010) 

    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı 
(giderleri)/gelirleri  (10.542) 2.406 

- Tanımlanmış fayda planları  
yeniden ölçüm (kayıpları)/     
kazançları, vergi öncesi 13 (13.178) 3.007 
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri 15 2.636 (601) 

    
TOPLAM KAPSAMLI (GİDER)/GELİR  377.554 (86.604) 
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Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış 
fayda planları 

yeniden ölçüm 
kayıpları 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem karı 

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2021 itibarıyla bakiyeler  800.000  (31.165) 3.939.417  88.516 4.796.768 
Transfer - - 88.516 (88.516) - 
Toplam kapsamlı gelir - (10.542) - 388.096 377.554 
Dönem karı - - - 388.096 388.096 
Diğer kapsamlı gider - (10.542) - - (10.542) 

      

31 Mart 2022 itibarıyla 800.000 (41.707) 4.027.933 388.096 5.174.322 

 

  
Ödenmiş 
sermaye 

Tanımlanmış 
fayda planları 

yeniden ölçüm 
kayıpları 

Geçmiş yıllar 
karları Net dönem zararı 

Toplam 
özkaynaklar 

       
1 Temmuz 2020 itibarıyla bakiyeler  800.000 (33.914) 3.193.552 745.865 4.705.503 
Transfer - - 745.865 (745.865) - 
Toplam kapsamlı gider - 2.406 - (89.010)       (86.604) 
Dönem zararı - - - (89.010) (89.010) 
Diğer kapsamlı gelir - 2.406 - - 2.406 

      

31 Mart 2021 itibarıyla 800.000  (31.508) 3.939.417  (89.010)    4.618.899  
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Dipnot 

Referansları 

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş  

1 Temmuz 2021 - 
                   31 Mart 2022 

Bağımsız  
Denetimden Geçmiş  

1 Temmuz 2020 - 
              31 Mart 2021 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:    
Net dönem (zararı)/karı  388.096 (89.010) 

    
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden  
   sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli 
düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 10,11 5.136 8.191 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler  50.781 31.246 
   - Kıdem tazminatı karşılığı 13 28.811 22.481 
   - Kullanılmamış izin karşılığı 13 21.970 8.765 
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler  (618.670) (414.577) 
   - Tahakkuk etmemiş finansman geliri/gideri 6 2.228 (2) 
   - Faiz geliri 21 (616.442) (414.575) 
Vergi gideri 15 133.023 213.271 

     
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi  
sağlanan nakit  (41.633) (250.879) 

    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler  (117.720) (244.952) 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 
(artış)/azalış  (118.195) (243.602) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış 6,7 475 (1.350) 
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili     
   düzeltmeler 6 955 (28.525)  
   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklardaki     
       azalış/(artış) 6 955 (28.525) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış 8 (9.240) (11.611) 
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler  (3.602) 20.586 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 12 (3.255) 20.928 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/artış 7,12 (347) (342) 
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış 13 - - 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/(azalış) ile 
ilgili  
   düzeltmeler  (1.953) 

                                
60.194 

   - Diğer yükümlülükler artış/(azalış)          (1.953) 11.450 
   - Diğer varlıklar azalış  - 48.744 
Ödenen vergiler  (16.857) (172.623) 

     
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  (190.050) (627.810) 

    
Yatırım faaliyetleri     
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   satışından kaynaklanan nakit girişleri  2.483  - 
   - Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 10,11 2.483  - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  - (2.265)  
   - Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 10,11  - (2.265)  

     
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  2.483 (2.265) 

    
Finansman faaliyetleri:    
Alınan faiz  628.217 401.931 
Sermaye arttırımı 16 - - 

     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit  628.217 401.931 

    
Nakit ve nakit benzerleri net artış/(azalış)  440.650 (228.144) 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri dönem başı 
bakiyesi  4.676.497    4.692.751 

     

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi 5 5.117.147 4.464.607 
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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, 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 tarihli ve 34 sayılı kararına istinaden gerekli çalışmalar tamamlanarak 
TBB Eğitim Merkezi 1 Temmuz 2016 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 2016 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’nin takvim yılı kapanış tarihi 30 Haziran olup, ekteki finansal durum tablosu 30 Haziran 
2021 tarihli finansal durum tablosu ile kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ise 31 Mart 
2021 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuyla 
karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur. 

İşletme’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, 
İşletme’nin çalışan sayısı 3’tür (30 Haziran 2021: 4). İşletme’nin kayıtlı adresi Kültür Mah. 
Nispetiye Cad. Akmerkez Blok No: 56 İç Kapı No : 24 Beşiktaş / 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. 

İşletme 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 2022 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. 

 

 

 

 

 

 

315



 

 

 

 

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.  

(a) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması  

Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış 
değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmasına izin verilmekle birlikte İşletme tarafından erken uygulanmayan bazı yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli 
olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı 
hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, “Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak 
Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de 
Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” 
başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli 
olarak sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili 
diğer hususlara açıklık getirmiştir.  

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının 
raporlama dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin 
beklenti ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine 
yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin 
sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerin açıklanması. 

İşletme’nin bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Son olarak,UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde 
yayımlanan  değişiklikle UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 
tarihinde yayımlanarak ilgili erteleme yapılmıştır. 

İşletme, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi – TMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, TMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan 
Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK 
tarafından da TMS 12’e İlişkin Değişiklikler  olarak 27 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

TMS 12 Gelir Vergileri'nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; 
kiralama ve hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin 
ertelenmiş vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları 
netleştirilen işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir 
kiralamanın ilk defa finansal tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten 
çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi 
gerekecektir. 

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya 
çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve 
borçlarının, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren 
muhasebeleştirilmesi gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış 
kârlarında veya diğer özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. Bir 
şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri 
üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi 
varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. 
 
İşletme, TMS 12'e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe 
tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine 
neden olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. İlgili değişiklikler 
KGK tarafından da TMS 8’e İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak 
için bir muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe 
tahminleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi ) – örneğin, TFRS 9 Finansal 
Araçlar uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir 
tahmin tekniği ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. TMS 37 Karşılıklar, 
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık 
belirlemek için beklenen nakit çıkışları. 
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2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(a) Yeni ya da değiştirilmiş standartların ve yorumların uygulanması (Devamı) 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (TMS 8'e ilişkin Değişiklikler) (Devamı) 

Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki değişikliklerin etkileri, muhasebe 
tahminlerindeki değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının tanımında herhangi bir değişikliğe 
gidilmemiş olup aynı şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve İşletme’nin bu değişiklikleri 
uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe 
tahminlerindeki ve muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 
 
İşletme, TMS 8'e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (TMS 1’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, muhasebe politikalarına ilişkin 
açıklamaların  faydalı olacak şekilde yapmalarını sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla UMS 
1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik 
Kararları Oluşturma'da güncelleme yayımlamıştır.  Bu değişikliklerden UMS 1’e ilişkin olanları 
KGK tarafından da TMS 1’e İlişkin Değişiklikler  olarak 11 Ağustos 2021 tarihinde 
yayımlanmıştır. 

TMS 1'deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak 
muhasebe politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe 
politikalarının önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa 
kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

İşletme, TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişikliklerin  uygulanmasının finansal 
tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 
Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 202 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için  yürürlüğe girmiş olan 
değişiklikler ise şu şekildedir: 

1. TFRS’lere İlişkin Yıllık İyileştirmeler - 2018 – 2020-TFRS 1 Türkiye Finansal 
Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması, TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 41 
Tarımsal Faaliyetler’e İlişkin Değişiklikler 

2. TFRS 3'de Kavramsal Çerçeve ’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 
3. Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan 

değişiklik) 
4. Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri 

(TMS 37’de yapılan değişiklik) 

Yeni uygulamaya konulmuş bu standart değişikliklerinin İşletme’nin finansal tabloları üzerinde 
önemli bir etkisi olmamıştır.  

318



 

 

 

2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar (Devamı) 

(b)      Ölçüm esasları 

Finansal tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 

(c)      Geçerli ve sunum para birimi 

İşletme’nin geçerli 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. 

(d) 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. 

(e)      Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 
KGK tarafından yapılan 20 Ocak 2022 tarihli duyuru uyarınca, Tüketici Fiyat Endeksi’ne (“TÜFE”) 
göre son üç yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik %74.41 olduğundan, TFRS’yi 
uygulayan işletmelerin 2021 yılına ait finansal tablolarında, TMS 29 Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı  kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına 
gerek bulunmayacağı belirtilmiştir. Bu sebeple, 31 Mart 2022 tarihli finansal tablolar hazırlanırken 
TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. 

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). 
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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). 

İşletme, ticari alacaklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu BKZ’leri 
seçmiştir. 

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). 

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. 

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: 
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(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 
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. 31 Mart 2022 tarihi 
itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 10.848,59 TL tutarındadır (1 Temmuz 2021: 8.284,51 TL). 
İşletme yönetimi kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında bazı tahminler kullanmıştır (Dipnot 
13). 

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 13). 
 
3.8 Gelirler 

i) Hizmet gelirleri: İşletme, ağırlıklı olarak bankalara, katılım bankalarına 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. 
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3.9 Kur değişiminin etkileri 

İşletme, 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 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.  

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. 

Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %25, 
2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak 
belirlenmiştir. TMS 12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu 
(bilanço tarihi) itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına 
(ve vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği dönemlerde 
uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 31 Mart 2022 tarihi 
itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %23 
ve %20 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 

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). 

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). 
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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 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla finansal 

tablolarda bölümlere göre raporlama yapılmamıştır. 
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5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

31 Mart 2022 ve Haziran 2021 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve  

nakde eşdeğer varlıklar 5.117.147 
              

4.676.497 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır.  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla İşletme’nin yabancı para cinsinden mevduatı 
bulunmamaktadır. 

İşletme’nin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla vadeli mevduatta bulunan 5.117.044 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %13,00 ile %17,15 aralığında olup, vade tarihleri de 29 Mart 
2022 ile 10 Mayıs 2022 aralığındadır (30 Haziran 2021: 4.668.819 TL tutarındaki vadeli 
mevduatlarının yıllık faiz oranları %13,50 ile %17,90 aralığında olup, vade tarihleri de 6 Temmuz 
2021 ile 27 Temmuz 2021). 

 

6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:  

 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Alıcılar (*) 405.920 287.725 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 7) 2.000   2.475  
Vadeli satışlardan kaynaklanan  
kazanılmamış finansman geliri - (2.228) 
Toplam 407.920       287.972       

(*)  İşletme’nin alıcılar bakiyesi ağırlıklı olarak bankalar, katılım bankaları ve bankaların finans 
sektöründeki iştiraklerine verilen eğitim hizmetlerinden meydana gelen alacaklardan 
oluşmaktadır.  

İşletme’nin 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla vadesi geçmiş ticari alacağı 
bulunmamaktadır. 

 

 

 

 

 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Nakit mevcudu 1.018 556 
Bankadaki nakit 5.123.173 4.694.760 
   - Vadeli mevduatlar 5.117.044 4.668.819 

- Vadesiz mevduatlar 6.129 25.941 

Finansal durum tablosunda yer alan toplam 
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar   5.124.191 4.695.316 

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları (7.044) (18.819) 
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6 - TİCARİ VE DİĞER ALACAKLAR (Devamı) 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar 
aşağıdaki gibidir: 

a) Kısa vadeli diğer alacaklar 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Ayni yardım alacakları - 230 

Toplam - 230 

b) Uzun vadeli diğer alacaklar: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Verilen depozito ve teminatlar - 725 

Toplam - 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 2022 30 Haziran 2021 

   
Türkiye Bankalar Birliği 1.500 1.350 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 500 1.125 

Toplam 2.000 2.475 

İlişkili taraflara ticari borçlar: 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Türkiye Bankalar Birliği - 347 

Toplam - 347 

İlişkili taraflara hizmet satışları: 

 
1 Temmuz 2021-                

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-                 

31 Mart 2021 

   
Türkiye Bankalar Birliği 10.975 8.729  
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi 2.542 3.051  

Toplam 13.517 11.780 

İlişkili taraflara ödenen giderler: 

 
1 Temmuz 2021-               

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-                

31 Mart 2021 

   
Türkiye Bankalar Birliği 1.316 2.932 

Toplam 1.316 2.932 
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7 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Üst düzey yöneticilere 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ait ödeme bulunmaktadır (30 
Haziran 2021: bulunmaktadır). 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Gelecek aylara ait giderler 9.623 383 

Toplam 9.623 383 

9 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla diğer dönen varlıklar bulunmamaktadır (30 Haziran 2021: 
bulunmamaktadır). 

10- MADDİ DURAN VARLIKLAR  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait maddi duran 
varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2021 Girişler Çıkışlar 
31 Mart  

2022 

Maliyet bedelleri       
Demirbaşlar 40.118 - (4.391) 35.727 
Özel maliyetler 107.208 - - 107.208 

Toplam 147.326 - (4.391) 142.935 

Birikmiş amortismanlar        
Demirbaşlar (22.472) (5.017) 1.908 (25.581) 
Özel maliyetler  (72.521) - - (72.521) 

Toplam (94.993)                                     (5.017)  1.908 (98.102)                                    

          

Net defter değeri 52.333   44.833    

 

Cari Dönem 
1 Temmuz 

2020 Girişler Çıkışlar 
31 Mart 

2021 

Maliyet bedelleri       
Demirbaşlar 40.118 - - 40.118 
Özel maliyetler 107.208 - - 107.208 

Toplam 147.326 - - 147.326 

Birikmiş amortismanlar        
Demirbaşlar (14.570) (5.268) - (19.838) 
Özel maliyetler (62.459) (658) - (63.117) 

Toplam (77.029) (5.926) - (82.955)  

          

Net defter değeri 70.297   64.371 
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11- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait maddi 
olmayan duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir: 

 1 Temmuz 2021 İlaveler 31 Mart 2022 

    
Maliyet bedelleri    
Bilgisayar yazılımları 15.727 - 15.727 
Haklar 2.384 - 2.384 

Toplam 18.111 - 18.111 

    
Birikmiş itfa payları    
Bilgisayar yazılımları (15.727) - (15.727) 
Haklar (42) (119) (161) 

Toplam (15.769) (119) (15.888)    

    

Net defter değeri 2.342  2.223    

 
 1 Temmuz 2020 İlaveler 31 Mart 2021 

    
Maliyet bedelleri    
Bilgisayar yazılımları 15.727 - 15.727 
Haklar - 2.384 2.384 

Toplam 15.727 - 18.111 

    
Birikmiş itfa payları    
Bilgisayar yazılımları (15.727) - (15.727) 
Haklar - (42) (42) 

Toplam (15.727) - (15.769) 

    

Net defter değeri -  2.342 
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12- TİCARİ BORÇLAR 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Satıcılar 17.470 20.885 
İlişkili taraflara ticari borçlar (Dipnot 7) - 347 
Borç senetleri reeskontu - (160) 

Toplam 17.470    21.072       

13 - 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. 

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 2022 30 Haziran 2021 

   
İskonto oranı (%) 4,40 3,01 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan oran (%) 100 100 

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 31 Mart 2022 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli 
olan 10.848,59 TL  (1 Temmuz 2021: 8.284,51 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait kıdem tazminatı 
karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 

 

1 Temmuz 2021- 
31 Mart 2022 

1 Temmuz 2020-  
31 Mart 2021 

   
1 Temmuz   161.712    136.255 
Cari hizmet maliyeti 14.244 12.993 
Faiz maliyeti 14.568 10.089 
Aktüeryal (kayıp)/kazanç 13.178 (3.007) 

31 Mart 203.702    156.330 
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13 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 
 

 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Kullanılmayan izin karşılıkları 37.083 15.113 

Toplam 37.083 15.113 

14 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Ödenecek vergi ve harçlar 75.055 58.026 
Ödenecek sosyal güvenlik primleri 16.894 13.829 
Diğer - 21.282 

Toplam 91.949 93.137 

15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 
31 Mart 2022 

30 Haziran 
2021 

   
Cari dönem kurumlar vergisi 136.967      32.139   
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-)  (31.411)  (46.693) 

Cari dönem vergisi ile ilgili (varlıklar) / yükümlülükler 105.556  (14.554) 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %25’tir (30 Haziran 2021: %25). 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. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı 
vergilendirme dönemi için %25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise 
%23 olarak uygulanacaktır. 

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. 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

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 son 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 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait vergi gideri 
aşağıdaki gibidir: 

 31 Mart 2022 31 Mart 2021 

   
Cari dönem kurumlar vergisi gideri (-) (136.967) - 
Ertelenmiş vergi geliri 3.944 5.287 

Vergi gideri (133.023) 5.287 

 

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. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre 
değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %23 ve %20 oranına göre, 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla %22 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Ertelenmiş vergiler (Devamı) 

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 2022 ve 30 Haziran 2021 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 

2022 
30 Haziran 

2021 
31 Mart 

2022 
30 Haziran 

2021 

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
Kıdem tazminatı karşılığı 203.702 161.712 40.740 32.342 
Maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile 
vergi matrahı arasındaki net fark 67.154 69.276 13.431 17.319 
İzin karşılığı 37.083 15.113 8.529 3.778 
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri - 2.228 - 557 

Toplam 307.939 248.329 62.700 53.996 

     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
     
Maddi olmayan duran varlıkların  
   kayıtlı değerleri ile vergi matrahı  
   arasındaki net fark (107.042)  (76.977) (21.408)  (19.244) 
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli 
kısımları -  (160)  - (40) 

Toplam (107.042)  (77.137) (21.408) (19.284) 

     

Ertelenmiş vergi varlığı, net 200.897       171.192    41.292       34.712       

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 
    1 Temmuz 2021- 1 Temmuz 2020 - 
 31 Mart 2022 31 Mart 2021 

1 Temmuz 34.712 30.140 
Ertelenmiş vergi geliri, net  3.944   5.287  
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan  2.636   (601)  
30 Haziran 41.292 34.826 
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15 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

31 Mart 2022 ve 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde gerçekleşen ve 
gerçekleşmesi beklenen vergi giderinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 

  
1 Temmuz 2021-  

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-  
30 Haziran 2021 

    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar 521.119 115.396 
Vergi oranı %25 %25 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi  (130.280) (28.849) 
Kurumlar vergisi oranının değişim etkisi 36.754 (685) 
İndirimler/(kanunen kabul edilmeyen giderler), 
net (39.497) 2.654 

Dönem vergi gideri (133.023) (26.880) 

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, İşletme’nin birikmiş mali zararı bulunmamaktadır (30 Haziran 
2021: Bulunmamaktadır). 

16 - SERMAYE  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla İşletme’nin sermaye yapısı aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

 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 2021: 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 34 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. 

17 - HASILAT 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait hasılat detayları 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2021 –  

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-                       

31 Mart 2021 

   
Eğitim gelirleri 1.556.559 1.061.165  
Satışlardan iadeler (424) - 

Toplam 1.556.135       1.061.165 
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18 - SATIŞLARIN MALİYETİ 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait satışların maliyeti 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz 2021-                

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-                  

31 Mart 2021 
   
Eğitmen ücret gideri 635.470 400.560 
Toplam 635.470 400.560     

19 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 

31 Mart 2022 ve 31 Mart 2021 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderleri aşağıdaki gibidir: 

 

 
1 Temmuz 2021-                

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-               

31 Mart 2021 
   
Personel giderleri 858.504 662.332 
Ofis giderleri 114.244 425.989 
Kıdem tazminatı faiz ve hizmet maliyeti (Dipnot 13) 28.812 23.082 
Danışmanlık hizmetleri 12.080 13.557 
Vergi resim ve harçlar 11.830 8.555 
Lisans bakım gideri 9.966 6.591 
Amortisman ve itfa payı giderleri 5.136 8.191 
Temsil ve ağırlama giderleri 1.397 2.032 
Diğer 36.301 18.462 
Toplam 1.078.270 1.168.791 

20 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER VE GİDERLER 

Diğer faaliyet gelirleri 
1 Temmuz 2021-              

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-            

31 Mart 2021 

   

Konusu kalmayan karşılıklar 43.365 - 
Reeskont gelirleri 2.228 - 
Diğer olağan dışı gelirler 16.850 496 

Toplam 62.443       496 

 
Diğer faaliyet giderleri   

 

1 Temmuz 2021-              
31 Mart 2022 

1 Temmuz 2020-                                                
31 Mart 2021 

   

Reeskont giderleri (-) 161 1.182 

Toplam 161    1.182 
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21 - FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

Finansman gelirleri: 

 
1 Temmuz 2021-                    

31 Mart 2022 
1 Temmuz 2020-                    

31 Mart 2021 

   
Faiz gelirleri 616.442  414.575 

Toplam 616.442  414.575  

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 2022 tarihi itibarıyla 
döviz cinsinden alacak ve borçları bulunmamaktadır (30 Haziran 2021: Bulunmamaktadır). 

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 
2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla azami kredi riski aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Nakit ve nakit benzerleri 5.124.191 4.695.316    
Ticari alacaklar 407.920    287.972    

Toplam 5.532.111 4.983.288    
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Değer düşüklüğü  

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari diğer alacakların vadeleri aşağıdaki 
gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
0-3 ay 407.920    287.972    

Toplam 407.920    287.972    

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla ticari alacaklar için değer düşüklüğü karşılığı 
söz konusu değildir. İşletme’nin 31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 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. 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı 
vadeleri aşağıdaki gibidir: 

 

31 Mart 2022 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 17.470 17.470 17.470 - - 

Toplam 17.470 17.470 17.470 - - 

 

30 Haziran 2021 
Defter 
değeri 

Sözleşmeden 
kaynaklanan 

nakit akışı 6 aydan az 6-12 ay 
1 yıldan 

fazla 

      
Finansal yükümlülükler      
Ticari borçlar 21.072 21.072 21.072 - - 

Toplam 21.072 21.072 21.072 - - 
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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 özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. 

31 Mart 2022 ve 30 Haziran 2021 tarihleri itibarıyla borç/özkaynak oranı aşağıdaki gibidir: 
 
 31 Mart 2022 30 Haziran 2021 

   
Toplam borç (A) 466.601 291.799 
Toplam özkaynak (B) 5.163.481 4.796.768 

Toplam borç/toplam özkaynak oranı (A/B) %9,04 %6,08 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri 

Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değeri 
en iyi biçimde yansıtır. 

Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, İşletme tarafından mevcut piyasa bilgileri 
ve uygun değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun 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, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların 
gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir. 
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22 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (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 gerçeğe uygun 
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. 

Kısa vadeli kredilerin, tahakkuk eden faizleriyle birlikte gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı 
kabul edilmektedir. 

 

23 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır (30 Haziran 2021: Bulunmamaktadır). 

 

24 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Bulunmamaktadır. 
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4. Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi 2022 – 
2023 Bütçe Tasarısı 

           
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi (TBB EMİİ) 2022 - 2023 yılı Bütçesi, 
iktisadi işletme’nin yıllık faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanarak   gider bütçesi 4.488.465 
TL olarak öngörülmüştür. 
 
2022- 2023 Dönemi gider bütçesi rakamlarının, son üç yıl ile karşılaştırılması grafik olarak 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

 
 
 
 
A. 2022- 2023 Bütçesi Giderleri 

İktisadi İşletme bütçe giderleri, eğitim giderleri ve yönetim giderleri ana kalemlerinden 
oluşmaktadır. 
                                       

 
 

 
 

 

4

5

3

4
21%

15%

-46%

61%

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

Gider Bütçesi (Milyon TL)

Bütçe Bütçe % Artış

34%

66%

2022 - 2023 Gider Bütçesi

1- Eğitim
Giderleri

2- Yönetim
Giderleri

Giderler 
 

 
 

1.Eğitim Giderleri      1.504.149 
 

2.Yönetim Giderleri 2.984.316 1.741.887  
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4. Eğitim Gideri 
  
Eğitmenlere ait eğitim ücret gideri kalemini oluşturmaktadır. Eğitim giderinin bütçe içerisindeki 
toplam payı yüzde 35’dir.   
 

 
 

2. Yönetim Giderleri 

 
Personel giderleri, işletme giderleri, finansal - mali giderler ve danışmanlık giderleri  
kalemlerinden oluşmaktadır. 
 
2.1     Personel Giderleri 
 
Personel Giderleri'nin bütçe içerisindeki payı yüzde 47 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  kadro üzerinden yapılmıştır. Personel eğitim giderleri bu kapsam içinde yer almaktadır. 
 

 
 

 
 
 
 

1.438

2.023

952

1.504

1.181
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1.075

5%

41%

-53%

58%

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 aylık öngörüdür.

Eğitim Gideri (Milyon TL)

Bütçe Gerçekleşen Bütçe % Artış

1.023 1.038

1.315

2.254

832
992

1.244

5%

41%

-53%

58%

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

2021-22 dönemi 9 aylık gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılan 12 aylık öngörüdür.

Personel Giderleri (Milyon TL)

Bütçe Gerçekleşen Bütçe % Artış
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2.2     İşletme Giderleri 
 
İşletme Giderleri’nin gider bütçesi içerisindeki payı yüzde 7'dir. İşletme giderleri EMİİ 
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, EMİİ personeli için Birlik Merkezinde ayrılan 
bölümlerde ve Birliğin EMİİ faaliyetleri için kullanıma sunduğu Birlik merkezinin toplantı odaları 
gibi diğer bölümlerinde yürütülen faaliyetler nedeniyle, Birlik tarafından Akmerkez bina 
giderlerine katılım payı %10 oranında yansıtılan gider kalemlerinden oluşturmaktadır. 

Yansıtılan işletme giderleri; elektrik, aidat, temizlik, haberleşme, güvenlik gibi ofis giderleri ile 
dışardan sağlanan arşivleme, sigorta giderleri ve alınan mal ve hizmet giderleri yer almaktadır. 
 
2.3     Finansal Ve Mali Giderler 
 
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 10’dur.  
 
2.4    Danışmanlık Giderleri 
 
Danışmanlık Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,3 olup bu kalem altında hukuki 
danışmanlık giderleri ve diğer danışmanlık giderleri yer almaktadır.  
 
2.5 Sistem Geliştirme Giderleri 

Sistem Geliştirme Giderleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 0,8 olup bu kalem altında LOGO 
yazılımı bakım hizmet gideri yer almaktadır.  
 
 

B. 2022- 2023 BÜTÇESİ GELİRLERİ 

 

1.  Eğitim Gelirleri  

Eğitim Gelirleri’nin bütçe içerisindeki payı yüzde 41’dir. Bu kalem altında, eğitim hizmetlerine 
yönelik katılımcılardan elde edilen gelirler yer almaktadır. 
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Eğitim Gelirleri (Milyon TL)
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2.  Sair Gelirler 

 
Sair Gelirler kalemini oluşturan faiz gelirleri genel ekonomik beklentiler ve etkinlik prensibi 
çerçevesinde öngörülmüştür.  

3.  Önceki Yıllardan Devreden Gelir Fazlası 
 

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. 
2021-2022 bütçe döneminden devreden tutarın bütçe içerisindeki payı yüzde 53’dür. 

C. Bütçe Karşılaştırma (Özet, TL) 

 

GİDER BÜTÇESİ 
2019-20  
Bütçesi 

+/- 2020-21  
Bütçesi 

+/- 2021-22  
Bütçesi 

+/- 2022-23  
Bütçesi % % % 

Eğitim Hizmet Maliyeti 1.437.500 41% 2.023.400 -53% 951.500 58% 1.504.149 

Yönetim Giderleri 2.908.200 3% 2.995.002 -42% 1.741.887 63% 2.984.316 

Toplam  4.345.700 15% 5.018.402 -46% 2.693.387 61% 4.488.465 

        

        

GELİR BÜTÇESİ 
2019-20  
Bütçesi 

+/- 2020-21  
Bütçesi 

+/- 2021-22  
Bütçesi 

+/- 2022-23  
Bütçesi % % % 

Eğitim Gelirleri 4.497.797 14% 5.128.895 -53% 2.402.061 82% 4.366.780 

Sair Gelirleri 370.000 -34% 246.000 103% 498.585 33% 662.000 

Önceki Yıllardan 
Devreden Gelir Fazlası 

2.700.000 52% 4.100.000 8% 4.411.000 27% 5.595.600 

Toplam  7.567.797 25% 9.474.895 -23% 7.312.061 45% 10.624.380 
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VI. Türkiye Bankalar Birliği ve Bağlı Ortaklıkları’nın 2020-2021    
Dönemine İlişkin 30.06.2021 Tarihi İtibariyle Konsolide Finansal 
Tablolar ile Bağımsız Denetim ve Denetçi Raporları 
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DENETÇİ RAPORU 
 
 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliğince tarafımıza 29 Aralık 2021 / 28460-62-63 no’lu 
mektuplar ekinde gönderilen; 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği ve Bağlı Ortaklıkları’nın 2020-2021 dönemine ilişkin Konsolide 
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Türkiye Bankalar Birliği Statüsü’nün 
20.maddesi gereğince tarafımızdan incelenmiştir. 
 
İşlemlerin ve hesapların Kanun ve Statü hükümlerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü, 
30.06.2021 tarihinde mevcut olan kıymetlerin kayıtlara mutabakatını tesbit etmiş olduğumuzu 
arz eder, hesap durumu ve gelir-gider hesaplarını saygılarımızla onayınıza sunarız 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Denetçiler 
 
 
 
                Denizbank A.Ş.                                                                     Alternatifbank A.Ş. 
               Genel Müdürü                                                                     Genel Müdürü 
                 Hakan Ateş                                                                     Cenk Kaan Gür 
 
 
 
 
                                             Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş 
                                                              Genel Müdürü  
                                                                  Ece Börü 
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TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ 
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 
 
 

1 TEMMUZ 2020 - 30 HAZİRAN 2021 HESAP 
DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL  
TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu’na, 

Görüş 

Türkiye Bankalar Birliği’nin (“Birlik”) ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 
30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap 
dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar 
değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de 
dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını 
denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Grup’un 30 Haziran 2021 tarihi 
itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 
konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun 
bir biçimde sunmaktadır. 

Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Uluslararası Denetim Standartlarına (“UDS”) uygun olarak 
yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız 
Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları 
bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Uluslararası Meslek Mensupları Etik Standartları 
Kurulu tarafından yayımlanan meslek mensupları için etik kurallar (Uluslararası Bağımsızlık 
Standartları dahil olmak üzere) ile birlikte konsolide finansal tabloların bağımsız denetimi için 
Türkiye’de geçerli olan etik kurallara (“Etik Kurallar”) uygun olarak Grup’tan bağımsız 
olduğumuzu beyan ederiz. Etik kurallar uyarınca 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. 

Kilit Denetim Konuları  

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir. 

Diğer Husus 

Grup’un 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları 
başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 7 Aralık 2020 tarihinde bu konsolide 
finansal tablolara ilişkin olumlu görüş verilmiştir. 

Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara İlişkin 
Sorumlulukları 

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların UFRS’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. 

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme 
kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve 
Grup’u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı 
sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur. 

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden 
sorumludur. 

Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları 
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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 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 konsolide 
tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu 
yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

UDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim 
boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki 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 teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Hile; muvazaa, sahtekârlık, 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 değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 

 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve 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 yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında 
sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, 
raporumuzda, konsolide 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 dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği 
ile bu tabloların temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, grup içerisindeki işletmelere 
veya faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 
edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden 
sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

 Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil 
olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim 
bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz. 

 

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 

 

Alper Güvenç, SMMM 

Sorumlu Denetçi 

28 Aralık 2021 

İstanbul, Türkiye 
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Bağımsız  
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki dönem 

30 Haziran 2020 

    
Varlıklar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 120.319.007 113.329.874 
Ticari alacaklar 6 22.380.056 19.575.161 
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 20 196.424 208.691 
- İlişkili olmayan taraflardan ticari 
alacaklar 6 

22.183.632 19.366.470 

Peşin ödenmiş giderler 8 366.287 305.699 
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 12 507.640 1.083.741 
Diğer dönen varlıklar 7 3.334.664 2.399.921 
    

Toplam dönen varlıklar  146.907.654 136.694.396 

    
Maddi duran varlıklar, net 9 11.252.136 8.703.428 
Maddi olmayan duran varlıklar, net 10 8.466.349 7.207.653 
Ertelenmiş vergi varlıkları 12 400.499 377.107 
    

Toplam duran varlıklar  20.118.984 16.288.188 

    

TOPLAM VARLIKLAR  167.026.638 152.982.584 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 
Cari dönem 

30 Haziran 2021 
Önceki dönem 

30 Haziran 2020 

    
Kısa vadeli yükümlülükler    
Kısa vadeli borçlanmalar 11 1.349.635 25.545 
Ticari borçlar 6 22.866.120 21.207.183 
- İlişkili taraflara ticari borçlar 20     22.476.837      20.300.497 
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar    389.283 906.686 
Kısa vadeli karşılıklar  623.624 932.513 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 15 623.624 932.513 
Diğer borçlar  3.836 1.545 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 13 1.248.763 1.511.378 
Ertelenmiş gelirler 14 33.082.604 33.369.314 
    

Toplam kısa vadeli yükümlülükler  59.174.582 57.047.478 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Uzun vadeli borçlanmalar 11 1.293.105 - 
Uzun vadeli karşılıklar 15 3.640.454 4.433.822 
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar  3.640.454 4.433.822 
    

Toplam uzun vadeli yükümlülükler  4.933.559 4.433.822 

    

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER  64.108.141 61.481.300 

 
Özkaynaklar    
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak  

   birikmiş diğer kapsamlı gelirler  (107.109) (1.222.574) 
      - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm  
         kazançları  (107.109) (1.222.574) 

Geçmiş yıllar karları  92.723.858 94.419.312 
Net dönem karı / (zararı)  10.301.748 (1.695.454) 
    

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR  102.918.497 91.501.284 

    

TOPLAM KAYNAKLAR  167.026.638 152.982.584 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 

 
Dipnot 

Referansları 

Cari dönem 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

Önceki dönem 
 1 Temmuz 2019 - 

30 Haziran 2020 

    
Gelirler 16 231.037.986 197.659.109 
Hizmet üretim maliyeti (-) 16 (194.174.722) (169.243.392) 
    
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR  36.863.264 28.415.717 

    
Genel yönetim giderleri 17 (39.838.130) (41.280.483) 
Diğer faaliyet gelirleri 18 300.751 80.297 
Diğer faaliyet giderleri (-) 18 (290.920) (108.850) 
    
FAALİYET ZARARI  (2.965.035) (12.893.319) 

    
Finansman gelirleri 19 13.640.305 11.350.060 
Finansman giderleri (-) 19 (358.534) (387) 
    

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ 
ÖNCESİ KAR/ (ZARAR)  10.316.736 (1.543.646) 

    
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri  (14.988) (151.808) 
Dönem vergi gideri (-) 12 (32.139) (247.621) 
Ertelenmiş vergi geliri  12 17.151 95.813 

    
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ 
(ZARARI)  10.301.748 (1.695.454) 

    
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI    
    
Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacaklar    

1.115.465 (559.223) 

    
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm 
kayıpları 15 

1.109.224 (584.340) 

Ertelenmiş vergi geliri etkisi 12 6.241 25.117 
    

TOPLAM KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)  11.417.213 (2.254.677) 
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Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak 

birikmiş diğer  
kapsamlı gelirler    

 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kayıpları 

Geçmiş 
yıllar 

karları 
Net dönem 
karı/(zararı) 

Toplam 
özkaynaklar 

     
1 Temmuz 2020 bakiyesi (1.222.574) 94.419.312 (1.695.454) 91.501.284 

     

Transferler - (1.695.454) 1.695.454 - 
Toplam kapsamlı gelir 1.115.465 - 10.301.748 11.417.213 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler (107.109) 92.723.858 10.301.748 102.918.497 

 

 

Kar veya zararda 
yeniden 

sınıflandırılmayacak 
birikmiş diğer  

kapsamlı gelirler    

 

Tanımlanmış fayda 
planları yeniden ölçüm 

kayıpları 

Geçmiş 
yıllar 

karları 
Net dönem 
karı/(zararı) 

Toplam 
özkaynaklar 

     
1 Temmuz 2019 bakiyesi (663.351) 82.974.705 11.444.607 93.755.961 

     

Transferler - 11.444.607 (11.444.607) - 
Toplam kapsamlı gelir (559.223) - (1.695.454) (2.254.677) 

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 
bakiyeler (1.222.574) 94.419.312 (1.695.454) 91.501.284 
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Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş  
Cari Dönem 

Bağımsız 
Denetimden 

Geçmiş 
 Önceki Dönem 

  
Dipnot 

Referansları 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 - 
30 Haziran 2020 

    
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları     

    
Net dönem karı/(zararı)  10.301.748  (1.695.454) 

    
Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan 

net  
   nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa payları 9 ve 10               2.604.902  2.150.989 
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler                   102.883  1.280.333 

- Kıdem tazminatı karşılığı 15                 411.772  840.377 
- Kullanılmamış izin karşılığı 15               (308.889) 439.956 

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler            (13.619.649) (11.396.344) 
- Tahakkuk etmemiş finansman gideri/ (geliri) 6                   20.656  (46.284) 
- Faiz geliri 19          (13.640.305) (11.350.060) 
Vergi (geliri)/ gideri 12                   14.988  151.808 

Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler  
   öncesi sağlanan/(kullanılan) nakit  (595.128) (9.508.668) 

    
İşletme sermayesindeki değişimler:    
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler  (2.825.551)  (6.557.227) 
   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki 

(artışlar)/azalışlar 6 (2.837.818) (6.460.882) 
   - İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artışlar)/azalışlar 6 12.267   (96.345) 
Peşin ödenmiş giderlerdeki (artışlar)/azalışlar 8 (60.588) (8.543) 
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler  1.658.937 8.162.738 
   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki 

(azalış)/artışlar 6 (517.403) 468.330 
   - İlişkili taraflara ticari borçlardaki (artış)/azalış 6 2.176.340 7.694.408 
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış ile ilgili 

düzeltmeler  1.422.214  186.327 
   - Diğer yükümlülüklerdeki (azalışlar)/artışlar 13 (262.529)  1.000.096 
   - Diğer dönen varlıklar (azalışlar)/artışlar 7 (934.743) (820.086) 
   - Diğer borçlardaki (azalışlar)/artışlar  2.619.486 6.317 
Ertelenmiş gelirlerdeki artış 14 (286.710) 33.362.454 
Vergi iadeleri /(ödemeleri) 12 576.101 (395.624) 
Ödenen kıdem tazminatı 15 (95.916) (373.793) 

İşletme faaliyetlerinden sağlanan /(kullanılan) net nakit  (206.641)  24.867.664  

    
Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları    
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların  
   alımından kaynaklanan nakit çıkışları  (6.412.306) (5.075.991) 
   - Maddi duran varlık alımları 9 (3.623.199) (942.596) 
   - Maddi olmayan duran varlık alımları 10 (2.789.107) (4.133.395) 

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (6.412.306) (5.075.991) 

    
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları     
Alınan faizler  13.413.824 11.887.948 
     
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit   13.413.824 11.887.948 

    
Nakit ve nakit benzerleri net artış / (azalış) 5 6.794.877  31.679.621 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri  5 112.940.125 81.260.504 

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri   5 119.735.002 112.940.125 
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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 2021 tarihi 
itibarıyla 69’dur (30 Haziran 2020: 68). 

TBB’nin konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortakları ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir: 

 
 Faaliyet Merkezi 
Bağlı Ortaklıklar (Şehir/Ülke) 

 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi  
   (“Risk Merkezi İktisadi İşletmesi” veya “TBBRMİİ”) İstanbul/Türkiye 
Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi                                          
   (“TBB Eğitim Merkezi” veya “TBBEMİİ”)İstanbul/Türkiye                   İstanbul/Türkiye  

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

Risk Merkezi, 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 
Gazetesi’nde 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. 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, İşletme’nin çalışan sayısı 13’tür (30 Haziran 2020: 14). 
İşletme’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 Türkiye Bankalar Birliği (“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 tarihli ve 34 sayılı 
kararına istinaden gerekli çalışmalar tamamlanarak TBB Eğitim Merkezi 1 Temmuz 2016 
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 2016 tarih ve 118508 ilan sıra numaraları 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.  

TBBEMİİ’nin tüm sermayesi TBB tarafından tahsis edilmiştir. 30 Haziran 2021 itibarıyla, 
İşletme’nin çalışan sayısı 4’tür (30 Haziran 2020: 4). İşletme’nin kayıtlı adresi 19 Mayıs Cad. 
Golden Plaza No:1/8 Şişli, İstanbul’dur. 

2019 yılının son döneminde Çin merkezli COVID-19 (Koronavirus) hakkında bilgiler gelmeye 
başlamış ve sınırlı sayıda vaka Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmiştir. 2020 yılının ilk aylarında 
virus yayılımını uluslararası olarak sürdürmüş ve negatif etkisi artmaya başlamıştır. Dünya Sağlık 
Örgütü 12 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgınını küresel pandemi ilan etmiştir. Ülkemizde ilk 
vaka Mart 2020’de görülmüş olmakla birlikte durum halen gelişimini sürdürmekte olduğu için Grup 
yönetimi salgının Grup faaliyetleri üzerindeki olası etkilerini gidermeye yönelik önlemleri almaya 
devam etmektedir. 

Bununla birlikte, bahse konu salgının Grup finansal tabloları ve sürekliliği üzerinde önemli bir 
etkisinin olması beklenmemektedir. 

Finansal tabloların onaylanması 

Konsolide finansal tablolar, Grup Yönetimi tarafından onaylanmış ve 28 Aralık 2021 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. 

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 – KONSOLİDE 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 Geçerli ve sunum para birimi 

Grup’un geçerli 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. 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması 

2.1.3.1 Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış 
değişiklikler 

Raporlama tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat henüz yürürlüğe girmemiş ve erken 
uygulanmasına izin verilmekle birlikte İşletme tarafından erken uygulanmayan bazı yeni 
standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

COVID-19’la İlgili Olarak Kira Ödemelerinde 30 Haziran 2021 Tarihi Sonrasında Devam 
Eden İmtiyazlar-TFRS 16’ya İlişkin Değişiklikler 

UMSK, vadesi 30 Haziran 2022 tarihinde veya öncesinde dolan kira ödemelerinde düşüşe 
neden olan imtiyazları da kapsayacak şekilde uzatılmasına izin veren kolaylaştırıcı hükmü 12 
ay uzatmıştır. Bu hususta yapılan ilk değişiklik, kiracıların indirimler veya belirli süre kira 
ödenmemesi gibi COVID-19 ile ilgili kira imtiyazlarını muhasebeleştirmelerini kolaylaştırmak 
ve yatırımcılara kira sözleşmeleri hakkında faydalı bilgiler sağlamaya devam etmek üzere 
UMSK tarafından Mayıs 2020’de yayımlanmıştır. İlgili değişiklikler KGK tarafından da TFRS 
16’da Yapılan Değişiklikler olarak 7 Nisan 2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik ise, 1 Nisan 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için 
geçerlidir. Kiracıların, bu değişiklik yayımlandığı tarihte finansal tablolar yayımlanmak için 
onaylanmamış olması durumunda da erken uygulamaya izin verilmektedir. 2021 değişiklikleri, 
değişikliğin ilk kez uygulanması sonucunda oluşan birikimli etki, değişikliğin ilk kez uygulandığı 
yıllık hesap döneminin başındaki geçmiş yıllar karlarının açılış bakiyesinde bir düzeltme olarak 
finansal tablolarına yansıtılarak geriye dönük uygulanır. 

Kolaylaştırıcı uygulamanın ilk versiyonu isteğe bağlı olarak uygulanmakta olup, halihazırda 
isteğe bağlı olarak uygulamaya devam edecektir. Bununla birlikte, 2021 değişikliklerinin 
uygulaması isteğe bağlı değildir. Bunun nedeni, 2020 değişikliklerinin getirdiği kolaylaştırıcı 
hükmü uygulamayı seçen bir kiracının, sürelerdeki uzatmayı benzer özelliklere ve benzer 
koşullara sahip uygun sözleşmelere tutarlı bir şekilde uygulamaya devam etmesi gerekliliğidir. 

Bu durum, bir kira imtiyazı 2020 değişiklikleri uyarınca ilk kolaylaştırıcı uygulama için uygun 
olmamakla birlikte yeni uzatma sonucunda muafiyet için uygun hale gelirse, kiracıların önceki 
kiralamada yapılan değişiklikle birlikte ilgili muhasebeleştirme işlemlerini tersine çevirmesi 
gerekeceği anlamına gelmektedir. 
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması (Devamı) 

2.1.3.1 Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış 
değişiklikler (Devamı) 

TFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara ilişkin değişiklik 

Mayıs 2020’de UMSK, UFRS 3’de Kavramsal Çerçeve’ye yapılan atıflara ilişkin değişiklik 
yayımlamıştır. Değişiklikle, UMSK tarafından UFRS 3’de, Finansal Raporlamaya İlişkin 
Kavramsal Çerçeve’nin eski bir sürümüne yapılan referanslar, Mart 2018'de yayımlanan en 
son sürüme yapılan referanslar ile değiştirilmiştir. Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri 
yansıtmak üzere TFRS 3 değişikliği 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Maddi Duran Varlıklar— Kullanım amacına uygun hale getirme (TMS 16’da yapılan 
değişiklik) 

Mayıs 2020'de UMSK, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardında değişiklik yapan “Maddi 
Duran Varlıklar - Kullanım amacına uygun hale getirme” değişikliğini yayımlamıştır. Değişiklikle 
birlikte, artık bir şirketin, bir varlığı kullanım amacına uygun hale getirme sürecinde, elde edilen 
ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin maddi duran varlık kaleminin maliyetinden 
düşülmesine izin verilmemektedir. Bunun yerine, şirket bu tür satış gelirlerini ve satışı 
gerçekleştirilen ürünlerin satış maliyetleri ile birlikte kar veya zarar’da muhasebeleştirecektir. 
Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 16 değişikliği 27 Temmuz 
2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Söz konusu değişiklik, bu husustaki muhasebeleştirme hükümlerini açıklığa kavuşturarak 
şeffaflığı ve tutarlılığı artırmaktadır - özellikle, yapılan değişiklikle birlikte, artık varlığı kullanım 
amacına uygun hale getirirken, üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirlerin, maddi duran 
varlık kaleminin maliyetinden düşülmesine izin vermemektedir. Bunun yerine, bir şirket bu tür 
satış gelirlerini ve ilgili maliyetleri artık kar veya zarara yansıtacaktır. 

Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken uygulamasına izin verilmektedir. 

Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler-Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri (TMS 
37’de yapılan değişiklik) 

UMSK, Mayıs 2020’de, UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’da değişiklik 
yapan “Ekonomik açıdan dezavantajlı sözleşmeler - Sözleşmeyi yerine getirme maliyetleri” 
değişikliğini yayımlamıştır. UMSK, bir sözleşmenin ekonomik açıdan dezavantajlı olup 
olmadığını değerlendirmek amacıyla, sözleşmeyi yerine getirme maliyetinin hem katlanılması 
gereken zorunlu ilave maliyetler hem de diğer doğrudan maliyetlerin dağıtımı ile ilgili maliyetleri 
içerdiğini açıklığa kavuşturmak amacıyla UMS 37’ye yönelik bu değişikliği yayımlamıştır. 
Ardından KGK tarafından da bu değişiklikleri yansıtmak üzere TMS 37 değişikliği 27 Temmuz 
2020 tarihinde yayımlanmıştır. 

Değişiklikler, bir sözleşmenin yerine getirilip getirilmediğini değerlendirmek amacıyla bir 
sözleşmenin yerine getirilmesinin maliyetinin belirlenmesinde işletmenin hangi maliyetleri dahil 
edebileceğini belirlemiştir. Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında 
başlayan raporlama dönemlerinden itibaren uygulaması gerekmekle birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. 
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması (Devamı) 

2.1.3.1 Yayımlanmış ancak yürürlüğe girmemiş ve erken uygulanmaya başlanmamış 
değişiklikler (Devamı) 

Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması (TMS 1’de Yapılan 
Değişiklikler) 
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 23 Ocak 2020 tarihinde UMS 
1’e göre yükümlülüklerin kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmasına yönelik finansal 
durum tablosundaki sunumunun daha açıklayıcı hale getirilmesi amacıyla yayımlanan, 
“Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması”na ilişkin değişiklikler, KGK 
tarafından da 12 Mart 2020 tarihinde “TMS 1’de Yapılan Değişiklikler - Yükümlülüklerin Kısa 
veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması” başlığıyla yayımlanmıştır. 

Bu değişiklik, işletmenin en az on iki ay sonraya erteleyebildiği yükümlülüklerin uzun vadeli 
olarak sınıflandırılmasına ilişkin ek açıklamalar ve yükümlülüklerin sınıflandırılmasıyla ilgili 
diğer hususlara açıklık getirmiştir.  

TMS 1’de yapılan değişiklikler aşağıdaki hususları ele almaktadır: 

a. Yükümlülüklerin sınıflandırılmasında işletmenin yükümlülüğü erteleme hakkının 
raporlama dönemi sonunda mevcut olması gerektiği hususuna açıkça yer verilmesi. 

b. İşletmenin yükümlülüğü erteleme hakkını kullanmasına ilişkin işletme yönetiminin 
beklenti ve amaçlarının, yükümlülüğün uzun vadeli olarak sınıflandırılmasını etkilemeyeceğine 
yer verilmesi. 

c. İşletmenin borçlanma koşullarının söz konusu sınıflandırmayı nasıl etkileyeceğinin 
açıklanması. 

d. İşletmenin kendi özkaynak araçlarıyla ödeyebileceği yükümlülüklerin 
sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerin açıklanması. 

Grup’un bu değişiklikleri 1 Ocak 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemlerinden itibaren geriye dönük olarak uygulaması gerekmektedir. Bununla birlikte, erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Son olarak, UMSK tarafından 15 Temmuz 2020 tarihinde 
yayımlanan değişiklikle UMS 1 değişikliğinin yürürlük tarihinin 1 Ocak 2023 tarihine kadar 
ertelenmesine karar verilmiş olup, söz konusu değişiklik KGK tarafından da 15 Ocak 2021 
tarihinde yayımlanmıştır. Grup, TMS 1 değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları 
üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi 

UFRS’deki iyileştirmeler 

Yürürlükteki standartlar için KGK tarafından 27 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan “TFRS’de 
Yıllık İyileştirmeler / 2018-2020 Dönemi” aşağıda sunulmuştur. Bu değişiklikler 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS’lerdeki bu 
değişikliklerin uygulanmasının, İşletme’nin finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisinin 
olması beklenmemektedir. 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

Bu değişiklik, finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması için '% 10 testinin' 
gerçekleştirilmesi amacıyla - alınan ücretlerin bu işlemler için ödenen ücretler düşülerek net 
tutar üzerinden belirlenmesinde -, dikkate alınacak ücretlerin yalnızca borçlu ve borç veren 
sıfatları ile bunlar arasında veya bunlar adına karşılıklı olarak ödenen veya alınan ücretleri 
içerdiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması (Devamı) 

Yıllık İyileştirmeler /2018-2020 Dönemi (Devamı) 

UFRS’deki iyileştirmeler (Devamı) 

TMS 41 Tarımsal Faaliyetler 

Bu değişiklik, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde vergiler için yapılan ödemelerin dikkate 
alınmamasına yönelik hükmü kaldırmak suretiyle, TMS 41’deki gerçeğe uygun değer ölçüm 
hükümlerinin TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü'nde gerçeğe uygun değerin 
belirlenmesinde dikkate alınması öngörülen işlem maliyetleri ile uyumlu hale getirmiştir. Bu 
değişiklik, uygun olan durumlarda, TFRS 13’ün kullanılmasına yönelik esneklik sağlamaktadır. 

Yürürlüğe girerek uygulanmaya başlanmış değişiklikler 

1 Ocak 2021 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan 
değişiklikler ise şu şekildedir: 

3) Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 39 Finansal 
Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçme, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, TFRS 4 
Sigorta Sözleşmeleri ve TFRS 16 Kiralamalar’da Yapılan Değişiklikler) 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlanmış fakat KGK 
tarafından henüz yayımlanmamış yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar 

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları’ndaki (“UFRS”) değişiklikler Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
tarafından yayınlanmış fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK 
tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını 
oluşturmazlar. Buna bağlı olarak UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK 
tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS şeklinde atıfta bulunulmaktadır. 
Grup, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar 
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (UMS 1 ve UFRS Uygulama Standardı 2’ye ilişkin 
Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde şirketlerin, faydalı muhasebe politikası açıklamaları 
sağlamasına yardımcı olmak amacıyla yakın zamanda UMS 1 Finansal Tabloların 
Sunuluşu’nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 Önemlilik Kararları Oluşturma’da 
güncelleme yayımlamıştır. 

UMS 1’deki temel değişiklikler şunları içermektedir: 

• Şirketlerden önemli muhasebe politikalarından ziyade önemlilik düzeyine bağlı olarak 
muhasebe politikalarını açıklamalarını istemek; 

• Önemlilik düzeyi altında kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili muhasebe 
politikalarının önemsiz olduğunu ve bu nedenle açıklanmalarına gerek olmadığını açıklığa 
kavuşturmak ve 

• Önemlilik düzeyi üzerinde kalan işlemler, diğer olaylar veya koşullarla ilgili tüm muhasebe 
politikalarının bir şirketin finansal tabloları için önemlilik arz etmediğine açıklık getirmek. 

UMSK ayrıca, muhasebe politikası açıklamalarında önemlilik düzeyinin uygulanmasına ilişkin 
rehberlik ve iki ek örnek içerecek şekilde UFRS Uygulama Standardı 2’yi değiştirmiştir. 

Değişiklikler, daha önceden düzeltilmiş önemlilik tanımı ile tutarlıdır: 
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması (Devamı) 

Muhasebe Politikalarının Açıklanması (UMS 1 ve UFRS Uygulama Standardı 2’ye ilişkin 
Değişiklikler) (Devamı) 

“Muhasebe politikası bilgileri, işletmenin finansal tablolarında yer alan diğer bilgilerle birlikte 
değerlendirildiğinde, genel amaçlı finansal tabloların temel kullanıcılarının bu finansal tablolara 
istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa önemlidir”. 

Değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmakla birlikte şirketler daha erken 
uygulayabilirler. 

Grup, UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu'nda değişiklikler ve UFRS Uygulama Standardı 2 
Önemlilik Kararları Oluşturma değişikliğinin uygulanmasının finansal tabloları üzerindeki 
muhtemel etkilerini değerlendirmektedir. 

Muhasebe Tahminlerine İlişkin Tanım (UMS 8’e ilişkin Değişiklikler) 

UMSK tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan söz konusu değişiklikler, muhasebe 
tahminleri için yeni bir tanım getirmektedir: bunların finansal tablolarda ölçüm belirsizliğine 
neden olan parasal tutarlar olduklarına açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Değişiklikler ayrıca, bir şirketin bir muhasebe politikası tarafından belirlenen amaca ulaşmak 
için bir muhasebe tahmini geliştirdiğini belirterek, muhasebe politikaları ile muhasebe 
tahminleri arasındaki ilişkiyi açıklığa kavuşturmuştur. 

Bir muhasebe tahmini geliştirmek, aşağıdakilerin her ikisini de içermektedir: 

• Bir ölçüm yöntemi seçme (tahmin veya değerleme yöntemi) – örneğin, UFRS 9 Finansal 
Araçlar uygulanırken beklenen kredi zararları için zarar karşılığını ölçmek için kullanılan bir 
tahmin tekniği ve 

• Seçilen ölçüm yöntemi uygularken kullanılacak girdileri seçme - ör. UMS 37 Karşılıklar, 
Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar uygulanırken garanti yükümlülükleri için bir karşılık 
belirlemek için beklenen nakit çıkışları. Bu tür girdilerdeki veya değerleme tekniklerindeki 
değişikliklerin etkileri, muhasebe tahminlerindeki değişikliklerdir. Muhasebe politikalarının 
tanımında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup aynı şekilde kalmıştır. 

Söz konuşu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde veya sonrasında başlayan raporlama 
dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir ve Şirketin bu değişiklikleri 
uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminin başında veya sonrasında meydana gelen muhasebe 
tahminlerindeki ve muhasebe politikalarındaki değişikliklere ileriye yönelik uygulanacaktır. 

Grup, UMS 8’e ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

Tek Bir İşlemden Kaynaklanan Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi - UMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan Değişiklikler 

Mayıs 2021'de UMSK tarafından, UMS 12 Gelir Vergileri’nde “Tek Bir İşlemden Kaynaklanan 
Varlık ve Borçlara İlişkin Ertelenmiş Vergi” değişikliği yayımlanmıştır. UMS 12 Gelir 
Vergileri’nde yapılan bu değişiklikler, şirketlerin belirli işlemlerde, örneğin; kiralama ve 
hizmetten çekme (sökme, eski haline getirme, restorasyon vb.) karşılıklarına ilişkin ertelenmiş 
vergiyi nasıl muhasebeleştirmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. 
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.3 Yeni ya da değiştirilmiş standartların yorumlanması (Devamı) 

Değişiklikle, ilk muhasebeleştirme muafiyetinin kapsamını daraltarak, eşit ve geçici farkları 
netleştirilen işlemlere uygulanmaması öngörülmektedir. Sonuç olarak, şirketlerin bir 
kiralamanın ilk defa finansal  tablolara alınmasından kaynaklanan geçici farklar ve hizmetten 
çekme karşılıkları için ertelenmiş vergi varlığı ve ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirmesi 
gerekecektir.  

Değişiklikler, muafiyetin kiralama ve hizmetten çekme yükümlülükleri gibi işlemler için geçerli 
olmadığına açıklık getirmektedir. Bu işlemler eşit ve denkleştirici geçici farklar ortaya 
çıkaracaktır. 

Kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri için, ilgili ertelenmiş vergi varlıkları ve 
borçlarının, karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başlangıcından itibaren 
muhasebeleştirilmesi gerekecektir ve herhangi bir kümülatif etki önceki dönem dağıtılmamış 
kârlarında veya diğer özkaynak bileşenlerinde bir düzeltme olarak muhasebeleştirilecektir. 

Bir şirket daha önce net yaklaşım kapsamında kiralamalar ve hizmetten çekme yükümlülükleri 
üzerinden ertelenmiş vergi muhasebeleştirmişse, geçiş üzerindeki etkinin ertelenmiş vergi 
varlığı ve ertelenmiş vergi borcunun ayrı sunumuyla sınırlı olması muhtemel olacaktır. 

Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 veya sonrasında başlayan raporlama dönemleri için 
geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. 

Grup, UMS 12’ye ilişkin bu değişikliklerin finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini 
değerlendirmektedir. 

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 2021 tarihli finansal durum tablosu ile, cari dönem 
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu ise 1 Temmuz 2020 - 30 Haziran 2021 
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 2021 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. 
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2- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.1 Konsolide finansal tabloların hazırlanma ilkeleri (Devamı) 

2.1.5 Konsolidasyon esasları (Devamı) 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıkların oy 
hakları ve etkin ortaklık payları aşağıdaki gibidir: 

 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

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 

Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri 

Konsolide finansal tabloların hazırlanması aşamasında grup içi bakiyeler, işlemler ve grup içi 
işlemlerden kaynaklanan gerçekleşmemiş gelirler ve giderler karşılıklı olarak silinmektedir. 
Herhangi bir değer düşüklüğü söz konusu değil ise gerçekleşmemiş zararlar da gerçekleşmemiş 
gelirlerle aynı şekilde silinmektedir. 

2.2.  Önemli muhasebe politikaları 

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, Grup nakit ve nakit benzeri değerler olarak 
kasa ve banka mevduatlarını dikkate almıştır (Dipnot 5). 

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 (Dipnot 6). 

Grup, ticari alacaklarına ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanmasında ömür boyu BKZ’leri seçmiştir. 

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. 
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2- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2.    Önemli muhasebe politikaları (Devamı) 

2.2.3 İlişkili taraflar (Devamı) 

 (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 
Grup’un 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. 

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, 
ticari ve diğer alacakları içerir. Nakit ve nakit benzerleri nakit bakiyeler ve mevduat 
hesaplarından oluşur. 
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2- KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.4 Finansal araçlar (Devamı) 

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. 

2.2.5 Finansal yatırımlar 

Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun 
değerinden kayıtlara alınan finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım 
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden 
muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye 
uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır 
veya kayıtlardan çıkarılır. 

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. Grup 
tarafından inşa edilen varlıkların maliyeti; malzeme ve doğrudan işçilik maliyetleri, varlığın 
Grup’un 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 faaliyet gelirleri/ diğer faaliyet giderleri altında kar veya zararda muhasebeleştirilir.  
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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.6 Maddi duran varlıklar (Devamı) 

b) Sonradan oluşan maliyetler 

Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik 
faydaların Grup’a 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. 

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 Kiralama işlemleri 

Grup, sözleşmenin başlangıcında, sözleşmenin kiralama sözleşmesi olup olmadığını ya da 
kiralama işlemi içerip içermediğini değerlendirir. Sözleşmenin, bir bedel karşılığında tanımlanan 
varlığın kullanımını kontrol etme hakkını belirli bir süre için devretmesi durumunda bu sözleşme, 
bir kiralama sözleşmesidir ya da bir kiralama işlemi içerir. Bir sözleşmenin tanımlanmış bir varlığın 
kullanımını kontrol etme hakkını sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek için Grup, TFRS 16’daki 
kiralama tanımını kullanmaktadır. 

Bu politika 1 Ocak 2019 tarihinde veya sonrasında yapılmış olan sözleşmelere uygulanır. 

(i) Kiracı olarak 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya kiralama bileşeni içeren sözleşmede değişiklik yapıldığı 
tarihte, Grup, kiralama bileşeninin nispi tek başına fiyatını ve kiralama niteliği taşımayan 
bileşenlerin toplam tek başına fiyatını esas alarak her bir kiralama bileşenine dağıtmaktadır. 

Grup, kiralama niteliği taşımayan bileşenleri kiralama bileşenlerinden ayırmamayı, bunun yerine 
her bir kiralama bileşenini ve onunla ilişkili kiralama niteliği taşımayan bileşenleri tek bir kiralama 
bileşeni olarak muhasebeleştirmeyi tercih etmiştir. 
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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.8 Kiralama işlemleri (Devamı) 

(i) Kiracı olarak (Devamı) 

Grup, kiralamanın fiilen başladığı tarihte finansal tablosuna kullanım hakkı varlığı ve kira 
yükümlülüğü yansıtmıştır. Kullanım hakkı varlığının maliyeti yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı, 
kiralamanın fiilen başladığı tarihte veya öncesinde yapılan tüm kira ödemelerinden alınan tüm 
kiralama teşviklerinin düşülmesiyle elde edilen tutar ile tüm başlangıçtaki doğrudan maliyetleri ve 
varlığın sökülmesi ve taşınmasıyla, yerleştirildiği alanın restore edilmesiyle ya da dayanak 
varlığın kiralamanın hüküm ve koşullarının gerektirdiği duruma getirilmesi için restore edilmesiyle 
ilgili olarak ileride katlanılması öngörülen tahmini maliyetlerden oluşmaktadır. 

Kiralama işleminin, dayanak varlığın mülkiyetini kiralama süresi sonunda kiracıya devretmesi 
veya kullanım hakkı varlığı maliyetinin, kiracının bir satın alma opsiyonunu kullanacağını 
göstermesi durumunda, kullanım hakkı varlığı kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak 
varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar amortismana tabi tutulur. Diğer durumlarda kullanım hakkı 
varlığı, kiralamanın fiilen başladığı tarihten başlamak üzere, söz konusu varlığın yararlı ömrü veya 
kiralama süresinden kısa olanına göre amortismana tabi tutulur. Ek olarak, kullanım hakkı 
varlığının değeri periyodik olarak varsa değer düşüklüğü zararları da düşülmek suretiyle azaltılır 
ve kiralama yükümlülüğünün yeniden ölçümü doğrultusunda düzeltilir. 

Kiralamanın fiilen başladığı tarihte, kira yükümlülüğü o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin 
bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemeleri, kiralamadaki zımnî faiz oranının kolaylıkla 
belirlenebilmesi durumunda, bu oran kullanılarak iskonto edilir. Bu oranın kolaylıkla 
belirlenememesi durumunda, Grup’un alternatif borçlanma faiz oranı kullanılır. 

Grup, alternatif borçlanma faiz oranını, çeşitli dış finansman kaynaklarından kullanacağı borçlar 
için ödeyeceği faiz oranlarını dikkate alarak belirlemektedir ve kira şartlarını ve kiralanan varlığın 
türünü yansıtacak şekilde bazı düzeltmeler yapmaktadır. 

Kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilen kira ödemeleri aşağıdakilerden oluşmaktadır: 

• Sabit ödemeler (özü itibarıyla sabit ödemeler dâhil); 

• İlk ölçümü kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir endeks veya oran kullanılarak yapılan, bir 
endeks veya orana bağlı değişken kira ödemeleri; 

• Kalıntı değer taahhütleri kapsamında kiracı tarafından ödenmesi beklenen tutarlar; 

• Satın alma opsiyonunun kullanılacağından makul ölçüde emin olunması durumunda bu 
opsiyonun kullanım fiyatı ve kiralama süresinin Grup’un kiralamayı sonlandırmak için bir 
opsiyon kullanacağını göstermesi durumunda, kiralamanın sonlandırılmasına ilişkin ceza 
ödemeleri 

Kira yükümlülüğü, kira ödemelerinin bir iskonto oranı ile indirgenmesiyle ölçülür. Gelecekteki kira 
ödemelerinin belirlenmesinde kullanılan bir endeks veya oranda meydana gelen bir değişiklik 
sonucunda bu ödemelerde bir değişiklik olması ve kalıntı değer taahhüdü kapsamında ödenmesi 
beklenen tutarlarda bir değişiklik olması durumlarında Şirket yenileme, sonlandırma ve satın alma 
opsiyonlarını değerlendirir. 

Kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmesi durumunda, yeni bulunan borç tutarına göre kullanım 
hakkı varlığında bir düzeltme olarak finansal tabloya yansıtılır. Ancak, kullanım hakkı varlığının 
defter değerinin sıfıra inmiş olması ve kira yükümlülüğünün ölçümünde daha fazla azalmanın 
mevcut olması durumunda, kalan yeniden ölçüm tutarı kâr veya zarara yansıtılır. 
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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.8 Kiralama işlemleri (Devamı) 

(i) Kiracı olarak (Devamı) 

Grup, yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını karşılamayan kullanım hakkı varlıklarını maddi duran 
varlıklar içerisinde ve kira yükümlülüklerini “Finansal Yükümlülükler” içerisinde olacak şekilde 
finansal durum tablosunda sunmaktadır. 

Kısa süreli kiralamalar ve düşük değerli kiralamalar 

Grup, kiralama süresi 12 ay veya daha az olan kısa süreli araç kiralamaları ve iş yeri dahil olmak 
üzere düşük değerli varlıkların kiralamaları için kullanım hakkı varlıklarını ve kiralama borçlarını 
finansal tablosuna yansıtmamayı tercih etmiştir. Grup, bu kiralamalarla ilişkili kira ödemelerini, 
kiralama süresi boyunca doğrusal olarak gider olarak finansal tablosuna yansıtmıştır. 

(ii) Kiraya veren olarak 

Grup, kiraya veren konumunda olduğu zaman, kiralama sözleşmesinin başlangıcında 
kiralamanın faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olup olmadığına karar verir.  

Her bir kiralamayı sınıflandırmak için, Grup kiralama sözleşmesini esas olarak varlığın 
mülkiyetine bağlı olarak tüm riskleri ve yararları transfer edip etmediğine dair genel bir 
değerlendirme yapar. Bu durumda, kiralama bir finansal kiralamadır; aksi durumda faaliyet 
kiralaması olur. Bu değerlendirmenin bir parçası olarak, Grup, kira süresinin kiralanan varlığın 
ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsayıp kapsamadığı gibi faktörleri göz önünde 
bulundurur. 

2.2.9 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, Grup’un 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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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.9 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. 

2.2.10  Cari vergi ve ertelenmiş gelir vergisi 

TBB, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için vergiye tabi olmadığından vergi ve ertelenmiş 
vergi hesaplamaları yapılmamıştır. Grup, %25 oranındaki Türkiye kurumlar vergisine tabidir.  

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. 

Kurumlar vergisi 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere 
%25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere %23 olarak 
belirlenmiştir.  

TMS 12 kapsamında ertelenmiş vergi varlıkları veya borçları raporlama dönemi sonu (bilanço 
tarihi) itibarıyla yürürlükte olan veya yürürlüğe girmesi kesine yakın olan vergi oranlarına (ve 
vergi kanunlarına) dayanılarak varlıkların gelire dönüştüğü veya borçların ödendiği 
dönemlerde uygulanması beklenen vergi oranları kullanılmak suretiyle hesaplandığı için 30 
Haziran 2021 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini vadelerine göre değerlendirerek, ilgili 
vadelere denk gelen %25, %23 ve %20 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 

Dönem vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri tutarları belirlenirken, Grup 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. Grup’un vergi 
yükümlülüğünün yeterliliği ile ilgili değerlendirmesini değiştirecek yeni bilgiler ortaya çıkması 
durumunda vergi yükümlülüğündeki bu değişim, bu durumun belirlendiği döneme ait vergi 
giderini etkileyecektir. 
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2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.10  Cari vergi ve ertelenmiş gelir vergisi (Devamı) 

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. 

2.2.11 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”; standardına 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. 

2.2.12 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. 

2.2.13 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. 

2.2.14 Taahhütler, koşullu varlıklar ve yükümlülükler 

Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Grup’un 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 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.15 Gelirler 

Hizmet gelirleri: Grup, 30 Haziran 2021 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 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. 

Faiz gelirleri: Faiz gelirleri kar veya zarar tablosunda tahakkuk esasına göre 
muhasebeleştirilmektedir. Faiz gelirleri, banka mevduatlarından elde edilen gelirleri kapsar. 

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. 

2.2.18 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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2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı) 

2.2.  Önemli muhasebe politikalarının özeti (Devamı) 

2.2.19 Bağlı ortaklıklar 

Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen işletmelerdir. Kontrol, faaliyetlerinden fayda 
sağlamak amacıyla bir işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücüdür. Bağlı 
ortaklıkların finansal tablosu kontrol sahibi olduğu tarihten kontrolün sona erdiği tarihe kadar 
finansal tabloya dahil edilmektedir. 

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi İktisadi İşletmesi ve Türkiye 
Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin sermayesinin %100’üne sahiptir.  

2.2.20 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 22). 

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 12). 

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 aktüeryal varsayımlar kullanılmaktadır (Dipnot 
15).  
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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 vergiye tabi olmadığından 
vergi ve ertelenmiş vergi hesaplamaları yapılmamıştır (Dipnot 12). 
 
4 – KONSOLİDE 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 2021 ve 2020 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 Grup; 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 - KONSOLİDE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 

b) Kredi riski (Devamı) 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 

 Alacaklar 

 Ticari Diğer Bankalardaki  
30 Haziran 2021 alacaklar alacaklar mevduat Toplam 

     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski      
(A+B+C+D+E) (2) 22.380.056 - 120.307.119 142.687.175 
     
- Azami riskin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal     
   varlıkların net defter değeri (3) 22.380.056 - 120.339.343 142.719.399 
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 - - (32.224) (32.224) 
   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) 30.270 - - 30.270 
   - Değer düşüklüğü (-) (30.270) - - (30.270) 
   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
   - Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri) - - - - 
   - Değer düşüklüğü (-) - - (32.224) (32.224) 
   - Net değerin teminat, vs. ile güvence altına alınmış kısmı  - - - - 
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar  - - - - 
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4 - KONSOLİDE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 

b) Kredi riski (Devamı) 

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski analizi aşağıdaki gibidir: 
 
 Alacaklar 

 Ticari Diğer Bankalardaki  
30 Haziran 2020 alacaklar alacaklar mevduat Toplam 

     
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski  19.575.161 - 113.318.517 132.893.678 
(A+B+C+D+E) (2)     
     
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı - - - - 
     
A. Vadesi geçmemiş yada değer düşüklüğüne uğramamış finansal     
   varlıkların net defter değeri (3) 19.575.161 - 113.318.517 132.893.678 
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 - KONSOLİDE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ (Devamı) 

c) Likidite riski  

Likidite riski Grup’un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup, 
ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları 
kullanmaktadır. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon 
bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler. 

Grup’un 30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla tahmini faiz ödemeleri dahil olmak üzere 
finansal yükümlülüklerin ödeme planına göre belirlenmiş vadeleri aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 2021 
Defter 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3- 12 ay 
arası 

1-5 yıl  
arası 

5 yıl ve 
üzeri 

 
Ticari borçlar 

22.866.12
0 22.867.807 

22.867.80
7 - - - 

Kiralama işlemlerinden 
borçlar 2.608.367 2.997.981 252.450 1.314.981 1.430.550 - 

Toplam yükümlülükler 25.474.487 25.865.788 23.120.257 1.314.981 1.430.550 - 

 

30 Haziran 2020 
Defter 
değeri 

Sözleşme 
uyarınca nakit 

çıkışları 
toplamı 

3 aydan 
kısa 

3- 12 ay 
arası 

1-5 yıl  
arası 

5 yıl ve 
üzeri 

 
Ticari borçlar 21.207.183 21.248.317 21.248.317 - - - 

Toplam yükümlülükler 21.207.183 21.248.317 21.248.317 - - - 

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 Grup’un bütün 
faaliyetlerinden doğmaktadır. 

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

Operasyonel riskten kaçınmadaki kontrollerin iyileştirilmesi ve uygulanması birincil olarak her 
bir işletmedeki üst düzey yöneticilerin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk aşağıdaki alanlarda 
operasyonel risklerin yönetimi ile ilgili genel İşletme standartlarının iyileştirilmesi ile desteklenir: 

 işlemlerin bağımsız yetkilendirilmesi dahil uygun görev ve sorumluluk dağılımı ile ilgili 
gereklilikler, 

 işlemlerin mutabakatı ve gözetimi ile ilgili gereklilikler, 

 düzenleyici ve diğer yasal gereklilikler ile uyum, 

 etik ve iş hayatı standartları, 

 eğitim ve çalışanların işle ilgili gelişimi. 

Grup’un hedefi finansal zararları ve Grup itibarını dengeleyecek şekilde operasyonel riski 
yönetmektir.  
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5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 
   
Nakit mevcudu 11.888 11.357 
Bankalardaki nakit 120.339.343 113.318.517 
   Vadeli mevduatlar 95.728.486  82.015.445 
   Vadesiz mevduatlar 24.610.857 31.303.072 
Beklenen zarar karşılıkları (32.224) - 
   
Finansal durum tablosunda yer alan 
toplam nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 120.319.007  113.329.874 
   
Beklenen zarar karşılıkları 32.224 - 
Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz 
reeskontları (616.229) (389.749) 
   
Nakit akış tablosunda yer alan toplam 
nakit ve nakde eşdeğer varlıklar 119.735.002  112.940.125 

 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla bankalarda bloke hesap bulunmamaktadır. 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

  30 Haziran 2021 

Para birimi 
Ana Para Tutarı  
(Orijinal döviz) 

Vade  
tarihi 

Tutar  
(TL) 

Faiz oranı  
(%) 

   1 Temmuz 2021-   
TL 95.112.257 3 Ağustos 2021 95.728.486 13,5-19 

Toplam 95.112.257  95.728 .486  

     
  30 Haziran 2020 

Para birimi 
Ana Para Tutarı  
(Orijinal döviz) 

Vade  
tarihi 

Tutar  
(TL) 

Faiz oranı  
(%) 

   1 Haziran 2020 -   
TL 81.625.696 29 Temmuz 2020 82.015.445 5-8,75 

Toplam 81.625.696  82.015.445  
 

6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ticari alacakların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Üye sorgulama alacakları 21.954.733 19.403.440 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar 196.424 208.691 
Eğitim alacakları 287.725 1.200 
Ticari alacaklar reeskontu (58.826) (38.170) 
Şüpheli ticari alacaklar 30.270 - 
Şüpheli ticari alacak karşılığı (-) (30.270) - 

Toplam 22.380.056 19.575.161 
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6 - TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı) 

Şüpheli ticari alacakların dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
1 Temmuz - - 
Dönem içinde ayrılan karşılık tutarı (30.270) - 

30 Haziran 2021 (30.270) - 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
İlişkili taraflara ticari borçlar 22.476.837 20.300.497 
Diğer ticari borçlar 389.283 906.686 

Toplam 22.866.120 21.207.183 

 

7 - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Devreden KDV 2.265.535 1.417.546 
Personel avansları 350 370 
İş avansları - 33.000 
Diğer dönen varlıklar (*) 1.068.779 949.005 

Toplam 3.334.664 2.399.921 

(*) Diğer dönen varlıkların 1.056.110 TL’si Risk Merkezi İktisadi İşletmesi’nin vergi dairesi alacaklarından 
kaynaklanmaktadır (30 Haziran 2020: 937.103 TL). 

8 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:  
 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020  

   
Peşin ödenmiş giderler 366.287 305.699 

Toplam 366.287 305.699 
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9 – MADDİ DURAN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren döneme ait maddi duran varlıklar ve birikmiş 
amortismanlarına ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Temmuz 2020 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2021 

      
Maliyet      
      

Binalar 12.197.311 - - -  12.197.311  
Demirbaşlar 2.351.588 417.455 (31.179) -  2.737.864  
Diğer maddi duran varlıklar  2.045.456 - - -  2.045.456  
Kullanım hakkı varlıkları  - 3.205.744 - -  3.205.744  

      
Toplam 16.594.355  3.623.199   (31.179)  -   20.186.375  

      
Birikmiş Amortisman      
      

Binalar (4.360.690) (2.771) - -  (4.363.461) 
Demirbaşlar (1.682.339) (312.881) 31.179 -  (1.964.041) 
Diğer maddi duran varlıklar  (1.847.898) (106.820) - -  (1.954.718) 
Kullanım hakkı varlıkları - (652.019) - -  (652.019) 

      
Toplam (7.890.927) (1.074.491) 31.179 - (8.934.239) 

      

Net defter değeri 8.703.428    11.252.136 

 

 1 Temmuz 2019 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2020 

      
Maliyet      
      

Binalar 12.197.311 - - - 12.197.311 
Demirbaşlar 2.191.066 192.114 (31.592) - 2.351.588 
Diğer maddi duran varlıklar  1.963.274 82.182 - - 2.045.456 
Yapılmakta olan yatırımlar  946.091 668.300 (946.091) (668.300) - 

      
Toplam 17.297.742 942.596 (977.683) (668.300) 16.594.355 

      
Birikmiş Amortisman      
      

Binalar (4.116.744) (243.946) - - (4.360.690) 
Demirbaşlar (1.408.542) (321.819) 48.022 - (1.682.339) 
Diğer maddi duran varlıklar  (1.672.765) (175.133) - - (1.847.898) 

      
Toplam (7.198.051) (740.898) 48.022 - (7.890.927) 

      

Net defter değeri 10.099.691    8.703.428 
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10 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren döneme ait maddi olmayan duran varlıklar ve 
birikmiş amortismanlarına ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

 
 1 Temmuz 2020 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2021 
      
Maliyet      
      
Maddi olmayan duran varlıklar 9.576.606 2.789.107 - - 12.365.713 
Toplam 9.576.606 2.789.107 - -            12.365.713  
      
Birikmiş Amortisman       
      
Maddi olmayan duran varlıklar (2.368.953) (1.530.411) - - (3.899.364) 
Toplam (2.368.953) (1.530.411) - - (3.899.364) 
      

Net defter değeri 7.207.653    8.466.349 
 
 

 1 Temmuz 2019 Girişler Çıkışlar Transferler 30 Haziran 2020 
      
Maliyet      
      
Maddi olmayan duran varlıklar 4.774.911 4.133.395 - 668.300 9.576.606 
Toplam 4.774.911 4.133.395  668.300 9.576.606 
      
Birikmiş Amortisman       
      
Maddi olmayan duran varlıklar (958.862) (1.410.091) - - (2.368.953) 
Toplam (958.862) (1.410.091) - - (2.368.953) 
      

Net defter değeri 3.816.049    7.207.653 

11 – FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Finansal kiralamalar 2.608.367 - 
Diğer finansal yükümlülükler 34.373 25.545 

Toplam 2.642.740 25.545 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla finansal kiralama vade detayı aşağıdaki gibidir: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

Kısa vadeli kiralamalar 1.315.262 - 
Uzun vadeli kiralamalar 1.293.105 - 

Toplam 2.608.367 - 
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12 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar detayı 
aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Cari dönem kurumlar vergisi 32.139 217.957 
Peşin ödenen kurumlar vergisi (-) (539.779) (1.301.698) 

(Mahsup edilecek)/Ödenecek kurumlar vergisi (507.640) (1.083.741) 

Birlik, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğu için vergiye tabi olmadığından vergi ve 
ertelenmiş vergi hesaplamaları yapılmamıştır. 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı %25’tir (30 Haziran 2020: %22’dir). 
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. 

22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Kanun uyarınca, 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme dönemi için geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı 2021 yılı 
vergilendirme dönemi için %25’e çıkarılmış olup, bu oran 2022 yılı vergilendirme dönemi için ise 
%23 olarak uygulanacaktır. 

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 son 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. 
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12 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

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 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait vergi gideri 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020 -  
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
Dönem vergi gideri (-) (32.139) (247.621) 
Ertelenmiş vergi geliri 17.151 95.813 

Vergi geliri/(gideri) (14.988) (151.808) 

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. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla varlık ve yükümlüklerini 
vadelerine göre değerlendirerek, ilgili vadelere denk gelen %25, %23 ve %20 oranına göre, 30 
Haziran 2020 tarihi itibarıyla %22 oranına göre ertelenmiş vergi hesaplaması yapılmıştır. 

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 2021 ve 2020 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 
2021 

Birikmiş 
geçici farklar 

30 Haziran 
2020 

Ertelenmiş  
vergi 

 varlıkları/ 
(yükümlülükleri) 

30 Haziran 
2021 

Ertelenmiş  
vergi 

 varlıkları/ 
(yükümlülükleri) 

30 Haziran  
2020  

     
Ertelenmiş vergi varlıkları:     
     
Maddi ve maddi olmayan duran 

varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi 
matrahı arasındaki net fark 1.163.768 1.275.230 290.942 280.551 

Kıdem tazminatı karşılığı 488.850 391.781 97.770 78.356 
İzin karşılığı 70.273 155.608 17.568 34.234 
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri 58.826 38.164 14.707 8.396 

 1.781.717 1.860.783 420.987 401.537 

     
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri:     
     
Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi 
matrahı arasındaki  net fark (81.789) (69.915) (20.447) (15.381) 
Tahakkuk etmemiş finansman giderleri (160) (41.131) (41) (9.049) 

 (81.949) (111.046) (20.488) (24.430) 

     

Ertelenmiş vergi varlığı, net   400.499 377.107 
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12 – VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı) 

Kayıtlara alınmayan ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, Grup’un 1.043.368 TL değerinde (30 Haziran 2020: 44.726 
TL) geleceğe ait karlara karşı mahsup edebileceği kullanılmamış mali zararı vardır. Geleceğe 
ait karlılığın tahmin edilememesinden ötürü 208.674 TL (30 Haziran 2020: 8.945 TL) 
tutarındaki ertelenmiş vergi varlığı kayda alınmamıştır. Ertelenmiş vergi varlığı 
hesaplamasında kayda alınmamış mali zararların vadesi aşağıdaki şekilde sona erecektir: 

 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

2025 yılında 44.726 44.726 

2026 yılında 998.642 - 

Toplam 1.043.368 44.726 

Ertelenmiş vergi varlıklarının hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 

  
1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
1 Temmuz 377.107 256.177 
   
Ertelenen vergi geliri/gideri, net 17.151 95.813 
Diğer kapsamlı gelir/(gider) tablosuna yansıtılan 6.241 25.117 

30 Haziran 2021 400.499 377.107 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri için gösterildiği üzere, toplam 
vergi yükümlülüğü tutarı, vergi öncesi gelire yasal vergi oranı uygulanarak hesaplanan 
tutardan farklıdır: 

  2021 2020 

    
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar / (zarar) 10.316.736 (1.543.646) 
Vergi oranı %25 %22 
Etkin vergi oranı ile hesaplanan vergi tutarı (2.579.184) 339.602 
Ertelenmiş vergiye konu edilmeyen cari yıl mali zararları (208.674) - 
(Kanunen kabul edilmeyen giderler)/ İndirimler 100.521 (509.756) 
Kurumlar vergisi oranının değişim etkisi (104.989) - 
Vergiden muaf kazançlar 2.777.338 18.346 

Dönem vergi gideri (14.988) (151.808) 

 

13 - DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla diğer kısa vadeli yükümlülükler aşağıdaki gibidir: 

 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Ödenecek vergi ve fonlar 536.634 295.686 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 379.899 336.281 
Gider tahakkukları 330.779 879.211 
Diğer çeşitli borçlar 1.451 200 

Toplam 1.248.763 1.511.378 
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14 - ERTELENMİŞ GELİRLER 

30 Haziran 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla ertelenmiş gelirler aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Gelecek aylara ait gelirler (*) 33.082.604 33.369.314 

Toplam 33.082.604 33.369.314 

(*) Ertelenmiş gelirler, Birlik statüsünün 22. maddesi uyarınca üyelerden Haziran ayında peşin tahsil 
edilen aidatlardan oluşmaktadır. 

15 - 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.  

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”; Grup’un kıdem tazminatı karşılığını tahmin etmek için 
aktüeryal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre karşılığın 
hesaplanmasında aşağıda yer alan aktüeryal öngörüler kullanılmıştır: 
 2021 2020 

   
İskonto oranı (%) 3,01 4,19 
Emeklilik olasılığının tahmini için kullanılan 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. Grup’un 30 Haziran 2021 tarihindeki kıdem tazminatı yükümlülüğü, 
kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli 
olan 7.638,96 TL (1 Temmuz 2020: 7.177,17 TL) üzerinden hesaplanmaktadır. 

Grup’un 30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait 
kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 1 Temmuz 2020- 

30 Haziran 2021 
1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
1 Temmuz 4.433.822 3.382.898 
   
Cari hizmet maliyeti 161.936 391.959 
Faiz maliyeti 249.836 448.418 
Aktüeryal kayıp/(kazanç) (1.109.224) 584.340 
Ödenen tazminatlar (95.916) (373.793) 

30 Haziran 2021 3.640.454 4.433.822 
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15 - ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı) 

Grup’un 30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalar 
detayı aşağıdaki gibidir: 
 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 

   
Kıdem tazminatı karşılığı 3.640.454 4.433.822 
İzin karşılığı 623.624 932.513 

Toplam 4.264.078 5.366.335 

16 - GELİRLER VE HİZMET ÜRETİM MALİYETİ 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait gelirlerin 
detayları aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
Sorgulama gelirleri (*) 192.747.383 168.181.917 
Aidat gelirleri (**) 35.395.532 25.612.772 
Eğitim gelirleri (***) 1.750.297 3.240.441 
Diğer gelirler (****) 1.286.910 971.667 
Satışlardan iadeler ve indirimler (142.136) (347.688) 

Gelirler 231.037.986 197.659.109 

(*)      Sorgulama gelirleri ağırlıklı olarak üyeler tarafından yapılan kurumsal ve bireysel kredi sorgulamalarına 
ilişkin 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.  

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait hizmet üretim 
maliyeti detayları aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
KKB’den alınan hizmet maliyeti (*) 193.414.992 168.049.107 
Eğitim giderleri 650.925 1.180.687 
Diğer giderler 108.805 13.598 

Hizmet üretim maliyeti 194.174.722 169.243.392 

(*) 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 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki döneme 
ilişkin verilen hizmetlerin maliyet rakamlarından oluşmaktadır.  
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17 - GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 
 
30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait genel yönetim 
giderlerinin detayları aşağıdaki gibidir: 

  
1 Temmuz 2020- 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019- 
30 Haziran 2020 

   
Personel giderleri 19.088.563 18.652.425 
İşletme giderleri 3.571.297 3.900.398 
Proje giderleri 3.562.114 1.630.798 
Amortisman giderleri 2.604.902 2.150.989  
Danışmanlık giderleri 2.169.115 1.997.463 
Aidat giderleri 1.438.837 1.105.468 
Vezne merkezi giderleri 1.104.187 1.066.695 
Sigorta giderleri 828.076  257.222 
Hakem heyeti giderleri 659.128 572.376 
Ofis giderleri 525.078 645.911 
Yayın giderleri 422.133 338.977 
Huzur hakkı giderleri 308.119 276.091 
Eğitim giderleri 282.120 502.835 
Lisans bakım giderleri 275.218 162.488 
Dava ve mahkeme giderleri 131.030 14.605 
Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği giderleri 117.043 179.205 
Vergi resim ve harçlar 32.275 36.205 
Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 
giderleri 

25.338 
1.634.184 

Temsil ve ağırlama giderleri (*) 5.042 4.327.867 
Diğer 2.688.515 1.828.281 

Toplam 39.838.130 41.280.483 

(*) 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bakiyenin tamamı Dünya Ekonomik 
Forum’u harcamalarından kaynaklanmaktadır. 

 

18 - DİĞER FAALİYET GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

Diğer Faaliyet Gelirleri 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
Eksik sorgu geliri 171.305 44.158 
Reeskont gelirleri 1.629 35.759 
Diğer 127.817 380 

Toplam 300.751 80.297 
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18 - DİĞER FAALİYET GELİRLERİ VE GİDERLERİ (Devamı) 

Diğer Faaliyet Giderleri 
 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 –  
30 Haziran 2020 

   
Fazla sorgu iadesi (155.980) (71.780) 
Reeskont giderleri (60.607) (34.944) 
Karşılık giderleri (32.224) - 
Diğer (42.109) (2.126) 
Toplam (290.920) (108.850) 

 

19 – FİNANSMAN GELİRLERİ VE GİDERLERİ 

Finansman Gelirleri 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman gelirleri 
aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
Banka mevduatlarından faiz geliri 13.640.305 11.350.060 
Toplam 13.640.305 11.350.060 

Finansman Giderleri 

30 Haziran 2021 ve 30 Haziran 2020 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansman 
giderleri aşağıdaki gibidir: 

 
1 Temmuz 2020 - 
30 Haziran 2021 

1 Temmuz 2019 -  
30 Haziran 2020 

   
Finansal kiralama faiz giderleri (358.163) - 
Diğer kısa vadeli borçlanma giderleri (371) (387) 
Toplam (358.534) (387) 

 

20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI 

i) İlişkili taraf bakiyeleri: 

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar: 
 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 
   
Kredi Kayıt Bürosu (“KKB”) 196.424 208.691 
Toplam 196.424 208.691 

İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari borçlar: 

 30 Haziran 2021 30 Haziran 2020 
   
KKB 22.478.364 20.340.449 
Vadeli alışlardan kaynaklanan tahakkuk  
 etmemiş finansman giderleri (-) (1.527) (39.952) 
Toplam 22.476.837 20.300.497 
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20 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı) 

Üst düzey yönetici işlemleri 

Yönetim Kurulu üyelerine 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren yıla ait, 308.119 TL tutarında 
huzur hakkı ödemesi bulunmaktadır (30 Haziran 2020: 276.091 TL). 

21 - TAAHHÜTLER, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

Bulunmamaktadır (30 Haziran 2020: Bulunmamaktadır). 

22 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 

Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi İktisadi İşletmesi’nin kayıtlı adresinin 1 Eylül 2021 
tarihinde alınan 52 sayılı Yönetim kurulu kararı ile Nisbetiye Cad. Akmerkez B3 Blok No:56 
Beşiktaş, İstanbul olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlgili adres değişikliği 10 Eylül 2021 
tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 157736 ilan sıra numarası ile yayınlanmıştır. 

23 - AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bankacılık okulu kurmak üzere 30 Temmuz 1991 tarihinde 
İstanbul Şile Balıbey Mah. Merkep Adası Mevkii 13 pafta 35 ada 1. 2 ve 4 no.lu toplam üç adet 
taşınmazı 3.794 TL’ye satın almıştır. Şile Belediyesi tarafından 1999 yılında şüyulandırma 
çalışması yapılmış, bu şüyulandırmada 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 şüyulandırmaya tabi tutulan arazilerin şüyulandırmadan önceki yüzölçümlerinin yüzde 
kırkına kadarlık kısmını yol, meydan, yeşil saha vb. olarak özel mülkiyet dışına çıkarma yetkisi 
kullanılarak şüyulandırmadan önce toplam 40.313 m2 olan arazinin yüzölçümü, 
şüyulandırmadan sonra 27.881 m2 olarak belirlenmiştir. 

TBB Yönetim Kurulu, 22 Şubat 2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile, 555 Ada 1 Parsel’deki 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 
Parsel’deki 250 m2 yüzölçümlü taşınmazın ise, orman tahdit alanı dışında bırakılmış olması 
nedeniyle bedelinin ödenmesi kaydıyla ferağının verilmesine karar vermiştir. 
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. 
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23 - AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR (Devamı) 

İstinaf Mahkemesi’nin (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi) kararının Hazine 
tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesi tarafından 4 Şubat 2020 tarih 
ve 2019/3586 E. ve 2020/ 440 sayılı kararı ile temyiz edilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının 
bozulmasına karar verilmiştir.  

Yargıtay’ın bozma kararında İstinaf Mahkemesince (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. 
Hukuk Dairesi), Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki usul hükümleri çerçevesinde yargılama 
yapılıp, deliller toplanıp, eksiklikler giderilerek oluşacak sonuçlara göre karar verilmesi 
gerektiği hükme bağlanmıştır. 

İstinaf Mahkemesi (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 37. Hukuk Dairesi), Yargıtay’ın bozma 
kararına uyulmasına ve duruşmanın 9 Eylül 2020 tarihine bırakılmasına karar vermiştir. 9 Eylül 
2020 tarihli duruşmada Şile Belediye Başkanlığı’na yazılan müzekkerenin cevabı geldiğinde 
keşif yapılması için Şile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müzekkere yazılmasına karar verilerek 
duruşma, 23 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir. Keşif avansı (5.000 TL) Mahkeme veznesine 
yatırılmıştır. Keşif sonrası hazırlanan Bilirkişi Raporu, tebliğ edilmiş olup, buna karşı TBB adına 
beyanda bulunulmuştur. Bilirkişi raporu gelmiş olup, buna karşı ek beyanda bulunulmuştur. 
Mahkeme, davanın son duruşmasında bilirkişiden ek rapor alınmasına karar vererek, 
duruşmayı 9 Haziran 2021 tarihine ertelemiştir.  

9 Haziran 2021 tarihindeki duruşmada ek rapor henüz gelmediği için duruşma 15 Eylül 2021 
tarihine ertelenmiştir. 3 Ağustos 2021 tarihinde ek rapor tebliğ edilmiş ve ek rapora ilişkin itiraz 
edilecek bir husus bulunmadığı, davanın ve verilmiş kararın haklılığını teyit eder nitelikte 
olduğu yönünde beyanda bulunulmuştur.   

İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesi tarafından, Yargıtay’ın bozma kararına uyulması sonrasında 
yeniden yargılama sürecinde, Yargıtay kararının gerekleri yerine getirilmiş ve 29 Eylül 2021 
tarihli duruşmada  dava karara bağlanarak, önceki kararla aynı doğrultuda; 

 Taşınmazların bilirkişi raporlarında tespit olunan değerleri üzerinden hesaplanan zarar 
tutarı toplam 15.319.594 TL’nin , dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte 
davalı Hazine’den tahsiline,   

 Dava konusu bu taşınmazların orman vasfı ile Hazine adına tesciline, karar verilmiştir.  

İstanbul BAM 37. Hukuk Dairesi’nin verdiği karar da temyize tabi olup, Yargıtay’a temyiz 
başvurusu yapılmıştır. Dosya, Yargıtay’da temyiz incelemesindedir. 

Ayrıca, ödenen emlak vergilerine ilişkin Vergi Mahkemesi’nde TBB tarafından açılan davada 
Vergi Mahkemesi tarafından davanın reddine dair verdiği karara karşı istinaf kanun yolu 
başvurusunda bulunulmuştur. Ancak Bölge İdare Mahkemesi Beşinci Vergi Dava Dairesi, 
Vergi Mahkemesi’nin kararını 15 Eylül 2021 tarihinde onamıştır. 
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