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ÖNSÖZ
Bankacılık sektörü ekonominin barometresidir. Sektörde meydana gelen gelişmeler
ekonominin gelişimini yansıtmakta, aynı zamanda ekonomik gelişmeler de bankacılık
sektöründe paralel olarak yansımasını bulmaktadır. Ayrıca, bankacılık sektörünün büyüklüğü
ülkemizdeki finans sektörünün yüzde doksanını oluşturması sebebiyle de ekonominin genel
durumunu etkilemesi ve aynı ölçüde etkilenmesi sebebiyle önem arz etmektedir. Bu sebeple
bilhassa bankacılık sektöründeki bankaların mali yapıları dikkat çekecek derecede önem
kazanmıştır.
Bankaların temel fonksiyonları ‘tasarruf fazlası’ bulunan ekonomik
birimlerden ‘tasarruf açığı’ bulunan ekonomik birimlere fon akışını sağlamak ve ayrıca
kaynaklara akıcılık sağlamaktır. Bankalar, ekonomide atıl kalan fonları sisteme çekerek,
fonları hareketlendirmektedirler. Ancak borçlanarak sağladıkları kaynaklarla faaliyet
gösterdiklerinden bankacılıkta finansal kaldıraç yüksektir. Bu ise karı yükseltirken riskin de
yükselmesine neden olmaktadır.
Bankacılık sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, özellikle de
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun bugüne kadar toplam yirmi beş bankayı
idaresine almış olması ve bu olumsuz gelişmelerin yaşanan ekonomik krizlerle paralellik
göstermesi, bankacılık sektörünün ekonomi içinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu
göstermektedir. Burada dikkat çeken ise, TMSF’ye devredilen bankaların devir işlemine
kadar, her sene bilançolarında yüksek karlar açıklamış olmalarıdır. Bu durum ise, bizi
bankaların finansal tablolarının derinlemesine ve objektif olarak incelenmesi gerektiği
sonucuna götürmektedir. Çünkü finansal tablolar objektif bir şekilde analiz edildiğinde
anlaşılacaktır ki, aslında bu bankalar kağıt üzerinde kar ediyor gibi görünmelerine rağmen,
gerçekte detaylı rasyo analizleri yapıldığında önceden birikimli olarak gelen çok büyük
olumsuzluklar içerisindedirler.
Bu kitapta Banka ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Temel Kavramlardan, Banka
Finansal Tablolarından ve Mevduat Bankaları Finansal Tablolarının Analizinden
bahsedilecektir. Bankaların bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemlere, finansal
tabloların analizi için geçerli olan oranlara, bankaların finansal tablolarının likidite, aktif
verimliliği, finansal risk ve kârlılık açısından analizi konularına ve son olarak da katılım
bankalarına değinilecektir.
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KISALTMALAR
BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
TBB: Türkiye Bankalar Birliği
TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TKBB: Türkiye Katılım Bankaları Birliği
TTK: Türk Ticaret Kanunu
TMSF: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
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YAZAR NOTU

Bu kitapta Banka ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Temel Kavramlardan, Banka
Finansal Tablolarından ve Mevduat Bankaları Finansal Tablolarının Analizinden
bahsedilecektir. Bankaların bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemlere, finansal
tabloların analizi için geçerli olan oranlara ve bankaların finansal tablolarının likidite, aktif
verimliliği, finansal risk ve kârlılık açısından analizi konularına ve son olarak da katılım
bankalarına değinilecektir.
Bu ders sonunda öğrenci bankaların bilanço ve gelir tablolarında yer alan kalemleri
tanıma, verilen karışık kalemlerden gerekli olanları alarak bilanço ve gelir tablosunu
düzenleyebilme, tablo analizi için geçerli oranları öğrenme ve finansal tabloları likidite, aktif
verimliliği, finansal risk ve kârlılık açısından analiz edip rapor yazabilme yetkisine sahip
olacaktır.
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1. BANKA VE BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL
KAVRAMLAR I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1.1. Genel olarak banka ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin temel kavramlar,
1.2. Banka türleri, bankaların faaliyet konuları ve kuruluş şartları,
1.3. Kurucularda aranan özellikler ve mevduat sahiplerinin hakları,
1.4. Sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesini güvence altına alan hükümler

12

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Banka türlerinin neler olduğu,
2) Bankaların hangi faaliyetleri yapabildiği,
3) Bir bankanın kurulabilmesi için gerekli olan şartların neler olduğu,
4) Sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesini güvence altına alan hükümlerin neler
olduğu?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Banka ve Bankacılık
Faaliyetlerine İlişkin
Temel Kavramlar

İleride kullanılacak olan
kavramları ve temel
bankacılık faaliyetlerine
ilişkin bilgileri öğrenir.

Metinler, bankacılık
faaliyetlerine ilişkin kanun
maddeleri ve örnekler ile
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Banka



Bankacılık Faaliyetleri



Banka Kuruluş Şartları



BDDK
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Giriş
Bankalar, merkez bankalarının bankacılık fonksiyonu dışında kalan tüm bankacılık
fonksiyonlarını yerine getirmekte olup, temel fonksiyonları ‘tasarruf fazlası’ bulunan
ekonomik birimlerden ‘tasarruf açığı’ bulunan ekonomik birimlere fon akışını sağlamaktır.
Diğer işlevlerinden biri ise kaynaklara akıcılık sağlamaktır. Bankacılık sistemi, ulusal hatta
uluslararası düzeyde kaynaklara akıcılık sağlar. Bir diğer işlevleri fonları hareketlendirmektir.
Bankalar, ekonomide aylak kalan fonları sisteme çekerek fonları hareketlendirmektedir.
Bankalar borçlanarak sağladıkları kaynaklarla faaliyet göstermektedirler. Bu sebeple,
bankacılıkta finansal kaldıraç yüksektir. Bu, hem riskin hem de karın kaynağıdır.
Bu bölümde genel olarak banka ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin temel kavramlar,
banka türleri, bankaların faaliyet konuları, kuruluş şartları, kurucularda aranan özellikler ve
mevduat sahiplerinin haklarını ve sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesini güvence altına alan
hükümlerden bahsedilmektedir.
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1. BANKA VE BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
TEMEL KAVRAMLAR I
Banka mevduat ve/veya kredi olarak topladığı fonları belli bir bedel karşılığında fon
gereksinmesi olan tüzel ve özel kişilere kredi olarak kullandıran bir para piyasası aracı
kuruluşudur.
Banka işletmelerine ilişkin çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Wikipedia’da banka
“faizle para alınıp verilebilen, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para,
değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer ekonomik etkinliklerde bulunan
kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır.
Mishkin’e göre bankacılık faaliyetleri konusunda bilgi edinmek için banka
bilançosunu incelemek gerekir. Bankalar mevduat ve kredi olarak topladığı kaynakları kredi
ve menkul kıymetlerini finanse etmekte kullanmaktadır.
Investopedia’da ticari banka mevduat kabul etme ve işletmeleri kredilendirme
hizmetleri veren bir finansal kurum olarak tanımlanmaktadır.
Ülkemizde bankacılık faaliyetleri 19.11.2005 tarihinde çıkarılan 5411 Sayılı
Bankacılık Kanunu tarafından düzenlenmektedir.
Türkiye’de Kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım
bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal
holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) ve bunların faaliyetleri bu Kanun hükümlerine tâbidir (Madde 2).
Ancak ne bu yasada ne de kendisinden önce gelen 4389 ve 3182 Sayılı Bankalar
kanunlarında banka işletmesine ilişkin bir tanım bulunmaktadır. 6762 Sayılı Türk Ticaret
Kanununu ile Temmuz 2012 ayında yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’
nda da banka tanımına rastlanmamaktadır.

1.1. Banka Türleri
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Tanımlara ilişkin 3. Maddesi’nde banka terimi
mevduat, katılım ve kalkınma ve yatırım bankalarını kapsadığı belirtilmektedir.
İlgili maddeye göre banka türleri ve tanımları şöyledir:

1.1.1. Mevduat Bankaları
Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas
olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların
Türkiye'deki şubeleridir.
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Esas itibariyle mevduat toplayarak kaynak sağlayan ve bu kaynakla sınai ve ticari
işletmelerin finansmanına katkıda bulunan mevduat bankaları kredilendirme işlevinin yanı
sıra birçok bankacılık ürünü ile hizmet sunmaktadırlar.

1.1.2. Katılım Bankaları
Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi
kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu
nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.
Katılım Bankaları, Mevduat bankalarına benzer niteliktedir. Ancak tasarruf
sahiplerinden belli bir faiz karşılığında mevduat toplamak yerine, kâr ve zarara katılım fonu
toplamaktadır.

1.1.3. Kalkınma ve Yatırım Bankaları
Bu Kanuna göre mevduat veya katılım fonu kabul etmeyen; kredi kullandırmak esas
olmak üzere faaliyet gösteren ve/veya özel kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine
getiren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleridir.
1.1.3.1. Yatırım Bankaları
Yatırım Bankalarının mevduat toplama yetkisi yoktur. Bunlar geniş bir şube ağına
sahip olmamaları nedeniyle bankacılık hizmet ürünlerinin tamamını sunamayan ve ticaret
bankalarına kıyasla ticari faaliyetleri kısıtlı olarak yerine getirebilen bankalardır. Sermaye
piyasasının geliştiği ülkelerde işletmelerin ve devletin uzun vadeli finansman ihtiyacının
karşılanmasına aracılık ederler.
1.1.3.2. Kalkınma Bankaları
Kalkınma Bankalarının da mevduat toplama yetkisi bulunmayan az gelişmiş
bölgelerde üretken yatırımların gelişmesini sağlamak üzere teknik yatırım ve orta-uzun vadeli
fon temin etmek üzere kurulmuş bankalardır.
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında 4456 sayılı
Kanun’un 3.Maddesi, bankanın amaçlarını:
"…Türkiye'nin kalkınması için; anonim şirket statüsündeki teşebbüslere kârlılık ve
verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmek suretiyle finansman ve işletme desteği
sağlamak, yurtiçi ve yurt dışı tasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye
piyasasının gelişmesine katkıda bulunmak, yurtiçi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımları
finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yapmak..." olarak
belirlenmiştir.
5411Sayılı Bankacılık Kanununun 2. Maddesi uyarınca Türkiye'de kurulu mevduat
bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki
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kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği,
Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu ve bunların faaliyetleri Bankacılık Kanunu hükümlerine tâbidir.
Özel kanunlarla kurulmuş olan bankalar hakkında da kanunlarında yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümleri uygulanır.
Türkiye’de Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektöründe Aralık 2015 itibariyle 32 adet mevduat, 13 adet kalkınma ve
yatırım, 5 adet katılım bankası olmak üzere toplam 50 banka bulunmaktadır.
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1.2. Faaliyet Konuları
Bankacılık Kanunun 4. Maddesi bankaların faaliyetlerini şöyle belirlemektedir:
a.

Mevduat kabulü.

b.

Katılım fonu kabulü.

c.

Nakdî, gayrı nakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.

d. Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek
hesaplarının kullanılması dahil her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
e.

Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.

f.

Saklama hizmetleri.
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g. Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve
bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri.
h. Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli
maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
i. Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli
madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden
fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve
aracılık işlemleri.
j. Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım
taahhüdü işlemleri.
k. Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık
işlemleri.
l. Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla
alım satımının yürütülmesi işlemleri.
m. Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri
gibi garanti işleri.
n.

Yatırım danışmanlığı işlemleri.

o.

Portföy işletmeciliği ve yönetimi.

p. Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde
oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım
işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.
r) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
s) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
t) Finansal kiralama işlemleri.
u) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.
v) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.

Mevduat bankaları birinci fıkranın (b) ve (t), katılım bankaları (a),
kalkınma ve yatırım bankaları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetleri
gerçekleştiremezler.
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1.3. Bankaların Kuruluş Şartları
Mevduat sahiplerinin haklarının zedelenmemesi ve para ve finansal piyasalarında fon
aktarım mekanizmasının sağlıklı bir biçimde çalışmasının sağlanmasının gerekliliği
bankaların kuruluş şartlarının ve kurucu ortaklarının niteliklerinin titizlikle belirlenmesi
sonucunu doğurmuştur.
Kanunun 7. Maddesi Kuruluş şartlarına ilişkindir. Bu madde uyarınca Türkiye'de
kurulacak bir bankanın:
a.

Anonim şirket şeklinde kurulması

b.

Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması

c.

Kurucularının bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması

d.
Yönetim Kurulu üyelerinin bu Kanunun kurumsal yönetim hükümlerinde
belirtilen nitelikleri ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek meslekî tecrübeyi haiz
olması
e.
Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı
ile uyumlu olması
f.
Nakden ve her türlü muvazaadan âri olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz
milyon Yeni Türk Lirası olması
g.

Ana sözleşmesinin bu Kanun hükümlerine uygun olması

h.
Kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı ve
organizasyon şemasına sahip olması
i.

Konsolide denetimini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması

j.
Öngörülen faaliyet konularına ait iş plânlarını, kuruluşun malî yapısı ile ilgili
projeksiyonlarını sermaye yeterliliğini de içerecek şekilde, ilk üç yıl için bütçe plânını ve
yapısal örgütlenmesini gösteren bir faaliyet programını iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim
sistemi de dâhil olmak üzere ibraz etmesi, şarttır.
Kalkınma ve yatırım bankaları için ödenmiş sermaye, birinci fıkranın (f) bendinde
belirtilen tutarın üçte ikisinden az olamaz.

1.4. Kurucularda Aranan Nitelikler
Kanunun kurucularda aranan nitelikler başlığını taşıyan 8. Maddesi banka kurucu
ortaklarının hangi niteliklere sahip olmamaları gerektiğini belirlemektedir.
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a. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato
ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş
olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması
b. Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya
kontrolü elinde bulundurmaması
c. Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan
finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının
temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık
yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında,
Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve
yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde
bulundurmaması
d. Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla
cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununun ve ödünç para verme isleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren
hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karsı islenen suçlar ile
Devlet sırlarını açığa vurma Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına
karsı suçlar, Devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karsı
suçlar, milli savunmaya karsı suçlar, Devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, yabancı
devletlerle olan ilişkilere karsı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten
hükümlü bulunmaması
e. Gerekli malî güç ve itibara sahip bulunması
f. İsin gerektirdiği dürüstlük ve yeterliliğe sahip olması
g. Tüzel kişi olması hâlinde, risk grubu ile birlikte ortaklık yapısının şeffaf ve açık
olması şarttır.
Bankaların tüzel kişi kurucu ortaklarının doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya
sahip gerçek kişi ortaklarının bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f)
bentlerinde yer alan şartları taşıması gerekir.

23

Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla kurulmuş çok taraflı kredi
kuruluşları ve finansal kuruluşlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
uygulanmaz.

1.5. Mevduat Sahiplerinin Haklarını ve Sistemin Sağlıklı Bir Biçimde
İşlemesini Güvence Altına Alan Hükümler
Bankaların sağlıklı ve güvenli bir biçimde faaliyetlerini sürdürmesi tasarruf sahipleri
kadar finansal piyasaların en önemli aktörlerinden biri olarak ekonomide fon aktarım
mekanizmasının etkin bir biçimde çalışması açısından da önemlidir. Bu amaçla yasa koyucu
bankacılık faaliyetlerini düzenleme ve denetleme yetkisini haiz bir kamu tüzel kişiliği
oluşturulmasını öngörmüş; bankaların kuruluşunu ve faaliyete geçmelerini, ana sözleşme
değişikliklerini kurumun iznine bağlamış; bankaların faaliyetlerini uygulamaları gereken
kurumsal yönetim ilkelerini doğrultusunda yerine getirmelerini zorunlu tutmuş; kredi ve
ortaklık paylarına ilişkin sınırlamalar getirmiştir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumuna, iç kontrol ve iç denetim sistemleri, finansal raporlama, öz kaynaklar ve likiditeye
ilişkin yönetmelik ve tebliğler düzenleme, standartlar belirleme ve uygulama yetkisi verilmiş;
tasarruf mevduatının sigortalanması ve bankaların mali gücünün zayıflaması ve faaliyetlerinin
durdurulması durumunda tasarruf sahiplerinin sigortalanmış mevduat tutarının ödenmesini
gerçekleştirmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur.

1.5.1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde
çalışması, malî sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması
amacıyla (M.93) Kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu kurulmuştur. (M.82) Kurumun merkezi İstanbul’dadır.
Kurum, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. Kurum’un karar
organı olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 7 üyeden oluşur ve en az 4 üyenin
aynı yönde oyu ile karar alır.
Bankaların kuruluş, faaliyete geçme, yurt içi ve dışında şube açmaları, yabancı
bankaların Türkiye ‘de şube açması ve faaliyete geçmesi, sermaye artırımı, ana sözleşme
değişikliği, birleşme devir ve hisse değişimi Kurul’un iznine bağlıdır.
Kurul gerektiğinde faaliyet iznini iptal ederek bankanın faaliyetlerine son verebilir (M.
72) Kurum’un görev ve yetkileri iki başlık altında toplanabilir.
a. Düzenleme Yetkisi
b. Gözetim ve Denetim Yetkisi
1.5.1.1. Düzenleme Yetkisi
Kurum, Kurul kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve tebliğler
çıkarmaya yetkilidir.
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Kurum, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kendisine
verilen yetkilerini, Kurulca tesis edilecek düzenleyici işlemler veya alınacak özel nitelikli
kararlar ile kullanır.
Kurum, iç düzenlemeleri dışındaki düzenleyici işlemlerini yürürlüğe koymadan önce
sektör stratejisi ve politikaları ile ilişkisinin kurulması bakımından ilişkili Bakanlığın,
kalkınma plânı ve yıllık programla ilişkisinin kurulması açısından Devlet Plânlama Teşkilatı
Müsteşarlığının ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alır.
İlişkili Bakanlık ve Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı en geç yedi gün içinde
cevap vermezse olumlu görüş verilmiş sayılır. (93. Maddenin 8/3/2006-5472/1 maddesiyle
değiştirilmiş birinci cümlesi)
1.5.1.2. Gözetim ve Denetim Yetkisi
5411 Sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar hakkında diğer kanunlarda yer alan
hükümlerin uygulanmasının ve bu kuruluşların her türlü işlemlerinin gözetimi ve yerinde
denetimi ve bu Kanun kapsamındaki kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan bazda risk
yapısı, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri ile varlıkları, alacakları, öz
kaynakları, borçları, kâr ve zarar hesapları, yükümlülükleri ve taahhütleri arasındaki ilgi ve
dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu kuruluşların kurumsal
yönetim ilkelerine uyum seviyesinin gözetimi, tahlili ve ölçümü Kurum tarafından yapılır.
Kurum, bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılan yıllık finansal raporların yapısı,
uygunluğu ve güvenilirliğinin değerlendirilmesini de yerine getirir.
Kurum denetim görevini Bankalar Yeminli Murakıpları vasıtasıyla yerine getirir.
Başkan, yapılacak yerinde denetimde, Kurumun meslek personelini oluşturan bankalar
yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzmanı ve yardımcıları, bilişim uzmanı ve
yardımcıları, hukuk uzmanı ve yardımcıları arasından uygun göreceği bir denetim ekibini
görevlendirir.
Kurum, bankalardan, bunların bağlı ortaklıklarından, nitelikli paya sahip oldukları
ortaklıklardan, birlikte kontrol ettikleri ortaklıklardan, şubeleri ile temsilciliklerinden, destek
hizmeti kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun hükümleri ile ilgili
görecekleri bütün bilgileri gizli dahi olsa istemeye, bunların vergiyle ilgili kayıtları dâhil
olmak üzere tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkili olup, bilgi istenenler de
istenilen bilgileri vermekle, defter, kayıt ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmakla, tüm
bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak Kurumun yerinde denetim yapan
meslek personeline açmakla, verilerin güvenliğini sağlamakla ve muhafaza etmek zorunda
oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin
mikro fiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara
erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifrelerini inceleme
için ibraz etmek ve işletmekle yükümlüdür.
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Kamu kurum ve kuruluşları, Merkez Bankası ve benzeri kuruluşlar ile Risk Merkezi
görevleriyle ilgili olarak istenecek her türlü bilgi ve belgeyi gizli de olsa Kurumun yerinde
denetim yapan meslek personeline geciktirilmeksizin verirler (Madde 95).
Kanunun 96. Maddesi de kapsamındaki tüm kuruluşları, bunların bağlı ortaklıkları ve
nitelikli paya sahip olduğu ortaklıkları, birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, şubeleri ile
temsilcilikleri, bağımsız denetim, değerleme ve destek hizmeti kuruluşlarını gizli dahi olsa bu
Kanunun uygulanması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi Kurumun talebi üzerine
Kuruma tevdi etmekle yükümlü kılmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, Devletin güvenliği ve temel dış
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile meslek sırrı, aile hayatının gizliliği ve
savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve
sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından bu Kanun
kapsamında verilen görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi uygun
süre ve ortamda, sürekli veya münferit olarak vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz
etmeye ve incelemeye hazır bulundurmaya, tüm bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına
uygun olarak ilgili personele açmaya, verilerin güvenliğini sağlamaya ve muhafaza etmek
zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere
ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu
kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri
incelemek için ibraz etmeye ve işletmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre
içerisinde söz konusu talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler
(Madde 96).

İptali

1.5.2. Kuruluş ve Faaliyete İlişkin İzinler, İznin Sınırlandırılması ve

Kuruluş şartlarını yerine getiren bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir
bankanın Türkiye'deki ilk şubesinin açılmasına, bu Kanunda öngörülen şartların yerine
getirilmesi kaydıyla Kurulun en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınacak kararla
izin verilir.
Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyetinde bulunmak üzere banka kurulması
veya yurt dışında kurulu bankalarca bu amaçla şube açılması, bunların faaliyet alanları ile
finansal raporlama ve denetim usulleri ve faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak
durdurulması Kurul kararıyla belirlenir (Madde 6).
Kuruluş işlemlerini tamamlayan bankanın faaliyete geçmesi için Kurul ‘un izni şarttır.
Kuruluş izni almış olan bankaların faaliyete geçebilmesi için:
a. Sermayesinin nakit olarak ödenmiş ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek
düzeyde olması
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b. Kurucuları tarafından 7’nci maddede belirtilen asgarî sermayenin yüzde onu
tutarındaki sisteme giriş payının en az dörtte birinin Fon hesabına yatırıldığına dair belgenin
ibraz edilmesi
c. Faaliyetlerinin kurumsal yönetim hükümlerine uygunluğunu sağlaması ve yeterli
personel ve teknik donanıma sahip olması
d.

Yöneticilerinin, kurumsal yönetim hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olması

e. Kurulca faaliyet konularını yürütebilecek yeterliliğe sahip olunduğu kanaatine
varılması, gerekir (Madde 10).
Banka kurucularında aranan nitelikler 8. Maddede belirlenmiştir. Yönetim Kurulu
üyelerinin (Madde 23) ve üst düzey yöneticilerin de aynı nitelikleri taşıması gerekir.
Bankaların ana sözleşme değişiklikleri (Madde 16.) , sermaye artırımı (Madde 17),
pay edinim ve devirleri (Madde 18) Kurum ‘un iznine tâbidir.
Yapılan izin başvuruları, denetimin etkin bir şekilde ifa edilmesine engel olabilecek
nitelikte doğrudan veya dolaylı herhangi bir ilişkinin varlığı veya izne tâbi işlem için
öngörülen koşulların, niteliklerin, yeterliliklerin izin başvurusu esnasında ya da değerlendirme
sürecinde sağlanamaması veya kaybedilmesi hâlinde Kurulca reddedilir (Madde 21).

27

Uygulamalar
1) Bankanın tanımını yapınız.
Banka mevduat ve/veya kredi olarak topladığı fonları belli bir bedel karşılığında fon
gereksinmesi olan tüzel ve özel kişilere kredi olarak kullandıran bir para piyasası aracı
kuruluşudur.
2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Tanımlara ilişkin 3. Maddesi’ne göre
Banka türleri nelerdir?
Mevduat, katılım ve kalkınma ve yatırım bankalarıdır.
3) Mevduat Bankaları nedir ve görevi nedir?
Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak
esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların
Türkiye'deki şubeleridir
4) BDDK ne demektir?
Bddk, Bankacılık kesiminini, objektif ve bağımsız bir otorite tarafından gözetim
altına alınması, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli bir şekilde
çalışmasını sağlamak, haksız rekabetlerin önüne geçmek, kredi sisteminin etkin bir şekilde
çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. kurum 23 Haziran 1999 yılında
kurulmuştur, merkezi ise Ankara’dadır. 7 kişilik bir kurulun yönetimi altında yürütme ve
denetleme birimlerinden oluşmaktadır.
5) BDDK’nın amaçları nelerdir?
1- Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamak,
2- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
3- Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
4- Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir

şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme,
tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.
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Uygulama Soruları

1) Bankayı tanımlayarak, faaliyet konularından bahsediniz.
2) Banka türlerini aralarındaki farkları belirterek açıklayınız.
3) Bankaların kuruluş şartları nelerdir?
4) Kurucularda aranan nitelikleri açıklayınız.
5) BDDK’nın görev ve yetkileri nelerdir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak banka ve bankacılık faaliyetlerine ilişkin temel kavramlar,
banka türleri, bankaların faaliyet konuları, kuruluş şartları, kurucularda aranan özellikler ve
mevduat sahiplerinin haklarını ve sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesini güvence altına alan
hükümler açıklandı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerin hangisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda zikredilen banka
türlerinden değildir?
a ) Mevduat Bankaları
b ) Katılım Bankaları
c ) Yatırım Bankaları
d ) Ticari Bankalar
e ) Kalkınma Bankaları
2) Bankacılık konusunda düzenleme ve denetleme yapmak hangi kuruluşun
görevidir?
a ) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı
b ) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
c ) T.C. Merkez Bankası
d ) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
e ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
3) Bankaların kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin izin merci aşağıdakilerden
hangisidir?
a ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
b ) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
c ) Bankalardan sorumlu Devlet Bakanlığı
d ) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
e ) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
4) Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görev
kapsamında değildir?
a ) Bankaların faaliyete geçmesine izin vermek
b ) Bankaların ana sözleşme değişikliklerine izin vermek
c ) Bankanın faaliyette bulunma iznini kaldırmak
d ) Tasarruf mevduatını sigortalamak
e ) Bankaların kuruluşuna izin vermek
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5) Aşağıdakilerden hangisi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görev
kapsamına girer?
a ) Banka kredilerini onaylamak
b ) Bankacılık konusunda yasa yapmak
c ) Bankanın faaliyette bulunma iznini kaldırarak fona devredilmesine karar vermek
d ) Banka mevduatını sigortalamak
e ) Fona devredilen bankalarda sigortalı mevduatı mudilere ödemek
6) Ülkemizde bankalar hangi hukuki şirket formunda kurulabilir?
a) Limited Şirket
b) Anonim Şirket
c) Kollektif Şirket
d) Holding Şirket
e) Komandit Şirket

Cevaplar
1) d , 2) e, 3) a, 4) d, 5) c, 6) b
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2. BANKA VE BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL
KAVRAMLAR II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Kurumsal Yönetim ve Bankacılıkta Kurumsal Yönetim İlkeleri

2.2.

Finansal Raporlama (37-42 Maddeler)

2.3.

Bankacılıkta Sınırlamaya Tâbi İşlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bankacılıkta Kurumsal Yönetim İlkelerinin neler olduğu, Bankacılıkta Finansal
Raporlamanın nasıl ve hangi kurumlara yapıldığı, Bankacılıkta Sınırlamaya Tâbi İşlemlerin

neler olduğu.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Banka ve Bankacılık
Faaliyetlerine İlişkin Temel
Kavramlar

İleride kullanılacak olan
kavramları ve temel
bankacılık faaliyetlerine
ilişkin bilgileri öğrenir.

Metinler, bankacılık
faaliyetlerine ilişkin kanun
maddeleri ve örnekler ile
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Kurumsal Yönetim İlkeleri



Finansal Raporlama



Risk Grubu



Nitelikli Pay



Hakim Ortak



Kredi Sınırları



Ortaklık Payları



Büyük Kredi
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Giriş

Bu bölümde Banka ve Bankacılık faaliyetlerine ilişkin temel kavramlardan olan
bankacılıkta Kurumsal Yönetim ilkeleri, bankacılkta finansal raporlama ve Bankalarda
sınırlamata tabi olan işlemlerden bahsedilmiştir.
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2.1. Kurumsal Yönetim ve Bankacılıkta Kurumsal Yönetim İlkeleri
Kurumsal yönetim, özellikle son yıllarda, şirketlerin daha etkin, verimli ve şeffaf bir
biçimde yönetilebilmeleri bakımdan önemini artıran bir yaklaşım haline gelmekte ve yönetim
kurulu, pay sahipleri ile şirket üst düzey yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistem
olarak tanımlanmaktadır. Temel amaç ise, şirketle doğrudan ve dolaylı ilişki içerisinde olan
tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasıdır.
Kurumsal yönetim teorisi ve kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler dört temel ilke
üzerine odaklanmaktadır:
1- eşitlik,
2- şeffaflık,
3- hesap verebilirlik ve
4- sorumluluk.
Kurumsal yönetimin söz konusu dört temel ilkesi, şirket performansının ölçülmesi ve
geliştirilmesi ve amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla birbirleriyle ilişkilendirilmektedir.
Ayrıca, kurumsal yönetimin yerine getirilmesi ile pay sahiplerine değer yaratılacağı ve
toplumsal değerlere de saygılı olunacağı beklenmektedir.
1- Eşitlik ilkesinde, şirket pay sahiplerine adil ve eşit davranılması istenmektedir. Bu
ilke ile azınlık pay sahipleri ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere tüm pay sahibi
haklarının korunması ve pay sahipliği ile ilgili olarak yapılan tüm sözleşmelere uyulması
amaçlanmaktadır.
2- Şeffaflık ilkesinde, şirket faaliyetleri ile ilgili şirket pay sahipleri ile muhtemel
yatırımcıları ilgilendiren tüm bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması istenmektedir. Şirketin
faaliyet sonuçlarını gösteren en önemli doküman olan mali tabloların, şirketin tüm
faaliyetlerinin gerçek sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, mali
tablolara yansıyan işlem ve olguların neden ve nasıl yapıldığının açıklanması ve bunun
kamuoyu ile paylaşılması şirket hakkında güveni artıran bir unsur olacaktır. Bu amaçla
uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uyulmak suretiyle mali tablolar
düzenlenmelidir.
3- Hesap verebilirlik ilkesinde, şirket faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile
birlikte açıklanması istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, yönetim kurulunun şirket üst
yönetiminin performansını objektif ve gerçekçi olarak bağımsız bir şekilde
değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin kurulması, şirket yöneticilerinin
pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi
gerekmektedir.
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4- Sorumluluk ilkesinde, şirketin kendi içine ve dışına karşı olan tüm
sorumluluklarının belirlenmesi istenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, şirketlerin kendi pay
sahipleri için artı değerler yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere
uyum göstererek faaliyetlerini sürdürmeleri, şirket içinde gerekli görev dağılımlarının
yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu birimlerin şirketin yönetim
kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve etkin olarak şirket lehine
çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda görev verilmesi
gerekmektedir.
Kurumsal Yönetim ilkeleri Bankacılık Kanununun 3. Kısmında dört bölüm halinde ele
alınmıştır.
Birinci Bölüm Yönetim başlığını taşımaktadır. 22-28. Maddelerden oluşan bu
bölümde 22. Maddede Kurum Kurumsal Yönetim İlkelerini belirlemekle
görevlendirilmektedir. Bu Madde uyarınca Kurum 1 Kasım 2006 tarihli Bankaların
Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik’i düzenlemiştir. Bu yönetmeliğin ekinde
Kurumsal Yönetim İlkeleri yer almaktadır. Bu ilkeler 7 adet olup şu başlıkları taşımaktadır:

2.1.1. Bankaların Kurumsal Yönetim İlkeleri
İlke 1- Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır.
İlke 2- Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
İlke 3- Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri
haiz ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka faaliyetleri
hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir.
İlke 4- Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz
ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır.
İlke 5- Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından
etkin olarak yararlanılmalıdır.
İlke 6- Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri
ile uyumu sağlanmalıdır.
İlke 7- Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.
Kanunun 23. Maddesi Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışmasına ilişkindir.
Yönetim Kurulu üyelerinin ve murahhas üyelerin 8. Madde’ de belirtilen koşullara uygun
olmaları gerekmektedir.
24. Maddede Denetim Komitesi ele alınmaktadır. Banka ve konsolide denetime tâbî
kuruluşlarında icraî görevi bulunmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki
üyeden oluşan Denetim Komitesi yönetim kurulu adına bankanın iç kontrol, risk yönetimi ve
iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama
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sistemlerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin
bütünlüğünü gözetmek, bağımsız denetim kuruluşlarının yönetim kurulu tarafından
seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu tarafından seçilen
bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, bu Kanun kapsamında
ana ortaklık niteliğindeki kuruluşlarda, konsolide denetime tâbi kuruluşların iç denetim
işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamakla görevli ve
sorumludur.
25. Madde Genel Müdür ve yardımcılarına ilişkindir. Genel Müdür ve yardımcılarının
eğitim ve mesleki yeterliliğe sahip olmaları gereklidir. Genel Müdür yardımcıları için gerekli
koşullar diğer pozisyonlardaki üst düzey yöneticiler için de geçerlidir.
26. Madde 8. Madde’nin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde de belirtilen
koşullara uygun olmayan kişilerin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve imza yetkisini
haiz yönetici olarak çalıştırılmasını yasaklamaktadır.
Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlâl
ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve
haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı
ile geçici olarak kaldırılır.
Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar.
27. Madde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının mal beyanı
verme ve mahkeme huzurunda yemin etme mükellefiyetine ilişkindir.
28. Madde’ de ise yönetim kurulu kararlarının karar defterine işlenme ve imzasına
ilişkin huşuları belirlemektedir.

2.1.2. İç Sistemler
İç sistemlere ilişkin 29. Maddede bankaların maruz kaldıkları risklerin izlenmesi ve
kontrol altına alınması amacıyla tüm şube ve konsolidasyona tâbi ortaklıklarını kapsayan
yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle
yükümlü olduğunu belirtmektedir.
30. Madde iç kontrol sistemi, 31. Madde risk yönetimi ve 32. Madde de iç denetim
sistemine ilişkin hükümleri içermektedir.

2.1.3. Yetkili Kuruluşlar
Kurumsal Yönetimi konu eden 3. Kısım’ın yetkili kuruluşlar konu edinmektedir. Bu
bölümde Bağımsız Denetim Kuruluşları ( Madde 33 ),Değerleme ve Derecelendirme
Kuruluşları (Madde 34), Destek Hizmet Kuruluşları (Madde 35), Sorumluluk Sigortasına
(Madde 36) ilişkin hükümler bulunmaktadır.
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Bankaların finansal tablolarının bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesi
gerekmektedir. Bağımsız denetim kuruluşları denetimleri sırasında, bankanın varlığını
tehlikeye sokabilecek veya yöneticilerin Kanun veya esas sözleşmeyi ihlâl etmiş olduklarını
gösteren hususları tespit ettikleri takdirde durumu derhal Kuruma bildirmek zorundadır. Bu
nedenle bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi, ücretlerinin belirlenmesi bağımsız yönetim
kurulu üyelerinden oluşan denetim komitesi öngörülmüştür. Bu kuruluşların yetkilendirilmesi
ve faaliyetleri,
bu kuruluşlar tarafından bankaların bilgi sistemleri ve süreçlerinin
denetlenmesi Kurum tarafından hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
Bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi yazılım ve teknik
konularda destek hizmetlerinin satın alınmasını gerektirir. Bu sistemlerin bankanın iç kontrol
ve iç denetimini zayıflatmayacak, işlemlerin gerçekleştirilmesi, kaydedilmesi ve saklanması
aşamalarında dışardan müdahaleye meydan vermeyecek bir şekilde kurulması ve işletilmesi
gerekmektedir.
Bağımsız denetim kuruluşlarının verdikleri hizmetlerden doğabilecek zararları
karşılamak amacıyla yurt içinde veya yurt dışında kurulu sigorta şirketlerine sorumluluk
sigortası yaptırmaları zorunludur.

2.1.4. Finansal Raporlama (37-42 Maddeler)
İç Sistemler kısmında dördüncü bölüm finansal raporlama konusunu düzenlemektedir.
Bankalar işlemlerini uluslararası muhasebe standartlarına uygun bir biçimde
muhasebeleştirmek ve finansal raporlarını paydaşların bilgi edinme ihtiyacını karşılayabilecek
biçim ve içerikte, anlaşılır, güvenilir ve karşılaştırılabilir, denetime, analize ve yorumlamaya
elverişli olacak şekilde zamanında ve doğru olarak düzenlemek zorundadır (Madde 37).
Bankalar tarafından hazırlanan finansal raporlardan Kurulca belirlenecek olanların,
yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan
sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler
tarafından ad, soyadı ve unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya ilişkin
düzenlemelere ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanması zorunludur
(Bankacılık Kanunu, Madde 39). Düzenlenen finansal tablolar ilgili mercilere sunulması ve
ilân edilmesi gerekmektedir.
Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına,
faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik
beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız
denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar (Madde 40).
Yönetim kurulu düzenlenen finansal tabloların ve kamuya açıklanan raporların
bankanın varlıklarını, yükümlülüklerini, gelir ve giderlerini ve nakit akışlarını gerçeğe uygun
bir biçimde yansıtmasından sorumlu olup, bu tabloların hazırlanması, onaylanması,
denetlenmesi, yetkili mercilere sunulması ve yayımlanması dâhil finansal raporlama
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sistemini, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve
uygulamayı gözetmekle yükümlüdür (Bankacılık Kanunu, Madde 41).
42. Madde ise belgelerin saklanmasına ilişkindir. Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili
belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde doğruluğu konusunda şüpheye yer
vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış tarih ve numara sırası verilerek
düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili banka nezdinde on yıl süreyle saklanması
zorunludur.
Kurum tarafından düzenlenen 1.11.2006 tarihli Bankaların muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik ‘in 1. Maddesinde amaç, bankaların; muhasebe ve raporlama sisteminde şeffaflık
ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin
gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,
konsolide ve konsolide olmayan bazda mali durumları, mali performansları ile yönetimin
etkinliği hakkında bilgileri içeren finansal tablolarının zamanında ve doğru bir şekilde
hazırlanması, raporlanması ve yayımlanmasına ve belgelerin saklanmasına ilişkin usul ve
esasları düzenlemek olarak belirtilmiştir.
Aynı yönetmeliğin 4. Maddesi ise bankalar, faaliyetlerini bu Yönetmelik ve Kurulca
çıkarılacak tebliğlere göre muhasebeleştireceklerini belirtmekte ve faaliyetlerin, 16/1/2005
tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulunun 1 numaralı Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin
Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesi esasını getirmektedir.
Kurul bu madde doğrultusunda 10.02.2007 tarihinde Bankalarca Kamuya
Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında
Tebliğ’i çıkarmıştır.
Bu tebliğde bireysel ve konsolide bazda, mevduat, kalkınma ve katılım bankalarının
kamuya açıklanacak finansal tablolarında, bu tablolara ilişkin dipnotlarda bulunması gereken
detaylar ve özellikler ile bankanın ortaklık yapısı, pay oranları, menkul ve gayrimenkul
varlıkları, iştirak bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıkları, kredilerin türlerine,
ilişkili, taraflara verilen krediler ile donuk alacaklarla ilgili bilgilere, krediler için ayrılan
genel ve özel karşılıklara, kaynak yapısına, mevduata, kullandığı kredilere öz kaynaklarına,
bilanço dışı varlık ve yükümlülüklerine, sermaye yeterlilik oranının hesaplanmasına, türleri
ve kaynakları itibariyle gelir ve giderlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamaların şekil ve
esasları belirlenmektedir.
Bu tebliğde ayrıca kredi, piyasa ve operasyonel risklere esas olan tutarların
hesaplanması amacıyla düzenlenmesi gereken tablolarda bulunması gerekli detaylara yer
verilmektedir.
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2.1.4.1. Yıllık Faaliyet Raporu
Bankalar, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına,
faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik
beklentilerine ilişkin bilgileri, finansal tablolarını, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız
denetim raporunu da içeren yıllık faaliyet raporu hazırlamak zorundadırlar. Faaliyet
raporunun hazırlanmasına, ilgili mercilere bildirilmesine ve kamuya açıklanmasına ilişkin
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir (Madde 40).
2.1.4.2. Finansal Raporlamadan Sorumluluk
Yönetim kurulu, bu Kanunun 37’nci maddesi uyarınca faaliyetlerin
Muhasebeleştirilmesi muhasebeleştirilmesi, finansal tabloların hazırlanması, onaylanması,
denetlenmesi, yetkili mercilere sunulması ve yayımlanması dâhil finansal raporlama
sistemini, görev, yetki ve sorumlulukları belirlemek, bilgi sistemlerini yeterli hale getirmek ve
uygulamayı gözetmekle yükümlüdür (Madde 41).
2.1.4.3. Muhasebe Belgelerinin Saklanması
Alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı
hâllerde sıhhatlerinden şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile
alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili
banka nezdinde on yıl süreyle saklanır. Bu belgelerin mikrofilm, mikro fiş seklinde veya
elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkündür. Bu maddenin
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Kurulca belirlenir (Madde 42).
2.1.4.4. Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu
8 Kasım 2006 tarihli Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine
İlişkin Tebliğin 5. Maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca ana ortaklık bankalar, Kanunda
öngörülen konsolide bazda sınırlama ve oranlara esas teşkil etmek üzere, dördüncü, beşinci ve
altıncı fıkralarda belirtilen istisnalar dışında, kredi kuruluşu veya finansal kuruluş
niteliğindeki ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, yıl
sonları ile Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarını
uygulayarak konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlüdürler.
Aynı Tebliğde 3.12.2008 tarihinde yapılan değişiklikle hükmü konsolidasyon kapsamı
genişletilmiş ve ana ortaklık bankalara yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla kredi
kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ortaklıkları
ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde, Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulayarak niteliği ve içeriği Kurulca belirlenecek olan konsolide finansal
tabloları da düzenlemek ve düzenlendiği dönemi takip eden en geç beş ay içerisinde internet
sitelerinde yayımlamak yükümlülüğünü getirmiştir. Kurul, söz konusu finansal tabloların,
1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

44

hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulmasını zorunlu tutmaya yetkilidir Madde
5/6.

2.2. Sınırlamaya Tâbi İşlemler, Öz kaynaklar ve Standart Oranlar
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu bankaların faaliyetlerine bir takım sınırlamalar ve
standart ölçüler getirmiştir. Bu sınırlamaların amacı bankaların kredi ve likidite risklerini
azaltmak ve tasarruf sahiplerinin haklarını korumaktır. Bankaların doğrudan ve dolaylı pay
sahipliği vasıtasıyla hâkim ortakları, bağlı ortaklıkları ve bunlarla birlikte bir risk grubu
oluşturan özel ve tüzel kişileri yararlandırmak faaliyette bulunmalarını önlemek üzere nitelikli
pay ve risk grubu kavramları üzerinde durulmuştur.

2.2.1. Risk Grubu
Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel
müdürü, bunların birlikte veya tek basına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri, ya
da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü
oldukları ortaklıklar bankanın dâhil olduğu risk grubunu oluşturur (Madde 49 ).
Kanunun 3.tanımlara ilişkin 3. Maddesinde nitelikli pay, bir ortaklığın sermayesinin
veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını oluşturan
paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren payları,
hâkim ortak ise bir ortaklığı doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol
eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtilen risk gruplarının belirlenmesinde birlikte kontrol edilen ortaklıklar,
bu ortaklıkların kontrolünü birlikte sağlayan her bir hissedarın risk grubuna dâhil edilir.
Bu maddenin uygulanmasında aralarında birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer
bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti
veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler ilgili risk gruplarına dâhil edilir.
Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığına, genel veya katma bütçeli dairelere ait bankalar; doğrudan veya dolaylı olarak
kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte bir risk grubu oluşturur.
Bankalar dışındaki kamu iktisadi teşebbüslerinin veya hisselerinin çoğunluğu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları, sermaye,
yönetim ve denetimlerine hâkim oldukları bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte bir
risk grubu oluşturur.
Bu maddenin uygulanmasına, banka ve ortaklıklarda yönetim kurulu üyesi ve genel
müdür olarak görev yapanlar ve velâyet altında olmayan çocuklar bakımından aynı risk
grubuna dâhil edilecek gerçek ve tüzel kişilerin tespitine ilişkin usûl ve esaslar Kurulca
belirlenir.
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Bankacılık Kanunu krediler, ortaklık payları, gayrimenkul ve emtia üzerine işlemler,
sandık ve vakıflara ilişkin işlemler ve bağışlar konularında sınırlamalar getirmiştir.

2.2.2. Kredi Sınırları
Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna
kullandırılabilecek kredilerin toplamı öz kaynakların yüzde yirmi beşini aşamaz. Bu
oran, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında tanımlanan risk grubu bakımından yüzde yirmi
olarak uygulanır. Kurul, bu oranı yüzde yirmi beşe kadar yükseltmeye veya kanunî haddine
kadar indirmeye yetkilidir.
Bir adi ortaklığa verilen krediler, sorumlulukları oranında ortaklara Kullandırılmış
sayılır. Bankalarca hâkim ortak veya nitelikli pay sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın
bankaların sermayesinin yüzde bir ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan
tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere kullandırılacak kredilerin toplamı öz
kaynaklarının yüzde ellisini aşamaz.
Birlikte kontrol edilen ortaklıklara kullandırılan krediler, bu ortaklıkları birlikte
kontrol eden hissedarların her birinin ortaklık sermayesinde sahip olduğu payların, birlikte
kontrol ettikleri toplam paya oranı ölçüsünde ortaklığı birlikte kontrol eden her bir hissedarın
dâhil olduğu risk grubuna kullandırılmış sayılır.
Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna öz kaynakların yüzde onu veya
daha fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı öz
kaynakların sekiz katını asamaz.
Bir risk grubuna kullandırılan kredilerin teminatını oluşturmak üzere aynı risk grubuna
dâhil gerçek veya tüzel kişilerden kabul edilen aval, garanti ve kefaletler risk grubuna ait
kredi sınırlarının hesabında dikkate alınmaz.
Gayrı nakdî krediler, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer
sözleşmeler, kabul edilen aval, garanti ve kefaletler, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlarla
gerçekleştirilen işlemler, Kurulca kabul edilecek ülkelerin merkezî yönetimleri, merkez
bankaları ve bankaları ile yapılan işlemler veya bunlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti
edilen bono, tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, verilen diğer garantiler karşılığı
yapılan işlemler kredi sınırlarının hesabında Kurulca belirlenen esaslar ve oranlar dâhilinde
dikkate alınır (Madde 54).
Bu madde hükümleri, ana ortaklık bakımından konsolide esasa göre uygulanır.

2.2.3. Kredi Sınırlamalarına Tâbi Olmayan İşlemler
Aşağıdaki kredi işlemleri 54 üncü maddedeki sınırlamalara tâbi değildir:
a. Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olan işlemler.
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b. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi
garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler.
c. Merkez Bankası nezdindeki piyasalarda veya kanunla teşkilatlanmış diğer para
piyasalarında yapılan işlemler.
d. Aynı kişiye ya da aynı risk grubuna yeni kredi tahsisi hâlinde daha önce yabancı
para cinsinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredilerin, müteakiben tahsis edilen
kredinin kullandırılmaya başlandığı tarihteki cari kurdan dikkate alınması kaydıyla çek ve
kredi kartı kullandırılmaları hariç, kredilerde kur değişikliklerinin doğurduğu artışlar ile
vadesi geçmiş kredilere tahakkuk ettirilen faiz, kâr payı ve diğer unsurlar.
e. Her türlü sermaye artırımları dolayısıyla bedelsiz edinilen ortaklık payları ile
ortaklık paylarının herhangi bir fon çıkısı gerektirmeyen değer artışları.
f. Kurulca belirlenecek esaslar dâhilinde bankaların kendi aralarındaki işlemler.
g. Kurulca belirlenecek esas ve süreler çerçevesinde elden çıkarılması kaydıyla halka
arza aracılık yüklenimleri kapsamında edinilen ortaklık payları.
h. Öz kaynak hesabında indirilecek değer olarak dikkate alınan
i. Kurulca belirlenecek diğer işlemler ( Madde 55 ).

2.2.4. Ortaklık Paylarına İlişkin Sınırlamalar
Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı
kendi öz kaynaklarının yüzde on beşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi
öz kaynaklarının yüzde altmışını asamaz. Kanunun 55 inci maddesinin (e) bendinde belirtilen
işlemler, birinci fıkrada belirtilen sınırların hesabında dikkate alınmaz. Birinci fıkrada
zikredilen sınırların aşılması hâlinde, aşım tutarı öz kaynak hesaplamasında ana sermayeden
indirim kalemi olarak dikkate alınır.
Bankalar, kendilerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortaklıklarda
doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olamazlar, bunların hisse senetlerini rehin olarak
kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler (Madde 56).

2.2.5. Gayrimenkul ve Emtia Üzerine İşlemler
Bankaların gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı öz kaynaklarının %50’sini
aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan ve
gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır.
Bankalar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı
esas alan sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç
olmak üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli
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konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet
konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamazlar.
Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal
kiralama, kâr ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer
faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine
yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında
değerlendirilmez.
Alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan emtia ve gayrimenkullerin elden
çıkarılmasına usûl ve esaslar Kurul tarafından belirlenir (Madde 57).

2.2.6. Sandık ve Vakıflara İlişkin İşlemler
Bankalarca münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım,
emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının
kapatılması için kaynak aktarılamaz (Madde 58).

2.2.7. Bağış Sınırları
Bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir malî yılda yapılabilecek bağış
miktarı, banka öz kaynaklarının binde dördünü asamaz. Ancak, yapılan bağış ve yardımların
en az yarısının, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate
alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması zorunludur. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin
usûl ve esaslar Kurulca belirlenir (Madde 59).
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Uygulamalar
1) Bankacılıkta kurumsal yönetim ilkeleri bölümleri nelerdir? Bankacılıkta 7 adet
olan ilkeleri açıklayınız.
1. Yönetim
2. İç Sistemler
3. Yetkili Kuruluşlar
4. Finansal Raporlama
İlke 1- Banka içerisinde kurumsal değerler ve stratejik hedefler oluşturulmalıdır.
İlke 2- Banka içinde yetki ve sorumluluklar açıkça belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
İlke 3- Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz
ve kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalı ve banka faaliyetleri
hakkında bağımsız değerlendirme yapabilmelidir
İlke 4- Üst düzey yönetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirecek nitelikleri haiz ve
kurumsal yönetimde üstlenmiş oldukları rolün bilincinde olmalıdır.
İlke 5- Bankanın müfettişleri ile bağımsız denetim elemanlarının çalışmalarından etkin olarak
yararlanılmalıdır.
İlke 6- Ücret politikalarının bankanın etik değerleri, stratejik hedefleri ve iç dengeleri ile
uyumu sağlanmalıdır.
İlke 7- Kurumsal yönetimde şeffaflık sağlanmalıdır.
2) Yıllık Faaliyet Raporunun içermesi gerekli konular nelerdir?
Statüler, yönetim ve organizasyon yapıları, insan kaynakları, faaliyetleri, finansal
durumlarına ilişkin bilgiler ile, yönetimin değerlendirmeleri, geleceğe yönelik beklentiler,
finansal tablolar, özet yönetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporudur
3) Bankanın risk grubunu kimler oluşturur?
Bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel
müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri, ya
da bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü
oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur
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Uygulama Soruları
1) Bankacılıkta kurumsal yönetim ilkelerini oluşturan bölümlerden olan finansal
raporlamayı açıklayınız.
2) Yönetim kurulunun finansal raporlama sorumluluğu nedir?
3) Bankanın nitelikli payı ve hakim ortağı neyi ifade eder?
4) Bankalarda sınırlamaya tabi işlemler nelerdir? Kredi sınırlarını açıklayınız.
5) Büyük kredi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Banka ve Bankacılık faaliyetlerine ilişkin temel kavramlardan olan
bankacılıkta Kurumsal Yönetim ilkeleri, bankacılkta finansal raporlama ve Bankalarda
sınırlamata tabi olan işlemlerden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sınırlamaya tâbi işlemlerden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bankanın verdiği kredilere ilişkin sınırlamalar
Bankanın iştirakleri ve bağlı ortaklıklarındaki paylarına ilişkin sınırlamalar
Gayrimenkul ve emtia üzerine işlemlere ilişkin sınırlamalar
Bankanın aldığı kredilere ilişkin sınırlamalar
Sandık ve vakıflara ilişkin işlemlerde sınırlamalar

2) Bankaların gayrimenkullerine ilişkin sınırlama aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Banka gayrimenkullerinin net defter değeri aktif toplamının % 25'ini aşamaz.
Banka gayrimenkullerinin net defter değeri aktif toplamının % 50'sini aşamaz
Banka gayrimenkullerinin rayiç değeri aktif toplamının % 25'ini aşamaz
Banka gayrimenkullerinin net defter değeri öz kaynak toplamının % 50'sini aşamaz
Banka gayrimenkullerinin rayiç değeri öz kaynak toplamının % 50'sini aşamaz

3) Nitelikli pay ne demektir?
a) Bir ortaklığın sermayesinin %10 ve daha fazlasını oluşturan veya yönetim kuruluna
üye belirleme yetkisini veren paylar
b) Bir ortaklığın sermayesinin % 5 ve daha fazlasını oluşturan paylar
c) Bir ortaklığı kontrol edecek sermaye çoğunluğunu oluşturan paylar
d) Bir ortaklığın sermayesinin %20 ve daha fazlasını oluşturan paylar
e) İmtiyazlı paylar
4) Bir gerçek ya da tüzel kişiye kullandırılabilecek azami kredi tutarı ne kadardır?
a) Öz kaynakların % 25’ini aşamaz
b) Öz kaynakların % 10’unu aşamaz
c) Öz kaynakların 8 katını aşamaz.
d) Toplam kredilerin % 10’unu aşamaz
e) Aktifin % 5’ini aşamaz
5) Bankaların sermayesinin % 1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine
kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturan kişilere
kullandırılacak kredilerin
toplamı
en
fazla
ne kadar olabilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Öz kaynakların 12,5 katı
Öz kaynakların 8 katı
Aktifin % 10'u
Toplam kredilerin % 50'si
Öz kaynakların % 50'si
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6) Aşağıdakilerden hangisi risk grubu kapsamına girmez?
a) Bankanın nitelikli pay sahipleri
b) Bankanın sermayesine %25 oranında ortak olan kişinin genel müdürü olduğu
şirket
c) Bir yönetim kurulu üyesinin sınırsız sorumlu ortak olduğu şirket
d) Bankada yüksek tutarda mevduatı bulunan müşteriler
e) Bankanın denetim komitesi üyeleri

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)a, 4)a, 5)e, 6)d
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3. BANKA VE BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEMEL
KAVRAMLAR III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Ödenmiş Sermaye, Yedek Akçeler ve Öz Kaynaklar Konusunda Standartlar
3.1.1. Basel Komitesinin Kurulması ve I. Sermaye Uzlaşısı
3.1.2. Basel II. Sermaye Uzlaşısı
3.1.3. Basel III. Sermaye Uzlaşısı
3.1.4. Basel III İle Getirilen Yenilikler
3.1.5. Sermaye Yeterliliği Oranında Yer Alan Öz Kaynakların Hesaplanması
3.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin Hükümler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Banka ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Temel Kavramların devamı olarak
bankacılıkta sermaye kavramı,
2)
Ödenmiş Sermaye,
Standartların ne olduğu,

Yedek

Akçeler

ve

Öz

Kaynaklar

Konusundaki

3)

Basel Komitesinin Kurulma amacının ne olduğu I., II. Sermaye Uzlaşısı v

4)

Basel III İle Getirilen Yeniliklerin ne olduğu,

5)
Sermaye Yeterliliği Oranının önemi ve oranda yer Alan Öz Kaynakların
Hesaplanması
6)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin
Hükümlerin ne olduğu.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Banka ve Bankacılık
Faaliyetlerine İlişkin Temel
Kavramlar

İleride kullanılacak olan
kavramları ve temel
bankacılık faaliyetlerine
ilişkin bilgileri öğrenir.

Metinler, bankacılık
faaliyetlerine ilişkin kanun
maddeleri ve örnekler ile
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar



Basel Komitesi Sermaye Uzlaşısı



Bankalarda Özsermaye kavramı



Sermaye Yeterliliği Oranı



Katkı Sermaye



Sermaye Tabanı



TMSF
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Giriş
Bu bölümde Banka ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Temel Kavramların
devamı olarak bankacılıkta sermaye kavramı, Ödenmiş Sermaye, Yedek Akçeler ve
Öz Kaynaklar Konusundaki Standartların ne olduğu, Basel Komitesinin Kurulma
amacının ne olduğu I., II. Sermaye Uzlaşısı ve Basel III İle Getirilen Yeniliklerin ne
olduğu, Sermaye Yeterliliği Oranının önemi ve oranda yer Alan Öz Kaynakların
Hesaplanması Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin
Hükümlerin ne olduğu konularına değinilmiştir.
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3.1. Ödenmiş Sermaye, Yedek Akçeler ve Öz Kaynaklar Konusunda
Standartlar
5411Sayılı Bankacılık Kanunu Dördüncü Kısımı koruyucu hükümler başlığını taşıyan
1.Bölümündeki 43.-47. Maddeler öz kaynakları tanımlamakta ve standartlar getirmektedir.
Kurula bankaların varlıkları yükümlülükleri, taahhütleri, gelir ve giderleri ile finansal
yapılarını etkileyen diğer unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, analizi izlenmesi,
ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek
suretiyle gerekli düzenlemeleri yapma ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkili
kılmaktadır.
44. Madde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermaye ve yedek akçeleri
tanımlamaktadır. Aynı maddenin 3. fıkrasında öz kaynaklar, ana sermaye ve katkı sermaye
toplamı ile bu toplamdan sermayeden indirilecek değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak
tutara eşit olduğu belirtilmektedir.
45. Maddede sermaye yeterliliği bankaların maruz kaldıkları riskler nedeniyle
oluşabilecek zararlara karsı yeterli öz kaynak bulundurulması olarak tanımlanmakta ve
sermaye yeterliliği oranının kurum tarafından düzenlenecek yönetmelikte öngörülen usûl ve
esaslara göre hesaplanarak raporlanması yüzde sekiz oranından az olmamasının sağlanması
gerekmektedir.
Aynı maddenin 2. Fıkrasında Kurula iç sistemleri, aktif ve malî yapıları dikkate alarak
asgarî sermaye yeterliliği oranını artırmaya, bankalar bazında farklılaştırmaya kaynağı
katılma hesabı olan aktiflerin risk ağırlıklarının belirlenmesinde bu hesapların özelliklerini
dikkate almak suretiyle düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.
1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başlarında gerçekleşen banka batıklarından
edinilen deneyimlerin ışığında kanun koyucu 2005 yılında kabul edilen 5411 Sayılı Kanuna
likidite yeterliliği konusunda bir hüküm getirmiştir. 46. Madde uyarınca bankalar, Merkez
Bankasının uygun görüsü alınmak suretiyle Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara göre asgarî
likidite düzeyini hesaplamak, tutturmak, idame ettirmek ve raporlamak zorundadır.
Nihayet 47. Maddede belirlenmiş olan standartlara ilişkin olarak aşımların Kurulca
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde giderilmesi zorunlu tutulmaktadır.
Sermaye yeterlilik oranının hesaplanmasına yönelik olarak Kurul, 1 Kasım 2006
tarihinde Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik’i yayınlamıştır.
Gerek yasada gerekse yönetmelikteki hükümlerde söz konusu edilen standartlar Basel
Komitesi tarafından hazırlanan Basel Sermaye Uzlaşısı adı verilen düzenlemelere
dayanmaktadır.
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3.1.1. Basel Komitesinin Kurulması ve I. Sermaye Uzlaşısı
1971 yılında ABD’nin Bretton Woods Sistem’inden çıkmasıyla başlayan süreçte
dalgalı kur sistemine geçilmesi ardından döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalara ek
olarak, Ekim 1973’te başlayan Arap – İsrail Savaşı sırasında ABD ve Hollanda’nın İsrail’e
yardım etmeleri üzerine Petrol üreticisi Arap Ülkeleri teşkilatı OAPEC tarafından bu ülkelere
petrol ambargosu uygulanması sonucunda petrol fiyatları yükselmiş, bu yolla büyük kârlar
sağlayacaklarını gören diğer OPEC ülkeleri de üretimlerini kısarak bu oluşuma katkıda
bulunmuşlardır. Bu çalkantılı dönemde enerji açısından tamamen petrole dayalı teknolojiler
kullanan ileri sanayileşmiş ülkelerin maliyetleri yükselmiş ve zarara uğramışlardır. Başta
otomotiv sektörü olmak üzere sanayi ve hizmet sektörlerini ve petrol ve petrol türevlerini
kullanan halkları etkileyen bu durumdan gerek verdikleri kredilerin geri ödenmesinde
karşılaştıkları sorunlar, gerekse hane halkalarının tasarruf oranlarının düşmesi nedeniyle
bankalar olumsuz etkilenmişlerdir.
1974 de bankaların maruz kaldıkları riskler nedeniyle karşılaştıkları sorunlara çözüm
oluşturmak amacıyla G10 ülkeleri olarak adlandırılan ileri sanayi ülkelerinin Merkez Bankası
Guvernörleri tarafından Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) nezdinde Bankacılık
Düzenleme ve Denetim Uygulaması Komitesi adında bir komite oluşturulmuştur. Yaygın
olarak Basel Komitesi adıyla tanınan bu komite uzun çalışmalar sonucunda 1. Sermaye
Uzlaşısını oluşturmuş, üye ülkeler tarafından verilen görüş ve öneriler doğrultusunda son
şeklini alan bu uzlaşı 1988 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Basel Sermaye Uzlaşısı bankaların maruz kaldıkları risklere karşılık bulundurmaları
gereken öz kaynaklar için asgari bir oran belirlemektedir. Sermaye yeterliliği oranı olarak
adlandırılan bu oran şöyle hesaplanmaktadır:
Bu kriter uyarınca öz kaynaklar risk ağırlıklı varlıkların en az % 8 ine eşit olmak
zorundadır. Başka deyişle bir bankanın risk ağırlıklı varlıkları ile gayrınakdî kredileri toplamı
öz kaynaklarının en fazla 12.5 katına eşit olabilir.
Her hangi bir yaptırım gücü olmayan komitenin aldığı kararlar öneri niteliğinde
olmakla birlikte bu düzenlemelerine uymayan ülkelerin bankacılık sistemleri, uluslararası
platformda dışlanmakta, risk primleri de olumsuz yönde etkilenmektedir.

3.1.2. Basel II. Sermaye Uzlaşısı
Birinci Basel Uzlaşısının ilk oluşumunda sadece kredi riski öngörülmüştü. Sonraki
yıllarda faiz oranları, döviz kurları ve hisse senetleri borsalarındaki fiyat dalgalanmalarının da
bankaların faaliyetlerini sürdürmesini tehlikeye sokacak değer kayıpları yarattığı dikkate
alınarak, oranın paydasına nakdi ve gayrınakdi kredilerin yanı sıra fiyat dalgalanmalarından
kaynaklanan piyasa riski de dâhil edilmiştir.
Finansal piyasalardaki ve reel ekonomideki gelişmelerin bankaların maruz kaldıkları
riskler üzerindeki etkilerini sürekli olarak izleyen Basel Komitesi kredi ve piyasa risklerinin
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yanı sıra bankacılıkta kullanılan sistem ve süreçlerden ve / veya gerek çalışanların gerekse
yöneticilerin ve hâkim ortakların bilgisizlik, ihmal ya da kasta dayalı işlem ve eylemlerinden
kaynaklanan operasyonel risklerin de dikkate alınması gerektiği sonucuna vararak II. Basel
Sermaye uzlaşısını geliştirmiştir. 2004 yılında uygulanmasına geçilen bu uzlaşının ilk
aşaması sermaye yeterliliğine ilişkindir. Operasyonel risklerin de eklenmesiyle sermaye
yeterlilik oranı aşağıdaki şekle dönüşmüştür:
Özkaynaklar
SYO = ------------------------------------------------------------- > % 8
Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk
Asgari sermaye yeterlilik oranına göre Özkaynaklar, Riske eşdeğer tutarın
(Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk) en az %8’i kadar olmalıdır. Diğer bir
değişle, Risklere eşdeğer tutar (Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk)
özkaynakların en fazla 12.5 katı olmalıdır.

3.1.3. Basel III. Sermaye Uzlaşısı
Son yıllarda giderek entegre olmuş piyasalarda, türev sözleşmeler devasa bir hacme
ulaşmıştır. Bankalarca verilen kredilerin menkul kıymetleştirilmesi, kredilere dayanan bu
menkul kıymetlerin türev araçlara dayanak oluşturması, birden fazla finansal ve türev aracı
temel alan sözleşmelerin ortaya çıkması, geliştirilen binlerce çeşit enstrümanın risk
derecelerinin belirlenmesinde hata yapılması, dayanak varlıkların piyasa değerlerinin düşmesi
sonucunda kredilerin güvencesiz kalması ve geri ödenememesi bankaların büyük likidite
güçlüğüne düşmesine neden olmuş, Amerika Birleşik Devletleri ve AB ülkelerinde birçok
banka ve sigorta şirketi yükümlülüklerini yerine getiremeyip iflas etmiştir. Krizin
büyümemesi amacıyla devletlerin birden fazla kurtarma operasyonlarına giderek varlığını
sürdürebilecek bankalara likidite sağlaması sonucunu doğurmuştur. Ne var ki gerçekleştirilen
kurtarma operasyonlarına ve alınan önlemlere rağmen 2007 yılında başlayan ve 2008 yılında
derinleşen önüne geçilemeyen finansal kriz ekonomik krize dönüşmüştür. ABD de kaynaklı
kriz nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere birçok ülkede büyüme oranlarını düşmüş, devlet
borçları nedeniyle bazı ülkelerin iflasından söz edilmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler başta söz
konusu ülkelere kredi veren bankalar olmak üzere küresel finansal piyasalarda büyük riskler
oluşturmuştur.
Yaşanan bu kriz sonucunda bankaların faaliyetlerinin sermaye yeterliliğini temel alan
bir yaklaşımla denetlenmesinin sistemi korumada yetersiz kaldığı gerçeği ortaya çıkmış ve
Basel Komitesi sermaye tabanını güçlendirmenin yanı sıra likidite yeterliliğini dikkate alan
BASEL III uzlaşısını geliştirmiştir. Aralık 2010 da ortaya çıkan bu düzenleme Haziran 2011
de güncellenmiştir.
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3.1.4. Basel III İle Getirilen Yenilikler
1. Sermaye tabanının güçlendirilmesi amacıyla ana sermaye ve 2. Kuşak sermayeye
standartlar getirilmesi
2. Ekonomideki döngüsel yavaşlamalara karşı sermaye düzeyinin
arasında artırılması
3.

%0 - %2,5

Asgari likidite oranlarına yönelik düzenlemeler yapılması

İki oran öngörülmektedir:
Bunlardan birincisi likidite karşılama oranıdır. Bu oran aşağıdaki şekilde
hesaplanmaktadır:
Yüksek likiditeye sahip varlıklar
---------------------------------------------- = % 100
30 gün içindeki net nakit çıkışları
İkinci oran net istikrarlı fonlama oranı olarak adlandırılmaktadır:
Kullanıma elverişli istikrarlı fonlama kaynakları
---------------------------------------------------------------------------- = % 100
Gerekli istikrarlı fonlama tutarı
İstikrarlı fonlama, izleyen bir yıllık süre içinde stres koşulları altında güvenilir borç ve
öz kaynak fonları olarak tanımlanmaktadır. Bulunabilecek bu tür kaynak tutarı bankanın sahip
olduğu varlıkların likiditesi ile bilanço dışı yükümlülükleri maruz kaldığı diğer riskler ve
yürütülen faaliyet türlerinin bir fonksiyonudur.
1. Menkul kıymet alım-satım hesaplarına ilişkin olarak sermaye yeterliliği
hesaplamalarında değişiklik yapılması
2. Karşı taraf kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin değişiklik yapılması
3. Muhasebe değerlerine dayana sermaye yeterlilik oranının hesaplanması
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3.1.5. Sermaye Yeterliliği Oranında Yer Alan Öz Kaynakların
Hesaplanması
Sermaye yeterliliği oranının payında yer alan öz kaynaklar şöyle hesaplanır:
1. Kuşak Sermaye = Ana sermaye
+
2.Kuşak Sermaye
+

Katkı Sermaye

3.Kuşak Sermaye
----------------------------------------------------Sermaye Tabanı
_
Sermayeden İndirilecek Tutarlar
----------------------------------------------------ÖZKAYNAKLAR
a) Ana Sermaye (1. Kuşak Sermaye)
Ana sermayenin en önemli unsuru İhraç edilmiş ve bedeli tamamen ödenmiş adî hisse
senetleri ile bilançoda yer alan hisse senedi ihraç primleri ve kârdan ayrılmış olan yasal ve
diğer yedek akçeler (dağıtılmamış kârlar)dir. Bu tutardan Basel III’te adi hisse senetlerinden
kaynaklanan 1.kuşak sermaye (common equity) olarak söz edilmektedir.
Bu tutara eğer varsa temettü birikimli olmayan imtiyazlı hisseler ile bazı koşullarda
genel karşılıklar ve bazı AB ülkelerinde genel bankacılık riski için ayrılan karşılıklardan
oluşur.
Ödenmiş sermayeden daimi sermaye olarak da söz edilmektedir. Basel Komitesi’nin
büyük önem atfettiği sermaye kalemleridir. Bu kalemler tüm ülkelerin bankacılık
sistemlerinde ortak olan tek unsur olup, piyasada sermaye yeterliliği değerlendirmelerinin
çoğunun temelini oluşturmaktadır.
Ana sermaye, bankanın kâr marjı ve rekabet gücü üzerinde kritik öneme sahiptir.
Ödenmiş sermaye ve rezervlere verilen bu önem, Komite'nin önde gelen bankalarca tutulan
toplam sermayenin uygun nitelikte ve yeterli düzeyde olmasına verdiği önemin bir
göstergesidir.

64

b) 2’nci Kuşak (Katkı Sermaye)
Aşağıdaki Unsurlardan Oluşmaktadır
1.

Gizli yedekler

2.

Yeniden değerleme yedekleri

3.

Temerrüt riski düşük olan 1. ve 2. grup krediler için ayrılan genel karşılıklar

4.

Hem borç hem öz kaynak niteliğini taşıyan melez borçlanma araçları

5.

Birincil Sermaye benzeri borçlar

c) 3’üncü Kuşak Sermaye
Piyasa riskinden kaynaklanan zararın giderilmesi amacıyla katkı sermayeye ikinci
derece sermaye benzeri borçlar eklenebilmektedir. Bunlar asgari vadesi 2 yıl olan sabit faizli
borçlardır.
d) Sermaye Tabanından İndirilecek Kalemler
Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasında aşağıda sayılan kalemlerin Öz kaynaklardan
indirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
e) İndirilecek Kalemler Şunlardır
-

Kuşak sermayeden indirilmek üzere, şerefiye

Kuşak sermayeden indirilmek üzere, menkul kıymetleştirme işleminden
kaynaklanan risklere ilişkin ödenmiş sermaye artışı
Bankacılık ve finans faaliyetlerinde bulunan bağlı ortaklıklardaki sermaye
yatırımlarından ulusal sistemlerde konsolidasyona tabi tutulmayanlar.

3.2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Bankalara
İlişkin Hükümler
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla kamu tüzel kişiliğini
Haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuştur.
Fonun görevleri kuruluş amacında şöyle belirtilmiştir:
1.

Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi

2.
Fon’a devredilmiş olan bankaların yönetilmesi, malî bünyelerinin
güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi
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3.

Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması

4.

Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve kanunla verilen diğer görevlerin

ifası.

Fon, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu ile Başkanlıktan oluşur ( Madde 111 ).
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Fonun karar organıdır. Fon Kurulu, biri
Başkan, biri ikinci Başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur (Madde 112).
Fon Kurulu üyelerinin Bankacılık Kanunun kurucularda aranan niteliklere ilişkin
8’inci Maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve bentlerinde belirtilen şartları taşımaları, 26.
maddede yer alan çalışması yasaklananlardan olmaması gerekmektedir (Madde 113).
Fon Kurulu en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve bu Kanunda belirtilen
özel nisap gerektiren haller dışında en az dört üyenin aynı yöndeki oyuyla karar alır. Üyeler
çekimser oy kullanamaz. Toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığı durumlarda izleyen
toplantılarda, oylarda eşitlik olması hâlinde Fon Başkanının bulunduğu tarafın oyu üstün
sayılarak karar alınır (Madde 116).
Fon, Fon Kurulu kararıyla bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ve
tebliğler çıkarmaya yetkilidir.
Kamu kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlardaki yasaklayıcı
ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Fon tarafından istenecek her türlü
bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda, vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmekle
yükümlüdürler (Madde 123).
Fon, Hazine Müsteşarlığından izin almak kaydıyla borçlanabileceği gibi ihtiyaç hâsıl
olduğunda Fon’a ödünç vermek üzere Hazine Müsteşarlığınca özel tertip Devlet iç borçlanma
senedi ihraç edilebilir (Madde 131).
Bir bankanın 71. Madde hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması hâlinde
yönetim ve denetimi Fona intikal eder. Yönetim ve denetimi Fona intikal eden banka
hakkında iflas kararı verilmesi hâlinde Fon, iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 206. maddesinde yer alan üçüncü sıradaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce,
ancak Devletin ve sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki
alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eder (Madde 106).
Fon, Bankacılık Kanunun 71 inci maddesi hükümlerine göre temettü hariç diğer
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi kendisine devredilen bankanın faaliyetlerini Fon
Kurulunca belirlenecek süre ile:
-

Geçici olarak durdurmaya

-

Ve/veya devir tarihi itibarıyla düzenlenecek bilançosunu esas almak suretiyle:
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a. İşlemiş faiz ve getirileri ile birlikte sigortaya tâbi tasarruf mevduatı ve katılım
fonlarını ve pasifte yer alan karşılık kalemlerini, kurulacak bir bankaya ya da mevcut
bankalardan istekli olanlara devretmeye ve aktif ve pasifi kısmen veya tamamen devredilen
bankanın faaliyet izninin kaldırılmasını BDDK’dan istemeye
b. Hisselerine sahip olmak kaydıyla ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım
fonu tutarını asmamak koşuluyla malî yardım sağlamaya ve kendisine intikal eden hisseleri
temsil eden sermayeye karşılık gelen zararları devralmaya
c. Devralınacak zararlar sonucunda hisselerinin tamamına sahip olunamaması
hâlinde, zararın ödenmiş sermaye tutarından düşülmesi suretiyle hesaplanınca sermaye esas
alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka
hissedarlarına ödenmesi karşılığında hisselerini devralmaya
d. Faaliyet izninin kaldırılmasını Kuruldan istemeye, yetkilidir.
Devralınan zararlara karşılık yapılacak ödemelerin karşılığını temsil eden hisseler,
üzerindeki her türlü hak ve sınırlama kalkmış olarak fona intikal eder.
Hakkında bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uygulanan bankanın
devredilen aktiflerinin toplamının devredilen pasiflerinin toplamını karşılamaması hâlinde
aradaki fark sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarını aşmamak kaydıyla Fon
tarafından ödenir.
Kanunun 106’ncı maddesine göre iflas masaları kurulması hâlinde, Fon ödediği tutar
kadar iflas masasına 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206. maddesinde yer alan üçüncü
sırasındaki tüm imtiyazlı alacaklılardan önce, ancak Devletin ve sosyal güvenlik
kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere imtiyazlı
alacaklı sıfatıyla iştirak eder (Madde 107).
71’inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümlerine göre faaliyet izni kaldırılan
veya Fona devredilen bankaların hâkim ortakları ve yöneticileri, bu Kanunun şahsi
sorumluluğa ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kullandıkları kaynakları ve bu suretle
uğranılan zararları Fon tarafından verilecek süre içerisinde iade ve tazmin etmekle
yükümlüdür (Madde 108).
Bankaların hâkim ortaklarının ve yöneticilerinin banka kaynaklarını ve varlıklarını;
- rehin etmek
- teminat göstermek
- açıldığı tarih itibarıyla kredibilitesi olmadığı aşikâr bulunan kişilere kredi vermek
- karşılığında kredi temin etmek amacıyla kredi kullandırmak,
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- yurt içi ve yurt dışı banka ve malî kuruluşlar nezdinde depo ve sair adlarla hesap
açtırmak veya
- bu hesapları teminat göstermek
- ve sair şekillerde doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları lehine
para, mal, her türlü hak ve alacak temini amacıyla kullandıkları veya başkalarına
kullandırdıklarının tespit edilmesi halinde banka kaynakları ve varlıkları dolanlı kaynak
olarak kullanılmış sayılır.
Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların ana sözleşmelerinde yer
alan düzenlemelerin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi olmaksızın, genel kurul
yapılmaksızın değiştirilmesine ve tescil ettirilmesine yetkilidir.
Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankaların hâkim ortaklarından ve
tüzel kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi
hissedarlarından ve yöneticilerinden, bunların eslerinden, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci
dereceye kadar kayın hısımlarından, evlatlıklarından ve kendilerini evlat edinenlerden
kendilerine ait taşınmaz ve iştiraklerini, haczi caiz olan taşınır hak ve alacaklarını ve menkul
kıymetlerini, her türlü kazanç ve gelirleri ile yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve ayrıca
bildirimden önceki iki yıl içinde ivazlı veya ivazsız olarak iktisap ettikleri veya devrettikleri
taşınmaz, haczi caiz taşınır, hak, alacak ve menkul kıymetlerini gösterir birer mal
beyannamesi vermelerini istemeye yetkilidir.
Fon, faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankada mevduat ve katılım fonu
sahipleri ile diğer alacaklıların haklarını korumaya yönelik olarak gerekli göreceği her türlü
tedbiri alır. Faaliyet izni kaldırılan veya Fona devredilen bankanın hâkim ortakları ve tüzel
kişi ortaklarının sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi hissedarları ve
yöneticilerinin mal, hak ve alacaklarına Fonun talebi üzerine mahkeme tarafından teminat
şartı aranmaksızın ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz konulabilir, bu kişilerin yurt dışına
çıkışları yasaklanabilir. Bu şekilde alınan ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları, karar
tarihinden itibaren altı ay içinde dava, icra ve iflas takibine konu olmaz ise kendiliğinden
ortadan kalkar (Madde 109).
Bir bankanın yöneticilerinin ve denetçilerinin kanuna aykırı karar ve işlemleriyle
banka hakkında 71’inci madde hükümlerinin uygulanmasına neden olduklarının tespiti
hâlinde, bankaya verdikleri zararlarla sınırlı olarak bunların şahsi sorumlulukları yoluna
gidilerek, Fon Kurulu kararına istinaden ve Fonun talebi üzerine doğrudan şahsen iflaslarına
mahkemece karar verilebilir.
Bu karar ve işlemler bankanın hâkim ortaklarına menfaat temini amacıyla yapıldığı
takdirde, menfaat temin eden ortaklar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden
uygulanır. Bu suretle tahsil edilen tutarın Fon tarafından ödenen mevduat ve katılım fonu
tutarı ve fer' ileri mahsup edildikten sonra bakiye kısmı tasfiye hâlindeki veya iflasa tâbi
bankaya iade edilir.

68

Mahkemece iflasına karar verilenler hakkındaki takibi Fon yürütür. Bu madde
hükmüne göre iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun
257’nci ve izleyen maddeleri hükümleri uygulanır.
Bu Kanunun 106’ncı ve 109’uncu maddeleri hükümleri, bu maddeye göre Şahsi iflası
istenenler hakkında da uygulanır (Madde 110).
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Uygulamalar
1) Sermaye Yeterliliği oranının payında yer alan özkaynak değeri nasıl
hesaplanmaktadır?
Öz kaynaklar, ana sermaye ve katkı sermaye toplamı ile bu toplamdan sermayeden
indirilecek değerlerin düşülmesi sonucu bulunacak tutara eşittir.
1.Kuşak Sermaye = Ana sermaye
+
2. Kuşak Sermaye
+

Katkı Sermaye

3. Kuşak Sermaye
----------------------------------------------------Sermaye Tabanı
_
Sermayeden İndirilecek Tutarlar
----------------------------------------------------ÖZKAYNAKLAR

2) Basel II’deki Sermaye yeterlilik oranının formülünü yazınız.
Öz kaynaklar
SYO = --------------------------------------------------------------------------- >= % 8
Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk
Asgari sermaye yeterlilik oranına göre Özkaynaklar, Riske eşdeğer tutarın
(Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk) en az %8’i kadar olmalıdır. Diğer bir
değişle, Risklere eşdeğer tutar (Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk)
özkaynakların en fazla 12.5 (100/8) katı olmalıdır.
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Uygulama Soruları
1) Bankaların karşı karşıya kaldıkları riskler nelerdir?
2) Sermaye Tabanı nedir? Nasıl hesaplanır?
3) BaselII deki sermaye uzlaşısını açıklatınız ve Sermaye yeterlilik oranının

formülünü yazınız.
4) Basel III ile getirilen yenilikler nelerdir?
5) TMSF nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Banka ve Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Temel Kavramların
devamı olarak bankacılıkta sermaye kavramı, Ödenmiş Sermaye, Yedek Akçeler ve
Öz Kaynaklar Konusundaki Standartların ne olduğu, Basel Komitesinin Kurulma
amacının ne olduğu I., II. Sermaye Uzlaşısı ve Basel III İle Getirilen Yeniliklerin ne
olduğu, Sermaye Yeterliliği Oranının önemi ve oranda yer Alan Öz Kaynakların
Hesaplanması Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Fona Devredilen Bankalara İlişkin
Hükümlerin ne olduğu konularına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden

değildir?
a)

Kredi riski

b)

Yatırım riski

c)

Piyasa riski

d) Operasyonel risk
e)

Kur riski

2) Asgari Sermaye yeterlilik oranı kaç olmalıdır?
a)

Özkaynaklar, riske eşdeğer tutarın en az %8’i kadar olmalıdır

b) Risklere eşdeğer tutar özkaynakların en az 12.5 katı olmalıdır
c)

Alt sınır % 8, Üst sınır % 12

d) Alt sınır % 5, Üst sınır % 8
e)

Özkaynaklar, Riske eşdeğer tutarın en fazla %12,5’i kadar olmalıdır

3) BASEL Komitesi nedir?
a)

Bankacılık Sermaye Limiti Komitesi olup Başbakanlığa bağlıdır.

b) Bankacılık Sermaye Limiti komitesi olup BDDK bünyesinde faaliyet gösterir.
c)

İleri sanayileşmiş ülkeler ve daha sonra katılan diğer ülkelerin Merkez Bankası

Guvernörleri ve bankacılık otoriteleri tarafından oluşturulan bir komitedir.
d) İsviçre’nin Basel şehrinde Uluslararası Ödemeler Bankası çalışanlarından oluşan bir
komitedir.
e)

OECD

Ülkeleri

Ekonomi

veya

Maliye

Bakanları

ile

Merkez

Bankası

Guvernörlerinden oluşan bir komitedir.
4) Aşağıdakilerden hangisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun görev kapsamına
girmez?
a) Mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi
b) Fon’a devredilmiş olan bankaların yönetilmesi, malî bünyelerinin güçlendirilmesi,
yeniden yapılandırılması, başka banklara devri, birleştirilmesi, satışı ve tasfiyesi
c) Bankaların gözetimi ve denetimi
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d) Fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
e) Fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi
5) Basel II’ye göre sermaye yeterlilik oranı nedir?
a) Bankaların sermayelerine karşılık gelen orandır.
b) Özkaynaklar / (Kredi riskini temsil eden tutar + Piyasa riskini temsil eden tutar)
c) Özkaynaklar / (Kredi riskini temsil eden tutar + Piyasa riskini temsil eden tutar +
Operasyonel riski temsil eden tutar)
d) (Ödenmiş Sermaye + Sermaye Yedekleri) / (Kredi riskini temsil eden tutar + Piyasa
riskini temsil eden tutar + Operasyonel riski temsil eden tutar )
e) Hiçbiri

Cevaplar
1)b , 2)a, 3)c, 4)c, 5)c
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4. BANKA FİNANSAL TABLOLARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4. BANKA FİNANSAL TABLOLARI I
4.1. Banka Bilançosu
4.1.1. Aktif Hesaplar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Banka Finansal Tablolarının sınai işletmelerin tablolarından farkları nelerdir?
2) Banka bilançosunun yapısı nasıldır?
3) Banka bilançosu aktifinde hangi kalemler yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bankaların Finansal
Tabloları

Banka Finansal
Tablolarının sınai
işletmelerinden farklarını
ve aktif hesaplarda yer
alan kalemleri öğrenir.

Aktif hesaplarda yer alan
kalemler tek tek açıklanacak,
Örnek tablolar üzerinden
karşılaştırmalar ile gerçek
tabloların kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Banka finansal Tabloları



Aktif Hesaplar



Nakit Değerler



TCMB



Krediler



Genel ve Özel karşılıklar



İştirakler, Bağlı Ortaklıklar



Kiralama İşlemleri



Maddi Duran Varlıklar



Vergi Varlığı
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Giriş
Bu bölümde genel olarak Banka Finansal Tablolarının sınai işletmelerin
tablolarından farkları, banka bilançosunun yapısı ve Banka bilançosu aktifinde yer alan
kalemler tek tek incelenecektir.
Bankalarda işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve sunumu 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin
Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Bu yönetmeliğin Faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi başlığını taşıyan 4. Maddesi
uyarınca işlemlerin TMS 1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin
Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe
Standartlarına uygun olarak muhasebeleştirilmesi esastır. Ancak, bağlı ortaklık, birlikte
kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide finansal tablolar,
kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların
düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.
Yönetmeliğin 5. Maddesi bankaların düzenleyeceği finansal tabloları şöyle
belirlenmektedir:
1. Bilanço (finansal durum tablosu),
2. Nazım hesaplar (bilanço dışı yükümlülükler tablosu)
3. Gelir Tablosu (kâr ve zarar cetveli)
4. Öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo (diğer
kapsamlı gelir tablosu)
5. Öz kaynak değişim tablosu,
6. Nakit akış tablosu ve
7. Kâr dağıtım tablosu
Aynı maddede finansal tabloların önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar
ile Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca verilmesi öngörülen diğer açıklayıcı notlar ile
finansal tablolarda yer alan bilgilere ilişkin açıklayıcı notlar ve rapor ve tablolarla bir bütün
oluşturduğu belirtilmektedir.
Bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolara ilişkin esaslar BDDK tarafından
düzenlenen 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankalarca
Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yıllık faaliyet raporunda bulunması gereken detay
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ve açıklamalara ilişkin tablolar ve hesaplama yöntemleri 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar
İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ belirlenmiştir.

4.1. Banka Bilançosu
Bilanço, bankanın belirli bir tarihteki iktisadi ve mali durumunu yansıtan, varlıklarını,
borçlarını ve öz kaynaklarını, aktif ve pasif hesaplar şeklinde gerçeğe uygun ve doğru bir
biçimde gösteren tablodur. Bilançonun aktif bölümü paraya dönüşüm çabukluğuna, pasif
bölümü ise ödeme çabukluğuna göre düzenlenir.
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Madde 6/1.)
Varlıklar gelecekteki iktisadi faydaların kullanma hakkının bankaya ait olması ve
güvenilir bir şekilde ölçülebilen değer veya maliyetinin bulunması durumunda bilançoda
gösterilir. Tutarları kesin olarak saptanamayan alacaklar için herhangi bir tahakkuk işlemi
yapılamaz. Bu tür alacaklar aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlarda gösterilir (Madde
6/3).
Yükümlülükler iktisadi faydaları içeren kaynakların banka dışına çıkmasına yol
açacak bir edime sahip olunması ve bu edimin yerine getirilmesi için gerekli tutarın güvenilir
bir şekilde ölçülebilmesi durumunda bilançoda gösterilir (Madde 6/4).
a) Yurt Dışı Şubelere Ait Finansal Tabloların Konsolide Edilmesi
Yönetmeliğin 11. Maddesi Yurt Dışı Şubelere Ait Finansal Tabloların Konsolide
Edilmesine ilişkindir.
Türkiye’de kurulu bulunan bankaların yurt dışındaki şubelerine ait finansal tabloların
bankanın yurt içindeki faaliyetlerine ilişkin finansal tabloları ile konsolide edilmesi şarttır.
Yurt dışındaki şubelerin finansal tabloları, banka merkezinin finansal tablolarının
düzenlendiği tarih esas alınarak konsolide edilir.
Yurt dışındaki şubelerin aktif ve pasif kalemleri tam konsolidasyon yöntemi
uygulanarak konsolide bilançoya alınır. Yurt dışı şubelerin varlık, kaynak, gelir ve
giderlerinin, bilanço dışı hesaplarının yüzde yüzünün merkezin varlık, kaynak, gelir,
giderleriyle ve bilanço dışı hesaplarıyla birleştirilmesi sağlanır. Bankanın yurt dışı şubelerinin
ve yurt içi birimlerinin aktif ve pasif hesapları toplanır. Banka merkezi ile yurt dışı şubelerin
birbirlerinden olan alacak ve borçları karşılıklı olarak indirilir.
Yurt dışındaki şubelerin gelir ve giderleri, tümüyle konsolide gelir tablosuna alınır.
Konsolidasyona alınan yurt içi-yurt dışı birimler arasındaki işlemlerden doğan gelir ve
giderler karşılıklı olarak silinir (Madde 11).
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b) Finansal Raporların Yetkili Kişilerce İmzalanması
Türkiye’de kurulu bankaların yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel
müdürü, finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya
bu unvanlara es değer kişiler tarafından ad, soy adı ve unvan belirtilmek suretiyle, bağımsız
denetim raporu hariç olmak üzere, biçimi Kurulca belirlenecek yıl sonu ve ara dönem finansal
raporlar, bu raporların ekinde yer alan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve
dipnotları ile ay sonları itibarıyla düzenlenen finansal tablolar, bu Yönetmelik hükümlerine ve
muhasebe kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanır.
İmza yükümlülüğü, Türkiye’de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalarda
müdürler kurulu üyelerince yerine getirilir (Madde 13).
c) Finansal Raporların Sunumu ve Yayımlanması
İlgili yönetmeliğin 14 Maddesi, bankaların, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan
finansal raporları ile ve 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347.
Maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından seçilen denetçiler tarafından hazırlanan raporu ilgili
oldukları yılı takip eden Nisan ayı sonuna kadar Kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik
ortamda ve matbu olarak tevdi etmekle yükümlü oldukları hükmünü içermektedir.
Mart, Haziran ve Eylül ayları sonu itibarıyla düzenlenecek bireysel ara dönem finansal
raporlarını kırk beş gün içinde, konsolide olanları ise yetmiş beş gün içinde Kuruma ve
kuruluş birliklerine elektronik ortamda ve matbu olarak tevdi edilmesi gerekmektedir.
Bankalar, her ay sonu itibarıyla düzenleyecekleri bilânço ve gelir tablolarının birer
örneğini ve Kurum tarafından istenen diğer ilave bilgi ve açıklamaları dönemi izleyen otuz
gün içinde Kuruma tevdi etmek zorundadır.
14.02.2011 Tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Ancak bu kanunun 1534. Maddesinin 2. Fıkrasında Türkiye Muhasebe Standartlarının
uygulanmasıyla ilgili hükümlerin:
a.

Büyük ölçekli sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyona tâbi ortaklıkları

b.
Sermaye Piyasası Kanununa tabi sermaye piyasası araçları ihraç eden
kuruluşlarla aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri ve bunların konsolidasyona tâbi
ortaklıklarında
c.
Bankacılık Kanununun 3. Maddesinde tanımlanana mevduat, katılım, kalkınma
ve yatırım bankaları ile bunların konsolidasyona tâbi ortaklıklarında
d.

Sigorta ve reasürans şirketleri ile
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e.
Bireysel emeklilik hizmeti sunan şirketlerde, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.
Yönetmeliğin 15. Maddesini 6102 Sayılı Türk ticaret Kanunu çerçevesinde
yorumlamak gerekmektedir.
Ayrıca 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 39 Maddesi, Kurulca belirlenecek finansal
raporların yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal
raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara
eşdeğer kişiler tarafından ad, soyadı ve unvan belirtilmek suretiyle finansal raporlamaya
ilişkin düzenlemelere ve muhasebe kayıtlarına uygun olduğu belirtilerek imzalanması
yükümlülüğünü getirmektedir.
Özel Kanun hükümleri genel kanununa göre öncelik taşıdığından Bankaların
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 14. Maddesinde yer alan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 347.
Maddesinin geçerli olmaması gerekir. Başka deyişle Banka finansal Raporlarının Bankacılık
Kanunun 39.Maddesinde belirtilen yetkililerce imzalanması yeterlidir.
9. Bankalar, usul ve esasları Kurumca belirlenecek finansal tablo, rapor ve cetvelleri
ihtiva eden gözetim raporlarını Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde ve sürelerde
Kuruma tevdi etmek zorundadır. (Madde 14). Bilançoda yer alan kalemler varlık,
yükümlülük ve öz kaynaklara ilişkin ana hesaplar itibariyle şöyledir:
Aktif Hesaplar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Gerçeğe Uygun Değer Farkı kâr/Zarara Yansıtılan FV (Net)
Bankalar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Krediler ve Alacaklar
Faktöring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
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Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
Vergi Varlığı
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
Diğer Aktifler
Pasif Hesaplar
Mevduat
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
Fonlar
Faktöring Borçları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Karşılıklar
Vergi Borcu
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık B. (Net)
Sermaye Benzeri Krediler
Öz kaynaklar
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Bankacılık faaliyetlerinin niteliği ve mevzuatta bankacılık faaliyetlerine getirilmiş olan
sınırlamalar nedeniyle banka aktifleri ağırlıklı olarak finansal varlıklardan oluşur. Bu
hesaplara ilişkin açıklamalar bilançodaki sıralamaya uygun olarak aşağıda verilmektedir.

4.2. Aktif Hesaplar
4.2.1. Nakit Değerler ve TCMB
Bu ana hesap grubu aşağıdaki kalemleri içerir:
Kasa
Efektif Deposu
Yoldaki Paralar - Türk Parası
Yoldaki Paralar - Yabancı Para
Satın Alınan Çekler - Yabancı Para
Vadesi Gelmiş Menkul Değerler - Türk Parası
Kıymetli Madenler - Yabancı Para
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - Türk Parası
Yurtiçi Bankalar - Türk Parası
Yurtdışı Bankalar - Türk Parası
Yurtdışı Bankalar - Yabancı Para
Yurtdışı Merkez ve Şubeler - Türk Parası
a) Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tekdüzen
Hesap Planı Hakkında Tebliğ’de nakde eşdeğer varlıklar orijinal vadesi üç aydan kısa olan
bankalar arası para piyasası alacakları ve bankalardaki vadeli hesaplar ile hisse senetleri
dışındaki menkul kıymetlere yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.
b) T.C. Merkez Bankası Hesabı
Bu hesapta Vadesiz Serbest Hesap, Vadeli Serbest Hesap, Vadeli Serbest Olmayan
Hesap ve zorunlu karşılıklar yer almaktadır.
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c) Zorunlu Karşılıklar
TCMB’nin 2005/1 sayılı Zorunlu karşılıklar Hakkında Tebliği gereğince, Türkiye’de
faaliyet gösteren bankalar, TCMB’nin “Zorunlu karşılıklar Hakkında Tebliği’ne göre Türk
parası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden % 6 oranında, yabancı para yükümlülükleri
için ABD Doları ve/veya Euro döviz cinslerinden olmak üzere % 11 oranında TCMB
nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
Zorunlu karşılıklar Hakkında Tebliğ ‘de 17 Aralık 2010 ve 24 Ocak 2011 tarihlerinde
yapılan değişikliklerle Türk Lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları mevduatların
vade yapısına göre % 12 ile % 5 oranları arasında farklılaştırılarak belirlenmiş, ayrıca TCMB
ve yurt içi bankalarla yapılanlar dışında kalan repo işlemlerinden sağlanan fonlar zorunlu
karşılığa tâbî hale gelmiştir. TP diğer yükümlükler için % 9 düzeyinde karşılık ayrılması
gerekmektedir.
Zorunlu karşılıklar, iki haftada bir Cuma günleri itibarıyla hesaplanarak 14 günlük
dilimler halinde TP yükümlülükler için TL cinsinden, YP yükümlülükler için ise ABD Doları
ve/veya Euro cinsinden tesis edilmektedir. TCMB TP zorunlu karşılıklar için kendi belirlediği
oranlar üzerinden üç aylık dönemler itibariyle faiz ödemesi yapmakta iken, anılan tebliğde
yapılan değişiklik ile 01.10.2010 tarihinden itibaren TP zorunlu karşılıklara da YP zorunlu
karşılıklarda olduğu gibi faiz verilmemeye başlanmıştır. TCMB, yabancı para zorunlu karşılık
tutarları üzerinden faiz ödemesi yapmamaktadır. Türk Parası zorunlu karşılık tutarları
üzerinden yapılan faiz ödemeleri de 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Zorunlu karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile
kaldırılmıştır.
25.12.2013 TARİHLİ TEBLİĞDE İLAN EDİLEN ZORUNLU KARŞILIK
ORANLARI- (9/1/2016 tarihinde güncellenmiştir)1
TL Cinsinden Yükümlülükler
k
Vadesiz, ihbarlı mevduat ve özel cari hesaplar ile 1 aya kadar
vadeli
0
mevduatlar/katılma hesapları ve 3 aya kadar (1 - 3 ay dâhil) vadeli
mevduatlar/katılma hesapları
6 aya kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları (6 ay dâhil)
1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları
1 yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile
birikimli mevduatlar/katılma hesapları
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler
3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler
3 yıldan uzun vadeli Türk lirası diğer yükümlülükler

Karşılı
%11,5

%8,5
%6,5
%5
%11,5
%8
%5
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Yabancı Para Cinsinden Yükümlülükler
Vadesiz ve ihbarlı döviz tevdiat, yabancı para özel cari ve vadesiz
kıymetli maden depo hesapları ile döviz tevdiat yabancı para

%13

katılma ve kıymetli maden depo hesapları
1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz tevdiat, yabancı para katılma ve
kıymetli maden depo hesapları ve birikimli döviz tevdiat ile
yabancı

%9

para katılma hesapları
1 yıla kadar vadeli (1 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler
(*)

%25
3 yıla kadar vadeli (3 yıl dâhil) yabancı para diğer yükümlülükler

(*)

%15
3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülükler

%6

Rezerv: Bankaların kasalarında tuttukları nakitle merkez bankası ve diğer bankalarda

vadesiz mevduat şeklinde tuttukları para toplamına rezerv denir.
Zorunlu rezervler: Merkez bankasının emrettiği ve bankaların topladıkları mevduatlardan
belli bir kısmını merkez bankası bünyesindeki hesaplarda tuttukları miktara zorunlu rezerv
denir.





Serbest Rezerv: Bankaların ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını
değerlendirmek amacı ile kendi istekleriyle tuttukları rezerv miktarıdır.

Rezervler zorunlu ve serbest rezerv toplamından oluşmaktadır. Bankacılık sisteminde
günümüze kadar iki farklı rezerv uygulaması söz konusudur:



Mutlak Rezerv Bankacılığı: bankaların topladıkları mevduatların tamamını ellerinde nakit
olarak tuttukları bankacılık sistemidir.
Kısmi rezerv Bankacılığı: Bankaların topladıkları mevduatlardan belirli bir kısmını nakit
olarak tuttuğu ve kalan kısmını ekonomide fon açığı olan birimlere kullandırdığı
bankacılık sistemidir.

Kaydi Para: Bankaların vadesiz mevduat şeklinde yarattıkları paraya kaydi para denir.
Kaydi para sürecinin arkasındaki olgu kısmi rezerv bankacılığıdır.

4.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Menkul
Değerler
TFRS 7 Finansal Araçlar -Açıklamalar ve TFRS 9 Finansal Araçlar
Muhasebeleştirme Standartlarında belirtilen esaslar çerçevesinde, alım satım amaçlı olarak
elde tutulan menkul değerler ve ilk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı
kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul değerlerin kaydedildiği bir hesap grubudur.
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Bu hesapta izlenen menkul değerler gerçeğe uygun değer üzerinden hareket görür ve
nominal değerleri üzerinden de bilanço dışı hesaplarda izlenir. Bu gruptaki hesaplar aşağıdaki
iki ana hesap altında yer yer alırlar:
4.2.2.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri
unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme nedeninden
bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamak amacıyla portföyde bulundurulan finansal
varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, gerçeğe uygun değerleri ile kayda alınmakta ve
kayda alınmalarını takiben de gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır.
Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kâr/zarar hesaplarına dâhil
edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde
ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir.
Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım
satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu grupta bankanın alım satım amacıyla elinde bulundurduğu,
- Devlet Borçlanma Senetleri
- Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
- Diğer Menkul Değerler, gibi varlıklar yer almaktadır.
4.2.2.2. Gerçeğe Uygun
Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

Değer

Farkı

Kâr/Zarara

Yansıtılan

Olarak

İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde, ilk muhasebeleştirme
sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan menkul
değerlerdir. Bu grupta aşağıdaki finansal varlıklar yer alır.
-

Devlet Borçlanma Senetleri

-

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

-

Krediler

-

Diğer Menkul Değerler
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4.2.3. Bankalar
Bankalar hesabı bankanın yurtiçi ve yurtdışındaki diğer bankalara, katılım bankalarına
ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili bulunan kuruluşlara yatırdığı vadesiz ve
vadeli Türk parası ve yabancı para cinsinden mevduatları ile yurt dışı merkez ve şubelerde yer
alan Türk parası ve yabancı para mevduatları içerir.
► Yurtiçi Bankalar - Türk Parası
► Yurt Dışı Bankalar – Türk Parası
► Yurt Dışı Bankalar – Yabancı Para
► Yurtdışı Merkez ve Şubeler

4.2.4. Para Piyasalarından Alacaklar
Bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Takas ve Saklama Bankası aracılığıyla diğer bankalara verdiği Türk Parası borç
tutarları ile ters repo işlemlerinden kısa vadeli alacakları bu ana hesapta izlenir.
► Bankalar arası Para Piyasalarından Alacaklar
► İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
► Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar

4.2.5. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerlerin izlendiği hesaptır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların işlem maliyetleri dahil olmak üzere ilk
muhasebeleştirilmesi ve izleyen dönemlerde değerlemesi gerçeğe uygun değer esasına göre
yapılmakta olup, iç verim oranı kullanılarak ıskonto edilen değer ile maliyet arasındaki fark,
kâr/zarara yansıtılmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde
tutulacak menkul değerler dışındaki bütün menkul değerler bu hesapta izlenir. Satılmaya hazır
menkul değerlerin satın alınması halinde bu hesaba borç, satılmaları veya itfa edilmeleri
halinde alacak kaydolur. 032 Satılmaya Hazır Menkul Değerler - TP hesabı, ilgili değerlerin
türüne ve ihraç eden kurum veya kuruluşa göre Tekdüzen Hesap Planı’nda gösterildiği şekilde
yardımcı hesaplarda, nominal değerleri üzerinden de bilanço dışı hesaplarda izlenir.
Satılmaya hazır menkul değerler, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri
çerçevesinde değerlemeye tabi tutulur ve değerleme farkları ilgili öz kaynak kalemlerine
intikal ettirilir. Satılmaya hazır menkul değerlerin etkin faiz oranı yöntemiyle hesaplanan itfa
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edilmiş maliyetinden doğan farklar ise kâr/zarar ile ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul
değerlerin ıskonto ve primleri, etkin faiz oranının hesaplanmasında dikkate alınarak faiz
gelirinin bir parçası olarak gelir tablosuna yansıtılır.

4.2.6. Krediler ve Alacaklar İle Faktöring Alacakları
4.2.6.1. Krediler ve Alacaklar
Krediler ve alacaklar ana hesap grubunda bankanın kişi ve kurumlara kullandırdığı
kısa ve uzun vadeli kredileri ve diğer alacakları yer alır. Krediler esas itibariyle nakdi ve gayrı
nakdi olmak üzere sınıflandırılır. Bilançoda yer alan krediler nakdi kredilerdir.
Teminat mektupları, kabul kredileri, akreditif taahhütleri, cirolar, menkul kıymet
ihracında satın alma garantileri, faktöring garantileri, diğer garanti ve kefaletler ve teminat
mektupsuz prefinansman kredileri gibi bankadan nakit çıkışı gerektirmeyen ancak borçlunun
edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda bankaya nakden ödeme yükümlülüğü
doğuran gayrı nakdi krediler bilanço dışı nazım hesaplarda izlenir.
Bilançoda kredilerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel karşılıklar (-)
Kredilerin vade yapısına, türlerine ve kredilendirilen kesimlerin niteliklerine ve
kalitesine ilişkin açıklamalar dipnot ve açıklamalarda yer alır. Kredilerin tahsil nitelikleri
açısından türleri ve her bir kredi grubu için ayrılacak karşılıklar Bankalarca Kredilerin ve
Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak karşılıklara İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirlenmiştir. En son 30.12.2011 tarihinde
değişikliğe uğrayan Kasım 2006 tarihli bu yönetmeliğin 4. Maddesi kredilerin tahsil
kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre beş grupta sınıflandırılmasını
öngörmektedir:
1. Standart nitelikteki kredi ve alacaklar

: 1. Grup krediler

2. Yakın İzlemedeki krediler ve alacaklar : 2 Grup krediler
3. Tahsil imkânı sınırlı krediler ve diğer alacaklar
4. Tahsili şüpheli krediler ve diğer alacaklar

: 3. Grup krediler

: 4. Grup krediler

90

5. Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar

: 5. Grup Krediler

Üçüncü, dördüncü ve beşinci grup krediler Donuk Alacakları oluşturmaktadır. Donuk
alacakların türlerine göre dağılımı tablo halinde verilmektedir. Gayrı nakdi kredilerin “Tasfiye
Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılması karşılık Yönetmeliğinde belirtilen esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilir.
4.2.6.2. Kredi Türleri ve Vadeleri
Krediler türlerine göre İhtisas Dışı Krediler, İhtisas Kredileri ve Diğer Alacaklar
olarak sınıflandırılmaktadır. İhtisas kredileri ihtisas bankaları tarafından verilen kredilerdir.
İhtisas Dışı Kredilerin alt grupları ise şöyledir:
Iskonto ve iştira senetleri
İhracat Kredileri
İthalat Kredileri
Mali Kesime Verilen Krediler
Yurt Dışı Krediler
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Kıymetli Maden Kredisi ve
Diğer, olarak sınıflandırılmaktadır
Krediler vadelerine göre:
Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar
Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar, olarak sınıflandırılmaktadır.
Dipnot ve açıklamalarda Türk Parası, Dövize Endeksli ve Yabancı Para cinsinden
olmak üzere Tüketici kredileri, Bireysel Kredi kartları, Personel Kredileri ve Personel Kredi
kartlarına İlişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir.
4.2.6.3. Krediler İçin Ayrılacak Karşılıklar
Krediler için ayrılacak karşılıklar genel karşılıklar ve özel karşılıklar olarak
sınıflandırılır:
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4.2.6.3.1. Genel Karşılıklar
Bankaların;
a) Standart nitelikli nakdi kredileri toplamının yüzde biri (% 1. ve teminat mektupları,
aval ve kefaletleri ile diğer gayrı nakdi kredileri toplamının binde ikisi (% 0,2. oranında,
b) Yakın izlemedeki nakdi kredileri toplamının yüzde ikisi (% 2. ve teminat
mektupları, aval ve kefaletleri ile diğer gayrı nakdi kredileri toplamının binde dördü (% 0,4.
oranında genel karşılık ayırması gerekir (Madde 7).

4.2.6.3.2. Özel Karşılıklar
1) 4., 5. ve 6. maddeler dikkate alınarak sınıflandırılan krediler veya diğer alacakların;
a. Üçüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde yirmisi (% 20)
b. Dördüncü Gruba alındığı tarihten itibaren en az yüzde ellisi (% 50)
c. Beşinci Gruba alındığı tarihten itibaren yüzde yüzü (% 100)
2) 6. Maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen varlıklardan ortaklık payları dışındakilerin;
a. İlgili hesaplarda izlendikleri sürece ayrılmış bulunan değer düşüş karşılığı tutarları;
1. Bu varlıkların Üçüncü, Dördüncü veya Beşinci Grup krediler ve diğer alacaklar
içinde sınıflandırılması halinde ayrılması gereken özel karşılıklara ilişkin hesaplara aktarılır;
2. Ayrılması gereken özel karşılık tutarından az ise ilave özel karşılık ayrılır; fazla ise
bu karşılık tutarı özel karşılık olarak korunur.
b. Değerlemeye tabi tutulması sonucu ayrılması gereken değer düşüş karşılığı,
ayrılması gereken özel karşılık tutarından daha fazla ise özel karşılık daha yüksek olan tutar
üzerinden ayrılır. Ortaklık payları ise, doğrudan ortaklığın veya pay sahibi olunan ortaklığa
kredi kullandırımının söz konusu olması halinde bahse konu kredi ya da kredilerin, Üçüncü,
Dördüncü veya Beşinci Grup krediler ve alacaklar içerisinde sınıflandırma koşullarına göre
durumu değerlendirilmek suretiyle belirtilen gruplarda sınıflandırılır.
Bu şekilde sınıflandırılan ortaklık payları, ilgili Türkiye Muhasebe Standartlarına göre
değer düşüklüğü testine tabi tutularak hesaplanan değerleri üzerinden izlenir. Ancak, Üçüncü,
Dördüncü veya Beşinci Grup krediler ve alacaklar içerisinde sınıflandırılan ve ilgili Türkiye
Muhasebe Standartlarına göre değer düşüklüğü testine tabi tutulan ortaklık payına ilişkin
değer düşüklüğü tespit edilemese dahi bankalarca bahse konu ortaklık payı için ilgili
sınıflandırmada öngörülen oranda olmak üzere özel karşılık ayrılabilir (Madde 8).
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4.2.6.4. Teminatlar
Bankalar, kredilerine ve diğer alacaklarına ilişkin teminatları aşağıda belirtilen teminat
grupları itibariyle sınıflandırarak takip etmek zorundadır. Teminat tutarı sadece özel karşılık
tutarının hesaplanmasında, alacak tutarından yapılacak indirim olarak dikkate alınır.
Birinci Grup Teminatlar
Birinci grup teminatlar aşağıdaki kalemlerden oluşur:
a. Rehin veya temlik sözleşmesi düzenlenmiş olması kaydıyla nakit, mevduat, katılım
fonu ve altın depo hesapları, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen
bono tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan repo işlemlerinden sağlanan fonlar
ve (B) tipi yatırım fonu katılma belgeleri, kredi kartından doğan üye işyeri alacakları ve banka
nezdinde saklanan altın
b. Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu
Konut İdaresi Başkanlığıyla yapılan işlemler ile bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi
garanti edilen bono, tahvil ve benzeri menkul kıymetler karşılığı yapılan işlemler
c. OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların
kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler ile bunlar tarafından verilecek garanti ve kefaletleri
d. OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garanti ve kefaletler
e. Avrupa Merkez Bankasınca ya da bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek menkul
kıymetler ile bu Banka tarafından verilecek garanti ve kefaletler
f. Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dâhilinde verecekleri
kefaletler, teminat mektupları aval, kabul ve cirolar
g. Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar tarafından ihraç edilen bono ve tahvilleri.
İkinci Grup Teminatlar
İkinci grup teminatlar,
a. Altın haricindeki kıymetli madenleri
b. Borsaya kote edilmiş hisse senetleri ve (A) tipi yatırım fonu katılma belgeleri
c. Borçlu tarafından ihraç edilenler hariç olmak üzere, özel sektör tahvillerini ve
varlığa dayalı menkul kıymetleri
d. Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmalarını
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e. Gerçek ve tüzel kişilerin kamu kurumları nezdinde doğmuş istihkak alacaklarının
temliki veya rehinini
f. Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa
değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkulleri
g. Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile
tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin ipoteklerini
h. Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da ihracat kredi sigortası
poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaikini
ı. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan, gerçek ticari ilişkiden kaynaklanan kambiyo
senetlerini, kapsar.
Üçüncü Grup Teminatlar
Üçüncü grup teminatlar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
a. Ticari işletme rehini
b. Diğer ihracat vesaiki
c. Taşıt ticari taşıt hattı ve ticari taşıt plaka rehini
d. Uçak veya gemi ipoteği
e. Kredibilitesi borçlununkinden daha yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri
f. Gerçek ve tüzel kişilerden alınan diğer senetleri
Dördüncü Grup Teminatlar
Dördüncü grup teminatlar ilk üç grup dışında kalan teminat türlerini kapsar. Finansal
kiralama işlemlerinde kiralayan sıfatıyla bankanın mülkiyetinde bulunan kıymetler, bu
maddede belirlenmiş bulunan niteliklerine uygun teminat gruplarına göre dikkate alınır
(Madde 9).
4.2.6.5. Faktöring Alacakları
Yurt içi ve yurtdışı faktöring işlemlerinde devralınan alacaklar bu hesapta yer alır.

4.2.7. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde
tutulan ve fonlama Kabiliyeti dâhil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için
gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi
bulunan ve “Krediler ve alacaklar” tanımının dışında kalan ve ilk muhasebeleştirme sırasında
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gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan veya satılmaya hazır olarak tanımlanmayan ve
türev finansal araç olmayan finansal varlıklardır.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak gerçeğe uygun değerlerini
yansıtan elde etme maliyet bedellerine işlem maliyetlerinin eklenmesi ile kayda alınmakta ve
kayda alınmalarını takiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi” kullanılarak “İtfa edilmiş
maliyet bedeli” ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ile ilgili
faiz gelirleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
- Devlet Borçlanma Senetleri
- Diğer Menkul Değerler

4.2.8. İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Ve Birlikte Kontrol Edilen
Ortaklıklar
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol eden ortaklıklar ortaklık payı ve kontrol
derecesi dışında aynı özelliklere sahip varlıklardır.
4.2.8.1. İştirakler (net)
İştirakler bankaların, sermaye veya yönetim kontrolü bulunmamakla birlikte,
üzerlerinde önemli etkinliğe sahip oldukları ortaklıklarındaki paylarının izlendiği bir hesaptır
Teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde
belirlenebilen ortaklık payları gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilir. Teşkilatlanmış
piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen
iştirak ve bağlı ortaklıklar, ise maliyet bedelleri ile finansal tablolara yansıtılır.
İştiraklerdeki yatırımlar bilançoda Öz kaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
ve Konsolide edilmeyenler olarak sınıflandırılmıştır.
Konsolide edilmeyenler ise mali iştirakler ve mali olmayan iştirakler olarak ikiye
ayrılmaktadır.
TMS 28 in Tanımlar başlıklı 3. Paragrafında öz kaynak yöntemi şöyle tanımlanmıştır:
Yatırımın başlangıçta elde etme maliyeti ile muhasebeleştirildiği ve sonrasında bu
tutarın yatırım yapılan işletmenin net varlıklarında yatırımcı işletmenin payına düşen kısmı
yansıtacak şekilde düzeltildiği bir muhasebe yöntemidir. Yatırımcı işletmenin kâr veya zararı,
yatırım yapılan işletmenin kâr veya zararından kendisine düşen payı; yatırımcı işletmenin
diğer kapsamlı kârı, yatırım yapılan işletmenin diğer kapsamlı kârından kendisine düşen payı
kapsamaktadır.
İştirakte bulunan işletmenin yatırım yapılan işletme üzerinde önemli etkisi bulunduğu
takdirde yatırım yapılan işletmeyi müşterek kontrol eden işletmenin, iştirakteki veya iş
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ortaklığındaki yatırımlarını, öz kaynak yöntemini uygulayarak muhasebeleştirmesi gerekir. 17
ile 19 uncu Paragraflarda yer alan istisnalar saklıdır(TMS 28, Paragraf 10).
Bu yönteme göre, iştirak veya iş ortaklığı yatırımı başlangıçta elde etme maliyeti ile
muhasebeleştirilir. Edinme tarihinden sonra ise, yatırımcının yatırım yapılan işletmenin kâr
veya zararındaki payı yatırımın defter değeri artırılarak ya da azaltılarak finansal tablolara
yansıtılır.(TMS 28, Paragraf 16).
İştirakler bilançoda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır.
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
4.2.8.2. Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bankaların, sermayesi veya yönetimi üzerinde kontrol gücüne sahip bulundukları
ortaklıklarındaki paylarıdır.
-

Bilançoda bu hesabın alt başlıkları

-

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar

-

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar olarak sunulmaktadır.

4.2.8.3. Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8/11/2006 tarihli ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bankaların Konsolide
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ hükümleri çerçevesinde, iş ortaklıkları
ve adi ortaklıklar dâhil olmak üzere, ana ortaklık bankanın dâhil olduğu grubun, bir ortaklık
sözleşmesi çerçevesinde başka gruplarla birlikte kontrol ettiği ortaklıklarını göstermektedir.
Bilançoda öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler ve konsolide edilmeyenler
olarak gösterilmektedir. Konsolide edilmeyenler de mali ortaklıklar ve mali olmayan
ortaklıklar olarak sınıflandırılmıştır.
- Öz kaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
- Konsolide Edilmeyenler
- Mali Ortaklıklar
- Mali Olmayan Ortaklıklar
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4.2.9. Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Kiralama işlemlerinden alacaklar kiralayan işletmenin kiracıdan olan alacaklarının
kaydedildiği bir hesaptır. Bankacılık Kanunun bankaların faaliyetlerine ilişkin 4. Maddesinin
ikinci fıkrasında mevduat bankalarının finansal kiralama faaliyetinde bulunamayacakları
belirtilmektedir. Bu nedenle mevduat bankalarının bireysel bilançolarında bu kalemin
bakiyesi sıfır olarak görünür. Kalkınma ve katılım bankaları ise kiralama faaliyetlerinde
bulunabilirler. Ancak bankaların finansal kiralama şirketlerinde iştirak payları olabilir.
Dolayısıyla bu kalem mevduat bankalarında konsolide bilançoda, kalkınma ve katılım
bankalarının ise hem bireysel, hem de konsolide bilançolarında yer alabilir.

4.2.10. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Türev finansal araçlar bilânço dışı hesaplarda izlenir. Türev finansal araçların ilgili
Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan
ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme
farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir
veya öz kaynak hesabı ile ilişkilendirilir.
Varlık oluşturan bu değerleme farkları korunması amaçlanan risk türüne göre
bilançoda aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
- Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
- Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
- Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

4.2.11. Maddi Duran Varlıklar (Net)
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışındaki maddi duran varlıkların maliyet tutarları,
beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi
tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya
çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik
varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile kiralama
süresinden kısa olanı üzerinden belirlenen süre boyunca amortismana tabi tutulur.
Faaliyet kiralaması geliştirme maliyetleri faydalanma süresi dikkate alınarak eşit
tutarlarla itfa edilir. Ancak her durumda faydalanma süresi kiralama süresini geçemez. Kira
süresinin belli olmaması veya beş yıldan uzun olması durumunda itfa süresi beş yıl olarak
kabul edilir.
Maddi duran varlıklar bilançoda tek kalem olarak net değerleriyle gösterilmektedir.
Ancak dipnot ve açıklamalarda bu hesaba ilişkin detaylar bulunmaktadır.
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10 şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bankalarca
Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında
Tebliğ’ in Aktif Kalemlere İlişkin Açıklamalar başlığını taşıyan üçüncü bölümünde yer alan
16. Maddesinin 12. fıkrasında maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar yapılacağı
belirtilmiş ancak bu açıklamanın şekil ve şartlarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemiştir.
Uygulamada bankalar bir tablo halinde gayrı menkuller, diğer maddi duran varlıklar ve
yapılmakta olan yatırımlar şeklinde bir sınıflandırma yapmakta bu varlık kalemlerinin dönem
başı bakiyelerini, dönem içindeki hareketleri ve dönem sonu bakiyelerini, amortisman ve
değer düşüklüklerini önceki dönemle karşılaştırmalı olarak açıklamaktadırlar.

4.2.12. Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Maddi olmayan duran varlıklar Tek Düzen Hesap Planında bankanın kurulması veya
yeni bir şubenin açılması ya da islerin devamlı bir surette genişletilmesi için yapılan ve
karşılığında maddi bir kıymet edinilmeyen giderlerin TMS 38 Maddi Olmayan Duran
Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı hükümlerine göre aktifleştirilmesi sonucunda
oluşan bir varlık kalemi olarak tanımlanmaktadır.
Bilançoda şerefiye ve diğer olarak sınıflandırılmaktadır.
Şerefiye, bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile işletmenin varlıklarının rayiç
bedelleri arasındaki olumlu farktır. Varlıkların rayiç bedelleri tespit edilemediği takdirde net
defter değerleri esas alınır.
Banka Tek düzen Hesap Planında şerefiye;
Bankanın kiraladığı bir yerin şeref ve önemine karşılık, herhangi bir maddi varlık
edinmeksizin, yapılan ödeme ile devir ve satın aldığı bir şirkete ödediği bedelin satın alınan
şirketin özvarlığından fazla olan kısmı, olarak tanımlanmaktadır.
Banka kendi yarattığı şerefiyeyi muhasebeleştiremez.
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve
Dipnotlar Hakkında Tebliğ’ in 16. Maddesinin 13. Fıkrasında maddi olmayan duran varlıklar
hakkında açıklamalar yapılacağı belirtilmekte ancak ayrıntısı verilmemektedir.

4.2.13. Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini
birden elde etmek amacıyla elde tutulan işletme faaliyetlerinde kullanılmayan
gayrimenkullerdir (TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Madde 5) Bu nedenle, yatırım
amaçlı bir gayrimenkul işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız
nakit akışları yaratır.
Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir:
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a. Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede
sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar
b. Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar. İşletme, araziyi sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak kullanmaya veya normal iş akışı çerçevesinde kısa
vadede satmaya karar vermemiş ise, söz konusu arazinin sermaye kazancı elde etmek
amacıyla elde tutulduğu varsayılır
c. İşletmenin sahip olduğu veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme
tarafından elde tutulan ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar
d. Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde tutulan
boş bir bina
e. Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte
veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller (TMS 40 Madde 8).
Ancak aşağıda yer alanlar yatırım amaçlı olmayan gayrimenkullere ilişkin örneklerdir:
a. Olağan iş akışı içerisinde satılmak amacıyla elde tutulan veya satış amacıyla inşa
veya geliştirme aşamasında olan (bkz. TMS 2 Stoklar), örneğin, sadece, yakın gelecekte elden
çıkarılmak veya geliştirilmek ve satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller.
b. Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller
(bkz. TMS 11- İnşaat Sözleşmeleri).
c. Diğer unsurların yanı sıra, gelecekte sahibi tarafından kullanılmak ya da,
geliştirilmek ve ardından sahibi tarafından kullanılmak amacıyla elde tutulan, çalışanların
ikamet ettiği gayrimenkuller ile sahibi tarafından kullanılmakta olup elden çıkarılmayı
bekleyen gayrimenkuller dâhil, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller (bkz. TMS 16
Maddi Duran Varlıklar)
Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan gayrimenkuller(
TMS 40, Madde 9).

4.2.14. Vergi Varlığı
Vergi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari döneme
ilişkin vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tâbi olan kısmı üzerinden hesaplanır.
Vergiye tabi kâr, başka bir deyişle vergi matrahı, diğer dönemlerde vergilendirilebilen veya
indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri
hariç tuttuğundan gelir tablosunda belirtilen kârdan farklılık gösterir. Ödenecek cari vergi
tutarları peşin ödenen vergi tutarlarıyla netleştirilerek finansal tablolarda gösterilmektedir.
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal
tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarlar arasında
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ortaya çıkan geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin vergi oranları
dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir.
İndirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi
kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla
hesaplanmaktadır.
- Cari Vergi Varlığı
- Ertelenmiş Vergi Varlığı

4.2.15. Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
Duran Varlıklar (Net)
Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi
vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda işletme, söz konusu duran varlığı (veya elden
çıkarılacak varlık grubunu) satış amaçlı olarak sınıflandırır (TFRS 5, Madde 6.)
Bir varlığın satış amaçlı elde tutulan bir varlık olarak sınıflandırılabilmesi için ilgili
varlığın veya elden çıkarılacak varlık grubunun bu tür varlıkların satışında sıkça rastlanan ve
alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının
yüksek olması gerekir (TFRS 5, Madde 7.)
Satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılma kriterlerini sağlayan varlıklar;
defter değerleri ile satış için katlanılacak maliyetler düşülmüş gerçeğe uygun değerlerinden
düşük olanı ile ölçülür. Söz konusu varlıklar üzerinden amortisman ayırma işlemi durdurulur
ve bu varlıklar bilançoda ayrı olarak sunulur.
Varlık grubunun bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında
sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış
olasılığının yüksek olması gerekir. Satış olasılığının yüksek olması için uygun bir yönetim
kademesi tarafından, varlığın veya elden çıkarılacak varlık grubunun satışına ilişkin bir plan
yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış
olmalıdır. Ayrıca, bu varlıklar gerçeğe uygun değerleriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak
pazarlanıyor olmalıdır. Çeşitli olay veya koşullar nedeniyle satışın gerçekleşmesi bir yıldan
uzun sürebilir. Söz konusu gecikmenin işletmenin kontrolü dışındaki olaylar veya koşullar
nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın satışına yönelik satış planının devam
ettiğine dair yeterli kanıt bulunması durumunda söz konusu varlıklar, satış amaçlı elde tutulan
varlık olarak sınıflandırılmaya devam edilir. Bu gruptaki varlıklar bilançoda satış amaçlı ve
durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır.
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Uygulamalar
1) Zorunlu (Munzam) Karşılıklar nedir?
Munzam karşılık diğer manasıyla Zorunlu karşılık veya zorunlu karşılık oranı;
mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası’nda
bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından
kararlaştırılır.
Önceleri iflas riskine karşı koruma sağlanması amacıyla çıkarılan bu kural,
günümüzde daha çok bir piyasa likiditesi kontrol aracı olarak kullanılmaktadır.
Mevduatın vadesine göre yerli ve yabancı para cinsinden ayrı oranlar dahilinde
toplanır.
2) Repo ne demektir? Repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler
nelerdir?
REPO (Repurchase agreement); kısa dönemli bir menkul kıymetin belirli bir dönem
sonunda ilk satıcısı tarafından geri alınmasını öngören bir satış işlemidir. Repoları diğer para
piyasası araçlarından ayıran en belirgin özellik, bir menkul kıymetin gerçek vadesinin alıcı ve
satıcının ihtiyaçlarını karşılamak için kısaltılmasıdır. Uygulamada, menkul kıymetler,
müşteriye teslim edilmeyip, TCMB’de bloke hesaplarda ya da İMKB Takas Ve Saklama
A.Ş.’de depo edilmektedir.
Repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler şunlardır; devlet tahvilleri, hazine
bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Toplu Konut
İdaresince ihraç edilen borçlanma senetleri ile piyasada veya borsada işlem gören VDMK
dışındaki diğer borçlanma senetleri.
3) Faktöring nedir?
Alacak hakkının bir başka kuruluşa devri sonucunda likit fon elde edilmesini sağlayan
bir mali işlemdir.
4) Kredilerin bilançodaki sınıflandırması ve tahsiline ilişkin sınıflandırması
nasıl yapılmaktadır.
Bilançoda kredilerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:


Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler



Devlet Borçlanma Senetleri



Diğer



Takipteki Krediler
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Özel karşılıklar (-)

Kredilerin vade yapısına, türlerine ve kredilendirilen kesimlerin niteliklerine ve kalitesine
ilişkin açıklamalar dipnot ve açıklamalarda yer alır.
kredilerin tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre beş grupta
sınıflandırılmasını öngörmektedir:
1.Standart nitelikteki kredi ve alacaklar

: 1. Grup krediler

2.Yakın İzlemedeki krediler ve alacaklar

: 2 Grup krediler

3.Tahsil imkânı sınırlı krediler ve diğer alacaklar

: 3. Grup krediler

4.Tahsili şüpheli krediler ve diğer alacaklar

: 4. Grup krediler

5.Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar : 5. Grup Krediler
Üçüncü,

dördüncü

ve

beşinci

grup

krediler

Donuk

Alacakları

oluşturmaktadır.
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Uygulama Soruları
1) Bankaların düzenleyeceği finansal tablolar nelerdir?
2) Bilanço ve Gelir Tablosunu tanımlayınız.
3) Zorunlu karşılık oranını açıklayınız? Merkez Bankasının para politikası aracı olarak
nasıl yararlandığını değerlendiriniz.
4) Aktif hesaplarda yer alan kalemleri sıralayınız.
5) Krediler için ayrılacak karşılıklar nelerdir? Özel karşılıkları açıklayınız.
6) Nakde eşdeğer varlıklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel olarak Banka Finansal Tablolarının sınai işletmelerin tablolarından
farkları, banka bilançosunun yapısı ve Banka bilançosu aktifinde yer alan kalemler tek tek
incelenmiştir
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Bölüm Soruları
1) Bankaların Merkez Bankasında TL cinsinden tuttukları ihtiyatlara ne
denir?
a) Munzam (zorunlu) karşılık
b) Disponibilite
c) Açık piyasa istemleri
d) Reeskont
e) Bankalararası para piyasası
2) Modern bankacılık sistemlerinde, bankaların temel varlıkları arasında yer
alan en önemli bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bireysel kredi kartları
b) Zorunlu rezervler
c) Menkul kıymetler
d) Krediler
e) Serbest rezervler
3) Zorunlu karşılık oranının düşmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakların artması
b) Bankaların kredi olarak açabilecekleri kaynakların azalması
c) Politika faizinin yükselmesi
d) Reeskont kredisinin faizinin azalması
e) Reeskont kredisinin faizinin artması
4) Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer
almaz?
a) Krediler
b) Menkul kıymet plasmanları
c) Yedek akçeler
d) İştirakler
e) Rezervler
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5) TCMB’nin Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin
Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğine göre donuk alacaklar aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2. Grupta yer alan Yakın İzlemedeki krediler ve alacaklar ile 3. Grup krediler
olarak sınıflandırılan Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklardır.
b) 5. Grupta yer alan Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar dır.
c) 1. Grupta sınıflandırılan Standart Nitelikli Krediler Ve Alacaklar ile. 2. Grupta
yer alan Yakın İzlemedeki Krediler Ve Alacaklardır.
d) 4. Grupta yer alan Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar ile 5. Grupta yer
alan Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklardır.
e) 3. Grup krediler olarak sınıflandırılan Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer
Alacaklar, 4. Grupta yer alan Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar ile 5.
Grupta yer alan Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklardır.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)a, 4)c, 5)e
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5. BANKA FİNANSAL TABLOLARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

5. BANKA FİNANSAL TABLOLARI II
5.1. Bilanço Pasif Kalemler (I)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Banka Bilançosu pasif hesaplarda yer alan kalemler nelerdir?
2) Sınai işletmelerden farkları nelerdir?
3) Mevduat ve kredi kavramları
4) Sermaye benzeri borçlar ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bankaların Finansal
Tabloları

Banka Finansal
Tablolarının sınai
işletmelerinden farklarını
ve pasif hesaplarda yer
alan kalemleri öğrenir.

Pasif hesaplarda yer alan
kalemler tek tek açıklanacak,
örnek tablolar üzerinden
karşılaştırmalar ile gerçek
tabloların kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Mevduat



Döviz Tevdiat Hesabı



Türev Finansal Borçlar



Fonlar



Karşılıklar



Vergi Borcu



Sermaye Benzeri Borçlar



VDMK
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Giriş
Bu bölümde Banka bilançoları pasif hesaplarda yer alan bütün kalemler tek tek ve
detaylı olarak açıklanacak ve örnekler verilecektir.
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5.1. Bilanço Pasif Kalemler (I)
Banka bilançosunun pasif kısmında yer alan kalemler aşağıda gösterilmektedir.

5.1.1. Mevduat
Bu başlık altında özel ve tüzel kişilere ait vadeli ve vadesiz mevduatlar yer alır.
Bilançoda mevduatlar, vadeye ve türlerine göre sınıflandırılmamakta sadece:


Bankanın Dâhil olduğu Risk Grubunun Mevduatı ve



Diğer olarak sınıflandırılmaktadır.

Bankanın dâhil olduğu risk grubu 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 49. Maddesinde
tanımlanmıştır.
Bu Madde uyarınca risk grubu bir banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri,
yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek basına, doğrudan ya da
dolaylı olarak kontrol ettikleri, ya da bunların sınırsız sorumlulukla:
Mevduatın türü ve vadeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 29 Mart 2002
tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma
Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliği ile belirlenmiştir. Bu Tebliğ’in 2. Maddesi uyarınca
mevduatın türleri şöyle belirlenmiştir:
Mevduatın Türleri


Tasarruf Mevduatı



Resmi Kuruluşlar Mevduatı



Ticari Kuruluşlar Mevduatı



Bankalar arası Mevduat



Diğer Kuruluşlar Mevduatı

Ancak Tekdüzen Hesap Planı uyarınca Mevduat Hesabının alt hesapları şöyledir:
Türk Parası Mevduat


Tasarruf Mevduatı



Resmi Kuruluşlar Mevduatı



Ticari Kuruluşlar Mevduatı



Bankalar Mevduatı
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Diğer Kuruluşlar Mevduatı

Yabancı Para Mevduat


Bankalar Mevduatı -Y.P.



Döviz Tevdiat Hesabı

Tebliğ’in 3. Maddesinde mevduat türlerinin tanımı yapılmıştır. Buna göre Tasarruf
Mevduatı, Gerçek kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticari işlemlere konu olmayan
mevduattır.
Tekdüzen Hesap Planı’nda ise tasarruf mevduatı, “mevduat bankaları nezdinde
açtırılan, gerçek kişilere ait ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu
olmayan mevduat hesaplar” olarak tanımlanmaktadır. Bunlar
Yurt içi yerleşik kişilere ait tasarruf mevduatı:


Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y Gerçek Kişiler) – Vadesiz



Tasarruf Mevduatı (Y.İ.Y Gerçek Kişiler) – Vadeli, hesaplarında izlenmektedir.

5.1.1.1. Resmi Kuruluşlar Mevduatı
Tebliğ’in 4. Maddesinde resmi kuruluşlar mevduatı genel ve katma bütçeli daire ve
kurumların, yerel yönetimlerin, mahkemelerin, savcılıkların, icra ve iflas dairelerinin,
tereke hâkimlerinin mevduatı olarak tanımlanmaktadır.
5.1.1.2. Ticari Kuruluşlar Mevduatı
Tebliğ’in 5. Maddesinde Ticari Kuruluşlar Mevduatı, gerçek kişilerin ticari
işletmelerine, her çeşit ortaklıklara, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese ve
bağlı ortaklıklara, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla yerel yönetimlerin ticari işletmelerine,
döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki
kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, sigorta şirketlerine ait mevduat
olarak tanımlanmıştır.
5.1.1.3. Bankalar Mevduatı
Özel ve tüzel kişiler ile kamu sermayeli bankalara ait vadeli ve vadesiz mevduattır.
5.1.1.4. Diğer Kuruluşlar Mevduatı
Tebliğ’in 7. Maddesinde şöyle belirlenmiştir:
- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına
- Vakıflara, derneklere, meslek teşekküllerine
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- Sendikalara, kanunla veya bir kanuna dayanılarak kurulmuş tasarruf sandıklarına,
- Resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklarla mesleki teşekküllerde yalnız kendi
mensuplarına ait olmak üzere sağlık, sosyal yardım ve tasarruf sağlamak amacıyla kurulan
sandıklara ait paralar
- Noter teminat ve emanet paraları
- Mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hâkimlikleri nezdindeki
paralar
- Mahkemelerce tevdi mahalli gösterilmek suretiyle yatırılan paralar
- Yöneticiler tarafından apartman yönetimi ile ilgili olarak yatırılan paralar
- Elçilik ve konsolosluklara ait paralar
- Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki büro ve temsilciliklerine ait paralar
- Fonlara ait paralar
- Genel ve katma bütçeli kuruluşlar içerisinde yer almayan üst kurul, kurul ve
kurumların paraları ile bunların dışındaki paralar diğer mevduat başlığı altında toplanacaktır.
Tebliğ’de yabancı para cinsinden mevduat türleri tanımlanmamıştır. Tek Düzen Hesap
Planı’nda yabancı para cinsinden mevduat türleri şöyle tanımlanmıştır:
Döviz Tevdiat Hesabı ve Bankalar Mevduatı -Y.P.
5.1.1.5. Döviz Tevdiat Hesabı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki Karar ve buna ilişkin tebliğler uyarınca
bankalar tarafından gerek Türkiye'de yerleşik, gerek yurt dışında yerleşik gerçek ve
tüzel kişiler adına konvertibl dövizler üzerinden açılabilen “Döviz Tevdiat Hesabı” pasif
nitelikli olup, sabit fiyat üzerinden hareket görür.
Her dönem sonu, hesap bakiyesi değerleme işlemine tabi tutularak, Türk parasına
dönüştürülür.
Döviz tevdiat hesapları:
-

Döviz Tevdiat Hesabı – Vadesiz

-

Döviz Tevdiat Hesabı – Vadeli

Tek Düzen
tanımlanmaktadır:

Hesap

Planında

mevduat

kapsamında

aşağıdaki

hesaplar

da
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Vadeli ve Vadesiz Kıymetli Maden Depo Hesapları Yabancı Para
Kıymetli Maden Depo Hesapları Vadesiz - Yabancı Para
Kıymetli maden depo hesapları açılmasına ve kıymetli maden kredisi
kullandırılmasına ilişkin mevzuat hükümlerine göre bankaların belirli standartlar üzerinden
açmış olduğu kıymetli maden depo hesaplarının gram olarak kaydedildiği bir hesaptır.
Kıymetli Maden Depo Hesapları Vadeli - Yabancı Para
Kıymetli Maden Depo Hesapları - Vadesiz - Yabancı Para hesap açıklaması bu hesap
için de geçerlidir.

5.1.2. Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Türev işlemler, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değerleri ile kayıt altına
alınmakta, ayrıca bu işlemlerden doğan alacak ve borçlar nazım hesaplarda izlenmektedir.
Türev işlemler kayda alınmalarından sonraki raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun
değerleri ile değerlenmekte ve değerleme farkının pozitif ya da negatif olmasına göre söz
konusu farklar “alım satım amaçlı türev finansal varlıklar” veya “alım satım amaçlı türev
finansal borçlar” hesaplarında gösterilmektedir. Bazı türev işlemler ekonomik olarak riskten
korunma sağlamakla birlikte, finansal riskten korunma muhasebesine uygun kalem olarak
tanımlanması için tüm gereken koşullar yerine getirilmediği için TMS 39 - Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı kapsamında alım satım
amaçlı olarak muhasebeleştirilmektedir.
Türev işlemlerin değerlemesi sonucunda ortaya çıkan değerleme farkları kâr zarar
tablosu ile ilişkilendirilmektedir.

5.1.3. Alınan Krediler
Alınan krediler, bankanın T.C. Merkez Bankası ile yurtiçi bankalar ve diğer
kuruluşlardan, yurtdışı banka, diğer kuruluş ve fonlardan alınan kredilerden oluşmaktadır.
Tek Düzen Hesap Planında aşağıdaki alınan krediler aşağıdaki ayrıntıda verilmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kredileri
 Yurtiçi Bankalardan Kullanılan Krediler
 Yurtiçi Diğer Kuruluşlardan Kullanılan Krediler
 Yurtdışından Kullanılan Krediler
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5.1.4. Para Piyasalarına Borçlar
Bankanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Takas ve Saklama Bankası aracılığıyla, diğer bir bankadan aldığı Türk parası borçlar
bu hesapta izlenir. Bu hesap bilançoda borcun kaynağına göre,
 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar, olarak sınıflandırılmaktadır.
5.1.4.1. Bankalar arası Para Piyasalarına Borçlar
Merkez Bankası araçlığıyla gecelik faiz üzerinden borç alıp borç verdikleri piyasadır.
Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, bankaların gecelik
faiz oranı ile borçlanma ve ödünç verme kotasyonu verdikleri bankalar arası para
piyasasından alınan kredileri göstermektedir.
5.1.4.2. Menkul Kıymet Ödünç Piyasasına Borçlar – Türk Parası
Menkul kıymet ödünç piyasasına borçların izlendiği pasif nitelikli bir hesaptır. Bahse
konu piyasadan ödünç alınan menkul değerler 030 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara
Yansıtılan Menkul Değerler - T.P. hesabının borcuna bu hesabın alacağına kaydedilir.
5.1.4.3. Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar- Türk Parası
Bankaların, repo işlemleri yoluyla temin ettiği kısa vadeli kaynaklar bu hesapta izlenir.

5.1.5. İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
Banka tarafından ihraç edilen kısa ve uzun vadeli borçlanma araçlarını gösteren bir
hesaptır.
Bilançoda aşağıdaki ayrıntıda yer alır.
 Bonolar
 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
 Tahviller
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5.1.6. Fonlar
Fonlar, kanun ve kararnamelerle kurulmuş olup, mevduat dışında her ne ad altında
olursa olsun, bankacılık sistemi aracılığı ile üçüncü şahıslara kredi olarak kullandırmak veya
bankacılık sisteminin sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla bankada tutulan, fon
idaresince bankaya verilen talimatlar doğrultusunda karşılıklı veya karşılıksız, garantili veya
garantisiz olarak üçüncü şahıslara kullandırılacak tutarlardır.
Adında fon ibaresi bulunsa dahi kamu otoritelerince yurtdışından belirli projelerin
finansmanında kullandırılmak amacıyla doğrudan veya garanti verilmek suretiyle bağlanan ve
'kredi devir anlaşmaları' ile bankalara devredilen her türlü kaynak (Dünya Bankası, AKIF,
KFW fonu vs.) fon tanımı ile irtibatlandırılmayıp krediler kapsamında değerlendirilecektir.
Bu tür kredilerde, bankanın yurtiçindeki kamu otoritelerine sorumluluğu var ise yurt
içi kredi, dış kaynağa sorumluluğu var ise yurt dışı kredi kullanımı söz konusudur. (Banka
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi, 2009. ) Fonlar bilançoda aşağıdaki alt başlıklara göre
sınıflandırılmaktadır.
 Müstakriz Fonları
 Diğer

5.1.7. Muhtelif Borçlar
Bu hesapta bankalarda alacaklı veya borçlu cari hesabı bulunmayan müşteri veya
üçüncü şahısların bankalardan olan alacakları ile bankalarca açılan nakdi ve gayri nakdi
kredilerin nakdi teminatı olarak alınan paralar, türev finansal araçlar için alınan teminatlar ile
diğer borçlar yer alır.
Veraset yoluyla devredilecek mevduat ile hacizli mevduat bu hesapta izlenemez.

5.1.8. Faktöring Borçları
Bankanın yapılan faktöring sözleşmesi doğrultusunda faktör işletme sıfatıyla
devraldığı alacaklar karşılığında alacaklarını temlik eden faktöring müşterisine yapması
gereken ön ödeme ve/ veya alacaklı işletmeye ödenecek olan borçludan tahsil ettiği
tutarlardır.

5.1.9. Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Yararlandığı menkul ve gayrimenkulleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama
yoluyla edinen bankanın bu varlıkların maliki özel ve tüzel kişiler ile Finansal Kiralama
şirketine olan borçlarıdır. Bu borçların muhasebeleştirilmesi Finansal Kiralama İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi başlıklı 17no.lu Türkiye Muhasebe Standardı doğrultusunda yerine
getirilir.
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Finansal Kiralama Borçları
 Finansal Kiralama Borçları
 Faaliyet Kiralaması Borçları
 Diğer
Finansal kiralama sözleşme tutarı ile finansal kiralamaya konu olan varlığa ilişkin kira
ödemelerinin bugünkü değeri arasındaki fark (ödenecek faiz olarak kabul edilen kısım )
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Giderleri adı hesabında muhasebeleştirilir. Pasifte
bu hesap Finansal Kiralama Borçları hesabının altında yer alır.

5.1.10. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Türev finansal araçlar bilânço dışı hesaplarda izlenir. Türev finansal araçların ilgili
Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde değerlemeye tabi tutulmasından doğan
ve varlık oluşturan farklar aktif nitelikli bu hesapta izlenir. Bu hesaba kaydedilen değerleme
farkları, ilgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde ilgisine göre ilgili gelir
veya öz kaynak hesabı ile ilişkilendirilir.
Varlık oluşturan bu değerleme farkları korunması amaçlanan risk türüne göre
bilançoda aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar

5.1.11. Karşılıklar
Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler TMS 37Koşullu
Varlıklara
İlişkin
Türkiye
Muhasebe
muhasebeleştirilmektedir.

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve
Standardına
uygun
olarak

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. Geçmiş dönemlerdeki olayların
bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için dönemsellik ilkesi uyarınca bu
yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir
olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Banka’dan kaynak çıkma
ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük “Koşullu” olarak kabul
edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır
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Bilançoda karşılıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:


Genel Karşılıklar



Yeniden Yapılanma Karşılığı



Çalışan Hakları Karşılığı



Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)



Diğer Karşılıklar

Banka Tek Düzen Hesap Planında genel karşılıkların alt grupları şöyle verilmiştir:

Genel Karşılıklar


Kıdem Tazminatı Karşılığı



Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı



Kısa Vadeli Çalışan Hakları Yükümlülükleri Karşılığı



Vergi Karşılıkları



Dövize Endeksli Krediler ve Finansal Kiralama Alacakları Anapara Kur Azalış
Karşılıkları



Teslim Tarihine Göre Muhasebeleştirme Değer Düşüş Karşılığı



Tazmin Edilmemiş ve Nakde Dönüşmemiş Gayri Nakdi Krediler Özel Karşılıkları



Yeniden Yapılanma Karşılığı

 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulamaları
Karşılığı
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Krediler
Değer Düşüş Karşılığı
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5.1.12. Vergi Borcu
Bilançoda vergi borcu başlığı altında iki kalem bulunmaktadır:
 Cari Vergi Borcu
 Ertelenmiş Vergi Borcu
Vergi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. Cari döneme
ilişkin vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır.
Vergiye tabi kar, diğer dönemlerde vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider
kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttuğundan gelir
tablosunda belirtilen kardan farklılık gösterir. Ödenecek cari vergi tutarları peşin ödenen vergi
tutarlarıyla netleştirilerek finansal tablolarda gösterilmektedir.
Ertelenmiş Vergi: Vergi kanununa göre hesaplanan vergi matrahının TFRS ye göre
hesaplanan ticari kârdan düşük olması izleyen dönemlerde vergilendirilebilir bir geçici fark
doğurur. Bundan ilerideki dönem/ dönemlerde de doğan vergi yükümlülüğü ertelenmiş vergi
borcu olarak muhasebeleştirilir.

5.1.13. Sermaye Benzeri Borçlar
On yıl veya daha uzun vadeli, kredi alan kurumun tasfiyesi veya iflası durumunda geri
ödenme sırası ikincil sermaye benzeri borçlardan sonra, öz sermayeden önce gelen borçlardır.
Bu borçlar uzun vadeli kredi olarak temin edilebileceği gibi uzun vadeli tahvil veya hem borç
hem de öz sermaye özelliklerini taşıyan hisse senedine çevrilebilir tahvil ihracı yoluyla da
sağlanabilir.
Sermaye benzeri borçlar sabit faizli olup, vadelerinden önce itfa edilmeleri bankacılık
otoritelerinin iznine bağlıdır.
Birincil ve ikincil sermaye benzeri borçlar olarak nitelendirilen bu borçlar sermaye
yeterlilik oranının hesaplanmasında katkı sermayeye ilave edilirler.
 Birincil Sermaye Benzeri Borçlar
BDDK tarafından düzenlenen 1.11.2006 tarihli Bankaların Öz kaynaklarına İlişkin
Yönetmeliğin 7. Maddesinde Birincil Sermaye Benzeri Borçların nitelikleri şöyle
belirlenmiştir.
a. Vadesiz olmaları; (Vadesiz terimi istendiği anda geri ödenen anlamına
gelmektedir. Burada bu terim yanlış olarak kullanılmıştır. Aslında kastedilen borcun sonsuz
vadeli olmasıdır)
b.

Bedelinin nakit olarak tamamen tahsil edilmiş olması;
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c. Bankanın tasfiyesi halinde, sahibine alacak hakkını ikincil sermaye benzeri
borçlardan sonra tahsil etme yetkisi vermesi;
d. Bankanın tasfiyesi halinde tahsil etme sırası bakımından teminat, garanti ya da
başka bir suretle sahibine öncelik sağlayacak bir işleme konu edilmemesi;
e. İlgili dönemde ortaklara temettü dağıtılmamasına ve sonraki dönemlerde de
dağıtıma konu edilmemesine ilişkin karar alınmış olması kaydıyla; ilgili dönem faiz ve
temettü ödemelerinin miktarı ve zamanı ile iptali konusunda bankanın yetkisi bulunması,
f. Faiz ve temettü ödemelerinin miktarı ve zamanının değiştirilmesi veya iptali
durumunda sözleşmede belirlenmiş olan tutar ile yapılan ödeme tutarı arasındaki farkın
sonraki dönemlerde de ödenmemesi;
g. Dağıtılacak veya ödenecek temettü ya da faiz tutarı ile dağıtım veya ödeme
zamanını belirleme yetkisinin bankada olması;
h. Temettü ya da faiz oranı veya bunların ihraç tarihi itibariyle belirlenmiş
hesaplama yöntemi değiştirilememesi ve temettü veya faiz ödemelerinin temettü dağıtımının
yapılabileceği kalemlerden karşılanması;
i. Yatırımcının itfa talep hakkı bulunmaması ve banka tarafından erken itfası
BDDK’nın onayına bağlı olması;
j. Niteliklerinin yatırımcıların hak, menfaat ve yükümlülükleri açısından açık ve
anlaşılır bir şekilde duyurulması;
k.

Bankanın bağlı ortaklık ve iştirakleri dışındaki kişiler tarafından satın alınması;

l.

Birden fazla erken itfa opsiyonu içermemesi;

m. Bankanın risklerini karşılayacak düzeyde yeterli öz kaynağa sahip olmadığı
durumlarda İlgili dönemde ortaklara temettü dağıtılmamasına ve sonraki dönemlerde de
dağıtıma konu edilmemesine ilişkin karar alınmış olması halinde faiz ve temettü ödemelerinin
iptal edilmesini öngörmesi.
Aynı yönetmeliğin 8. Maddesinde İkincil sermaye benzeri borçların nitelikleri şöyle
belirlenmiştir:
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 İkincil sermaye benzeri borçlar
a. Başlangıç vadesi en az beş yıl olan ve ilk beş yıl içerisinde anapara geri ödemesi
veya vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmayan
b. Vadeden önce birden fazla geri ödeme opsiyonu içermeyen ve vadeden önce geri
ödeme opsiyonu içermesi halinde opsiyonun kullanılabileceği tarih açıkça hükme bağlanmış
olan
c. Bankanın tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden ve birincil sermaye benzeri
borçlardan bir önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi borç verenlerce veya yatırımcılarca
kabul edilen
d. Krediler bakımından bir defada kullanılan, borçlanma aracı bakımından ise bedeli
nakit olarak tamamen tahsil edilmiş olan
e. Bankanın tasfiyesi halinde bu borçların birincil sermaye benzeri borçlardan bir
önce diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi koşulunu hükümsüz bırakacak nitelikte hiç bir
türev işlem ve sözleşmeyle ilişkilendirilmemiş olan
f. Herhangi bir şekil ve surette doğrudan ya da dolaylı olarak teminata bağlanmamış
ve bankanın bağlı ortaklık ve iştiraklerine temlik edilemeyeceği yazılı olarak belirlenmiş ve
g.

Vadesinden önce ödenmesi Kurumun onayına bağlı olan borçlardır.
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Uygulamalar
1)

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) nedir?

Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden
doğmuş alacakları karşılığında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alı narak ihraç edilen
kıymetli evraktır. Ülkemizde bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
önem kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı menkul kıymet
çıkarabilir. İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal
kiralama sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri
alacaklarıdır.
2)

Bankanın Merkez Bankası mevduatları bilançoda nerede yer alır?

Bankaların aktif kaleminde yer alır. Bunlar bankaların Merkez Bankasına yatırdıkları
zorunlu ve serbest rezervlerdir.
3)

En basit anlamda bankayı tanımlayarak basit bir bilançosunu çiziniz

Banka; Fon fazlası olan ekonomik birimlerden fon açığı olan ekonomik birimlere
fon transferine aracılık eden ve amaçları kar maksimizasyonu olan ticari işletmelerdir.
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Uygulama Soruları
1) Banka bilançosu pasif kalemlerini sırasıyla yazınız
2) Mevduat türlerini açıklayınız.
3) Bankaların tutmakla yükümlü oldukları karşılıklar nelerdir?
4) Sermaye Benzeri Krediler nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Banka bilançoları pasif hesaplarda yer alan bütün kalemler tek tek ve
detaylı olarak açıklanarak ve örnekler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdakilerden hangisi bankanın yükümlülüklerinden biri değildir?

1)

a) Krediler ve Alacaklar
b) Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
c) Alınan krediler
d) Vadeli mevduat
e) Vadesiz mevduat
Aşağıdakilerden hangisi banka bilançosunun pasifinde yer almaz?

2)

a) Mevduatlar
b) Özkaynaklar
c) Merkez bankasından kullanılan krediler
d) Tüketici kredileri
e) İhraç edilen menkul kıymetler
Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkları borçlanma kağıtlarına ne ad

3)
verilir?

a) Akreditif
b) Katılma belgesi
c) Mevduat sertifikası
d) Hisse senedi
e) Varlığa dayalı menkul kıymet
Aşağıdakilerden hangisi bankaların pasif kalemindeki mevduatları arasında

4)
yer almaz?

a) Tasarruf mevduatları
b) Ticari mevduatlar
c) Merkez Bankası mevduatları
d) Resmi mevduatlar
e) Bankalar mevduatı
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5)

Aşağıdakilerden hangisi Bankalarda tutulan yasal karşılıklardan biri

değildir?
a) Zorunlu mevduat karşılıkları
b) Disponibilite olarak tutulan karşılıklar
c) Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği karşılıklar
d) Muhtemel zarar karşılığı
e) Serbest karşılıklar
6) Banka bilançosunun pasif kısmı hangi kritere göre düzenlenir?
a) Kısa ve uzun vadeli borçlar ve öz kaynaklar olarak
b) Ödeme çabukluğu yani vadeye göre kısa vadeli kaynaklardan sonsuz vadeliye
doğru sınıflandırılır
c) Ödeme çabukluğuna göre sonsuz vadeli kaynaklardan kısa vadeliye doğru
sınıflandırılır
d) Kaynağın niteliğine göre borçlar ve öz kaynaklar olarak sınıflandırılır
e) Kaynağın niteliğine göre mevduat, borçlar ve öz kaynaklar olarak sınıflandırılır

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)c, 5)e, 6)b
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6. BANKA FİNANSAL TABLOLARI III
(Pasif Kalemler (II) + Bilanço Dışı Hesaplar (Nazım Hesaplar)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

6. BANKA FİNANSAL TABLOLARI III
(Pasif Kalemler (II) + Bilanço Dişi Hesaplar (Nazim Hesaplar)
6.1. Pasif Kalemler II - Öz Kaynaklar
6.1.1. Ödenmiş Sermaye
6.1.2. Sermaye Yedekleri
6.1.3. Kâr Yedekleri
6.1.4. Kâr ve Zarar
6.2. Bilanço Dişi Hesaplar (Nazim Hesaplar)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Banka Bilançocu özkaynak kalemi altında yer alan alt kalemler nelerdir?
2) Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar) tablosu nedir? Hangi kalemler yer alır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bankaların Finansal
Tabloları ve Nazım
Hesaplar

Banka Finansal Tablolarının
sınai işletmelerinden
farklarını ve nazım hesaplar
tablosunda yer alan kalemleri
öğrenir.

İçeriğinde yer alan kalemler
detaylarıyla açıklanarak
tabloların kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Banka Özkaynakları



Kar yedekleri



Sermaye yedekleri



Nazım Hesaplar



Akreditif



Teminat Mektupları



Gayrinakdi krediler
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Giriş

Bu bölümde Banka bilançosunda yer alan özkaynak kalemlerinin neler olduğu detaylı
olarak açıklanmış ve bilanço dışında izlenmesi gereken kalemlerin Nazım Hesaplar
tablosunda izlenmesi gerektiği ve bu tabloda hangi kalemlerin yer alacağı ifade edilmiştir.

134

6.1. Pasif Kalemler II - Öz Kaynaklar
Bilançoda öz kaynaklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
 Ödenmiş Sermaye
 Sermaye Yedekleri
 Kar Yedekleri
 Kar veya Zarar
 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
 Net Dönem Karı/Zararı

6.1.1. Ödenmiş Sermaye
Bankacılık Kanunun 44. Maddesinde ödenmiş sermaye, bankaların fiilen ve her türlü
muvazaadan arî olarak ödenmiş veya Türkiye'ye ayrılmış ve ödenmiş sermayelerinden,
bilançoda görülen zararın yedek akçelerle karşılanamayan kısmı düşüldükten sonra kalan tutar
olarak tanımlanmıştır.
Esas sermaye bankanın esas sözleşmesinde belirtilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş
olan tutardır. Kayıtlı sermaye sistemine geçen bankalarda esas sermaye yerine çıkarılmış
sermaye gösterilir. Kayıtlı sermaye tavanı ayrıca dipnotlarda belirtilir.
Esas Semaye Sistemi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi
•

TTK’nın 332. maddesinin birinci fıkrasında esas sermayenin “tamamı esas
sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi”, kayıtlı sermayenin ise “sermayenin
artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi” ifade
ettiği belirtilmiştir.

•

Esas sermaye sisteminde bir sermaye tavanı yoktur. Şirketin ödenmiş sermayesi ancak
ve ancak genel kurulun alacağı zaman ve arttırım miktarı kararına göre zamanında bir
kerede yapılır.

•

Bu bağlamda, kayıtlı sermayeyi, anonim şirketin, TTK’nın esas sermaye sistemindeki
sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın yönetim kurulu kararı ile
yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri azami sermaye tavanını gösteren ve esas
sözleşmelerinde yer alan sermaye olarak tanımlamak mümkündür.
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•

Kayıtlı sermaye, anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydı ile
genel kurula ihtiyaç duymaksızın sadece yönetim kurulu kararı ile yeni hisse senedi
bastırma veya sermaye artırımında bulunmasına yarayan sistemdir.

•

Daha önceleri sadece halka açık anonim şirketler için kullanılan bu sistem yeni TTK
ile birlikte artık tüm anonim şirketler için de uygulanabilir hale gelmiştir.

•

Özellikle genel kurul toplantılarının maliyetinin yüksek veya üye sayısı ve profili
nedeniyle zorlukla yapılabildiği şirketlerde, şirketin sermaye artırımlarında daha esnek
karar alabilmesine yarayan kayıtlı sermaye sistemi bu bakımdan oldukça önemlidir.

6.1.2. Sermaye Yedekleri
Sermaye yedekleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:


Hisse Senedi İhraç Primleri



Hisse Senedi İptal Kârları



Menkul Değerler Değerleme Farkları



Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden Değerleme farkları


Senetleri


İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Bedelsiz Hisse
Riskten Korunma Değerleme Farkları

 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları


Kur Farkları



Diğer Sermaye Yedekleri

6.1.2.1. Hisse Senedi İhraç Primleri
Yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışı sonucunda hisse senedinin satış değeri ile
nominal değeri arasındaki fark hisse başına ihraç primini oluşturur.
Bu farkın primli satılan hisse sayısı çarpılması sonucunda hisse senedi ihraç primleri
tutarı elde edilir.
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6.1.2.2. Hisse Senedi İptal Kârları
İptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben yapılan ödemelerin, bunların
yerine çıkarılan hisse senetlerinden elde edilen hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra artan
kısmının izlendiği hesaptır.
6.1.2.3. Menkul Değerler Değerleme Farkları
Satılmaya Hazır Menkul Değerler hesabı altında izlenen menkul değerler ile iştirakler
ve bağlı ortaklıklar portföyünde izlenen kıymetlerin değerleme farklarını gösterir.
6.1.2.4. Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Bu hesap iki alt hesaptan oluşmaktadır: Duran varlık değerleme farkları ve İştirak ve
Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrimenkul Satış Kazançları.
i. Duran Varlık Değerleme Farkları: İlgili Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri
kapsamında, duran varlıkların değerleme farklarının kaydedildiği bir hesaptır.
ii. İştirak Ve Bağlı Ortaklık Hisseleri İle Gayrimenkul Satış Kazançları: İştirak,
bağlı ortaklık ve iş ortaklığı hisseleri ile satılmaya hazır menkul değer niteliğindeki hisse
senetlerinin veya gayrimenkullerin satışından doğan kazancın, bankaların yetkili organları
tarafından sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılmış olan ve dağıtıma konu edilmeyen
kısmının izlendiği hesaptır.
6.1.2.5. İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Bedelsiz Hisse Senetleri
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklarca, kâr kaynaklı
olmayan içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımları dolayısıyla edinilen bedelsiz hisse
senetlerine isabet eden tutarlar sonucu aktifte meydana gelen artışların izlendiği bir hesaptır.
6.1.2.6. Riskten Korunma Değerleme Farkları
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazanç ve kayıplardan, ilgili
Türkiye Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde öz kaynaklarda muhasebeleştirilmesi
gerekenler bu hesapta izlenir.
6.1.2.7. Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
5 Numaralı Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetler Türkiye Muhasebe
Standardı uyarınca satış amaçlı olarak elde tutulan veya durdurulan faaliyetler kapsamında
sınıflandırılan duran varlıklara ilişkin öz kaynaklarda gösterilen birikmiş değerleme farkları
sınıflandırma tarihi itibarıyla bu hesapta izlenir.
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6.1.2.8. Kur Farkları
Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca öz kaynaklarda izlenmesi gereken yabancı
para cinsinden varlıklara ilişkin kur değişiminden kaynaklanan farklar bu hesapta izlenir.
6.1.2.9. Diğer Sermaye Yedekleri
Diğer sermaye yedekleri yukarıda tanımlananlar dışındaki sermaye yedeklerini
içermektedir.

6.1.3. Kâr Yedekleri
Kanun ve esas sözleşme hükümleri ya da bankaların yetkili organları tarafından alınan
kararlar uyarınca, dağıtılmamış ya da bankada alıkonulmuş öz kaynak kalemleri bu hesap
grubunda izlenir.
6.1.3.1. Yasal Yedekler
Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının üçüncü
bendi, 467. maddesi ve kuruluş kanunları gereğince yıllık kardan ayrılan yedek akçelerin
kaydedildiği pasif nitelikli bir hesaptır.
1 Temmuz 2012 yürürlüğe girecek 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 519.
Maddesinde hükme bağlanan Genel Kanuni Yedek Akçe 6762 sayılı Türk Ticaret kanunun
466 /1 fıkrasıyla çakışmaktadır. 6102 Sayılı Kanunun 520. Maddesi ise Şirketin İktisap Ettiği
Kendi Pay Senetleri için Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları başlığını
taşımaktadır.
6.1.3.2. Statü Yedekleri
Ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyet yılı kârından mahsup edilmek suretiyle
ayrılan yedekler bu hesapta izlenir. Statü yedekleri 1 Temmuz 2012 yürürlüğe girecek yeni
Türk Ticaret Kanununda 521. Maddede öngörülen Şirketin İsteği ile Ayırdığı Yedek Akçe ile
ikame edilmiştir.
6.1.3.3. Olağanüstü Yedekler
Yıllık vergi sonrası kârdan yasal yedeklerin ayrılmasından sonra, genel kurul kararı
uyarınca ayrılan yedek akçeler bu hesaba kaydolur. Genel kurulu bulunmayan bankalarda
yönetim kurulu kararı ile Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe alt hesabını aynı
amaçla kullanabilir. Birikmiş zararlar ise bu hesaptan mahsup edilir. Nitelik itibarıyla
Dağıtılmamış Kârlar alt hesabı alacak bakiyesi, Birikmiş Zararlar alt hesabı borç bakiye verir.
Yeni Türk Ticaret Kanununda bu kaleme tekabül eden bir yedek akçe
bulunmamaktadır.
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6.1.4. Kâr ve Zarar
Bu bölümde dönem net kârı veya zararı ile geçmiş yıllar kârları ve zararları yer alır.
6.1.4.1. Dönem Net Kârı / Zararı
Net kâr dönem sonunda toplam gelirler ile toplam giderler arasında gerçekleşen
olumlu farktan döneme ilişkin vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan net tutardır. Toplam
gelirler ile giderler arasında olumsuz fark olduğu takdirde dönem zararı söz konusudur.
6.1.4.2. Geçmiş Yıllar Kârları /Zararı
Geçmiş yıllar kârları, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan ve işletme sahibine
veya ortaklarına dağıtılmamış bulunan kârların ilgili yedek hesaplarına alınmayan kısmıdır.
Geçmiş yıllar zararları, geçmiş yıllarda oluşan zararların dönem karları ile kapatılamamış olan
kısmıdır.
6.1.4.3. Enflasyona Göre Düzeltme Farkları
Öz kaynak kalemlerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farklar, bu
hesabın alacağına Parasal Pozisyon Zararı hesabının borcuna kaydedilerek muhasebeleştirilir.
Düzeltme sonucunda oluşan olumlu farklar ise bu hesabın borcuna Parasal Pozisyon Kârı
hesabının alacağına kaydedilir.

6.2. Bilanço Dişi Hesaplar (Nazim Hesaplar)
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesinin 6. Fıkrasında bilanço dışı hesaplar
şöyle tanımlanmaktadır:
“Bilanço dışı hesaplar, bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen,
müşterilere sağlanan gayri nakdi krediler ile ileride borç veya alacak doğuracak hak ve
yükümlülükleri, fer’i zilyetlik altındaki değerleri ve muhasebe disiplini altında takip edilmek
istenen bilgileri izlemek amacıyla kullanılan bilanço dışı hesapları ifade eder.”
Bilanço dışı hesapların bakiyeleri, gerçek aktif ve pasif değer niteliği taşımadığından,
bu gruptaki hesaplar bilanço ve gelir tablosu hesapları ile karşılaştırılmaz ( Madde 7). Bu
yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve 10 Şubat 2007 tarihli ve 26430 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara
İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’de kamuya açıklanacak ara döneme ilişkin
ve yıllık finansal tablolar ile bunların eklerinde yer alması gereken açıklamalar ve dipnotların
detayları hakkında bilgiler verilmektedir.
Bu tebliğin 5. Bölümü’nde yer alan 18. Maddesi nazım hesap kalemlerine ilişkin
olarak Türkiye Muhasebe Standartları gereği yapılacak açıklamalar konusunu
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düzenlemektedir. Bu madde uyarınca nazım hesaplarda yer alması gereken şöyle
sıralanmıştır:
Nazım hesaplarda yer alan yükümlülükler:
1. Gayri kabili rücu nitelikteki kredi taahhütlerinin türü ve miktarı
2. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı
ve tutarı
a. Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve
diğer akreditifler dahil gayri nakdi krediler.
b.

Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler

3.Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı:
a.

Nakdi kredi teminine yönelik 1 yıldan kısa vadeli olanlar

b.

Nakdi kredi teminine yönelik 1 yıldan uzun vadeli olanlar

c.

Diğer gayri nakdi krediler

4. Gayri nakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi
5. I. ve II. grupta sınıflandırılan gayri nakdi kredilere ilişkin bilgiler
6. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar.
7. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar
Aşağıda verilen örnek konsolide nazım hesaplar tablosunda bilanço dışı hesaplar,
bilanço dışı yükümlülükler ile emanet ve rehinli kıymetler olmak üzere iki grupta
sınıflandırılmıştır.
Bilanço dışı yükümlülükler, garanti ve kefaletler, taahhütler ve türev finansal araçlar
olmak üzere üç başlık altında izlenmektedir.
1. Bilanço dışı yükümlülükler
Garanti ve kefaletler
Taahhütler
Türev finansal araçlar
İkinci grupta yer alan emanet ve rehinli kıymetler de emanet kıymetler, rehinli
kıymetler
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ile kabul edilen aval ve kefaletler başlıkları altında izlenmektedir.
2. Emanet ve rehinli kıymetler
Emanet kıymetler
Rehinli kıymetler
Kabul edilen aval ve kefaletler
Nazım Hesaplar Tablosu
A. Bilanço Dışı Yükümlülükler (I+II+III)
I. Garanti ve Kefaletler
1.1 Teminat Mektupları
1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3 Diğer Teminat Mektupları
1.2 Banka Kredileri
1.2.1 İthalat Kabul Kredileri
1.2.2 Diğer Banka Kabulleri
1.3 Akreditifler
1.3.1 Belgeli Akreditifler
1.3.2 Diğer Akreditifler
1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5 Cirolar
1.5.1 T.C. Merkez Bankasına
1.5.2 Diğer Cirolar
1.6 Menkul Kıymet İhracat Satın Alma Garantilerinden
1.7 Faktoring Garantilerinden
1.8 Diğer Garantiler
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1.9 Diğer Kefaletler
II. Taahhütler
2.1 Cayılamaz Taahhütler
2.1.1 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3 İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Serbest İştirak Taahhütleri
2.1.4 Kullanılan Garanti Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5 Menkul Kıymet İhracat Aracılık Taahhütleri
2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8 İhracat Taahhütlerinden
Yükümlülükleri

Kaynaklanan

Vergi

ve

Fon

2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon
Uygulama Taahhütleri
2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2 Cayılabilir Taahhütler
2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler
III. Türev Finansal Araçlar
3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

142

3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1 Vadeli Döviz Alım‐Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4 Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5 Futures Faiz Alım‐Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6 Diğer
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B. Emanet Ve Rehinli Kıymetler (IV+V+VI)
IV. Emanet Kıymetler
4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3 Tahsile Alınan Çekler
4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7 Diğer Emanet Kıymetler
4.8 Emanet Kıymet Alanlar
V. Rehinli Kıymetler
5.1 Menkul Kıymetler
5.2 Teminat Senetleri
5.3 Emtia
5.4 Varantlar
5.5 Gayrimenkul
5.6 Diğer Rehinli Kıymetler
5.7 Rehinli Kıymet Alanlar
VI. Kabul Edilen Avaller Ve Kefaletler
Bilanço Dışı Hesaplar Toplamı (A+B)
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Uygulamalar
1) Gayrinakdi (Nakdi olmayan) krediler ne anlama gelmektedir? Banka
karşılığında ne elde eder? Çeşitleri nelerdir ve hangi tabloda izlenir?
Bankanın müşterisine nakit ödeme yapmadığı ve fakat onun adına sorumluluk
yüklendiği krediler, nakdi olmayan kredi olarak nitelendirilmektedir.
Bu sistemde genel olarak bankaların kendi itibarları müşterileri adına ortaya
konulmaktadır. Banka bu çeşit kredilerde ticari hayatta önem arz eden itibar müessesesi
gereğince kendina ait olan derecesi yüksek itibarı kullandırmak suretiyle müşterisine bir çeşit
kredibilite sağlamış olmaktadır. Bunun karşılığı olarak da nakit bir kredi söz konusu olmadığı
için komisyon almaktadır.
Bu çeşit kredilerde başlangıçta teminat verilir yani borcun ödenmemesi ya da
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda karşılanması taahhüdü vardır.
Garanti kredisi veya teminat mektubu, kefalet kredisi, kabul kredisi, aval kredisi ve
ciro kredisi gibi çeşitleri bulunmaktadır. Nazım hesaplar tablosunda izlenmektedir.

2) Sermaye yedekleri hangi kalemlerden oluşur?











Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yeniden Değerleme farkları
İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten Korunma Değerleme Farkları
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Birikmiş Değerleme Farkları
Kur Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
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Uygulama Soruları
1) Kar yedeklerini kalemleriyle beraber açıklayınız.
2) Bilanço dışı hesaplar nedir? Hangi kalemler izlenir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Banka bilançosunda yer alan özkaynak kalemlerinin neler olduğu detaylı
olarak açıklanmış ve bilanço dışında izlenmesi gereken kalemlerin Nazım Hesaplar
tablosunda izlenmesi gerektiği ve bu tabloda hangi kalemlerin yer alacağı ifade edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Bir bankanın toplam varlıkları ile toplam yükümlülükleri (borçları)

arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanır?
a)

Yükümlülükler

b)

Varlıklar

c)

Kar yedekleri

d)

Rezervler

e)

Özkaynaklar

2)

Banka, ithalatçı firmanın talimatı üzerine, ihraç eden firmanın bankasına

bir kredi mektubu göndererek malın teslimatını müteakip karşılığını ödemeyi taahhüt
ettiğini bildirir. Bu taahhüdün yapıldığı belgeye aşağıdaki unsurlardan hangisi uygun
olabilir?
a)

Hedging

b)

Forfaiting

c)

Akreditif

d)

Factoring

e)

Swap

3) Kayıtlı sermayeye ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Bilançoda yer almaz, dipnotlarda gösterilir.
Yönetim kurulu kararı ile yeni hisse senedi bastırma veya sermaye artırımında
bulunmasına yarayan sistemdir.
Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar sermaye artırımı yönetim kurulu
kararıyla yapılır.
Kayıtlı sermaye bankanın esas sözleşmesinde belirtilmiş ve ticaret siciline tescil
edilmiş olan tutardır.
Anonim ortaklıklar kayıtlı sermaye sistemini uygulayabilir.

4) Türev Finansal Araçlar bilançoda nasıl gösterilir?
a)

Türev Finansal Araçlar aktifte likidite derecelerine göre gösterilir.

b)

Türev Finansal Araçlar – Türev Borçlar tutarı negatif ya da pozitif olmasına
göre aktif ya da pasifte gösterilir.
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c)

Türev Finansal Araçlar Aktifte Riskten Korunma Amaçlı Türev Varlıklar
hesabı içinde gösterilir.

d)

Türev Finansal Araçların nominal değerleri aktifte yer alır; gerçeğe uygun
değerleri nâzım hesaplar arasında gösterilir.

e)

Türev Finansal Araçlar nâzım hesaplarda izlenir. Bunların gerçeğe uygun
değerlerinde varlık oluşturan farklar aktifte gösterilir.

5) Aşağıdakilerden hangisi gayrinakdi kredi değildir?
a) Akreditifler
b) İthalat kabul kredileri
c) Teminat mektupları
d) Kredi kartları
e) Garanti verilen prefinansman kredileri

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)d, 4)e, 5)d
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7. BANKA FİNANSAL TABLOLARI IV
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

7. BANKA FİNANSAL TABLOLARI IV
7.1. Banka Gelir Tablosu
7.1.1. Bireysel (Konsolide Olmayan) Gelir Tablosu
7.2. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderler
7.3. Öz Kaynak Değişim Tablosu
7.4. Nakit Akış Tablosu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Banka gelir tablosunun sınai işletmelerinkinden farkları
2) Banka gelir ve giderlerinin hangi kalemlerden oluştuğu
3) Banka Özkaynak Değişim Tablosunun yapısı
4) Banka Nakit Akış Tablosunun yapısı
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bankaların Finansal
Tabloları, Gelir Tablosu,
Özkaynak Değişim
Tablosu, Nakit Akış
Tablosu

Banka Finansal Tablolarının
sınai işletmelerinden
farklarını ve tablolarda yer
alan kalemleri öğrenir.

Tablolarda yer alan kalemler tek
tek açıklanacak, Örnek tablolar
üzerinden karşılaştırmalar ile
gerçek tabloların kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Banka Gelir Tablosu



Banka Özkaynak Değişim Tablosu



Banka Nakit Akış Tablosu
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Giriş
Bu Bölümde Bankaların temel Finansal Tablolarından Gelir Tablosu alt kalemleriyle
beraber detaylı olarak açıklanmış ve diğer finansal tablolardan olan Özkaynak Değişim
Tablosu ve Nakit Akış Tablosuna yer verilmiştir.
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7.1. Banka Gelir Tablosu
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7. Maddesi banka gelir tablosun tanımlanmakta ve gelir
tablosunun düzenlenmesine ilişkin ilkeler belirlenmektedir.
1. Gelir tablosu, bankanın belirli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler
ile katlandığı tüm maliyet ve giderleri sınıflandırılmış olarak gösteren ve dönem faaliyet
sonuçlarını kâr veya zarar olarak özetleyen tablodur.
2. Bütün gelir ve giderler, tahakkuk tarihleri itibarıyla kayda alınır ve tahakkuk
ettikleri hesap dönemine ait gelir tablosunda gösterilir.
3. Bütün gelirler ve giderler, kaynakları itibarıyla sınıflandırılır, her gelir grubu ilgili
olduğu gider grubu ile karşılaştırılır ve gayrisafi tutarları üzerinden gösterilir. Bir gelir kalemi,
tamamen veya kısmen bir gider kalemiyle netleştirilmek suretiyle gelir tablosu kapsamından
çıkarılamaz.
4. Gelirler, varlıklardaki artışa veya yükümlülüklerdeki azalışa bağlı olarak elde
edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir artış olduğunda, gelir
tablosunda muhasebeleştirilir. Gelirlerin kayda alınması, varlıklardaki artış veya
yükümlülüklerdeki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir.
5. Giderler, varlıklardaki azalış veya yükümlülüklerdeki artışa bağlı olarak elde
edilebilir iktisadi faydalarda güvenilir bir şekilde ölçülebilen bir azalış olduğunda, gelir
tablosunda muhasebeleştirilir. Giderlerin muhasebeleştirilmesi, yükümlülüklerdeki artış veya
varlıklardaki azalışlarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilir.
6. Gerçekleşmemiş gelir ve kârlar, gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek
tutarından fazla veya az gösterilemez. Belirli bir dönem veya dönemlerin, gerçeğe uygun
faaliyet sonuçlarını göstermek için, ilgili dönem veya dönemlerin basında veya sonunda doğru
hesap kesimi ve mutabakatı işlemleri yapılmalıdır.
7. Gelir, gider, kâr ve zarar kayıtları ile ilgili olarak düzeltme kaydı yapılmasının
gerekmesi, ancak, bu kayıtların önceki dönemlerin finansal tablolarında düzeltme yapılmasını
gerektirecek büyüklük ve nitelikte olmaması durumunda, yapılan düzeltmeler dönemin gelir
tablosunda gösterilir.
8. Öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo, Türkiye
Muhasebe Standartları uyarınca kâr ya da zararla ilişkilendirilmeyen, yeniden sınıflandırma
düzeltmeleri de dâhil olmak üzere öz kaynaklar altında sınıflandırılan gelir ya da gider
kalemlerini gösteren tablodur ( Madde 7 ).
Gelir tablosunda gelir ve gider grupları netleştirilmiş olarak sunulur.
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Gelir tablosunda dönem net kârı veya zararı sürdürülen faaliyetlerden elde edilen
dönem net kârı veya zararı ile durdurulan faaliyetlerden elde edilen dönem net kârı veya
zararının toplamından oluşur.
Gelir tablosunun yapısı aşağıdaki gibidir:

7.1.1. Bireysel (Konsolide Olmayan) Gelir Tablosu
Bireysel gelir tablosunda bankanın bireysel bir işletme olarak salt bankacılık
faaliyetlerinden Kaynaklanan gelir ve giderleri yer alır. Bireysel gelir tablosunda yer alan
gelir ve gider kalemleri şöyledir:
Gelir ve Gider Kalemleri
1. Faiz Gelirleri
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun
Sınıflandırılan FV

Değer

Farkı

Kar/

Zarara

Yansıtılan

Olarak

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
2. Faiz Giderleri
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
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Diğer Faiz Giderleri
3. Net Faiz Geliri/Gideri ( 1 – 2 )
4. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
5. Temettü Gelirleri
6. Ticari Kâr / Zarar (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
7. Diğer Faaliyet Gelirleri
8. Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı
9. Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
10. Diğer Faaliyet Giderleri
11. Net Faaliyet Kârı/Zararı (8 - 9 - 10 )
12. Net Parasal Pozisyon Kârı/Zararı
13. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z ( 11+12 )
14. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±) (13 -14 )
14.1 Cari Vergi Karşılığı
14.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı
15. Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı / Zararı (13 -14)
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16. Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ve Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
17. Durdurulan Faaliyetlerden Giderler
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.)
Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
18. Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı (16 – 17)
19. Durdurulan Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
20. Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararı (18 – 19)
21. Net Dönem Karı/Zararı (15 + 20)
Gelir ve giderlere ilişkin açıklamalar aşağıdadır:
7.1.1.1. Faiz Gelirleri
göre:

Bankacılık faaliyetine ilişkin başlıca gelir faiz gelirleridir. Faiz gelirleri kaynağına
1.Kredilerden Alınan Faizler
2. Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3. Bankalardan Alınan Faizler
4. Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5. Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
7. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
8. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
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9. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
10. Finansal Kiralama Gelirleri
11. Diğer Faiz Gelirleri, olarak sınıflandırılırlar.

7.1.1.1.1. Kredilerden Alınan Faizler
Bu kalem bankanın özel kuruluşlara ve kamu tüzel kuruluşlarına verdiği kredilerle
bireysel kredilerin faizlerinden oluşur.
Karşılık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Üçüncü Grup, Dördüncü Grup ve
Besinci Grup krediler ve diğer alacaklar altında sınıflandırılan tasfiye olunacak alacaklar ile
zarar niteliğindeki krediler, tahsili şüpheli ve diğer alacaklardan alınan faizler için
döneme ilişkin faiz tahakkuku ve reeskontu yapılmaz. Donuk alacak haline dönüşen tutarlar
için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve
reeskontları, muhasebe kayıtları üzerinde iptal edilir. Donuk alacaklara ilişkin olarak, sadece
nakden tahsil edilen faizler gelir kaydedilir.

7.1.1.1.2. Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bloke olarak tesis edilen Türk parası
zorunlu karşılıklardan alınan faizler bu hesaba kaydedilir.
1 Aralık 2010 itibarıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, TCMB’nin tarihli
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği uyarınca Türk parası yükümlülükleri için Türk Lirası
cinsinden % 6 oranında, yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları ve/veya Euro döviz
cinslerinden olmak üzere % 11 oranında TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler.
TCMB, yabancı para zorunlu karşılık tutarları üzerinden faiz ödemesi yapmamaktadır. Türk
Parası zorunlu karşılık tutarları üzerinden yapılan faiz ödemeleri de 23 Eylül 2010 tarih ve
27708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile kaldırılmıştır.
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde 17 Aralık 2010 ve 24 Ocak 2011
tarihlerinde yapılan değişiklikler ile Türk Lirası yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları
mevduatların vade yapısına göre % 12ile % 5 oranları arasında farklılaştırılarak belirlenmiş,
ayrıca TCMB ve yurt içi bankalarla yapılanlar dışında kalan repo işlemlerinden sağlanan
fonlar zorunlu karşılığa tabi hale gelmiştir.

7.1.1.1.3. Bankalardan Alınan Faizler
Yurtiçi ve yurtdışı bankalardan alınan Türk parası faizler ile Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası nezdinde ortalama olarak tesis edilen Türk parası zorunlu karşılıklardan
alınan faizler bu hesaba kaydedilir.
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7.1.1.1.4. Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
aracılığıyla diğer bir bankaya verilen borç karşılığında alınan Türk parası faizler bu hesaba
kaydedilir.

7.1.1.1.5. Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım-satım amaçlı, satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak Türk parası menkul
değerlerden alınan faizlerin kaydedildiği hesaptır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin gerçeğe uygun
değeri ile elde etme maliyeti arasındaki fark faiz geliri olarak bu hesaba kaydedilir. Ancak,
menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa edilmiş maliyetinin üzerinde olması halinde,
gerçeğe uygun değer ile itfa edilmiş maliyet arasındaki olumlu fark Sermaye Piyasası
İşlemleri Kârları hesabına gelir olarak yazılır. Menkul değerin gerçeğe uygun değerinin itfa
edilmiş maliyetinin altında olması halinde ise itfa edilmiş maliyet ile gerçeğe uygun değer
arasındaki olumsuz fark Sermaye Piyasası İşlemleri Zararları hesabına gider olarak yazılır.
Menkul değerlerden alınan faizler kaynak menkul değere göre:
-

Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan

- Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan
Finansal Varlıklar
-

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan

-

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan, olarak sınıflandırılmaktadır.

7.1.1.1.6 Finansal Kiralama Gelirleri
Finansal kiralama işlemlerinden sağlanan Türk parası faiz gelirleri bu hesapta izlenir.
Kazanılmamış Finansal Kiralama Gelirleri (-)hesabı ile karşılıklı çalışır. Mevduat bankaları
finansal kiralama yapmayacakları Bankalar Kanunun 4. Maddesi uyarınca yasaklanmıştır. Bu
gelir türü mevduat bankalarının konsolide gelir tablosunda buna ek olarak katılım bankları ile
kalkınma ve yatırım bankaları gelir tablolarında yer alabilir.

7.1.1.1.7. Diğer Faiz Gelirleri
Diğer faiz gelirleri arasında:
- Iskonto ve iştira senetlerinden alınan faizler
- Faktöring alacaklarından alınan faizler
- Kıymetli maden kredilerinden alınan faizler
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- Yeniden yapılandırılan ve itfa planına bağlanan kredilerden alınan faizler
- Tahsili şüpheli ve tasfiye olunacak alacaklar ile zarar niteliğindeki krediler ve diğer
alacaklardan alınan faizler
- Kaynak kullanımı destekleme fonundan alınan primler, gibi gelirler bulunmaktadır.
7.1.1.2. Faiz Giderleri
- Mevduata Verilen Faizler
- Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
- Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
- İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
- Diğer Faiz Giderleri
Bankaların sağladığı yabancı kaynaklara ödedikleri faizler ile yasal yükümlülüklerini
yerine getirememesi nedeniyle ödediği faizler bu gruptaki hesaplarda yer alır.

7.1.1.2.1. Mevduata Verilen Faizler
Tasarruf mevduatı ile bunlar dışında kalan diğer mevduat hesaplarına ödenen Türk
parası faizler, bu hesaplar için açılmış bulunan yardımcı hesaplara borç kaydolur.

7.1.1.2.2. Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Bankanın, yurtiçi ve yurtdışı bankalar ile diğer kuruluşlardan ve fonlardan Türk parası
üzerinden kullandığı kredilere ödediği Türk parası faizler, bu hesapta izlenir.

7.1.1.2.3. Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
aracılığıyla diğer bir bankadan alınan borç karşılığında verilen Türk parası faizler bu hesaba
kaydedilir.

7.1.1.2.4. İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Banka tarafından üçüncü kişilere Türk parası üzerinden satılarak ihraç edilen menkul
kıymetlere verilen Türk parası faizler, bu hesaba kaydedilir.
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7.1.1.2.5. Diğer Faiz Giderleri
Bu grup içinde:
- Repo İşlemlerine Verilen Faizler
- Fonlara Verilen Faizler
- Faktöring işlemlerinden borçlara verilen faizler
- Finansal Kiralama Giderleri, gibi faiz giderleri bulunmaktadır.
Faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki fark net faiz gelirlerini oluşturur. Net faiz
gelirleri bankacılık faaliyetlerinin en önemli unsurudur.
7.1.1.3. Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan ücret ve komisyonlar kredilere ilişkin işlemlerden, gayri nakdi kredilerde para
transferi, senet tahsili, kamu kuruları faturalarının ödenmesine aracılık, kamu ve özel sektör
kurumlarında maaş ve ücretlerin ödenmesi gibi mutat bankacılık faaliyetleri karşılığında
alınan ücret ve komisyonlardan oluşmaktadır. Gelir tablosunda bunlar aşağıdaki gibi
sınıflandırılır.
- Gayri Nakdi Kredilerden
- Diğer
7.1.1.4. Verilen Ücret ve Komisyonlar
Verilen Ücret ve Komisyonlar, bankanın kullandığı gayrı nakdi krediler ile faktöring
borçları ve diğer işlemler nedeniyle ödediği komisyon ve ücretlerden oluşur.
7.1.1.5. Temettü Gelirleri
Bankanın iştirakleri ile alım satım amaçlı menkul değerler, gerçeğe uygun değeri kâr
ve zarara yansıtılan menkul değerler ve vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler
portföyleri içinde yer alan hisse senetlerinden tahakkuk eden kâr payı gelirleridir. Konsolide
gelir tablosunda bankanın bağlı ortaklıkları ile üzerinde etkin kontrolü olduğu ortaklıklar ve
birlikte kontrol edilen iş ortaklıklarından sağladığı kâr payı gelirleri de bu hesap kapsamında
yer alır.
7.1.1.6. Ticari Kâr / Zarar (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
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7.1.1.6.1. Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Sermaye piyasası işlemleri kârları sermaye piyasası araçları (menkul değerlerinin
maliyet bedeli ile satış fiyatı arasındaki olumlu ve olumsuz farklardan oluşan satış kârları ile
satış zararlarının kaydedildiği bir hesaptır. Menkul değerlerin alım satımıyla ilgili komisyon
bedelleri ile gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan menkul değerlerin değerleme
farkları da bu hesaba kaydedilir.

7.1.1.6.2. Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Alım satım amaçlı türev finansal araçlar ile riskten korunma amaçlı türev finansal
araçlardan elden edilen kâr ve zararları gösterir.
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlardan Kârlar
Alım satım amaçlı türev finansal araçlardan doğan kârlar bu hesapta izlenir.
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlardan Kârlar
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin kazançlardan, ilgili Türkiye
Muhasebe Standardı hükümleri çerçevesinde kâr yazılması gerekenler bu hesapta izlenir.

7.1.1.6.3. Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
Kambiyo hesapları kapsamında efektif, döviz ve kıymetli maden alım-satımı ve
değerlemesi ile arbitraj işleminden elde edilen kârlar gibi çeşitli kambiyo kârlarının Türk
parası karşılıklarının kaydedildiği bir hesaptır. Arbitraj kârları ile efektif ve döviz alım satım
ve değerleme kârları ile kıymetli maden alım/satım değerleme kârları da bu hesapta izlenir.
7.1.1.7. Diğer Faaliyet Gelirleri
Diğer faaliyet giderleri, faiz, ücret ve komisyon gelirleri dışında elde edilen gelirlerden
oluşmaktadır.
7.1.1.8. Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
Kredi ve diğer alacaklarda oluşan değer düşüklükleri.
7.1.1.9. Diğer Faaliyet Giderleri
Diğer faaliyet giderleri aşağıdaki gibidir:
Personel Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
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Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri
Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri
Öz kaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri
Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer
Düşüş Giderleri
Diğer İşletme Giderleri
Faaliyet Kiralama Giderleri
Bakım ve Onarım Giderleri
Reklam ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar
Diğer
Net Faiz Gelirleri + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri + Net Ticari Kar / Zarar +
Temettü Gelirleri + Diğer Faaliyet Gelirleri = FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI
Faaliyet Gelirleri Toplamı– Kredi ve Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı – Diğer
Faaliyet Giderleri = NET FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI
Net Faaliyet Kârı veya Zararı + Net Parasal Pozisyon Kârı /Zararı = Sürdürülen
Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı veya Zararı
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı veya Zararı - Sürdürülen Faaliyetler Vergi
Karşılığı = Sürdürülen Faaliyetler Net Kârı / Zararı
Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler - Durdurulan Faaliyetlerden Giderler = Durdurulan
Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı / Zararı
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Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı / Zararı - Durdurulan Faaliyetler Vergi
Karşılığı = Durdurulan Faaliyetler Net Kârı / Zararı
Net Dönem Kârı = Sürdürülen Faaliyetler Net Kârı / Zararı+ Durdurulan Faaliyetler
Net Kârı / Zararı

7.2. Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderler
TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının 81. Maddesi uyarınca bir
işletme bir dönemde muhasebeleştirilen tüm gelir ve gider kalemlerini, tek bir kapsamlı gelir
tablosunda veya kar veya zarar bileşenlerini gösteren bireysel gelir tablosu ile ve kar veya
zararla başlayan ve diğer kapsamlı gelir bileşenlerini gösteren ikinci bir tablo (kapsamlı gelir
tablosu) olmak üzere iki tabloda sunar.
Diğer kapsamlı gelir kâr ve zarara yansıtılmayıp öz kaynaklarda izlenen gelir ve gider
kalemlerini içerir. TMS 1 in 7. Maddesinde diğer kapsamlı gelir, öz kaynaklara yansıtılan
kâr veya zararlar olarak nitelendirilmekte ve “diğer TFRS’ler tarafından gerekli kılındığında
ya da izin verildiğinde yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dâhil olmak üzere kâr ya da
zararda muhasebeleştirilmeyen gelir ya da gider kalemlerini kapsar.
Aynı maddede diğer kapsamlı gelirin unsurları şöyle sayılmaktadır:
a.
Maddi ve maddi olmayan varlıklarla ilgili yeniden değerleme fazlasındaki
değişimler (TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar)
b.
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardının 93A Paragrafı uyarınca
muhasebeleştirilmiş tanımlanmış fayda planlarındaki aktüeryel kazanç ve kayıplar
c.
Dış ülkedeki bağlı işletmeye ait finansal tabloların yerel kura çevrilmesinden
kaynaklanan, kazanç ve kayıplar (TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri)
d.
TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının 5.7.5 üncü Paragrafı uyarınca gerçeğe
uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan öz kaynağa dayalı finansal araçlardaki
yatırımlardan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar
e.
Nakit akış riskine ilişkin riskten korunma araçlarına bağlı olarak oluşan kazanç
veya kayıpların etkin kısımları (TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme)
Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ‘in 5 inci maddesinde bankaların düzenlemekle yükümlü
olduğu finansal tablolar arasında öz kaynaklarda muhasebeleştirilecek gelir ve gider
kalemlerine ilişkin tablo da yer almaktadır.
Buna göre bankalar gelir ve gider kalemlerini gelir tablosunda, öz kaynakları etkileyen
değerleme farkları, kur çevrim farkları ve benzeri gelir ve gider unsurlarını öz kaynaklarda
muhasebeleştirilecek gelir ve gider kalemlerine ilişkin tablo da göstereceklerdir.
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Yönetmeliğin 7. Maddesin 8. Fıkrası uyarınca öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir
gider kalemlerine ilişkin tablo, Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca kâr ya da zararla
ilişkilendirilmeyen, yeniden sınıflandırma düzeltmeleri de dâhil olmak üzere öz kaynaklar
altında sınıflandırılan gelir ya da gider kalemlerini gösteren tablodur.
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri Tablosu
1.
eklenen

Menkul değerler değerleme farklarına satılmaya hazır finansal varlıklardan

2.

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları

3.

Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları

4.

Yabancı para işlemler için kur çevrim farkları

5. Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara ilişkin kâr/zarar
(gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı)
6. Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklara
ilişkin kâr/zarar (gerçeğe uygun değer değişikliklerinin etkin kısmı)
7.

Muhasebe politikasında yapılan değişiklikler ile hataların düzeltilmesinin etkisi

8.

TMS uyarınca özkaynaklarda muhasebeleştirilen diğer gelir gider unsurları

9.

Değerleme farklarına ait ertelenmiş vergi

10. Doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen net gelir/gider (1+2+…+9)
11. Dönem kârı/zararı
11.1. Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme
(kar‐zarara transfer)
11.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal
Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden
Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4. Diğer
12. Döneme ilişkin muhasebeleştirilen toplam kâr/zarar (10±11)
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7.3. Öz Kaynak Değişim Tablosu
Öz kaynak değişim tablosu dönem başı öz kaynak tutarının dönem içinde
faaliyetlerden veya değerleme farklarından kaynaklanan değişmeler sonucunda dönem
sonunda ulaştığı tutarı gösteren tablodur.
Öz kaynakta değişiklik doğuran başlıca unsurlar şunlardır:
Dönem kârı veya zararı
Bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı
Hisse senedi ihraç primleri
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan elde edilen bedelsiz
hisseler
Değerleme Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
İştirak öz kaynağındaki değişikliklerin banka öz kaynağına etkisi
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Kâr dağıtımı
Bu kalemlere ilişkin tutarlar öz kaynaklar üzerindeki etkisine göre artı veya eksi
işaretle yer alır.
Aşağıda öz kaynak değişim tablosunda yer alan kalemler görülmektedir. Tablo iki
bölümden oluşur. İlk Bölümde önceki dönemde öz kaynakta meydana gelen değişmeler ve
dönem sonu öz kaynak tutarı, ikinci bölümde ise cari dönemde öz kaynakta meydana gelen
değişmeler ve dönem sonu öz kaynak tutarı gösterilir.
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Özkaynak Değişim Tablosu
1. Dönem Başı Bakiyesi
2. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3. Yeni Bakiye
Dönem İçindeki Değişimler
4. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
5. Menkul Değerler Değerleme Farkları
6. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
7. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
8. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
9. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
10. Kur Farkları
11. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
12. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
13. İştirak Öz kaynağındaki Değişikliklerin Banka Öz kaynağına Etkisi
14. Sermaye Artırımı
14.1 Nakden
14.2 İç Kaynaklardan
15. Hisse Senedi İhraç Primleri
16. Hisse Senedi İptal Kârları
17. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
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18. Diğer
19. Dönem Net Kârı veya Zararı
20. Kâr Dağıtımı
20.1. Dağıtılan Temettü
20.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3. Diğer
Dönem Sonu Öz Kaynak Bakiyesi (3+4+5+……+18+19+20)

7.4. Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosu bankanın bir faaliyet döneminde elde ettiği nakit girişleri ve nakit
çıkışlarını bankacılık faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri itibariyle
gösteren tablodur. Bu tabloda öncelikle bankacılık faaliyetlerinden sağlanan gelirler ve bu
gelirleri yaratmak için katlanılan giderlerin farkı alınarak bankacılık faaliyet konusu aktif
ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı hesaplanmakta, bankacılık faaliyetleri konusu
aktif ve pasiflerdeki değişimler nakit durumu üzerindeki etkileri dikkate alınarak bu tutara
eklenmekte ya da bu tutardan düşülmektedir.
Bu şekilde hesaplanan bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı
tutarına yatırım ve finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit akışları eklenerek dönem
içinde elde edilen net nakit tutarına ulaşılmaktadır.
Bu tutara döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
ile dönem içinde nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış eklenmekte ve dönem
başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar düşülerek dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer
varlıklar tutarı elde edilmektedir.
Aşağıda banka nakit akış tablosu örneği verilmektedir.

a) Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları
Kârı

1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet
1.1.1 Alınan Faizler
1.1.2 Ödenen Faizler
1.1.3 Alınan Temettüler
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
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1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
1.1.8 Ödenen Vergiler
1.1.9 Diğer
1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı
Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) Azalış

K/Z'a

Yansıtılan

Olarak

1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı

b) Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları
II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol
Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
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2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2 6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
2.9 Diğer

c) Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları
III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Çıkışı

3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.4 Temettü Ödemeleri
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
3.6 Diğer

IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki
Etkisi
V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
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Uygulamalar
3) Banka Gelir tablosunda Net Faaliyet Karı nasıl hesaplanır?
1.

Faiz gelirleri

2.

Faiz giderleri

3.

NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ ( 1 – 2 )

4.

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ

5.

TEMETTÜ GELİRLERİ

6.

TİCARİ KÂR / ZARAR (NET)

7.

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ

8.

FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI ( 3 + 4 + 5 + 6 + 7 )

9.

Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı

10.

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ

11.

NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (8 - 9 - 10 )

Net Faiz Gelirleri + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri + Net Ticari Kar / Zarar + Temettü
Gelirleri + Diğer Faaliyet Gelirleri = FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI
Faaliyet Gelirleri Toplamı– Kredi ve Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı – Diğer Faaliyet
Giderleri = NET FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI

4) Bankalarda Ticari Kar ve Zarar hangi kalemlerden oluşur?
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)


Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı



Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar



Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
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Uygulama Soruları
1) Bankaların Faiz gelirleri nelerdir?
2) Bankaların Diğer Faaliyet Giderleri hangi kalemlerden oluşur?
3) Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri nelerdir?
4) Nakit akış tablosunun unsurlarını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde Bankaların temel Finansal Tablolarından Gelir Tablosu alt kalemleriyle
beraber detaylı olarak açıklanmış ve diğer finansal tablolardan olan Özkaynak Değişim
Tablosu ve Nakit Akış Tablosuna değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Banka gelir tablosuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Banka gelir tablosunda satışlar ve satışların maliyeti kalemleri yer almaz.
b) Ticari kâr veya zarar bankanın kendi nam ve hesabına çıkardığı borçlanma senetleri
satışından elde ettiği kârı gösterir.
c) Bankanın başlıca geliri faiz ve komisyon gelirleridir.
d) Faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki fark faiz marjını yani net faiz gelirini
oluşturur.
e) Ücret ve komisyon gelirleri bankanın verdiği hizmetler karşılığı elde ettiği
gelirlerdir.
2) Diğer kapsamlı gelire ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Diğer kapsamlı gelir değer artışlarından kaynaklanır.
b) Maddi duran varlıklarla ilgili değer artışları bu kapsamda yer alır.
c) Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili değer artışlarını kapsamaz.
d) Potansiyel gelir artışlarıdır.
e) Doğrudan öz kaynaklarda muhasebeleştirilirler.
3) Banka gelir tablosuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Sürdürülen faaliyetlere ilişkin kâr ve zarar ile durdurulan faaliyetlere ilişkin kâr ve
zarar ayrı gösterilir.
b) Ticari kâr / zarar bankanın sermaye piyasası işlemlerinden, türev finansal
varlıklardan ve kambiyo işlemlerinden kaynaklanan kâr veya zararlarını gösterir.
c) Temettü gelirleri, bankanın iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile menkul kıymet
yatırımları arasında bulunan iştirak sayılabilecek çoğunluğa erişmemiş hisse
senetlerinden elde ettiği kâr paylarını gösterir.
d) Gelir tablosunda faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki fark net faiz gelirleri olarak
yer alır.
e) Net faaliyet kârı, net faiz gelirlerinden kredi ve alacaklar değer düşüş karşılığı
çıkartıldıktan sonra elde edilen tutara eşittir.
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4) Banka nakit akış tablosu bize neyi gösterir?
a) Bankacılık işlemlerinden sağlanan net nakit girişleri ile finansman ve yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan fon girişlerinin dönem başı nakit ve nakde eşdeğer
varlıkları üzerindeki etkisi sonucunda dönem sonu nakit ve nakde eşdeğer varlıkları
gösterir
b) Bankacılık işlemlerinden sağlanan net gelirler ile finansman ve yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan fon girişlerinin dönem başı nakit ve nakde eşdeğer
varlıkları üzerindeki etkisini gösterir
c) Bankacılık işlemlerinden sağlanan net nakit girişleri ile finansman ve yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişlerinin dönem başı nakit ve nakde eşdeğer
varlıkları üzerindeki etkisi sonucunda, dönem sonu nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
tutarını gösterir.
d) Bankacılık işlemlerinden sağlanan net gelirler ile finansman faaliyetlerinden
sağlanan nakit girişlerinin dönem başı nakit ve nakde eşdeğer varlıkları üzerindeki
etkisini gösterir.
e) Bankacılık işlemlerinden sağlanan net nakit girişleri ile finansman ve yatırım
faaliyetlerinden kaynaklanan fon girişlerinin dönem başı nakit ve nakde eşdeğer
varlıkları üzerindeki etkisini gösterir.
5) Aşağıdakilerden hangisi banka faiz gelirlerinden değildir?
a) Kredilerden alınan faizler
b) Repo işlemlerine verilen faizler
c) Zorunlu karşılıklardan alınan faizler
d) Bankalardan alınan faizler
e) Menkul değerlerden alınan faizler

Cevaplar
1)b , 2)c, 3e, 4)c, 5)b
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8. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Konsolide Finansal Tablolar
8.1.1. Bankaların Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu
8.1.2. Konsolide Tabloları Muhasebeleştirme Hükümleri
8.1.3. Konsolidasyon İşlemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bankalarda konsolidasyon işlemleri nasıl yapılmaktadır?
2) Konsolide ve konsolide olmayan tabloların farkı nedir?
3) Konsolide tablo düzenleme zorunluluğu var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konsolide Finansal
Tablolar

Banka Finansal Tablolarının
konsolidasyon işlemlerini
öğrenir.

Konsolidasyon işlemleri tablolar
üzerinden örneklerle açıklanarak
işlemlerin kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
 Konsolide ve Konsolide Olmayan
 Konsolide İşlemleri
 Azınlık Payı
 Kontrol Gücü
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Giriş
Bu bölümde Bankaların Konsolide Finansal Tablolarına, Bankaların Konsolide
Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğuna,
Konsolide Tabloları Muhasebeleştirme
Hükümleri ve Konsolidasyon İşlemlerine değinilecektir.
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8.1. Konsolide Finansal Tablolar
Konsolide finansal tablolar ana işletme ile tüm bağlı ortaklıklarının tablolarının tek bir
işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır.
TFRS 10’da konsolide finansal tablolar, ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının
varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek
bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait finansal tablolar olarak tanımlanmaktadır.
Burada iştirakte bulunulan işletmenin bir bağlı ortaklık olup olmadığını belirleyen kriter
kontrol gücüdür.
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü olarak tanımlanmaktadır. Ana
işletmenin doğrudan veya bağlı ortaklıkları vasıtasıyla sermayeyi temsil eden payların % 50
sinden fazlasına sahip olması durumunda aksini kanıtlayan açık deliller olmadıkça, kontrolün
mevcut olduğu kabul edilir.
Aşağıdaki durumlarda iştirak edilen ortaklık bağlı ortaklık kabul edilir:
- Diğer pay sahipleriyle yapılan bir anlaşma gereği oy haklarının yarıdan fazlasının
kontrol edilmesi
- Bir düzenleme veya sözleşme gereği, işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını
yönetme yetkisine sahip olunması
- İşletmenin yönetim kurulu veya eşdeğer yürütme organının üyelerinin
çoğunluğunu atama veya görevden alma gücüne sahip olunması
- İşletmenin kontrol edildiği organ olan yönetim kurulunda veya bu hakları haiz
yürütme organında oyların çoğunluğunu kontrol etme gücünün elde bulundurulması.

8.1.1. Bankaların Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğu
8 Kasım 2006 tarihli Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine
İlişkin Tebliğ’in 5. Maddesi ana ortaklık bankaların finansal durumu ve faaliyet sonuçları
hakkında bir bütün olarak bilgi edinilebilmesini sağlamak amacıyla bankalara kredi kuruluşu
veya finansal kuruluş niteliğindeki ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını
sağlayacak şekilde konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlülüğünü getirmektedir. Ana
ortaklık bankalar Mart, Haziran ve Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulayarak konsolide finansal tablo düzenlemek zorundadır.
Söz konusu tebliğin kapsamı 23.12.2008 tarihinde yayımlanan Bankaların Konsolide
Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ ile genişletilmiş ve finansal olmayan ortaklıkların da konsolidasyona tâbi tutulacağı
hükme bağlanmıştır. Ancak, konsolide finansal tabloların hazırlanması, ana ortaklık
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bankanın konsolide olmayan
kaldırmamaktadır (Madde 5/2 ).

finansal

tablolar

hazırlama

zorunluluğunu

ortadan

Yurt içinde kurulu bir bankanın ya da finansal holding şirketinin bağlı ortaklığı,
birlikte kontrol edilen ortaklığı ya da iştiraki konumunda olan bankalar da bu maddede
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde konsolide finansal tablo düzenlemekle yükümlüdürler
(Madde 5/3).
Resmi makamlardan alınacak belgelerle belgelenmesi kaydıyla, yurt dışındaki
ortaklığın kurulu bulunduğu ülkedeki yasal sınırlamalar nedeniyle konsolide mali tabloların
düzenlenmesi için gerekli mali tablo ve bilgilerin ana ortaklık bankaca elde edilmesinde
önemli kısıtlamaların mevcut olması durumunda söz konusu ortaklığa ait finansal tablolar
konsolidasyon kapsamına alınmaz (Madde 5/4).
Dördüncü fıkra kapsamında finansal tabloları konsolide edilmeyen bağlı ortaklık,
birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştirakler konsolide finansal tablolarda elde etme maliyeti ile
veya ilgili Türkiye Muhasebe Standardına uygun olarak muhasebeleştirilir.
Ana ortaklık bankalar, bireysel finansal tabloların yanı sıra Türkiye Muhasebe
Standartlarını uygulayarak kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp
taşımadığına bakılmaksızın bağlı ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını
sağlayacak şekilde, niteliği ve içeriği Kurulca belirlenecek olan konsolide finansal tabloları
da düzenlemek yıl sonları ve Haziran ayı sonu itibarıyla ve düzenlendiği dönemi takip eden
en geç beş ay içerisinde internet sitelerinde yayımlamakla yükümlüdürler. Kurul, söz
konusu finansal tabloların, 1/11/2006 tarihinde yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim
Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi tutulmasını zorunlu tutmaya yetkilidir.

8.1.2. Konsolide Tabloları Muhasebeleştirme Hükümleri
Ana ortaklık, konsolide finansal tablolarını hazırlarken, benzer koşullardaki benzer
işlemler ve olaylar için yeknesak muhasebe politikaları kullanır.
Yatırım yapılan işletmenin konsolidasyonu, yatırımcı işletmenin, yatırım yaptığı
işletmenin kontrolünü elde ettiği tarihte başlar, kontrolü kaybettiği tarihte de sona erer.
8.1.2.1. Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık, kontrol gücü olmayan payları konsolide finansal durum tablosunda öz
kaynaklar içerisinde, kendi ortaklarının öz kaynaklardaki paylarından ayrı olarak gösterir.
Ana ortaklığın bir bağlı ortaklığındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki
kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde meydana gelen değişiklikler, öz kaynak
işlemleridir. Başka bir ifadeyle ortaklarla ortak olmaları sebebiyle yapılan işlemlerdir.
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8.1.2.2. Kontrolün Kaybı
Ana ortaklık bir bağlı ortaklığı üzerindeki kontrolü kaybettiğinde, kontrolünü
kaybettiği eski bağlı ortaklığının varlıklarını ve borçlarını konsolide finansal durum tablosu
dışı bırakır. Eski bağlı ortaklığında devam eden her türlü yatırımını, kontrolü kaybettiği
andaki gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal tablolara yansıtır. Söz konusu ilk
muhasebeleştirmeden sonra ise bu yatırımları ve eski bağlı ortaklıkla arasındaki borç veya
alacakları ilgili TFRS’ler uyarınca muhasebeleştirir. Yatırımının ilk muhasebeleştirilmesi
sırasındaki maliyeti olarak dikkate alınır.
Kontrolü sağlayan önceki paylara atfedilebilen, kontrolün kaybıyla ilişkili kazanç veya
kayıpları muhasebeleştirir.

8.1.3. Konsolidasyon İşlemleri
Konsolide finansal tabloların düzenlenmesinde aşağıdaki aşamalar izlenir:
a. Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlık, yükümlülük, öz kaynak, gelir, gider ve
nakit akışlarına ait benzer kalemleri birleştirir.
b. Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir bağlı
ortaklığın öz kaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarları netleştirir.
c. Grup işletmeleri arasındaki işlemlerle ilgili öz kaynak, gelir, gider ve nakit akışları
ile grup içi varlık ve borçların tümünü elimine eder. Stoklar ve duran varlıklar gibi
varlıklarda muhasebeleştirilen grup içi işlemler sebebiyle oluşan kâr veya zararlar
tamamen elimine edilir.
Grup içi zararlar, konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken bir değer
düşüklüğünü gösterebilir. Grup içi işlemlerden kaynaklanan kâr veya zararların elimine
edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici farklar için TMS 12 Gelir Vergileri Standardı
hükümleri uygulanır.
8.1.3.1. Yeknesak Muhasebe Politikalarının Uygulanması
Konsolide finansal tablolara dâhil olan şirketlerden birinin finansal tablolarının, benzer
işlemler ve benzer koşullardaki diğer olaylar için farklı muhasebe politikaları kullanılarak
hazırlanmış olması durumunda; grubun muhasebe politikalarıyla uyum sağlayabilmek için,
konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında gruba dâhil söz konusu işletmenin
finansal tablolarında gerekli düzeltmeler yapılır.
Bir işletme, bağlı ortaklığının gelir ve giderlerini, bağlı ortaklık üzerinde kontrol
sahibi olduğu tarihten kontrolü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dâhil eder.
Bağlı ortaklığın gelir ve giderleri, edinme tarihindeki konsolide finansal tablolara
yansıtılmış varlık ve borç tutarlarına dayanmalıdır. Örneğin, bağlı ortaklığın edinildiği
tarihten sonra konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan amortisman giderleri, ilgili
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amortismana tabi varlıkların, bağlı ortaklığın edinildiği tarihte konsolide finansal tablolara
yansıtılmış gerçeğe uygun değerlerine dayanmalıdır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık ve bağlı ortaklık
finansal tablolarının aynı raporlama tarihine sahip olması gerekmektedir.
8.1.3.2. Kontrol Gücü Olmayan Paylar
İşletme, kâr veya zararı ve diğer kapsamlı gelirin her bir bileşenini, ana ortaklık
hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara dağıtır. İşletme ayrıca, toplam kapsamlı geliri
bu durum, kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa dahi, ana ortaklık
hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara da dağıtır.
Bir bağlı ortaklığı, öz kaynak olarak sınıflandırılan ve kontrol gücü olmayan paylara
sahip ortaklar tarafından elde bulundurulan birikimli imtiyazlı paylara sahipse, işletme,
temettü dağıtım kararı açıklansın ya da açıklanmasın, söz konusu imtiyazlı paylara düşen
temettü tutarına göre ayarlama yapmak suretiyle kendi payına isabet eden kâr veya zararı
hesaplayarak bilanço ve gelir tablosuna yansıtır.
Aşağıda Türkiye İş bankasının 31.12.2010 tarihli bireysel ve konsolide bilançoları ile
2010 yılına ait bireysel ve konsolide gelir tabloları karşılaştırmalı olarak verilmektedir.
Konsolide bilançonun öz kaynakları arasında azınlık payları yer almaktadır. Konsolide gelir
tablosunda dönem kârının gruba ait olan kısmı ile azınlık paylarına düşen kısmı ayrı gösterilir.
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T.İŞ BANKASI A.Ş. 31.12. 2010 TARİHLİ BİREYSEL VE KONSOLİDE
BİLANÇOLARI (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF

KONSOLİDE

BİREYSEL

I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

8,522,625

8,595,906

732,866

1,837,910

3,185,118

6,375,798

0

10,194

V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

31,360,414

36,181,207

VI. KREDİLER VE ALACAKLAR

64,231,678

69,077,204

VII. FAKTORİNG ALACAKLARI

0

331,320

13,603,985

14,070,629

743,262
5,520,777

794,592
2,746,829

0

0

0

963,265

0

0

1,831,885

1,999,633

32,619

56,114

0

7,170

32,619

48,160

715,338

1,242,157

0

836,057

53,915

54,233

AKTİF TOPLAMI

1,261,972
131,796,494

5,637,888
150,810,756

PASİF

BİREYSEL

KONSOLİDE

88,260,157

88,476,619

717,216

731,310

8,042,442

14,282,865

10,158,890

12,969,586

II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN
FV (Net)
III. BANKALAR
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR
IX. İŞTİRAKLER (Net)
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
XI.
BİRLİKTE
KONTROL
ORTAKLIKLARI) (Net)

EDİLEN

ORTAKLIKLAR(İŞ

XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
XIII. RİSKTEN
VARLIKLAR

KORUNMA

AMAÇLI

TÜREV

FİNANSAL

XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
XVII. VERGİ
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DUR. V.(Net)
XIX. DİĞER AKTİFLER

I.

MEVDUAT

II.

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR

III.

ALINAN KREDİLER

IV.

PARA PİYASALARINA BORÇLAR

V.

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

0

195,954

VI.

FONLAR

0

0

VII.

MUHTELİF BORÇLAR

2,549,992

5,946,252

VIII.

DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

1,066,879

1,181,867

188

IX.

FAKTORİNG BORÇLARI

X.
XI.

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV
BORÇLAR

XII.

0

0

3,168

0

0

0

KARŞILIKLAR

3,631,589

7,560,506

XIII.

VERGİ BORCU

352,297

401,175

XIV.

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI
(Net)

0

0

XV.

SERMAYE BENZERİ KREDİLER

0

77,947

XVI.

ÖZKAYNAKLAR

17,013,804

18,986,655

16.1

Ödenmiş Sermaye

4,500,000

4,500,000

16.2

Sermaye Yedekleri

2,890,175

4,161,538

16.3

Kâr Yedekleri

5,370,056

5,918,120

16.4

Kâr veya Zarar

2,982,210

3,028,597

16.5

Azınlık Payları

0

2,649,763

131,796,494

150,810,736

FİNANSAL

PASİF TOPLAMI

DETAYLI ÖZ KAYNAK KALEMLERİ
BİREYSEL

KONSOLİDE

ÖZKAYNAKLAR

17,013,804

18,986,655

Ödenmiş Sermaye

4,500,000

4,500,000

Sermaye Yedekleri

4,161,538

2,890,175

3,694

33,937

0

0

2,515,214

1,241,479

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları

0

0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları

0

0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri

0

0

26,692

-1,179

0

0

0

0

Diğer Sermaye Yedekleri

1,615,938

1,615,938

Kâr Yedekleri

5,370,056

5,918,120

Yasal Yedekler

1,444,476

1,610,119

Statü Yedekleri

0

28,293

Olağanüstü Yedekler

3,468,758

4,312,543

Diğer Kâr Yedekleri

-15,716

-32,835

2,982,210

3,028,429

Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları

Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran
Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları

Kâr veya Zarar
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Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI

0

89,441

2,982,210

2,939,156

0

2,649,763

131,796,494

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 1.01.- 31.12.2010 HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ (BİN TÜRK LİRASI)

KONSOLİDE

BİREYSEL

FAİZ GELİRLERİ

9,797,839

10,850,750

FAİZ GİDERLERİ

5,215,964

5,440,180

NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I- II)

4,581,875

5,410,570

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ

1,236,425

997,891

TEMETTÜ GELİRLERİ

369,21

45,785

TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)

134,63

292,912

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ

1,569,284

4,026,561

FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)

7,891,424

10,773,719

KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI ( - )

1,135,449

1,185,911

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ ( - )

3,203,123

5,671,987

NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)

3,552,852

3,915,821

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI

0

ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR

0

4,806

NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI

0

0

3,552,852

3,920,627

570,642

688,933

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI ( - )
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV( - )XVI)

0

2,982,210

3,231,694

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER

0

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER ( - )

0

0

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)

0

0

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI ( - )

0

0

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX - XXI)

0

0

2,982,210

3,231,694

NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)

0

Grubun Kârı / Zararı

--

2,939,156

Azınlık Payları Kârı / Zararı (‐)

--

292,538

Hisse Başına Kâr / Zarar (*)

0.027

0.026
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T.İŞ BANKASI 2010 HESAP DÖNEMİ FAİZ GELİRLERİ VE VE FAİZ GİDERLERİ DETAYI
BİREYSEL
9,797,839

KONSOLİDE

5,947,788

6,180,827

0

0

I.

FAİZ GELİRLERİ

1.1.

Kredilerden Alınan Faizler

1.2.

Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler

1.3.

Bankalardan Alınan Faizler

148

348

1.4.

Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler

5,75

7,95

1.5.

Menkul Değerlerden Alınan Faizler

3,667,042

4,178,647

40,7

77

1.5.1. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak
1.5.2. Sınıflandırılan FV
1.5.3. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.5.4. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
1.6.

Finansal Kiralama Gelirleri

1.7.

Diğer Faiz Gelirleri

II.

10,850,750

0
1,994,148
1,632,196
0

0
2,411,536
1,690,134
84,1

28,8

51,4

FAİZ GİDERLERİ

5,215,964

5,440,180

2.1.

Mevduata Verilen Faizler

4,258,690

4,174,618

2.2.

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler

511

625

2.3.

Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler

435

624

2.4.

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

0

5,72

2.5.

Diğer Faiz Giderleri

11,4

10,6

III.

NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)

4,581,875

5,410,570

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ VE TİCARİ K-Z DETAYI

IV.

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ

4.1

Alınan Ücret ve Komisyonlar

4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2 Diğer
4.2

Verilen Ücret ve Komisyonlar

4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere
4.2.2 Diğer

BİREYSEL KONSOLİDE
1,236,425
997,891
1,351,579

1,509,200

117,919

123,430

1,233,660

1,385,770

115,154

511,309

1,137

5,232

114,017

506,077

V.

TEMETTÜ GELİRLERİ

369,210

45,785

VI.

TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)

134,630

292,912

6.1

Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı

514,410

656,230

6.2

Türev Finansal İşlemlerden Kârı/Zarar

-51,340

6.3

Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı

‐71.046

‐308.734

-311,978
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Uygulamalar
1) Konsolide finansal tablolar nedir? Kontrol gücü kavramıyla birlikte açıklayınız.
TFRS 10’da konsolide finansal tablolar, ana ortaklığın ve onun bağlı ortaklıklarının
varlıklarının, borçlarının, öz kaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek
bir işletmeninki gibi sunulduğu, bir gruba ait finansal tablolar olarak tanımlanmaktadır.
Burada iştirakte bulunulan işletmenin bir bağlı ortaklık olup olmadığını belirleyen kriter
kontrol gücüdür. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz
konusu işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü olarak tanımlanmaktadır.
2) Kontrol gücü olmayan paylar nerede gösterilir?
Ana ortaklık, kontrol gücü olmayan payları konsolide finansal durum tablosunda öz
kaynaklar içerisinde, kendi ortaklarının öz kaynaklardaki paylarından ayrı olarak gösterir.
Ana ortaklığın bir bağlı ortaklığındaki sahiplik payında, bağlı ortaklık üzerindeki
kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde meydana gelen değişiklikler, öz kaynak
işlemleridir. Başka bir ifadeyle ortaklarla ortak olmaları sebebiyle yapılan işlemlerdir.
3) Konsolidasyon işlemleri nasıl yapılır?
Ana ortaklığın konsolide finansal tablolarının düzenlenmesinde;
a. Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir, gider
ve nakit akışlarına ait benzer kalemleri birleştirilir.
b. Ana ortaklığın her bir bağlı ortaklıktaki yatırımının defter değeri ile her bir bağlı
ortaklığın öz kaynaklarından ana ortaklığın payına isabet eden tutarları netleştirilir.
c. Grup işletmeleri arasındaki işlemlerle ilgili öz kaynak, gelir, gider ve nakit akışları
ile grup içi varlık ve borçların tümü elimine edilir.
d. Stoklar ve duran varlıklar gibi varlıklarda muhasebeleştirilen grup içi işlemler
sebebiyle oluşan kâr veya zararlar tamamen elimine edilir.
e. Grup içi zararlar, konsolide finansal tablolara yansıtılması gereken bir değer
düşüklüğünü gösterebilir. Grup içi işlemlerden kaynaklanan kâr veya zararların elimine
edilmesi sırasında ortaya çıkan geçici farklar için TMS 12 Gelir Vergileri Standardı
hükümleri uygulanır.
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Uygulama Soruları
1) Konsolide finansal tablolar ne amaçla hazırlanır? Zorunlu mudur?
2) Kontrolün kaybı söz konusunda olduğunda muhasebeleştirme işlemi
nasıl yapılır?
3) Konsolidasyon işlemlerinde ölçme kavramı neyi ifade eder?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Bankaların Konsolide Finansal Tablolarına, Bankaların
Konsolide Finansal Tablo Düzenleme Zorunluluğuna, Konsolide Tabloları
Muhasebeleştirme Hükümleri ve Konsolidasyon İşlemlerine değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aralarında bağlı ortaklık ya da iştirak ilişkisi bulunan firmaların; mali

tablolarının birleştirilerek tek bir mali tablo hâline getirmelerine ne ad verilir?
a)

Aktarma

b)

Arındırma

c)

Konsolidasyon

d)

Düzeltme

e)

Makyajlama

2) Konsolide finansal tablo nedir?
a) Ana ortaklık bankanın kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki
ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde
hazırladığı finansal tablodur
b) Ana ortaklık bankanın kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliğindeki iştirakleri
ve bağlı ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde
hazırladığı finansal tablodur
c) Ana ortaklık bankanın kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp
taşımadığına bakılmaksızın iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme
gibi sunulmalarını sağlayacak şekilde hazırladığı finansal tablodur
d) Ana ortaklık bankanın kredi kuruluşu veya finansal kuruluş niteliği taşıyıp
taşımadığına bakılmaksızın bağlı ortaklıkları ile birlikte tek bir işletme gibi
sunulmalarını sağlayacak şekilde hazırladığı finansal tablodur
e) Ana ortaklık bankanın kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar ve sanayi ve turizm
alanında faaliyet gösteren iştirakleri ile birlikte tek bir işletme gibi sunulmalarını
sağlayacak şekilde hazırladığı finansal tablodur
3) Bankaların konsolide finansal tablolarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a) Ana ortaklık bankanın, sadece mali ortaklıkları konsolide edilir.
b) Ana ortaklığın konsolide bilançosunda bağlı ortaklıklarından olan alacakları ile
bağlı ortaklıklarına olan borçları yer almaz.
c) Sadece üzerinde bankanın kontrol gücü olan ortaklıklar konsolidasyon kapsamına
alınır.
d) Bağlı ortaklıklara ilişkin paylar ana ortaklık bilançosunun öz kaynakları arasında
azınlık payları olarak yer alır.
e) Ana ortaklığın konsolide gelir tablosunda bağlı ortaklıklarına yapılan satışları yer
almaz.
4) Bankaların konsolidasyon işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) İştirakte bulunulan işletmenin bir bağlı ortaklık olup olmadığını belirleyen kriter
kontrol gücüdür.
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b) Bir işletme, bağlı ortaklığının gelir ve giderlerini, bağlı ortaklık üzerinde kontrol
sahibi olduğu tarihten kontrolü kaybettiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara
dâhil eder.
c) Bankaların konsolide finansal tablo düzenleme zorunluluğu yoktur.
d) Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda sağlamak amacıyla, söz konusu
işletmenin finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü olarak tanımlanmaktadır.
e) Ana ortaklık, kontrol gücü olmayan payları konsolide finansal durum tablosunda öz
kaynaklar içerisinde, kendi ortaklarının öz kaynaklardaki paylarından ayrı olarak
gösterir.
5)
Bankaların konsolidasyon işlemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
a) Bireysel tablolardaki varlık, kaynak ve gelir-gider kalemleri toplamı konsolide
tablolardan genelde daha fazla çıkar.
b) Azınlık payları konsolide tablolarda yer almamaktadır.
c) Ana ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir, gider
ve nakit akışlarına ait benzer kalemleri birleştirilmez.
d) Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan ana ortaklık ve bağlı
ortaklık finansal tablolarının aynı raporlama tarihine sahip olması gerekmektedir.
e) Kontrol gücü olmayan paylar konsolide finansal durum tablosunda aktif içerisinde
gösterilir.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)a, 4)c, 5)d
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9. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ I
9.1. Likidite Analizi
9.1.1. Sanayi ve Ticaret İşletmelerinde Likidite
9.1.2. Bankalarda Likidite
9.1.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Likiditeyi Vurgulayan Maddeler
9.1.4. Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine
İlişkin Yönetmelik
9.1.5. Basel III’te Likidite Yeterliliği Ölçütleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapıldığı
2) Analizlere neden ilk olarak Likidite Analizi ile başlanması gerektiği
3) Sanayi ve Ticaret İşletmelerinde Likidite ile Bankalarda likidite arasındaki farklılıklar
4) Bankaların Likidite Yeterliliği Ölçütleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi

Mevduat bankaları
finansal tablolarının
analizinin nasıl
yapılması gerektiğini ve
ilk olarak likidite
analiziyle başlanması
gerektiğini öğrenir.

Gerekli oranları kullanarak
Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi yapılacak ve
gerçek ortalama değerlerle
karşılaştırılarak yorumlaması
yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar


Finansal Analiz



Likidite



Oranlar
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Giriş
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapıldığı hangi
oranların kullanıldığı, analizlere neden ilk olarak Likidite Analizi ile başlanması gerektiği,
Sanayi ve Ticaret İşletmelerinde Likidite ile Bankalarda likidite arasındaki farklılıklar ve
Bankaların Likidite Yeterliliği Ölçütleri anlatılmaktadır.
Bankaların mali durumlarının esaslı olarak incelenmesi önem verilmesi gereken bir
konudur. Çünkü, bankacılık sektörünün ekonominin barometresi olduğu tezi ekonominin
gidişatının bankaların bilançolarından takip edilmesiyle doğrulanmaktadır.
Ekonomideki en hassas gelişmeler banka bilançolarına muhakkak yansımaktadır. Bu
yüzden bankaların mali bünyelerinin sağlam olması sağlıklı bir ekonomik gelişme için şarttır.
Banka bilançoları kötüleşirse, diğer bir deyişle bilanço aktif yapıları bozulursa,
bankacılık krizleri yaşanır. Geri dönmeyen kredilerin artması, hisse senedi piyasalarındaki
dalgalanmalar, reel sektörün küçülmesi nedeniyle bankaların aktif yapılarının bozulması
bankacılık krizlerinin temel nedenleri olmaktadır. Sektörün krize girmesi sonucunda da
mevduat sahipleri bankalardan mevduatlarını çekmeye başlayınca, bankaların sonunu getiren
likidite sıkıntısı başlar.
Bankaların mali yapılarının objektif olarak incelenmesi de bu doğrultuda elzemdir.
Banka bilançolarının doğru analizinin özellikle ülkemiz ekonomisinde son yıllarda ne kadar
önemli olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na alınan bankaların bilançoları
değerlendirildiğinde açık seçik ortadadır. Fona alınmadan önce bankalar gelir tablolarında kar
elde etmiş gözükürken, fona alındıktan sonra anlaşılmıştır ki, aslında kar ediyor görünen
bankalar son derece ağır kredi borçları altında zarar elde etmişlerdir.
Bu noktada, bilanço makyajlarının abartıldığı ve banka bilançolarının kesinlikle
bankaların gerçek finansal yapılarını ortaya koymadığı ortaya çıkmıştır. Banka
bilançolarındaki abartılı makyaj kısmen bankacılık kanunlarına uyulmaması, kısmen de
denetim yetersizliğiyle alakalıdır. Bu sebeple, bankaların finansal yapılarının gerçekçi ve
objektif analizi son derece önemli hale gelmiştir.
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ANALİZ YÖNTEMLERİ
-

KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)

-

YÜZDE ANALİZİ (DİKEY ANALİZ)

-

EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ (TREND ANALİZİ)

-

ORAN ANALİZİ

-

CAMELS ANALİZİ

Bankaların finansal analizinde temel kriter bankanın sağlıklı olarak faaliyetlerini
sürdürebilme kapasitesinin değerlendirilmesidir. Analizde oranlardan yararlanılmaktadır.
Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinde istatistiksel veriler arasında aktif ve
pasif kalemlerin yüzdeleri ile birlikte toplu banka bilançoları, bilanço dışı yükümlülükler,
gelir tabloları ve bu tablolardan yararlanılarak hesaplanmış olan oranlar yer almaktadır.
Oranlar, sermaye yeterliliği, bilanço yapısı, aktif kalitesi, likidite, kârlılık ve gelir –
gider yapısı başlıkları altında gruplandırılmaktadır. Bu ders kapsamında likidite analizine
öncelik verilecektir. Bunun nedenleri aşağıda açıklanmaktadır.
Bankaların ekonomide üstlendikleri temel işlev, fon aktarımı, başka deyişle likidite
fazlası olan birey ve kurumlardan sağlanan fonların likidite gereksinimi olan kurum ve
kişilere aktarımıdır. Bir mevduat bankasının bu işlevi yerine getirirken yararlandığı esas fon
kaynağı mevduattır. Banka bu kaynağın yanı sıra, kısa ve uzun dönemli likidite gereksinimini
karşılamak üzere para piyasası, merkez bankası ve diğer banka ve kuruluşlardan kredi
kullanır. Bankacılık faaliyetlerinin niteliği gereği öz kaynaklar banka kaynakları içinde büyük
paya sahip değildir.
Aşağıda Aralık ayı 2013 ve 2014 yılları itibariyle mevduat bankalarının öz kaynakları,
toplam kaynakları ve mevduatları arasındaki ilişkiler görülmektedir:
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MEVDUAT BANKALARI KAYNAKLARI İÇİNDE ÖZ KAYNAKLARIN
VE MEVDUATIN PAYI

(¨ Milyon)

31.12.2013 31.12.2014

31.12.2013 31.12.2014

Toplam Aktifler

1.635.370 1.888.308

Özkaynaklar / Toplam
Kaynaklar

0,106

0,111

Krediler ve Alacaklar

1.015.524 1.209.686

Toplam Kaynaklar /
Özkaynaklar

9,432

8,969

60,266

58,635

Mevduat

943.313 1.057.638

Mevduat / Toplam
Kaynaklar

Özkaynaklar

184.892

222.332

Toplam Kaynaklar /
Mevduat

0,017

0,017

Ödenmiş Sermaye

54.052

57.979

Mevduat / Özkaynaklar

5,102

4,757

Net Dönem Kar/Zararı

23.613

24.466

Özkaynaklar / Mevduat

0,196

0,210

Bilanço Dışı Hesaplar
Şube Sayısı
(Adet)
Personel Sayısı
(Adet)

8.347.220 9.812.007
11.021

11.223

197.465

200.886

Bankalar Birliği verilerinden yararlanılarak hazırlanan bu tabloda;


2013 yılı Aralık ayı itibariyle öz kaynakların toplam kaynakların %10,6’sını
oluşturduğu, 2014 yılında ise bu oranın %11,1’e arttığı görülmektedir. Buna göre
toplam kaynaklar 2013 yılında öz kaynakların 9,43 katı iken, 2014 yılında 8,97 katı
olmuştur.



Mevduatın toplam kaynaklar içindeki payı da 2013 Aralık ayı itibariyle %60,27 iken,
2014 yılında ise bu oranın %58,63’e düştüğü görülmektedir.



Buna paralel olarak özkaynakların mevduatı karşılama oranı 2013 yılında %19,6
iken, 2014 yılında %21’e yükselmiştir.



Toplam mevduatın % 22’si kısa vadeli ise mevduatların çekilmesi durumunda öz
kaynaklar bu tutarı karşılayamayacaktır.
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Sermaye Yeterlilik Oranı
Özkaynaklar / ((Kredi + Piyasa +
Operasyonel Riski İçin Gerekli Sermaye
Yükümlülüğü)*12.5)*100

31.12.2013

31.12.2014

14,6

15,7



Aynı dönemler itibariyle mevduat bankalarının ortalama sermaye yeterlilik oranları
2013 yılında %14,6 iken 2014 yılında 15,7’ye yükselmiştir. Başka deyişle 2013
yılında sermaye tabanı, toplam risklerin (kredi riski, piyasa riski ve operasyonel
riskler) %14,6’sını karşılıyorken, 2014 yılında karşılama gücü % 15,7’ye yükselmiştir.



Bu oranlar Basel II Sermaye uzlaşısında asgari oran olarak belirlenen %8’in hayli
üstünde olmakla birlikte, bir bankanın öz kaynaklarının, yükümlülüklerini karşılama
gücünün pek de yüksek olmadığını göstermesi açısından önemlidir.

Burada vurgulanmak istenen gerçek bankaların kaldıraçlı işlemlerde bulunduğudur.
Bankaların varlıkları ve yükümlülükleri öz kaynaklarının sekiz dokuz katı oranına
ulaşmaktadır. Bu durum şu gerçeği ortaya çıkarmaktadır:
Bankanın finansal gücünün değerlendirilmesinde sermaye yeterliliğinin ön plana
çıkarılması yetersiz kalmaktadır.
2008 yılından beri sürmekte olan küresel kriz, varlık fiyatlarında, özellikle
gayrimenkul fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle banka varlıklarının yükümlülüklerini
karşılamada yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu durum likidite yeterliliğinin
önemini ortaya çıkarmıştır. Nitekim Basel komitesi Basel III te likidite yeterliliğine özel bir
önem vermiştir.
Bu gerçeklerin ışığında banka finansal tablolarının analizine likidite analizi ile
başlanacaktır.

9.1. Likidite Analizi
Bankaların likidite durumu sınai ve ticari işletmelerin likidite derecesinden farklıdır.

9.1.1. Sanayi ve Ticaret İşletmelerinde Likidite
Bir sanayi ve ticaret işletmesi açısından bakıldığında işletmenin likidite derecesi
faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesi olarak tanımlanır.
Başka deyişle işletme
faaliyetlerini sürdürmek için gereksindiği nakdi kendi faaliyetleri sonucunda yaratabiliyorsa
likittir. Bu likidite tanımı işletmenin varlıkları arasında bulunan likit varlıklardan farklı bir
anlam taşımaktadır. İşletmenin dönen varlıkları bir faaliyet dönemi içinde nakde dönüşebilen
varlıklarından oluşmaktadır. Bu varlıklar içinde stoklar üretim, satış ve tahsilat süreçlerinden
geçmeleri nedeniyle en düşük likiditeye sahip olanıdır. Hazır değerlerin yanı sıra, kısa süreli
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nakit fazlasının değerlendirildiği menkul kıymet yatırımları likit varlıklar olarak kabul edilir.
Ticari ve diğer alacaklar genellikle stoklardan daha likit olarak kabul edilmekle birlikte,
zaman zaman likidite sıkıntısı nedeniyle tahsilatta ortaya çıkan gecikmelerden dolayı sorun
yaratabilir.
Toplam varlıklar içinde nakde daha çabuk dönüşen varlıkların payının yüksek olması
statik bir likidite ölçütüdür Genellikle kısa vadeli borçların ödenebilmesi ile ilişkilendirilir.
Önemli olan işletmenin gereksindiği nakdi kendi faaliyetleri sonucunda yaratmasıdır.
Sınai ve ticari işletmelerde likidite dönen varlıkların ve dönen varlık kalemlerinin
devir hızları ile ölçülür. İşletme daha kısa sürede üretip, daha kısa sürede satıp, ticari
alacaklarını daha kısa sürede tahsil ettiği takdirde likidite derecesi ve kârlılığı yükselir. Başka
deyişle üretim sırasında ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim giderleri için sarf
olunan nakit işletmeye daha kısa sürede geri döner.

9.1.2. Bankalarda Likidite
Bir bankanın likiditesi onun nakden ödenmesi gereken yükümlülüklerini zamanında
yerine getirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Burada kısa vadeli nakdi yükümlülüklerin
yerine getirilmesi büyük önem taşır. Dolayısıyla bankların likidite açısından
değerlendirilmesinde vadelerine göre nakdi yükümlülüklerini karşılayacak nakit ve nakit
benzerleri ile nakde çabuk dönüşecek varlıklarının bulunup bulunmadığı araştırılır. Varlıklar
arasında likit varlıkların payı da değerlemede dikkate alınan bir husustur. Likidite açısından
ele alınan başlıca oranlar şunlardır:
 Likit aktiflerin kısa vadeli yükümlülüklere oranı
 Türk Parası cinsinden likit aktiflerin toplam aktiflere oranı
 Toplam likit aktiflerin toplam aktiflere oranı
 Likit Aktiflerin mevduat ve borçlar toplamına oranı
9.1.2.1. Likit Aktiflerin Kısa Vadeli Yükümlülüklere Oranı
Likit Aktifler
-----------------------------------------Kısa Vadeli Yükümlülükler
Bu oranda likit aktifler, nakit değerler, gerçeğe uygun değer farkı kâr / zarara
yansıtılan finansal varlıklar, bankalar, para piyasalarından alacaklar ile satılmaya hazır
finansal varlıkların toplamı olarak alınmaktadır.
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%

31.12.2013

31.12.2014

54,14

52,94

Likit Aktifler / Kısa Vadeli
Yükümlülükler

Kısa vadeli yükümlülükler ise vadesiz ve 1 aya vadeli yükümlülüklerdir. Bu rakama
banka finansal tablolarının dipnotları arasında açıklanması zorunlu olan likidite riski
tablosundan ulaşılabilir.2013 ve 2014 yılları itibariyle mevduat bankalarında bu oran % 54,14
ve % 52,94’tür.
9.1.2.2. Türk Parası Cinsinden Likit Aktiflerin Toplam Aktiflere Oranı
TP Likit Aktifler
-----------------------------------Toplam Aktifler
9.1.2.3. Toplam Likit Aktiflerin Toplam Aktiflere Oranı
Likit Aktifler
---------------------------------------Toplam Aktifler
İkinci ve üçüncü oranlar likit varlıkların toplam varlıklar içindeki payını
göstermektedir. Bu oranların yüksek olması her ne kadar yükümlülükleri karşılama
potansiyelinin yüksek olduğuna işaret etse de önemli olan likit varlıkların yükümlülükleri
karşılayabilme gücüdür
2013 ve 2014 yılları itibariyle mevduat bankalarında bu oranlar şöyle seyretmiştir:
31.12.2013 31.12.2014
TP Likit Aktifler / Toplam Aktifler
Likit Aktifler / Toplam Aktifler

13,78

13,57

28,53

27,62

9.1.2.4. Mevduat ve borçların likit aktiflerle ödenebilecek kısmı
Likit Aktifler
-----------------------------
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Mevduat + Borçlar
Bu oran, likit aktiflerin mevduat ve mevduat dışı kaynakları karşılama oranıdır.
%
Likit Aktifler / (Mevduat + Borçlar)

31.12.2013

31.12.2014

35,09

34,12

9.1.3. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Likiditeyi Vurgulayan
Maddeler
Bankaya faaliyet izninin verilmesine ilişkin 10. Maddede sermayenin nakit olarak
ödenmiş ve plânlanan faaliyetleri gerçekleştirebilecek düzeyde olması, sermaye artırımlarına
ilişkin 17. Maddede ise sermaye artırımlarının, her türlü muvazaadan arınmış olarak, ilgili
mevzuata göre ilâve edilmesine izin verilen kaynaklar hariç, iç kaynaklara başvurulmadan
nakden ödenmesi şartı aranmaktadır.
57. Madde ise banka gayrimenkullerine getirilen sınırlamaya ilişkindir. Bu maddeye
göre bankaların gayrimenkullerinin net defter değerleri toplamı, öz kaynaklarının yüzde
ellisini aşamaz. Bu hesaplamada, değerleme veya enflasyon düzeltmesine bağlı olarak oluşan
ve gayrimenkul hesabına eklenen değer artışları yüzde elli oranında dikkate alınır. Bankalar,
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan
sözleşmeler ile Kurulca uygun görülecek kıymetli madenlerin alım ve satımı hariç olmak
üzere ticaret amacıyla gayrimenkul ve emtianın alım ve satımı ile uğraşamaz, ipotekli konut
finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere ana faaliyet
konusu gayrimenkul ticareti olan ortaklıklara katılamazlar.

9.1.4. Bankaların Likidite Yeterliliğinin
Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Ölçülmesine

ve

1 Kasım 2006 tarihli yönetmelikte 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2012 yıllarında
değişiklikler yapılmıştır. Bu yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3. Maddesinde iki adet likidite
oranı tanımlanmaktadır:

► Toplam Likidite Yeterlilik Oranı Ve Yabancı Para Likidite
Yeterlilik Oranı
Toplam likidite yeterlilik oranı 7 ve 31 günlük vadeler itibariyle Türk parası ve
yabancı para cinsinden varlıkların, Türk parası ve yabancı para cinsinden yükümlülüklere
oranını göstermektedir.
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Türk Parası ve Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar
---------------------------------------------------------------------------------------Türk Parası ve Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Yükümlülükler

► Yabancı Para Likidite Yeterlilik Oranı
Yabancı para likidite yeterlilik oranı ise 7 ve 31 günlük vadeler itibariyle itibarıyla
yabancı para cinsinden varlıkların, yabancı para cinsinden yükümlülüklere oranına eşittir.
Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar
-------------------------------------------------------------------Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Yükümlülükler
Yönetmeliğin 4. Maddesi vade dilimlerine ilişkindir. Birinci vade dilimi 0 ile 7 gün,
ikinci vade dilimi ise 0 ile 31 gün olarak belirlenmiştir.
14. Madde uyarınca birinci vade dilimi yani 7 güne kadar toplam likidite yeterlilik
oranı ile yabancı para likidite yeterlilik oranı her iş günü itibariyle izleyen yedi günlük süre
için, ikinci vade dilimi yani 31 güne kadar toplam likidite yeterlilik oranı ile yabancı para
likidite yeterlilik oranı haftanın son iş günü itibarıyla izleyen otuz bir günlük süre için
hesaplanır. Birinci vade dilimine ilişkin cetvel haftanın tüm işgünleri için hesaplanarak son
hesaplama tarihini izleyen haftanın Cuma gününe kadar, ikinci vade dilimine ilişkin cetvel ise
hesaplama tarihini 31. günü izleyen haftanın Cuma gününe kadar Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna gönderilir.
Yönetmelikte Hesaplanması Zorunlu Tutulan Likidite Yeterlilik Oranlarında
Asgarî Kriter
Birinci ve ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının haftalık
basit aritmetik ortalaması % 100 den az olamaz.
0–7gün

0 – 31 gün

Toplam Likit Varlıklar
--------------------------------------------------------------

> % 100

> % 100

Toplam Cinsinden Kısa Vadeli Yükümlülükler
Birinci ve ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının
haftalık basit aritmetik ortalaması % 80’ den az olamaz.
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0–7gün

0 – 31 gün

Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar
--------------------------------------------------------------------

>

% 80

>

% 80

Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Yükümlülükler
BDDK Merkez Bankasının görüşünü alarak toplam likidite yeterlilik oranı ile yabancı
para likidite yeterlilik oranını her bir banka ya da banka grubu bazında farklılaştırmaya, varlık
ve yükümlülüklerin dikkate alınma oranlarını değiştirmeye yetkilidir. Yönetmeliğin 15.
Maddesine göre bir takvim yılı içerisinde ikinci vade dilimlerine ilişkin oranlarda arka arkaya
iki kez uyumsuzluk gerçekleşemez.
Aynı maddede söz konusu oranların belirlenen standarttan az olması durumunda,
bankaların bunun nedenlerini bildirim cetvelleri ile birlikte Kuruma göndermekle yükümlü
olduğunu hükme bağlamaktadır. Birinci vade dilimine ilişkin oranlarda oluşabilecek
uyumsuzluğun takip eden iki hafta içinde giderilmesi zorunludur. Bir takvim yılı içerisinde
birinci vade dilimine ilişkin oranda, giderilen uyumsuzluk dâhil altı defadan fazla uyumsuzluk
gerçekleştirilemez.
Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen şekilde uyumsuzluk gerçekleşip
gerçekleşmediğine bakılmaksızın Kanunun 67. maddesinde belirtilen tedbirleri almaya Kurul
yetkilidir. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun önlem alınmasını gerektiren hâller başlığını
taşıyan 67. maddesi konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda
bir bankada aşağıda sayılan durumların saptanması durumunda derhal 68,69 ve 70.
maddelerdeki düzeltici ve iyileştirici önlemlerin alınmasını öngörmektedir:
67. maddede sayılan önlem alınmasını gerektiren durumlar şunlardır:
Bankanın;
a) Aktiflerinin vade itibarıyla yükümlülüklerini karşılayamama tehlikesiyle karşı
karşıya gelmesi ya da likiditeye ilişkin düzenlemelere uymaması
b) Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengelerin bozulması nedeniyle kârlılığın
faaliyetleri emin bir şekilde yürütecek yeterlilikte olmaması
c) Öz kaynaklarının sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz olması
veya bu durumun gerçekleşmek üzere bulunması
d) Aktif kalitesinin malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde bozulması
e) Bankacılık Kanununa ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan kararlara aykırı
nitelikte karar, işlem ve uygulamalarının bulunması
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f) İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri
etkin ve yeterli bir şekilde işletememesi veya denetimi engelleyici herhangi bir hususun
bulunması
g) Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle bu Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış
risklerin önemli ölçüde artması veya malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması.

9.1.4.1. Düzeltici Önlemler
Bankacılık Kanununun 68. Maddesinin a bendi, 67. Maddenin a,b,c, ve d bentlerinde
sayılan durumlardan birinin veya birkaçının tespiti hâlinde aşağıdaki düzeltici önlemlerin
alınmasını öngörmektedir:
Bankacılık Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Kurum, 67’nci maddede düzenlenen;
(a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki hâllerden birinin veya birkaçının varlığı halinde:
1. Bankanın öz kaynağının artırılması veya
2. Kâr dağıtımının geçici bir süreyle durdurularak ihtiyatlara aktarılması veya
3. Ayrılan karşılıkların artırılması, hissedarlara kredi verilmesinin durdurulması veya
4. Aktiflerin elden çıkarılması suretiyle likidite temin edilmesi veya
5. Yeni yatırımların sınırlandırılması veya durdurulması
6. Ücret ve diğer ödemelerin sınırlandırılması
7. Uzun vadeli yatırımların durdurulması
67. Maddenin e, f, ve g bentlerindeki hâllerden birinin veya birkaçının varlığı hâlinde
Kurum
1. Aykırılıkların giderilmesi
2. Kredi politikasının gözden geçirilerek riskli işlemlerin durdurulması,3. Maruz
kalınan vade, kur veya faiz riskinin azaltılması için gerekli önlemlerin alınması,
tedbirlerinden birinin, birkaçının ya da tamamının ve Kurumca uygun görülecek diğer
tedbirlerin, uygun göreceği bir süre ve onaylayacağı bir plân dâhilinde alınmasını ve
uygulanmasını bankanın yönetim kurulundan ister.
9.1.4.2. İyileştirici Önlemler
69. Madde ise, 68 inci maddede yer alan düzeltici önlemlerin alınmaması veya alınan
önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması durumunda dahi
sonuç alınamayacağının belirlenmesi durumunda Kurum tarafından alınacak iyileştirici
önlemleri düzenlemektedir
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Bu madde uyarınca 67. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan hallerden
herhangi birinin veya birkaçının gerçekleşmesi durumunda Kurum:
1. Malî bünyenin düzeltilmesi
2. Sermaye yeterliliği veya likidite düzeylerinden birinin ya da her ikisinin yükseltilmesi
3. Uygun bir süre vererek uzun vadeli veya duran varlıkların elden çıkarılması
4. İşletme ve yönetim giderlerinde kısıntıya gidilmesini veya
5. Mensuplarına her ne ad altında olursa olsun düzenli olarak ödenenler dışındaki
ödemelerin durdurulması
6. Belirli kişi, kurum, risk grubu veya sektörlere nakdî ve gayri nakdî kredi
kullandırımının sınırlandırılması veya yasaklanması, gibi önlemlerden birinin veya
birkaçının veya tamamının, veya uygun göreceği diğer önlemlerin alınmasını banka
yönetim kurulundan ister.
69. Maddenin 2. Fıkrasında ise 67. Maddenin e, f, ve g bentlerinde sayılan:
► 5411 Sayılı Kanuna ve ilgili düzenlemelere veya Kurulca alınan kararlara aykırı
nitelikte karar, işlem ve uygulamalarının bulunması, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim
sistemlerini kurmaması veya bu sistemleri
► Etkin ve yeterli bir şekilde işletmemesi veya denetimi engelleyici herhangi bir
hususun bulunması
► Yönetiminin basiretsizliği nedeniyle Kanun ve ilgili mevzuat ile tanımlanmış
risklerin önemli ölçüde artması veya malî bünyeyi zayıflatabilecek şekilde yoğunlaşması,
durumların varlığı halinde alınması gereken iyileştirici önlemleri belirlemektedir.
Bu önlemler şunlardır:
1.

67. maddenin (e), (f) ve (g) bentleri ile ilgili olarak aykırılıkların giderilmesi,

2.
Karar, işlem ve uygulamalarda yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu
bulunması hâlinde genel kurulun en kısa sürede olağanüstü toplantıya çağrılarak yönetim
kurulu üyelerinden bir veya birkaçının veya tamamının değiştirilmesi veya
3.

Üye sayısını artırarak üye atanması veya

4.

Karar ve işlemlerde sorumluluğu bulunan mensuplarının görevden alınması,

5.
67. Maddenin (g) bendinde belirtilen risklerin artması ile ilgili olarak maruz
kalınan risklerin azaltılması için kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere Kurulca uygun
görülecek bir plân oluşturulması
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6.
Yönetim kurulu üyeleri ile nitelikli paya sahip ortaklarından, bu plânın yazılı
olarak taahhüt edilmesi ve belirlediği dönemler itibarıyla uygulama sonuçlarının gönderilmesi
de dâhil olmak üzere, her türlü tedbirin alınmasını ve ivedilikle uygulanması.
9.1.4.3. Kısıtlayıcı Önlemler
Banka tarafından 68 inci ve/veya 69 uncu maddelerde yer alan önlemlerin alınmaması
veya alınan önlemlere rağmen sorunların giderilememesi ya da bu tedbirlerin alınması
durumunda dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi hâlinde Kurul bankadan:
a.
Faaliyetlerini, faaliyet türleri itibarıyla tüm teşkilatını veya gerekli görülecek
yurt içi veya yurt dışı şubelerini veya muhabirlerle ilişkilerini kapsayacak şekilde kısıtlaması
veya geçici olarak durdurulması
b.
Kaynakların toplanması ve kullandırılmasına ilişkin olarak faiz oranı ve vade
kısıtlamaları da dâhil olmak üzere, her türlü sınırlama ve kısıtlama getirmesi
c.
Yönetim kurulu da dâhil olmak üzere genel müdür, genel müdür yardımcıları,
ilgili birim ve şube yöneticilerinin bir kısmını veya tamamını görevden alması, görevden
alınan kişilerin yerine atanacak veya seçilecek kişiler için Kurumdan onay alınması
d.
Sigortaya tâbi mevduat veya katılım fonu tutarını aşmamak ve yeterli teminatı
hâkim ortakların hisse senetlerinden veya diğer malvarlıklarından karşılanmak üzere uzun
vadeli kredi sağlaması
e.
Zarar doğurduğu tespit edilen faaliyetlerinin sınırlandırılması
durdurulması, verimi düşük veya verimsiz varlıklarının elden çıkarılması
f.

veya

İstekli olan bir veya birkaç banka ile birleşmesi

g.
Öz kaynakların artırılmasını sağlamak amacıyla uygun görülecek yeni
hissedarlar bulunması
h.
Doğan zararın öz kaynaktan indirilmesi, tedbirlerinden bir ya da birkaçının
veya uygun göreceği diğer tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını ister.

9.1.5. Basel III’te Likidite Yeterliliği Ölçütleri
Basel Komitesi de 3. Sermaye Uzlaşısında asgari likidite oranlarına yönelik
düzenlemeler öngörmüştür. Likidite konusunda iki oran ölçüt olarak alınmıştır:
Bunlardan birincisi likidite karşılama oranıdır. Bu oran aşağıdaki şekilde
hesaplanmaktadır:
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Yüksek likiditeye sahip varlıklar
-------------------------------------------------- = % 100
30 gün içindeki net nakit çıkışları
İkinci oran net istikrarlı fonlama oranı olarak adlandırılmaktadır. Bu oran aşağıdaki
şekilde hesaplanmaktadır:
Kullanıma elverişli istikrarlı fonlama kaynakları
------------------------------------------------------------------- = % 100
Gerekli istikrarlı fonlama tutarı
Bu oranların ulusal bankacılık otoriteleri tarafından denetlenmesi öngörülmektedir.
Birinci oran Likit varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler oranı ile aynıdır.
Anlaşıldığı gibi 31 Aralık 2013 ve 2014 dönemleri itibariyle mevduat bankalarımızın
1 aya kadar vâdeli yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi pek yüksek değildir.
%

31.12.2013

31.12.2014

Likit Aktifler / Kısa Vadeli
Yükümlülükler

54,14

52,94
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Uygulamalar
1) Bankalarda kullanılan Finansal analiz yöntemleri nelerdir?






KARŞILAŞTIRMALI TABLOLAR ANALİZİ (YATAY ANALİZ)
YÜZDE ANALİZİ (DİKEY ANALİZ)
EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ (TREND ANALİZİ)
ORAN ANALİZİ
CAMELS ANALİZİ

2) Oran analizinde kullanılan gruplandırma başlıklarını yazınız.







Oranlar,
likidite,
bilanço yapısı,
aktif kalitesi,
Sermaye yeterliliği,
kârlılık ve
gelir – gider yapısı başlıkları altında gruplandırılmaktadır.
3) Bankaların likidite derecesi ile sınai ve ticari işletmelerin likidite derecesi
arasındaki farkları tartışınız.
 Bir sanayi ve ticaret işletmesi açısından bakıldığında işletmenin likidite
derecesi faaliyetlerinden nakit yaratma kapasitesi olarak tanımlanır.Başka deyişle
işletme faaliyetlerini sürdürmek için gereksindiği nakdi faaliyetleri sırasında
yaratabiliyorsa likittir. İşletme daha kısa sürede üretip, daha kısa sürede satıp, ticari
alacaklarını daha kısa sürede tahsil ettiği takdirde likidite derecesi ve kârlılığı
yükselir. Başka deyişle üretim sırasında ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim
giderleri için sarf olunan nakit işletmeye daha kısa sürede geri döner.
 Bir bankanın likiditesi onun nakden ödenmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Burada kısa vadeli nakdi
yükümlülüklerin yerine getirilmesi büyük önem taşır.
 Bankaların likidite açısından değerlendirilmesinde vadelerine göre nakdi
yükümlülüklerini karşılayacak nakit ve nakit benzerleri ile nakde çabuk dönüşecek
varlıklarının bulunup bulunmadığı karşılaştırılır. Varlıklar arasında likit varlıkların
payı da değerlemede dikkate alınan bir husustur.
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Uygulama Soruları
1) Banka finansal tablolarının analizine bu ders kapsamında likidite analizinden
başlamasının sebeplerini sıralayınız.
2) 2013-2014 yılları itibariyle Türkiye’deki mevduat bankalarının kaynakları içinde
özkaynakların ve mevduatın payını değerlendiriniz.
3) Likidite açısından ele alınan başlıca oranlar nelerdir?
4) Likit Aktifler/Kısa Vadeli Yükümlülükler Oranı nasıl hesaplanır? Ve bu
kalemlerin içeriklerini yazınız.
5) Basel III’te getirilen likidite yeterlilik ölçütlerini oranları da açıklayarak anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapıldığı hangi
oranların kullanıldığı, analizlere neden ilk olarak Likidite Analizi ile başlanması gerektiği,
Sanayi ve Ticaret İşletmelerinde Likidite ile Bankalarda likidite arasındaki farklılıklar ve
Bankaların Likidite Yeterliliği Ölçütleri anlatılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Likidite ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Bir finansal varlığın ikinci el piyasasının olması likiditesini azaltmaktadır

b)

Bir araba, bir hazine bonosuna göre daha likittir.

c)

Likidite finansal varlık talebini azaltmaktadır.

d)

Bir finansal varlığın likiditesinin artması paraya çevrilmesi esnasında katlanılan
işlem maliyetini de arttırmaktadır.

e) Likidite, herhangi bir finansal varlığın değerinden bir düşme olmaksızın paraya
dönüşme hızını ifade eder.
2) Likit varlıklar / Toplam Aktif oranının % 50’den yüksek olması neyi gösterir?
a) Bankanın mevduat ve borçlarını zamanında ödeme potansiyeli olduğunu
b) Bankanın kısa vadeli yükümlülüklerini ödeme gücünün yüksek olduğunu
c) Bankanın öz kaynaklarının kısa vadeli yükümlülüklerini karşıladığını
d) Bankanın nakit, nakit benzerleri ve nakde kolaylıkla dönüşmesi beklenen
varlıklarının toplam varlıklar içinde çoğunluğu oluşturduğunu
e) Bankanın likit olduğunu
3) Likit aktifler terimi hangi varlıkları kapsar?
a) Nakit değerler + vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net) + riskten korunma
amaçlı türev finansal varlıklar
b) Nakit mevcudu ve merkez bankası + vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar (net)
+ temettü gelirleri
c) Nakit mevcudu ve merkez bankası + bankalar + para piyasalarından alacaklar +
krediler ve alacaklar
d) Nakit değerler + bankalar + para piyasalarından alacaklar + iştirakler (net)
e) Nakit değerler + gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan FV (net) +
bankalar + para piyasalarından alacaklar + satılmaya hazır finansal varlıklar (net)
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4) Bankanın kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirebilme gücü hangi oran
vasıtasıyla ölçülür?
a)

Likit aktifler / Toplam Aktifler

b)

(Likit Aktifler – Özel Karşılıklar)/ Kısa Vâdeli Yükümlülükler

c)

Likit Aktifler / Kısa Vâdeli Yükümlülükler

d)

(Likit Aktifler + Krediler ve Alacaklar) / Toplam Aktifler

e)

(Nakit Mevcudu ve Merkez Bankası + Bankalar + Para Piyasalarından
Alacaklar) / Kısa Vâdeli Yükümlülükler

5) BDDK tarafından her iş günü hesaplanması istenen Toplam Likidite Yeterlilik
Oranı nedir?
a)

Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar / Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli

Yükümlülükler
b)

Türk Parası ve Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar / Türk Parası ve

Yabancı Para Cinsinden Toplam Yükümlülükler
c)

Türk Parası Cinsinden Likit Varlıklar / Türk Parası ve Yabancı Para Cinsinden

Toplam Yükümlülükler
d)

Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar / Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli

Yükümlülükler
e)

Türk Parası ve Yabancı Para Cinsinden Likit Varlıklar / Türk Parası ve

Yabancı Para Cinsinden Kısa Vadeli Yükümlülükler

Cevaplar
1)e, 2)d, 3)e, 4)c, 5)e
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10. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ II
10.1. Aktif Kalitesi
10.1.1. Aktif Yapısına İlişkin Oranlar
10.1.2. Aktif Verimliliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bankaların Aktif Kalitesini anlayabilmek için kullanılan oranların neler olduğu
2) Aktif Yapısına İlişkin Oranların neler olduğu
3) Aktif Verimliliğine ilişkin oranların neler olduğu
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mevduat bankaları
finansal tablolarının
analizi

Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizinin nasıl
yapılması gerektiğini ve
aktif kalitesi ve aktif
yapısına ilişkin oranları
öğrenir.

Gerekli oranları kullanarak
Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi yapılacak ve
gerçek ortalama değerlerle
karşılaştırılarak yorumlaması
yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Aktif Kalitesi
Aktif Yapısı
Aktif Verimliliği
Takipteki Krediler
Gelir Getirili Aktifler
Kredi Verimliliği
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Giriş
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği, aktif kalitesi ve aktif yapısına ilişkin oranlar anlatılmaktadır.
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10.1. Aktif Kalitesi
Aktif kalitesi varlıkların riski ve verimliliğiyle ilgilidir. Faiz oranları ile hisse senedi
fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle varlıkların piyasa değerlerinde
değişiklikler meydana gelebilir. Sabit getirili finansal varlıklar faiz oranı riski ile anapara ve
faizlerin geri ödenmeme riski olarak tanımlanan kredi riskine maruzdurlar. Hazine bonoları ve
devlet tahvillerinde kredi riskinin sıfır düzeyinde olduğu varsayılsa da 2001 yılında olduğu
gibi ekonomide likidite darlığı olan zamanlarda hazine bonoları ve devlet tahvillerinin itfa
tarihinde daha uzun vadeli tahvillerle değiştirildiği durumlar gerçekleşebilmektedir. Bu da
kısa vadeli nakdî yükümlülüklerin yerine getirilmesinde güçlüklere yol açmaktadır.
Likidite riskinin yanı sıra ekonomide belirsizliğin yükseldiği durumlarda uzun vadeli
tahvillerin fiyatlarındaki oynaklık daha fazla olmaktadır.
Hisse senedi fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bankanın sahip olduğu menkul kıymet
portföylerinde bulunan hisse senetlerinin değerini etkilediği gibi, hisseleri borsada işlem
gören iştiraklerin, bağlı ortaklıkların ve birlikte kontrol edilen ortaklıkların piyasa değerleri
azalmaktadır. Döviz kurlarındaki değişmeler döviz kuru cinsinden varlıkların değerlerini
etkilemektedir. Örneğin döviz kuru yükseldiğinde döviz cinsinden alacakların değerleri
yükselmektedir. Ancak kaynak tarafında döviz cinsinden borçların değeri de yükselmektedir.
Bu durumda çapraz kurlar önem taşımaktadır. Varlıkları ve alacakların değeri düşen döviz
kurundan, borçların ise değeri yükselen döviz kurundan olması durumunda büyük zarar
oluşabilir.
Krediler geri ödenmeme riskine maruzdur. Kredilerin aktif içindeki payının
yükselmesi bankanın asli fonksiyonuna önem verdiğinin bir işaretidir. Kredilerin faiz
gelirlerinin ve anaparasının tahsil edilebilmesinin yanı sıra kredilerden sağlanan faiz
gelirlerinin yeterli olması gerekir. Kredilerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olması
durumunda döviz kurundaki düşüşler tahsil edilecek tutarının azalmasına neden olacaktır.
Aktif kalitesinin incelenmesinde kullanılan başlıca oranlar şunlardır:

10.1.1. Aktif Yapısına İlişkin Oranlar
Aktif yapısına ilişkin başlıca oranlar şunlardır:
10.1.1.1. Finansal Varlıkların Aktif İçindeki Payı
Finansal Varlıklar (Net)
-----------------------------------Toplam Aktifler
Bu oranın payını oluşturan finansal varlıklar şunlardır:
• Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr - Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (net)
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• Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net)
• Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net)
• Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Finansal varlıkların likiditesi yüksek olduğundan bu oranın yükselmesi bankanın
likiditesin yükseldiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak finansal varlık portföylerinde bulunan
varlıkların gerektiğinde veya vadelerinde değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilmesi
gerekir.
Hisse senetleri piyasalarında yaşanan krizler nedeniyle hisse senetlerinin değerleri
kayba uğrayabilir. 2008 de ABD de başlayan finansal kriz kısa sürede Avrupa ve Asya
ülkelerini de etkisi altına alarak hisse senetleri piyasalarında büyük düşüşler olmuş,
yatırımcılar portföylerinin yarısından fazlasını kaybetmişlerdir. Bu gibi nedenlerle bankaların
finansal varlıklarının taşıdığı riskleri dikkatle izlemeleri ve belirlenen kötü senaryoların
gerçekleşmesi durumunda kayıplarını hesaplayarak gereken önlemleri almaları gerekir.
30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2011 tarihleri itibariyle mevduat bankalarının finansal
varlıklarının toplam varlıklar içindeki payı % 33,6 ve % 26,9 iken 2013-2014 yılları
itibariyle %19.35 ve %17.79’a gerilmiştir.
%
Finansal Varlıklar (Net) / Toplam Aktifler

31.12.2013

31.12.2014

19,35

17,79

10.1.1.2. Kredi ve Alacakların Aktifler İçindeki Payı
Kredilerin toplam aktif içindeki payı bankanın, kredilere yaptığı yatırımın toplam
yatırımı içindeki payını göstermektedir.
Bu oranın yükselmesi bankanın mevduat
bankacılığının esas işlevi olan kredilendirme işlevi üzerinde yoğunlaştığını gösterir.
Toplam Krediler ve Alacaklar
--------------------------------------Toplam Aktifler
Bu oranda toplam krediler ve alacaklar, krediler ve alacaklar ile takipteki krediler
toplamından özel karşılıklar düşülerek hesaplanır.
Kredilerin tahsil edilebilme yeteneği önemlidir. Takipteki kredilerin toplam krediler
ve alacaklara oranı kredilerin tahsili şüpheli ve/veya zarar niteliğinde olanlarının yüzdesini
gösterir. Bu oranın yüksek olması bankanın kredi tahsilatında güçlüklerle karşılaştığını
gösterir. Bunun nedeni kredi tahsisinde gevşek davranılarak, kredi verilmemesi gereken kişi
ve kuruluşlara kredi verilmesi olabileceği gibi, bu durum ekonomide likidite darlığı nedeniyle
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borçluların edimlerini zamanında ve tam olarak yerine getirememelerinden de
kaynaklanabilir. Benzer büyüklükteki bankaların oranlarıyla ve/ veya mevduat bankaları için
hesaplanan oranla karşılaştırma yapılması sorunun kaynağı konusunda aydınlatıcı olacaktır.
%
Toplam Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktifler

31.12.2013

31.12.2014

61,54

63,54

10.1.1.3. Takipteki Kredilerin Toplam Krediler ve Alacakların İçindeki Payı
Takipteki Krediler (brüt)
-------------------------------------------Toplam Krediler ve Alacaklar
Mevduat bankalarının 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2011 tarihleri itibariyle takipteki
krediler / toplam kredi ve alacaklar oranı sırasıyla % 4,4 ve % 2,7 olarak gerçekleşmiş, 2013
ve 2014 yıllarında ise %2.69 ve %2.75 olmuştur.
%

31.12.2013

Takipteki Krediler (brüt) / Toplam Krediler ve
Alacaklar

2,69

31.12.2014
2,75

Aynı oran payda net takipteki krediler alınarak da hesaplanabilir.
Takipteki Krediler (Net)
-----------------------------------------Toplam Krediler Ve Alacaklar
Net takipteki kredilerin toplam krediler ve alacaklara oranı, takipteki kredilerin özel
karşılıklar ile karşılanamayan bölümünün toplam krediler içindeki payını gösterir. Mevduat
banklarında bu oran 30 Eylül 2010’da % 0,7 iken bir yıl sonra % 0,5 e düşmüştür. 2013ve
2014 yıllarında ise %0,61 ve %0,69 olarak gerçekleşmiştir.
%
Takipteki Krediler
Alacaklar*

(Net)

/

Toplam

Krediler

ve

31.12.2013

31.12.2014

0,61

0,69
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10.1.1.4. Özel Karşılıkların Takipteki Kredileri Karşılama Oranı
Bu oran özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama yüzdesi hakkında bilgi verir.
Özel Karşılıklar
------------------------Takipteki Krediler
%
Özel Karşılıklar / Takipteki Krediler (brüt)

31.12.2013
77,55

31.12.2014
75,15

Mevduat bankalarının özel karşılıklarının takipteki kredileri karşılama oranı 30 Eylül
2010 de % 84,7 iken, 2011 yılının aynı dönemi itibariyle % 82,3 e düşmüş, 2013 ve 2014
yıllarında ise %77,55 ve %75,15 olarak gerçekleşmiştir.
10.1.1.5. Tüketici Kredilerinin Toplam Krediler ve Alacaklar İçindeki Payı
Tüketici Kredileri
----------------------------------------Toplam Krediler ve Alacaklar
Tüketici kredilerinin krediler ve alacaklar içindeki payı kredi riski önemlidir.,
Tüketici kredileri çok sayıda bireysel kredi müşterisine verilen kurumsal kredilere oranla
küçük meblağlardan oluşmaktadır. Ülkemizde tüketici kredileri teminat olarak gösterilen
varlığın değerinin % 80 i, % 75 i gibi belirli bir marj dahilinde kullandırılmaktadır. Bu
nedenle az sayıda büyük meblağlar olarak verilen kurumsal kredilerden daha düşük düzeyde
risk taşımaktadır. Kredi müşterileri çeşitli kesimlerden, mesleklerden olduğundan tüketici
kredilerinde çeşitlendirme sonucu risk daha düşüktür.
Buna ek olarak tüketici kredilerinin verimi daha yüksektir.
%
Tüketici Kredileri / Toplam Krediler ve Alacaklar

31.12.2013

31.12.2014

33,12

29,96

Mevduat bankalarının 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2011 tarihleri itibariyle tüketici
kredilerinin Toplam krediler ve alacaklara oranı sırasıyla % 34 ve %35’tir. 2013 ve 2014
yıllarında ise %33,12 ve %29,96 olarak gerçekleşmiştir.
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10.1.1.6. Duran Aktiflerin Toplam Aktif İçindeki Payı
Duran Aktifler
--------------------Toplam Aktif
Bu oranın payında yer alan duran aktifler aşağıdaki kalemlerden oluşur:
 İştirakler (net)
 Bağlı Ortaklıklar (net)
 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (net)
 Maddi Duran Varlıklar (net)
 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar
 Takipteki Krediler - Özel Karşılıklar
Bankalar ekonomide üstlendikleri para aktarım işlevi gereği likit olmak zorunda
olduklarından varlıkların içinde duran varlıkların payının yüksek olması arzu edilmez.
%
Duran Aktifler / Toplam Aktifler

31.12.2013

31.12.2014

2,81

3,05

Mevduat bankalarının 30 Eylül 2010 ve 30 Eylül 2011 tarihleri itibariyle duran aktifler
/ Toplam aktifler oranı % 3,3 ve % 2.8 olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında ise
%2,81 ve %3,05 olarak gerçekleşmiştir.

10.1.2. Aktif Verimliliği
Aktif verimliliğine ilişkin başlıca oranlar şunlardır:
10.1.2.1. Gelir Getirili Aktiflerin Toplam Aktifler İçindeki Payı
Gelir Getirili Aktifler
---------------------------Toplam Aktif
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Bu oranın payında aşağıdaki varlıklar yer alır.
 Merkez Bankası
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
 Bankalar
 Para Piyasalarından Alacaklar
 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
 Krediler
 Faktöring alacakları
 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
 İştirakler
 Bağlı Ortaklıklar
 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Bu oranın yüksek olması bankanın gelir getirme potansiyelinin yüksek olduğu
anlamına gelmektedir. Ancak gelir getirili aktiflerin verimlilik derecesi toplam gelirler, gelir
getirili aktiflere oranlanarak anlaşılır.
Faiz Gelirleri + Ücret ve Komisyon Gelirleri + Temettü Gelirleri +
Kira Gelirleri + Diğer Gelirler
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Gelir Getirili Aktifler

10.1.2.2. Faiz Getirili Aktiflerin Toplam Aktifler İçindeki Payı
Faiz Getirili Aktifler
-------------------------------Toplam Aktif
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Bu oranın payında aşağıdaki varlıklar yer alır:
 Nakit değerler ve merkez bankası
 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV
 Bankalar
 Para Piyasalarından Alacaklar
 Satılmaya hazır finansal varlıklar
 Krediler
 Faktöring Alacakları
 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
Faiz getirili varlıkların toplam varlıklar içindeki payının yüksek olması veya
yükselmesi, bankanın faiz getirisi elde etme potansiyelinin yüksek olduğu anlamına
gelmektedir. Ancak faiz getirili aktiflerin verimli olup olmadığı aşağıdaki oranla birlikte
analiz ederek anlaşılabilir.
10.1.2.3. Faiz Gelirler/ Faiz Getirili Aktifler
Faiz Gelirleri
------------------------Faiz Getirili Aktifler
Bu oran Faiz getirili aktiflerin verimliliği hakkında bilgi verir. Faiz getirili varlıkların
toplam varlıklar içindeki payı yükseldiği, ancak faiz gelirleri / faiz getirili aktifler oranının
aynı kalması veya daha düşük bir düzeyde artması faiz getirili aktiflerin verimliliğinin
azaldığını gösterir.
10.1.2.4. Kredi Verimliliği
Kredilerden alınan faizler ve diğer gelirlerin toplam kredi ve alacaklara oranı
kredilerin verimini gösterir.
Kredilerden Alınan Faizler, Ücret ve Komisyonlar
------------------------------------------------------------------Toplam Krediler Ve Alacaklar
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Mevduat bankalarında kredilerin temel kaynağı mevduattır. Kredilerin gerçek anlamda
verimliliği kredilerden alınan faizler toplam krediler ve alacaklara oranlanarak anlaşılır.
Nakdi ve Gayrinakdi Kredilerin Aktife Oranı
Toplam Krediler ve Alacaklar + Gayrinakdi Krediler
-------------------------------------------------------------------Toplam Aktif
Nakdi krediler karşılığında faiz ve çeşitli ücret ve komisyon gelirleri, gayri nakdi
krediler karşılığında ücret ve komisyon gelirleri elde edilir. Bu gelirlerin nakdi ve gayri nakdi
kredilere oranı toplam kredilerin verimliliğini gösterir.
Nakdi ve Gayri nakdi Kredilerden Alınan Faizler, Ücret ve Komisyonlar
---------------------------------------------------------------------------------------------------Nakdi ve Gayri nakdi Krediler
10.1.2.5. Toplam Yatırımın (Toplam Aktif ) Verimliliği
Toplam yatırım bankanın toplam varlıklarına eşittir.
Toplam Gelirler
--------------------------Toplam Aktif
Bu oranın payında yer alan toplam gelirler aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır:
Faiz Gelirleri+ Ücret ve Komisyon Gelirleri
Ticari Kâr/ Zarar
Temettü Gelirleri
Diğer Faaliyet Gelirleri
10.1.2.6. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Gelirinin Toplam Aktiflere Oranı
Bankanın tahsil edilebilir nitelikteki faiz gelirlerinin toplam varlıklarına oranını
gösteren bu oranın yükselmesi bankanın esas faaliyeti alanında başarılı olup olmadığını
gösterir.
Bu oran Toplam Gelirler / Toplam Aktif oranıyla karşılaştırılmalıdır.
Net Faiz Gelirleri – Özel Karşılıklar
-------------------------------------------------Toplam Aktif

233

Uygulamalar
1)
Finansal Varlıklar/ Toplam Aktifler oranı neyi gösterir? Finansal
varlıklar hangi kalemlerden oluşur?
Finansal Varlıklar (Net)
--------------------------------------------

Toplam Aktifler
Bu oranın payını oluşturan finansal varlıklar şunlardır:


Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr - Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (net) ,

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (net) ,

Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (net) ,

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Finansal varlıkların likiditesi yüksek olduğundan bu oranın yükselmesi bankanın
likiditesin yükseldiği şeklinde yorumlanabilir. Ancak finansal varlık portföylerinde bulunan
varlıkların gerektiğinde veya vadelerinde değer kaybına uğramadan paraya çevrilebilmesi
gerekir.
2) Duran Aktif/Toplam Aktif oranı neyi gösterir? Duran aktifler nelerdir?
Bu oranın payında yer alan duran aktifler aşağıdaki kalemlerden oluşur:








İştirakler (net)
Bağlı Ortaklıklar (net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (net)
Maddi Duran Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar
Takipteki Krediler - Özel Karşılıklar

Bankalar ekonomide üstlendikleri para aktarım işlevi gereği likit olmak zorunda
olduklarından varlıkların içinde duran varlıkların payının yüksek olması arzu edilmez.
3) Gelir getirili aktifler nelerdir?
Merkez Bankası, Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar,
Bankalar, Para Piyasalarından Alacaklar, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar, Krediler,
Faktöring alacakları, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar,
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
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Uygulama Soruları
1)

Aktif Yapısına ilişkin kullanılan oranlar nelerdir?

2)

Gelir getirili aktifler/ Toplam Aktif oranı neyi gösterir?

3)

Faiz getirili aktifler nelerdir?

4)

Kredi verimliliği ve aktif verimliliği için kullanılan formüller hangileridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği, aktif kalitesi ve aktif yapısına ilişkin oranlar anlatılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aktif kalitesi ne demektir?
a) Banka varlıklarının riski ve verimliliği
b) Aktif içinde Türk Parası ve yabancı para varlıkların payı
c) Toplam Gelirler / Toplam Aktifler
d) Kredi Riski + Piyasa Riski / Toplam Aktifler
e) Yabancı Para varlıklar / Toplam Aktifler
2) Gelir Getirili Aktiflerin Toplam Aktifler İçindeki Payı oranına ilişkin olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Banka varlıklarının gelir sağlama potansiyelini gösterir.
b) Banka varlıklarının verimliliğini gösterir.
c) Faiz getirili varlıklar, temettü ( kâr payı ) getirili varlıklar ve diğer gelir ( kira vb.)
getirili varlıkların toplam varlıklar içindeki payını gösterir.
d) Banka varlıkların verimliliği hakkında bilgi vermez.
e) Bankanın likidite durumu hakkında bilgi vermez.
3) Banka varlıklarının verimliliğini incelemek için aşağıdaki oranlardan hangisi
kullanılmaz?
a) Toplam Gelirler / Toplam Aktif
b) Faiz Gelirleri / Faiz Getirili Aktifler
c) Krediler ve Alacaklar / Toplam Aktif
d) (Net Faiz Gelirleri – Özel Karşılıklar) / Toplam Aktif
e) (Kredilerden Alınan Faizler – Özel Karşılıklar) / Toplam Krediler ve Alacaklar

4) Takipteki Krediler / Krediler ve Alacaklar oranı neyi gösterir?
a) Kredi verimliliğini
b) Aktif verimliliğini
c) Takibe düşen kredilerin tahsil edilip edilemeyeceğini
d) Krediler içinde tahsil edilebilme olasılığı düşük olanların payını
e) Toplam kredi ve alacakların oranını
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5) Bankanın kredi riskini değerlendirmek için aşağıdaki göstergelerden hangisi
kullanılmaz?
a) Takipteki Krediler / Krediler ve Alacaklar
b) Nakdi ve Gayrınakdi Krediler / Toplam Aktif
c) Krediler ve Alacaklar / Mevduat
d) Öz Kaynaklar / Mevduat
e) Kredilerden Alınan Faizler / Toplam Gelirler

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)d, 5)d
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11. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ
III

239

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ III
11.1. Kaynak Bileşeni ve Sermaye Yeterliliği
11.1.1. Öz Kaynakların Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
11.1.2. Sermaye Yeterlilik Oranı
11.1.3. Mevduatın Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
11.1.4. Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı
11.1.5. Alınan Kredilerin Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
11.2. Gelir - Gider Yapısı
11.2.1. Faiz Gelirlerinin Faiz Giderlerini Karşılama Oranı
11.2.2. Kredilerden Alınan Faizler / Toplam Gelirler
11.2.3. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Giderleri
11.2.4. Kredilerden Alınan Faizler / Mevduata Verilen Faizler
11.2.5. Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Toplam Faaliyet Gelirlerine katkısı
11.2.6. Ticari Kâr Ve Zararın Toplam Faaliyet Gelirlerine Katkısı
11.2.7. Temettü Gelirlerinin Toplam Faaliyet Gelirlerine Katkısı
11.2.8. Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
11.2.9. Personel Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
11.2.10. Toplam Faaliyet Gelirlerinin Faaliyet Giderlerini Karşılama Gücü
11.2.11. Kaynak Maliyeti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Bankalarda kaynak bileşeni nasıl olmalıdır?
2) Kaynak bileşenine ilişkin kullanılan oranlar nelerdir?
3) Bankalarda Gelir-Gider Yapısına ilişkin kullanılan oranlar nelerdir ve
nasıl yorumlanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi

Mevduat bankaları
finansal tablolarının
analizinin nasıl
yapılması gerektiğini ve
kaynak bileşeni ve gelirgider yapısına ilişkin
oranları öğrenir.

Gerekli oranları kullanarak
Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi yapılacak ve
gerçek ortalama değerlerle
karşılaştırılarak yorumlaması
yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Kaynak Bileşeni
Gelir-Gider Yapısı
Faaliyet Gelirleri


Sermaye Yeterlilik Oranı



Kaynak Maliyeti
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Giriş
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği ve kaynak bileşeni ve gelir-gider yapısına ilişkin oranlar anlatılmaktadır.
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11.1. Kaynak Bileşeni ve Sermaye Yeterliliği
Bankaların kaynak bileşenini, başka deyişle finansal yapısını değerlendirmede
kullanılan başlıca oranlar şunlardır:
Öz Kaynaklar / Toplam Kaynaklar
Sermaye Yeterlilik Oranı
Mevduat / Toplam Kaynaklar
Krediler ve Alacaklar / Mevduat
Alınan Krediler / Toplam Kaynaklar

11.1.1. Öz Kaynakların Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
Öz kaynaklar
---------------------------Toplam Kaynaklar
Mevduat bankaları nitelikleri gereği kaldıraçlı işlemlerde bulunurlar. Mevduat
bankaları nakit fazlası olan kişi ve kuruluşlardan topladıkları mevduatı nakit gereksinimi olan
kişi ve kuruluşlara kredi olarak kullandırırlar. Mevduat bankalarının toplam kaynakları içinde
öz kaynakların payı 30Eylül 2010 ve 30.Eylül 2011 tarihleri itibariyle % 10,8 ile %
12,6’dır.2013 ve 2014 yıllarında ise %10,6 ve 11.15 olarak gerçekleşmiştir.
Mevduat bankaları öz kaynaklarının birkaç katı oranında kredi kullandırırlar. Başka
deyişle kaldıraçlı İşlemlerde bulunurlar. Yani belli bir öz kaynak tutarı ile 8-10 katı düzeyinde
işlemlerde bulunurlar. Bu özellik nedeniyle öz kaynakların toplam kaynaklar içindeki payı
bankanın finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin bir ölçütü değildir.

11.1.2. Sermaye Yeterlilik Oranı
Basel Kriterleri çerçevesinde geliştirilen sermaye yeterlilik oranı ise banka öz
kaynaklarının maruz kalınan riskleri hangi düzeyde karşıladığının ölçütüdür.
Öz kaynaklar
SYO = ----------------------------------------------------------------------- > % 8
Kredi Riski + Piyasa Riski + Operasyonel Risk

Sermaye yeterliliği oranının payında yer alan öz kaynaklar şöyle hesaplanır:
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Ana sermaye + Katkı Sermaye – Sermayeden İndirilecek Tutarlar = Sermaye Tabanı
Bu tutarlara hangi kalemlerin dâhil olduğu 1. Bölümde açıklanmaktadır.
Paydada yer alan tutarlar kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk ölçümlerine
dayanmaktadır. Bu ölçümlerde ulusal denetim otoritesinin iznine bağlı olarak basit, standart
ve bankanın geçmiş Verilerinden yararlanarak oluşturduğu veri tabanına dayanan içsel
derecelendirme kriterleri uygulanmaktadır.
Ülkemizde mevduat bankalarının sermaye yeterlilik oranları % 8 in oldukça
üzerindedir. Resmi olarak Kriter % 8 düzeyinde tutulmakla birlikte yeni şubeler açmak
suretiyle faaliyetlerini genişletmek isteyen bankalar için uygulamada SYO’nun en az % 12
olması aranmaktadır. Ülkemizde bu oran 2013 ve 2014 yıllarında %14,6 ve %15.7 olarak
gerçekleşmiştir.

11.1.3. Mevduatın Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
Mevduat
---------------------Toplam Kaynaklar
Bu oran toplam kaynaklar içinde mevduatın payını göstermektedir. Mevduat kısa ve
uzun vadeli mevduattan oluşmaktadır. Toplam mevduat içinde kısa vadeli mevduatın payının
yüksek olması ve mudilerin paralarını vade sonunda çekmek istemeleri durumunda banka
ödemeleri gerçekleştirmekte güçlüğe düşebilir.
Mevduatın vadesinde bekletme olmaksızın geri ödenebilmesi bankanın
güvenilirliğinin göstergesidir. Bu amaca yönelik olarak bankanın mevduatın vadesine göre
çekiliş için gerekli olacak nakit fonların teminini planlaması gerekir. Mevduat kredilerin en
önemli kaynağıdır. Bankanın etkin bir aktif –pasif yönetimi uygulayarak kredilerin vadesi ile
mevduatın vadesi arasında mümkün olduğunca paralellik sağlaması gerekir. Tabii mevduatın
sorunsuz olarak geri ödenebilmesinin önemli bir koşulu da kredilerin tahsil edilebilirliğinin
sağlanmasıdır. 2013 ve 2014 yıllari itibariyle bu oran %60,27 ve %58,63 olarak
gerçekleşmiştir.

11.1.4. Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı
Toplam Krediler ve Alacaklar
-----------------------------------------Toplam Mevduat
Banka topladığı mevduatın tamamını kredi olarak kullandıramaz. 16 Kasım 2005
tarihli Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ uyarınca bankalar Türk Parası ve Yabancı para
yükümlülükleri için belli oranlarda karşılık ayırarak TCMB de bir hesaba yatırmak
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zorundadır. Merkez bankası zorunlu karşılık oranlarını kullanarak piyasalardaki likidite
miktarını ayarlar. Mevduatın krediye dönüşme yüzdesinde artış olması durumunda bankanın
kredi maliyeti düşer. Bu oranın yükselmesi bankanın fon maliyetini yükselteceğinden buna
paralel olarak kredi faizlerinin de artırılması gerekir. Kredi faizlerinin artması kredi
müşterilerinin fon maliyetini yükselterek kredi talebinin azalmasına yol açar.
Mevduat bankalarının 31.12.2010 itibariyle toplam kaynakları içinde öz kaynakların
payı, aşağıdaki tabloda verilmektedir.
MEVDUAT BANKALARI KAYNAK BİLEŞENİ VE MEVDUATIN KREDİYE
DÖNÜŞME ORANI
DÖNEM
Öz Kaynaklar
Aktif Toplamı = Pasif Toplamı

30.09.2010

30.09.2011

108.317

120.586

857.785

1.121.032

Toplam Kaynaklar / Öz Kaynaklar

7,92

9,30

Toplam Aktif / Öz Kaynaklar

7,92

9,30

Öz Kaynaklar / Toplam Kaynaklar

0,126

0,108

Mevduat

569.298

685.665

Krediler ve Alacaklar

443.037

620.649

Toplam Krediler ve Alacaklar / Mevduat

0,778

0,905

Mevduat / Öz Kaynaklar

5,26

5,69

Mevduat / Toplam Kaynaklar

66,4

61,2

Mevduat / Öz Kaynaklar

5,26

5,69

Öz Kaynaklar / Mevduat

0,190

0,176
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11.1.5. Alınan Kredilerin Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
Alınan Krediler
--------------------------Toplam Kaynaklar
Bankalar faaliyetlerinin finansmanında diğer bankalardan alınan kredileri de
kullanırlar. Kredi talebinin yükseldiği ya da likidite darlığı çekilen dönemlerde, bankalar yurt
içi ve yırt dışı bankalardan, konsorsiyumlardan kredi kullanırlar. Yurt içi faizlerin yüksek
olması durumunda Yurtdışı banka ve konsorsiyumlardan uygun faizli ve uzun vadeli kredi
temin etmek bankanın kaynak maliyetini düşüreceği gibi yükümlülüklerinin uzun vadeye
yayılması da likidite açısından rahatlama sağlar. Alınan kredilerin maliyetinin, bu fonlar
kullanılarak sağlanan gelirlerle karşılaştırılması gerekir. 2013 ve 2014 yılları itibariyle bu
oran %10.5 civarlarında gerçekleşmiştir.

11.2. Gelir - Gider Yapısı
Gelir gider yapısına ilişkin başlıca oranlar şunlardır:
1. Faiz Gelirleri / Faiz Giderleri
2. Kredilerden Alınan Faizler / Toplam Faaliyet Gelirleri
3. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Gelirleri
4. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet Giderleri
5. Kredilerden Alınan Faizler / Mevduata Verilen Faizler
6. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
7. Ticari Kâr – Zarar / Toplam Faaliyet Gelirleri
8. Temettü Gelirleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
9. Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
10. Personel Giderleri / Diğer Faaliyet Giderleri
11. Toplam Gelirlerin faaliyet giderlerini karşılama gücü
12. Kaynak Maliyeti
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11.2.1. Faiz Gelirlerinin Faiz Giderlerini Karşılama Oranı
Bu oran 1 den ne kadar fazla ise, bankanın faiz marjı o derece yüksektir.
Banka faaliyetlerini sürdürürken tüm faaliyet alanlarında yeterli bir getiri elde etmeye
önem vermelidir.
Faiz Gelirleri
-------------------------Faiz Giderleri

11.2.2. Kredilerden Alınan Faizler / Toplam Gelirler
Bu oran bankanın asli işlevi olan kredilendirme faaliyetinden sağladığı gelirlerin
toplam gelirleri içindeki payını gösterir. Bu oranın yüksek olması ve/ veya yükselmesi
bankanın esas faaliyetinde başarılı olduğunu işaret eder.
Kredilerden Alınan Faizler
------------------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

11.2.3. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet
Gelirleri
Net Faiz Geliri - Özel Karşılıklar
---------------------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri
Net faiz gelirlerinin Toplam Faaliyet Gelirleri içindeki payını gösteren bu oran
bankanın esas faaliyet alanından elde ettiği gelirlerin diğer gelirlerine oranla yeterli olup
olmadığı konusunda bilgi verir.
Oranın paydasındaki toplam faaliyet gelirleri şöyle hesaplanır:

Toplam Faaliyet Gelirleri = Net Faiz Gelirleri + Net Ücret ve Komisyon
Gelirleri + Net Ticari Kar / Zarar + Temettü Gelirleri – Kredi ve Alacaklar
Değer Düşüş Karşılığı
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11.2.4. Özel Karşılıklar Sonrası Net Faiz Geliri / Toplam Faaliyet
Giderleri
Net faiz gelirlerinden özel karşılıklar düşüldükten sonra kalan tutarın toplam faaliyet
giderlerini ne ölçüde karşıladığını gösteren bu oranın yükselmesi bankanın esas faaliyetinde
başarılı olduğunun diğer bir göstergesidir.
Net Faiz Gelirleri - Özel Karşılıklar
---------------------------------------------Toplam Faaliyet Giderleri
Bu oranın paydasındaki toplam faaliyet giderleri, faiz giderleri, ücret ve komisyon
giderleri, ticari zarar, diğer faaliyet giderleri toplamından oluşmaktadır.

11.2.5. Kredilerden Alınan Faizler / Mevduata Verilen Faizler
Bu oran kredilerden alınan faizlerin mevduata verilen faizleri ne ölçüde karşıladığını
gösterir. Oranın yükselmesi bankanın kârlılığına önemli düzeyde katkıda bulunur.
Kredilerden Alınan Faizler
------------------------------------------Mevduata Verilen Faizler

11.2.6. Net Ücret ve Komisyon Gelirlerinin Toplam Faaliyet
Gelirlerine katkısı
Ücret ve komisyon gelirleri, esas itibariyle bankacılık hizmetleri karşılığında elde
edilir. Faiz marjlarının daraldığı dönemlerde birçok banka kâr etmek için ücret ve komisyon
gelirlerine yönelmektedir.
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri
-------------------------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

11.2.7. Ticari Kâr Ve Zararın Toplam Faaliyet Gelirlerine Katkısı
Bu oran ticari kâr veya zararın toplam faaliyet gelirlerine ne ölçüde katkıda
bulunduğunu gösterir. Oranın payında yer alan ticari kâr ve zarar, sermaye piyasası işlemleri
kârı veya zararı, türev finansal işlemlerden sağlanan kâr veya zarar ile kambiyo işlemleri kârı
veya zararı toplamından oluşur.
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Ticari Kâr ve Zarar
----------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

11.2.8. Temettü Gelirlerinin Toplam Faaliyet Gelirlerine Katkısı
Bu oran toplam faaliyet gelirleri içinde temettü gelirlerinin payını gösterir. Temettü
gelirlerinin düzeyi bankanın iştirak, bağlı ortaklıkları ve birlikte kontrol edilen
ortaklıklarından ve menkul kıymet portföylerinde yer alan hisse senetlerinden elde ettiği kâr
paylarının toplam faaliyet gelirleri içindeki payını gösterir.
Temettü Gelirleri
----------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

11.2.9. Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
Diğer faaliyet giderleri aşağıdaki giderlerden oluşur:
Personel Giderleri, Kıdem Tazminatı Karşılığı, Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık
Açıkları Karşılığı, Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri, Maddi Duran Varlık
Amortisman Giderleri, Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri, Şerefiye Değer
Düşüş Gideri, Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri, Öz kaynak Yöntemi
Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri, Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş
Giderleri, Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri, Satış Amaçlı Elde Tutulan ve
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer, Düşüş Giderleri, Diğer İşletme
Giderleri, Faaliyet Kiralama Giderleri, Bakım ve Onarım Giderleri, Reklam ve İlan Giderleri,
Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar.
Bu oran diğer faaliyet giderlerinin toplam faaliyet giderlerinin yüzde kaçını
oluşturduğunu gösterir. Oranın değerinin düşmesi bankanın kâr etme potansiyelinin
yükseldiğine işaret eder.
Diğer Faaliyet Giderleri
----------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

11.2.10. Personel Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri
Bu oran personel giderlerinin toplam faaliyetlerinin yüzde kaçını oluşturduğunu
gösterir. Oranın düşmesi bankanın işgücü verimliliğinin yükseldiğine işaret eder.
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Personel Giderleri
----------------------------------Toplam Faaliyet Gelirleri

Gücü

11.2.11. Toplam Faaliyet Gelirlerinin Faaliyet Giderlerini Karşılama

Bu oranın payındaki faaliyet gelirleri, net faiz gelirleri, net ücret ve komisyon gelirleri,
net ticari kar / zarar, temettü gelirleri toplamından kredi ve alacaklar değer düşüş karşılığı
indirildikten sonra kalan tutardır. Toplam faaliyet gelirlerinin hesaplanmasında, faiz gelirleri,
ücret ve komisyon gelirleri ile ticari kâr ve zarar net olarak alındığından sürdürülen
faaliyetlerden vergi öncesi net kârına ulaşmak için faaliyet gelirleri toplamından diğer faaliyet
giderlerinin düşülmesi gerekmektedir.
Toplam faaliyet gelirleri banka işletmesinin finansman maliyetleri dışındaki diğer
giderleri toplamına bölümü toplam faaliyet gelirlerinin faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerini
karşılama gücünü gösterir.

Toplam Faaliyet Gelirleri
-------------------------------------Diğer Faaliyet Giderleri

11.2.12. Kaynak Maliyeti
Toplam faiz giderlerinin toplam faiz maliyetli pasiflere oranı bankanın borç maliyeti
hakkında bilgi verir.
Toplam Faiz Giderleri
------------------------------------Faiz Maliyetli Pasifler
Bu oranın paydasında bulunan faiz maliyetli pasifler aşağıdaki kalemlerden oluşur:
Mevduat + Alınan Krediler +Para Piyasalarına Borçlar + İhraç Edilen Menkul
Kıymetler (Net) + Fonlar + Faktöring Borçları + Kiralama İşlemlerinden Borçlar + Sermaye
Benzeri Borçlar
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Uygulamalar
1) Kaynak Bileşeni diğer bir değişle finansal yapı için kullanılan oranlar nelerdir?






Öz Kaynaklar / Toplam Kaynaklar
Mevduat / Toplam Kaynaklar
Krediler ve Alacaklar / Mevduat
Alınan Krediler / Toplam Kaynaklar
Sermaye Yeterlilik Oranı

2) Sermaye yeterlilik oranı nasıl hesaplanır? Basel ve BDDK için standart oranları
nedir?
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Uygulama Soruları
1) Mevduatın Krediye Dönüşme Oranı nasıl hesaplanır? Bütün mevduat kredi olarak
kullanılabilir mi?
2) Bankaların gelir-gider yapısında kullanılan oranlar nelerdir?
3) Diğer Faaliyet Giderleri / Toplam Faaliyet Gelirleri oranının payında yer alan
kalemler nelerdir? Bu oran neyi ifade eder?
4) Kaynak maliyeti nedir? Hangi oran yardımıyla hesaplanır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği ve kaynak bileşeni ve gelir-gider yapısına ilişkin oranlar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Banka yönrtiminde sermaye yeterliliği sağlamak aşağıdaki yönetim
biçimlerinden hangisi içinde yer alır?
a) Likidite yönetimi
b) Varlık yönetimi
c) Yükümlülük yönetimi
d) Özkaynak yönetimi
e) Risk yönetimi
2) Mevduat / Toplam Kaynaklar oranı neyi gösterir?
a) Bankanın kaynak bileşenini
b) Kısa vâdeli kaynakların pasif toplamı içindeki payını
c) Bankanın Kaynak Maliyetini
d) Bankanın toplam kaynakları içinde mevduatın payını
e) Bankanın yükümlülükleri içinde mevduatın payını
3) Bankanın kaynak bileşeni ne demektir?
a) Likit aktifler ile duran aktiflerin aktif içindeki payı
b) Mevduatın bankanın toplam yabancı kaynakları içindeki payı
c) Pasif içindeki mevduat ve diğer yükümlülükler ve öz kaynakların payı
d) Mevduatın aktif içindeki payı
e) Yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülüklere oranı
4) Sermaye Yeterlilik Oranı nedir?
a) Aktif Toplamı / (Kredi Riski +Piyasa riski)
b) Özkaynaklar / (Kredi riski + Piyasa riski + Operasyonel risk)
c) Özkaynaklar / Kredi Riski + Kur Riski
d) Aktif Toplamı / Riske tabi tutarlar
e) Özkaynaklar / (Toplam Pasif + Operasyonel risk)
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5) Aşağıdaki şıklardan hangisi bankanın Toplam Faaliyet Gelirlerini gösterir?
a) Net Faiz Gelirleri + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri + Net Ticari Kâr / Zarar +
Temettü Gelirleri – Kredi ve Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
b) Net Faiz Gelirleri + Net Ücret ve Komisyon Gelirleri + Net Ticari Kâr / Zarar +
Temettü Gelirleri
c) Faiz Gelirleri + Ücret ve Komisyon Gelirleri + Ticari Kâr / Zarar + Temettü
Gelirleri
d) Faiz Gelirleri + Ücret ve Komisyon Gelirleri + Ticari Kâr / Zarar + Temettü
Gelirleri – Kredi ve Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
e) Faiz Gelirleri + Ücret ve Komisyon Gelirleri + Ticari Kâr / Zarar + Temettü
Gelirleri – Takipteki Krediler

Cevaplar
1)d, 2)d, 3)c, 4)b, 5)a
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12. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ IV
VE BANKALARIN ANALİZİ İLE DERECELENDİRİLMESİNDE
CAMELS SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

12. MEVDUAT BANKALARI FİNANSAL TABLOLARININ ANALİZİ IV VE
BANKALARIN ANALİZİ İLE DERECELENDİRİLMESİNDE CAMELS SİSTEMİ
12.1. Kârlılık
12.1.1. Toplam Yatırım Kârlılığı
12.1.2. Öz Kaynak Kârlılığı
12.2. Kur Riski
12.2.1. Yabancı Para Aktiflerin Toplam Aktif İçindeki Payı
12.2.2. Yabancı Para Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklar İçindeki Payı
12.2.3. Yabancı Para Varlıkların Yabancı Para Yükümlülükleri Karşılama Oranı
12.2.4. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - Öz kaynak Standart Oranı
12.3. Bankaların Analizi Ve Derecelendirilmesinde Camels Sistemi
12.3.1. C-Bankanın Sermaye Yeterliliği Açısından Analizi
12.3.2. A-Aktif Kalitesinin Analizi
12.3.3. M-Yönetim kalitesinin Değerlemesi
12.3.4. E-Kârlılık
12.3.5. L-Likidite - Bankanın Likidite Açısından Değerlemesi
12.3.6. S-Piyasa Riskine Karşı Duyarlılık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Bankalarda karlılığa ilişkin oranlar ve yorumlanması
2) Kur riskine ilişkin oranlar ve yorumlaması
3) Camels Sisteminin ne olduğu ve özellikleri
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Mevduat bankaları
finansal tablolarının
analizi

Mevduat bankaları
finansal tablolarının
analizinin nasıl yapılması
gerektiğini ve Karlılık ve
kur riskine ilişkin oranları
öğrenir.

Gerekli oranları kullanarak
Mevduat bankaları finansal
tablolarının analizi yapılacak ve
gerçek ortalama değerlerle
karşılaştırılarak yorumlaması
yapılacaktır.

Bankaların Analizi Ve Bankaların analizinde
Derecelendirilmesinde
Camels sisteminin nasıl
Camels Sistemi
yapıldığını öğrenir.

Camels analizi tanımlanarak
analizlerde nasıl kullanıldığı
örneklerle açıklanır
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Anahtar Kavramlar



Karlılık



Kur Riski



Camels Analizi



Yabancı Para Net Genel Pozisyonu



Öz Kaynak Çarpanı
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Giriş
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği ve Karlılık ve kur riskine ilişkin oranlar ve Bankaların analizinde kullanılan Camels
sistemi anlatılmaktadır.
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12.1. Kârlılık
Banka kârlılığı, toplam yatırım kârlılığı ve öz kaynak kârlılığı olarak ele alınır.

12.1.1. Toplam Yatırım Kârlılığı
Toplam yatırım kârlılığı net dönem kârı / aktif toplamı, sürdürülen faaliyetlerden elde
edilen net kâr/ aktif toplamı oranları vasıtasıyla incelenir.
12.1.1.1. Net Kârın Aktif Toplamına Oranı
Net Dönem Kârı
--------------------------------------Aktif Toplamı
Aktif toplamı banka işletmesine ait toplam yatırımı temsil etmektedir. Net dönem
kârının aktif toplamına oranı toplam yatırımın kârlılığı hakkında bilgi verir. Bu oranın
yükselmesi toplam yatırım kârlılığının arttığına işaret eder. Mevduat Bankalarında 30 Eylül
2010 tarihinde 1,8 olan bu oran, 30 Eylül 2011 tarihinde 1,2 ye düşmüştür.2013 ve 2014
yıllarında isr %1.44 ve %1.27 olarak gerçekleşmiştir.
12.1.1.2. Sürdürülen Faaliyetlerin Kârlılığı
Durdurulan faaliyetlerden kâr veya zarar etmiş olan bankalarda net kâr tutarı
sürdürülen ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen vergi sonrası kârların toplamı olduğundan
bankanın kârlılığı hakkında gerçeğe uygun bir fikir vermeyebilir. Bu nedenle sürdürülen
faaliyetlerin kârlılığı araştırılmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki oran hesaplanır:
Sürdürülen Faaliyetlerden Elde Edilen Net Kâr
------------------------------------------------------------------Aktif Toplamı
Bu oran bankanın devam eden faaliyetlerinin kârlılığı hakkında bilgi verir.

12.1.2. Öz Kaynak Kârlılığı
Öz kaynak kârlılığı net dönem kârı öz kaynaklara bölünerek hesaplanır. Mevduat
bankaları nitelikleri gereği kaldıraçlı işlemlerde bulunurlar. Başka bir deyişle belli bir öz
kaynak tutarıyla, onun önemli bir çarpanı kadar varlığa yatırım yaparlar.
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Net Dönem Kârı
--------------------------------------Toplamı Öz Kaynaklar
Öz kaynak Kârlılığı, toplam yatırım Kârlılığı ile öz kaynak çarpanına bağlıdır. Öz
kaynak çarpanı toplam aktif, öz kaynaklara oranlanarak hesaplanır. Öz kaynak çarpanının
yüksek olması veya yükselmesi bankanın öz kaynaklarını verimli kullandığına işaret eder.
Ancak öz kaynak çarpanındaki yükselişin sermaye yeterlilik oranında düşüşe neden olmaması
gerekir.
Toplam Aktif (Toplam Varlıklar)
Öz Kaynak Çarpanı = -------------------------------------------Öz Kaynaklar
Net Kâr

Toplam Aktif

Öz Kaynak Kârlılığı = ---------------------- x -------------------------Aktif Toplamı

Öz Kaynaklar

Öz Kaynak Kârlılığı = Toplam Yatırım Kârlılığı x Öz Kaynak Çarpanı
Mevduat Bankalarında 30 Eylül 2010 tarihinde % 14,5 olan bu oran, 30 Eylül 2011
tarihinde % 11,1’e düşmüştür. 2013 ve 2014 yılları itibariyle ise %13.54 ve %11.4 olarak
gerçekleşmiştir.

12.2. Kur Riski
Yabancı para cinsinden varlıklar ve yükümlülükler ve bunların parite ve çapraz
kurlardaki değişimlerden etkilenme dereceleri kur riskini belirler.
1. Yabancı Para Aktiflerin Toplam Aktif içindeki Payı
2. Yabancı Para Aktiflerin Yabancı Para Yükümlülükleri Karşılama Oranı
3. Yabancı para yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı
4. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu /Öz kaynak Standart Oranı

12.2.1. Yabancı Para Aktiflerin Toplam Aktif İçindeki Payı
Aktif yapısı hakkında bilgi veren diğer bir oran yabancı para cinsinden varlıkların
toplam varlıklar içindeki payıdır. Bu varlıkları bilançoda, düzenleme tarihindeki TCMB
Döviz Alış kuru üzerinden gösterilirler. Yabancı para cinsinden varlıkların değeri paritedeki
değişmelere göre artar veya azalır. Bu da aktifin değerini etkiler.
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Yabancı Para Aktifler
-------------------------------Toplam Aktif
Bu oran yabancı para aktiflerin yabancı para pasiflere oranıyla karşılaştırılmalıdır.
Yabancı para aktifler ve yükümlülükler bilanço tarihindeki TCMB döviz alış kuru üzerinden
Türk Lirasına çevrilir.
Varlıklar ve yükümlülüklerin farklı döviz kurları cinsinden olması durumunda, iki
döviz kurunun paritesi ve bu paritedeki değişimler önem kazanır. Paritedeki gelişmeler
sonucunda yabancı para yükümlülüklerin değeri yükseldiğinde, banka bu yükümlülüklerini
karşılamada güçlük çekebilir Türk parası aktiflerinin önemli bir bölümünü de kullanması
gerekebilir.

12.2.2. Yabancı Para Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklar İçindeki
Payı
Yabancı para yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payının yükselmesi,
bankanın kur riskinin yükseldiği anlamına gelir. Ancak kur riskinin daha gerçekçi biçimde
değerlendirilebilmesi, için yabancı para cinsinden varlıkların, yabancı para yükümlülükleri
karşılayıp karşılamadığı araştırılarak yapılabilir.
Yabancı para yükümlülükler
----------------------------------------Toplam Kaynaklar

12.2.3. Yabancı Para Varlıkların Yabancı Para Yükümlülükleri
Karşılama Oranı
Yabancı para varlıkların yabancı para yükümlülükler oranı, bilanço tarihi itibariyle
yabancı para cinsinden, ya da yabancı paraya endeksli varlıkların Türk lirasına çevrilmiş
tutarının, yabancı para cinsinden borçların Türk lirasına çevrilmiş tutarını ne ölçüde
karşıladığını gösterir. Bu oranın yorumunda yabancı para varlıkların döviz kuru ile yabancı
para yükümlülüklerin döviz kuru arasındaki parite önem taşır.
Oranın değeri 1 den ne kadar yüksek ise, banka, paritede yabancı para
yükümlülüklerin döviz kuru lehine yükselişlere karşı o derecede korunmuş olur.
Yabancı Para Varlıklar
---------------------------------------- >1
Yabancı Para Yükümlülükler
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12.2.4. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - Öz kaynak Standart
Oranı
Bu oranın bireysel ve konsolide bazda hesaplanması ve standardı 1 Kasım 2006 tarih
ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyonu - Öz
Kaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda
Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenmektedir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
-------------------------------------------------- < % 20
Öz Kaynaklar
Bu oranın paydasında yer alan Yabancı para net genel pozisyonu, döviz varlıkları
toplamı ile döviz yükümlülükleri toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki farka eşittir.
Paydadaki öz kaynaklar ise Öz Kaynak Yönetmeliği’nde tanımlandığı gibi ana sermaye (1.
Kuşak sermaye) ile katkı sermaye (2. ve 3. kuşak sermaye) toplamından sermayeden
indirilecek tutarların düşülmesi suretiyle hesaplanır.
Yabancı para net genel pozisyonu /öz kaynak standart oranı yükseldikçe bankanın
kur riskinin öz kaynaklarca karşılanma olasılığı düşecektir. Gerekse bireysel tablolardan
gerekse konsolide tablolardan iş günleri üzerinden hesaplanan yabancı para net genel
pozisyonu – öz kaynak standart oranının mutlak değerlerinin haftalık basit aritmetik
ortalaması yüzde yirmiyi aşamaz.
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle mevduat bankalarında yabancı para net genel pozisyonu
/ öz kaynaklar oranı - % 23,5 iken bir yıl sonra 2011 de bu oran - % 27,5’a yükselmiştir.
Görüldüğü gibi mevduat bankalarımızın 30 Eylül 2010 ve 2011 tarihleri itibariyle standardı
aşmamaktadır.

12.3. Bankaların Analizi Ve Derecelendirilmesinde CAMELS Sistemi
CAMELS, Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen ve mevduat bankalarının
denetiminde kullanılan bir değerleme ve derecelendirme sistemidir.
CAMELS sözcüğü analizde dikkate alınan bileşenlerin baş harflerinden oluşmaktadır.
C sermaye yeterliliğini (Capital adequacy)
A aktif kalitesini (Asset quality)
M yönetim yeterliliğini (Management)
E

kârlılığı (Earnings)

L

bankanın likidite durumunu (Liquidity)
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S varlıkların piyasa risklerine karşı duyarlılığını (Sensitivity to market risk)
temsil etmektedir.
1997’ye kadar 5 bileşeni olan sistem (CAMEL) bu tarihte piyasa risklerine duyarlılığı
gösteren S bileşeninin eklenmesiyle 6 bileşenden oluşmaktadır
Denetçiler yaptıkları analizler sonucunda bankayı her bir bileşen açısından
değerlendirerek 1 ile 5 arasında bir not verirler. Buna göre 1,
ilgili bileşende en iyi
performans gösteren bankaları temsil etmekte ve artan not kötüleşen durumu göstermektedir.
Her bir bileşen bu şekilde hesaplandıktan sonra bu bileşenlerin ağırlıklı bir ortalaması o
bankanın genel notunu vermektedir. Bu değerlendirme yapılırken ağırlıklar tamamen
denetçinin kontrolünde olup; bankanın yapısı, büyüklüğü, genel ve/veya bankaya özel konular
dikkate alınmaktadır. Bankaların hesaplanan CAMELS notu da yine 1 ila 5 arasındadır.
Buna göre:
“1” Notu bankanın ele alınan bileşen açısında güçlü olduğunu
“2” Notu ilgili bileşen açısından genelde güçlü olduğunu
“3” İlgili bileşen açısından problemler olduğunu ve denetçilerin sorunlu alanlara
eğilmesi gerektiğini
“4” Ciddi problemler olduğunu ve nihayet
“5” Çok ciddi sorunlar olduğunu, göstermektedir.
Bileşenlere verilen ağırlıklar denetçiler tarafından belirlenmektedir. Bu değerlendirme
bankanın yapısı, büyüklüğü, genel ve/veya bankaya özel konular dikkate alınmaktadır.
Bankaların hesaplanan CAMELS notu da yine 1 ila 5 arasındadır.
“1” her yönden güçlü, başka deyişle CAMELS’ı oluşturan her bir bileşen için notu 1
ya da 2 olan bankaları
“2” her bir bileşen değeri 3 ten düşük olan güçlü bankaları
“3” performansıyla ilgili sorunlar bulunan ve olası şoklara karşı yeterince dayanıklı
olmayan bankaları
“4” genel olarak finansal ve yönetimsel bozulmaların yaşandığı ciddi sorunları olan ve
dolayısıyla performansı kötü olan bankaları
“5” ise, çok ciddi finansal ve yönetimsel sorunları olup, yüksek batma riski taşıyan
bankaları, temsil etmektedir.
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12.3.1. C-Bankanın Sermaye Yeterliliği Açısından Analizi
Sermaye Yeterliliği açısından analizde, bankanın sermayesini miktar ve kalite
açısından değerlendiren oranlar kullanılmaktadır.
Sermaye Yeterliliğinin analizinde
denetçinin dikkate alması gereken hususlar şunlardır:
a. Bankanın finansal durumu ve banka büyüklüğü göz önüne alınarak banka
sermayesinin düzeyi
b. Ek sermaye gereksinimi olduğunda sermaye piyasalarına ve diğer sermaye
kaynaklarına erişim imkanları
c. Bankanın kaynak bileşeni. Mevduatın ve diğer kaynakların toplam kaynaklar
içindeki payı
d. Yabancı para cinsinden varlıkların yabancı para cinsinden yükümlülükleri
karşılama düzeyi, kurlardaki değişme durumunda bu orandaki değişmeler
e. Kredi Riski, sorunlu kredilerin durumu ve bunlar için yeterli karşılığın ayrılıp
ayrılmadığı
f. Varlık yapısının muhtelif riskleri de içerecek şekilde ayrıştırılması, örneğin, risk
yoğunlaşması, duran varlıkların durumu gibi, bankacılık faaliyetleri dışından kaynaklanan
riskler, varlıkların piyasa riskine karşı duyarlılığı
g. Bilanço dışı yükümlülüklerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi
h. Bankanın iç kontrol ve iç denetim ve risk yönetim sistemleri değerlendirilerek
operasyonel riske karşı duyarlılığı.

12.3.2. A-Aktif Kalitesinin Analizi
Aktif kalitesi terimi varlıkların riski ve verimliliği kapsamında kullanılır. Bankanın
aktif kalitesi değerlendirilirken dikkate almaları gereken kriterler aşağıda sunulmaktadır:
a. Kredi kullandırma sürecinin etkinliği/uygunluğu,
şartları,
yönetimsel
değerlendirme, kredi kullandırırken gerekli risk değerlendirmesinin yapılıp yapılmadığı ve
uygun teminat alınıp alınmadığı, teminat olarak alınan varlıkların piyasa değerlerindeki
değişmeler
b.

Kredilerin aktif içindeki payı ve kredi riski

c. Tahsili gecikmiş, yeniden yapılandırılmış, idari veya yasal takibe alınmış
kredilerin tespiti ve izlenmesi ve bu ve sorunlu kredilerin tahsilatındaki başarı
d.

Kredi karşılıklarının durumu, yeterli karşılıklarının ayrılması
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e. Bilanço dışı yükümlülükler verilen kefalet ve taahhütlerin olası etkilerinin
değerlendirilmesi
f. Gelir getirili aktiflerin aktifler içindeki payı, faiz getirili aktiflerin aktif içindeki
payı, duran varlıkların aktif içindeki payı
g. Varlıkların piyasa riskine karşı duyarlılığı. Faiz getirili aktiflerin faiz oranı
değişimlerine duyarlılığı
h.

Hisse senetlerinin borsalardaki fiyat değişimlerine karşı duyarlılığı

i.

Varlıkların, varlık grupları itibariyle ve toplam olarak verimliliği

12.3.3. M-Yönetim Kalitesinin Değerlemesi
M - yönetim kalitesini ve performansı temsil etmekte olup, ABD’de yerinde
denetimde bu bileşen değerlendirilirken göz önüne alınması gereken kriterler aşağıda
sunulmaktadır:
a.

Banka kararlarının yönetim kurulu tarafından desteklenme şartları

b. Yönetim kurulunun ve üst yönetimin faaliyetlere ait riskleri kontrol etme
başarıları, stratejileri ve sektördeki gelişmelere ve yeni ürün ve hizmetlere uyumu ve önderlik
etme kapasiteleri
c. Faaliyet alanlarındaki iç kontrol sistemlerinin yeterliliği,
üretilme düzeyi

uygun politikaların

d. İç denetim ve yönetim bilgi ve risk sistemlerinin yapısı ve faaliyet alanlarına göre
yeterliliği
e. İç denetim ve yönetim bilgi ve risk sistemlerinin yapısı ve faaliyet alanlarına göre
yeterliliği
f.

Mevzuata uygun işleyiş

g. Banka yönetiminin denetçilerin değerlendirmelerini ve uyarılarını dikkate alması
ve iyi çalışan, mevzuata uygun bir bankacılık sisteminin yaratılmasına katkı yapma istekliliği
h.

Üst yönetim ve yönetim kurulunda otoritenin dağılımı, yönetişim kalitesi

i.

Bankanın performansı

12.3.4. E-Kârlılık
a.
Bankanın sürdürülen faaliyetlerden sağladığı gelirlerinin yapısı ve sürdürülen
faaliyetlerin kârlılığı
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b.

Kârların trendi ve istikrarının değerlendirilmesi

c.

Faiz gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı ve net faiz gelirleri

d.
Ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı ve net ücret ve
komisyon gelirleri
e.

Ticari Kâr veya Zarar ve toplam gelirler içindeki payı

d.

Temettü gelirleri / Toplam Gelirler

e.

Kaynak Maliyeti

f.

Banka gelirlerinin piyasa riskine karşı duyarlılığı.

12.3.5. L-Likidite - Bankanın Likidite Açısından Değerlemesi
Bankanın likidite açısından
bulundurulmasını gerektirir.

değerlemesi

aşağıdaki

hususların

göz

önünde

a. Likidite kaynaklarının bugün ve gelecek için değerlendirilmesi ve likidite
ihtiyacının bankanın durumunu ve operasyonlarını olumsuz etkilemeden giderilmesi
b.

Para piyasaları ve benzeri fon piyasalarına erişim imkanları,

c.

Likit Varlıklar / Toplam Varlıklar, TP Likit Varlıklar / Toplam Varlıklar,

ç.

Likit varlıklar / Kısa Vâdeli Yükümlülükler

d.

YP Likit Varlıklar / YP Kısa Vadeli Yükümlülükler

12.3.6. S-Piyasa Riskine Karşı Duyarlılık
Piyasa riski; bankanın varlıkları arasında yer alan faiz getirili finansal araçlarının,
hisse senetlerini, diğer menkul kıymetlerin, bilanço içi veya bilanço dışı tüm döviz ve dövize
endeksli varlıkları ve yükümlülüklerinin, sözü edilen araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin
pozisyonlarının değerinde faiz oranları, hisse senedi fiyatları ve döviz kurlarındaki
dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek ve faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski,
kur riski, emtia riski ve bunlara ilişkin spesifik risk gibi unsurlardan kaynaklanan kayıp riski
olarak tanımlanır. Bankanın piyasa riski açısından analizi aşağıdaki hususların göz önünde
bulundurulmasını gerektirir.
a. Faiz oranındaki değişmelere duyarlı varlıklar ve faiz oranı değişikliklerine duyarlı
yükümlülüklerin değerlemesi
b.

Sermayede payı temsil eden varlıkların fiyat değişimlerine karşı duyarlılığı

271

c. Yabancı cinsinden varlıkların kur değişimlerine karşı duyarlılığı ve banka
yönetiminin bankanın maruz kaldığı piyasa riskini tespit ve kontrol etmedeki başarısı
d.

Bankanın ticari olmayan işlemlerde maruz kaldığı faiz riskinin yapısı

e.

Bankanın ticaret ve döviz işlemlerinden kaynaklanan piyasa riski durumu

e. Varlıkların menkul kıymetlere dönüştürülebilme durumu ve ihtiyaç halinde
satılabilme olanakları
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Uygulamalar
1) Kur riski için kullanılan oranlar nelerdir?
1. Yabancı Para Aktiflerin Toplam Aktif içindeki Payı
2. Yabancı Para Aktiflerin Yabancı Para Yükümlülükleri Karşılama Oranı
3. Yabancı para yükümlülüklerin toplam kaynaklar içindeki payı
4. Yabancı Para Net Genel Pozisyonu /Öz kaynak Standart Oranı
2) Yabancı Para Net Genel Pozisyonu /Öz kaynak Standart Oranı neyi ifade eder ve
kaç olması istenir?
Yabancı para net genel pozisyonu, döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükleri
toplamının Türk Lirası karşılıkları arasındaki farkına eşittir.
Yabancı para net genel pozisyonu /öz kaynak standart oranı yabancı para net genel
pozisyon tutarının, öz kaynağa bölünmesi suretiyle hesaplanır. Oran yükseldikçe bankanın
kur riskinin öz kaynaklarca karşılanma olasılığı düşecektir.
Yabancı Para Net Genel Pozisyonu
--------------------------------------------------- < % 20
Öz Kaynaklar
3) Camels ne demektir? Hangi ülke tarafından geliştirilmiştir?
CAMELS, Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilen ve mevduat bankalarının
denetiminde kullanılan bir değerleme ve derecelendirme sistemidir. CAMELS
sözcüğü analizde dikkate alınan bileşenlerin baş harflerinden oluşmaktadır.
C

sermaye yeterliliğini (Capital adequacy)

A

aktif kalitesini (Asset quality)

M

yönetim yeterliliğini (Management)

E kârlılığı (Earnings)
L bankanın likidite durumunu (Liquidity)
S varlıkların piyasa risklerine karşı duyarlılığını (Sensitivity to market risk) temsil
etmektedir.
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Uygulama Soruları
1) Özkaynak Çarpanı nedir?
2) Yabancı Para Aktiflerin Yabancı Para Yükümlülükleri Karşılama Oranı nasıl
hesaplanır ve kaç olması istenir?
3) Karlılık analizi için hangi oranlar kullanılır? Özkaynak çarpanı kullanarak özkaynak
karlılığının formülünü yazınız.
4) CAMELS sisteminin işleyişini kısaca anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Mevduat bankaları finansal tablolarının analizinin nasıl yapılması
gerektiği ve Karlılık ve kur riskine ilişkin oranlar ve Bankaların analizinde kullanılan Camels
sistemi anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya
kaldıkları riske ne ad verilir?
a)

Kur riski

b)

Faiz riski

c)

Kredi riski

d)

Piyasa riski

e)

Likidite riski

2) Özkaynak Çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?
a)

Özkaynak Çarpanı= Toplam Varlıklar x Özkaynaklar

b)

Özkaynak Çarpanı= Özkaynaklar /Toplam Varlıklar

c)

Özkaynak Çarpanı= Vergi sonrası net kar /Toplam Varlıklar

d)

Özkaynak Çarpanı= Vergi sonrası net kar / Özkaynaklar

e)

Özkaynak Çarpanı= Toplam Varlıklar / Özkaynaklar

3) Aşağıdaki oranlardan hangisi bankanın kur riskini en etkin biçimde gösterir?
a)

Yabancı Para Aktiflerin Toplam Aktif içindeki payı

b)

Yabancı Para Aktiflerin Toplam Kaynaklara oranı

c)

Yabancı Para Aktiflerin Yabancı Para Pasiflere oranı

d)

Toplam Kaynakların Yabancı Para Aktiflere oranı

e)

Yabancı Para Pasiflerin Yabancı Para Aktiflere oranı

4) Bankanın Toplam Yatırım Kârlılığı hangi oranla ölçülür?
a)

Toplam Gelirler / Öz Kaynaklar

b)

Net Kâr / Öz Kaynaklar

c)

Net Kâr / Getirili Aktifler

d)

Toplam Gelirler / Aktif Toplamı

e)

Toplam Gelirler / Toplam Faaliyet Giderleri

5) Yabancı para net genel pozisyonu nasıl hesaplanır?
a)

Yabancı Para Aktifler / Yabancı Para Pasifler
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b)

Yabancı Para Aktifler - Yabancı Para Pasifler

c)

(Yabancı Para Aktifler - Yabancı Para Pasifler) / Öz Kaynaklar

d)

(Yabancı Para Pasifler - Yabancı Para Aktifler) / Öz Kaynaklar

e)

(Yabancı Para Pasifler - Yabancı Para Aktifler) / Toplam Pasif

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b
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13/14. KATILIM BANKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13/14. KATILIM BANKALARI
13/14.1. Katılım Bankaları Temel Nitelikleri ve Türkiye ‘de Gelişimi
13/14.2. Katılım Bankalarının Fon Toplama Yöntemleri
13/14.2.1. Özel Cari Hesaplar
13/14.2.2. Katılma Hesapları
13/14.2.3. Özel Fon Havuzları
13/14.3 Katılım Fonlarının Getirisi
13/14.3.1. Katılım Fonu Sahiplerine Kârın Dağıtılması Yöntemi
13/14.3.2. Hesap Değeri (HD)
13/14.3.3. Birim Değer (BD)
13/14.3.4. Birim Hesap Değeri (BHD)
13/14.4. Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri
13/14.4.1. Katılım Bankalarının Nakdi Kredi Kullandırma Yöntemleri
13/14.4.2. Gayri Nakdi Krediler
13/14.5. Katılım Bankaları Finansal Tabloları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Katılım Bankaları Temel Nitelikleri ve Türkiye ‘de Gelişimi
2) Katılım Bankalarının Fon Toplama Yöntemleri
3) Katılım Fonlarının Getirisi
4) Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri
5) Katılım bankaları finansal tablolarının mevduat bankaları tablolarından farkları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Katılım Bankaları

Katılım bankalarının diğer
bankalardan farklarını, fon
toplama ve kullandırma
yöntemlerindeki farklılıkları
öğrenir.

Katılım bankalarına ilişkin
tablolar ve farklılıklar üzerinde
durularak kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Katılım Bankaları
Katılma Fonu
Özel Cari Hesaplar
Katılma Hesapları
Özel Fon Havuzları
Hesap Değeri (HD)
Birim Değer (BD)
Birim Hesap Değeri (BHD)
Murabaha
Kâr-Zarar Ortaklığı
Mudaraba
Muşaraka
İcara
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Giriş

Bu bölümde Katılım bankalarına ilişkin bilgiler verilerek fon toplama ve
kullandırma yöntemlerine değinilecek mevduat bankalarından farklılıklarından
bahsedilecektir.
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13/14.1. Katılım Bankaları Temel Nitelikleri ve Türkiye’de Gelişimi
Katılım Bankaları İslamî İlkeleri uygulayan, fon toplama ve fon kullandırma
faaliyetlerinde faize yer vermeyen finans kurumlarıdır. Dünyada örnekleri 1970’li yılların
ikinci yarısından itibaren başlayan İslâmi bankacılık, ülkemizde ilk defa 1983 yılında 83/7506
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Finans Kurumları mevzuatı ile uygulama alanı
bulmuştur. Özel Finans Kurumlarına ilişkin mevzuat 1984 yılında Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı ve T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan tebliğler ile başlamıştır. 1984
yılında ilk özel finans kurumları faaliyete geçmiştir. 1999 yılına kadar Kanun kapsamına
alınmayan özel finans kurumları 19.12.1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4491 sayılı
Bankalar Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Bankalar Kanunu kapsamına
alınmışlardır. Bu kanunla 1983 yılındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile 1984 yılında Hazine ve
Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından yapılan tebliğler yürürlükten
kaldırılmış ve özel finans kurumlarına 4491 sayılı Kanun’un yayım tarihinden itibaren 2 yıl
içinde 4389 sayılı Bankalar Kanununa uyum sağlama şartı getirilmiştir.
2001 yılında çıkarılan 4672 sayılı Bankalar Kanun’unda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun ile özel finans kurumları faaliyetlerinin Bankalar Kanunu kapsamına alınma
uygulaması sürdürülmüş, bu kurumlar BDDK denetimi kapsamına alınmış, TTK, İcra ve İflas
Kanunu, Devlet İhale Kanunu gibi birçok kanun açısından banka statüsünde olduğu kabul
edilmiştir.
4672 sayılı Kanun uyarınca, tüzel kişiliği olan ve kamu kurumu niteliğinde Özel
Finans Kurumları Birliği Kurulmuş; özel cari hesaplar ve kâr zarara katılma hesapları
sahipleri haklarının güvence altına alınması amacıyla bu birlik bünyesinde bir güvence fonu
oluşturulmuştur.
Özel finans kurumları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile katılım bankası statüsüne
geçirilmiştir. Kanununun tanımlara ilişkin 3. Maddesinde katılım bankası özel cari ve katılma
hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren
kuruluş olarak tanımlanmıştır. Ayrıca mevduat olarak nitelendirilmemesine karşın katılım
bankaları tarafından halktan toplanan fonlar Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu kapsamına
alınmıştır.
1985 yılında Albaraka Türk ve Faisal Finans Kurumu tarafından başlatılmıştır. Faizsiz
bankalar, iştirakleri ve şubeleri ile halen 60’tan fazla ülkede faaliyet göstermektedirler.
Bünyelerinde faizsiz esaslara göre çalışan birimler kuran batılı kurumlar da vardır. Bunlara
örnek olarak, Citibank, HSBC Bank, Union Bank of Switzerland, Kleinwort Benson, ANZ
Grindlays, Goldman Sachs gibi müesseseler sayılabilir. Batılı bankalarca kurulan ilk bağımsız
faizsiz banka, Citibank tarafından 1996 yılında, 20 milyon USD sermaye ile Bahreyn'de
kurulan Islamic Investment Bank'tır.
Katılım bankaları, tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman
prensipleri dâhilinde ticaret ve sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf
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sahipleriyle paylaşan Bu bankaların isimlerindeki “katılım” terimi uygulanan bankacılık
türünün kâr ve zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmektedir.
TL, USD ve EURO bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, Kurumsal Finansman
Desteği, Bireysel Finansman Desteği, Finansal Kiralama, ortak yatırımlar ve kâr/zarar
ortaklığı yatırımı yöntemleriyle değerlendirilmektedir.
Katılım bankalarında fon kullandırma yani kredilendirme işlevi, ticaret ve sanayinin
ihtiyaç duyduğu, hammadde, emtia, gayrimenkul, makine ve teçhizatın temini, mal alım
satımının finansmanı yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca halkın ihtiyaç duyabileceği özel cari
hesaplar, teminat mektubu verme, akreditif açılması, çek karnesi verilmesi, çek ve senetlerin
tahsili alınması, takas, ihracat akreditiflerinin ihbar ve teyit edilmesi, tüm kambiyo hizmetleri,
seyahat çeki verilmesi, döviz alım satım işlemleri, yurtiçi yurtdışı havale ve transfer işlemleri,
kredi kartları, çek, poliçe, bono, temettü belgesi, konşimento vs. keşide edilmesi, tanzim ve
kabul edilmesi gibi diğer bankacılık hizmetleri de sunulmaktadır.
AlbarakaTürk
KuveytTürk
Asya Katılım
Katılım Bankası
Katılım Bankası
Bankası A.Ş.
A.Ş.
A.Ş.
Kuruluş Yılı

Türkiye Finans
Vakıf Katılım Ziraat Katılım
Katılım Bankası
Bankası A.Ş. Bankası A.Ş.
A.Ş.

01.01.1984

24.10.1996

01.01.1989

28.12.2005

25.06.2015

10.10.2014

Toplam Aktifler

29561999.00

0.00

42052507.00

38576299.00

0.00

2177435.00

Toplam Krediler
ve Alacaklar*

19505392.00

0.00

27033860.00

28566928.00

0.00

1698960.00

Toplam
Toplanan Fonlar

20346178.00

0.00

28122666.00

22177414.00

0.00

1256305.00

2103914.00

0.00

3402490.00

3356757.00

0.00

664530.00

Ödenmiş
Sermaye

900000.00

0.00

2527322.00

2600000.00

0.00

675000.00

Net Dönem
Kar/Zararı

302863.00

0.00

444681.00

261076.00

0.00

-11982.00

Bilanço Dışı
Hesaplar **

55032080.00

0.00

308154417.00

463438581.00

0.00

1269900.00

Şube Sayısı
(Adet)

213

200

371
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0

34

3736.00

0.00

5438.00

4132.00

0.00

307.00

Toplam
Özkaynaklar

Personel Sayısı
(Adet)
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13/14.2. Katılım Bankalarının Fon Toplama Yöntemleri
Katılım Bankacılığı; fon toplama ve kullandırma işlemlerinde "faiz" aracını
kullanmayan, onun yerine fon toplama işleminde kar ve zarara katılma modelini, fon
kullanma işleminde de müşteriye doğrudan nakit verme yerine mal ve hizmet tedariki,
kiralanması, kar/zarar ortaklığı yatırımı modellerini uygulayan bir bankacılık türüdür.
Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden,
1.

Özel cari hesaplar

2.

Katılma hesapları ve

3.

Özel fon havuzları, olmak üzere üç yöntemle fon toplamaktadırlar.

13/14.2.1. Özel Cari Hesaplar
Özel cari hesaplar, Türk Lirası ve yabancı para cinsinden, nama yazılı olarak özel cari
hesap cüzdanı karşılığında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen geri çekilebilme
özelliği taşıyan, karşılığında hesap sahibine anapara dışında kâr ve diğer nam altında bir bedel
ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

13/14.2.2. Katılma Hesapları
Türk Lirası ve yabancı para cinsinden nama yazılı olarak kâr ve zarara katılma hesabı
cüzdanı karşılığında yatırılan fonların, katılım bankalarınca kullandırılmasından doğacak kâr
veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş faiz, kâr
ve diğer nam altında bir getiri taahhüt edilmeyen, ayrıca anaparanın aynen geri ödenmesi
garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır. İlke olarak anaparanın geri ödenmesi
taahhüt edilmemekle birlikte 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda mevduata getirilen 50.000
TL’ ye kadar sigorta güvencesinden katılım fonları da yararlanmaktadır.
Hesapların işletilmesinden doğan kâr ve zarar paylaşılır. Katılma hesapları vâdeli
olarak açılır. Katılma hesapları, bu hesaplardan kullandırılan fonlar sonucunda elde edilen kâr
veya zararın paylaşıldığı, zarar edilmesi durumunda anaparanın dahi geri ödenmesinin garanti
edilmediği hesaplardır.

13/14.2.3. Özel Fon Havuzları
Katılım bankalarında diğer bir fon toplama yöntemi olan özel fon havuzlarında,
önceden belirlenmiş projelerin finansmanı için ve sadece o işe tahsis edilmek üzere müstakil
hesaplarda fon toplamak suretiyle asgari üç ay vadeli, katılım tutarlarından özel fon havuzu
oluşturulur. Özel fon havuzlarında toplanan katılma hesapları, vâdeleri itibariyle ve diğer
hesaplardan bağımsız olarak ayrı hesaplarda işletilmektedir.
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13/14.3 Katılım Fonlarının Getirisi
Katılım fonlarına herhangi bir getiri dağıtılması vaat edilmemekte ancak toplanan
fonların kullanılmasından sağlanan kârın bir bölümü dağıtılmaktadır. İslâmî ilkelere uygun
olarak hiçbir getirinin sağlanmaması, ya da zarar edilmesi durumunda zararın dağıtılması da
olasılık dâhilindedir. Ancak uygulamada katılım hesaplarına kâr dağıtımı yapılmaktadır. Bu
durum “mutlaka kâr dağıtıldığı ”izlenimini uyandırmakta ise de sektör temsilcileri nedenlerini
şöyle açıklamaktadırlar.
Bir katılım bankasının her yaptığı işlemden kâr elde etmesi mümkün değildir. Fakat
Katılım bankaları Türkiye çapında çok farklı sektörlerden binlerce firma ile çalışmaktadırlar.
Çalışacakları firmaları seçme şansına sahip oldukları gibi, her türlü istihbaratın ardından
gerekli teminatları da almakta, kredi değerliliği olmayan firmaları kredilendirmemektedirler.
Gösterilen özene rağmen müşterinin malî durumunun bozulması sonucunda için borcunu
ödeyememesi veya kâr/zarar ortaklığı projesinin zararla neticelenmesi gibi ticari hayatın
kaçınılmaz risklerinden dolayı zarar doğabilmektedir. Ancak, bazı işlerden oluşan zararlar
diğer yüzlerce işten elde edilen kârdan mahsup edildiğinden paçal olarak banka kâr etmekte
ve katılım sahiplerine zarar düşüldükten sonra kalan net kâr dağıtılmaktadır. Bu durum
sonucunda katılım bankasının dağıtacağı kâr payı azalmaktadır. Fon kullandırmadaki
çeşitlendirme bankanın ortalamada dağıtılabilecek bir kâr sağlamasına olanak vermektedir.

13/14.3.1. Katılım Fonu Sahiplerine Kârın Dağıtılması Yöntemi
Uygulamada katılım fonu sahiplerine sürekli olarak kâr dağıtılmış olması, dağıtılan
tutarların faiz olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği sorusuna yol açmaktadır. Ancak bir
getirinin faiz olabilmesi için kazancın önceden belli olması ve paranın karşılığında para
kazanılması gerekir. Örneğin mevduat bankaları belli bir faiz karşılığında mudilerden para
toplamakta ve yine ilan edilen faiz oranlarında nakit kredi olarak ihtiyaç sahiplerine
sunmaktadırlar. Yani fon toplama işleminin başında mevduat karşılığında ödenecek faiz oranı
bellidir. Kâr payında ise halktan para toplanırken belli bir gelir taahhüdünde bulunulmadığı
gibi anapara garantisi dahi yoktur.
Katılım bankalarında fon sahipleri tarafından açılan her hesap, para cinsine ve
paylaşım oranına göre havuz olarak adlandırılan hesap gruplarından birine kaydedilmektedir.
Hesabın açılması fonun bankaca işletilmesi ve sonunda kâr veya zararın ilavesiyle çekilmesi
safhalarında, ayrı ayrı değer ölçüleri kullanılır. Bu değer ölçüleri şunlardır:
Toplam Aktif Değer;TAD
Hesap Değeri; HD
Birim Değer; BD
Birim- Hesap Değeri; BHD
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13/14.3.1.1. Toplam Aktif Değeri (TAD)
Toplam aktif değer, açılmış olan hesapların toplandığı havuzun herhangi bir andaki
bakiyesini ifade etmektedir. Buna göre TAD’yi oluşturan unsurlar şunlardır.
a. Hesaplara yatırılan anapara
b. Tahakkuk ettirilmiş ve hesaplara eklenmen kâr payı
c. Tahakkuk ettirilmiş ancak henüz hesaplara fiilen yansıtılmamış kâr payı
d. İşlemler neticesinde oluşan zararlar
Aşağıdaki örnekte toplam aktif değerinin hesaplanmasına ilişkin bir örnek yer
almaktadır:
Örnek 1:
a.
Türk lirası havuzlarda 10 milyon TL hesap açılmış ve aradan 15 gün geçmiştir.
Bu 15 günlük sürede katılım bankasının faaliyetlerinden kâr elde edilmiş ve katılma
hesaplarının payına düşen kar tutarı 500 bin TL olarak hesaplanmıştır. Kârın 100 bin TL’si
vadesi dolan hesaplara dağıtılmış, 400 bin TL ise henüz vadesi dolmamış hesaplara ait olduğu
için ayrı bir hesapta bekletilmektedir.

15. gün sonunda toplam aktif değeri;
10 000 000 katılma hesaplarına yatırılan toplam tutar
500 000 bu tutarın kullanılması sonucunda elde edilen kâr
------------------------------------------10 500 000

b.
yatırmıştır.

TAD

16. gün 50 bin TL zarar oluşmuştur. Bir başka müşteri ise hesaplara 100 bin TL

16. gün sonunda toplam aktif değeri
10 500 000

15. gün sonunda toplam aktif değeri

(50 000) 16. gün oluşan zarar
100 000

başka bir müşterinin hesabına yatırdığı tutar
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--------------------------10 550 000

16. gün sonunda TAD

TAD, havuzda yeni bir hesap açılması ve havuzda biriken tutarın işletilmesinden kâr
elde edilmesi halinde artmakta, mevcut hesabın kapatılması veya hesaptan para çekilmesi ya
da havuzun işletilmesi sonucunda zarar elde edilmesi halinde ise azalmaktadır.

13/14.3.2. Hesap Değeri (HD)
Hesap Değeri Katılma hesabı fonlarına para yatıran kişilerin bu fonda mevcut aktiflere
katılma oranını belirlemektedir. . Bu, her bir hesap için, hesaba para eklendikçe değeri artan,
çekildikçe azalan bir katsayıdır. Hesap Değeri yatırılan paranın hesap değeri o günkü birim
değere bölünerek bulunur. Bu katsayı, kâr / zarara katılma belgesinde gösterilir ve hesaba para
yatırıldığı ya da hesaptan para çekildiği zaman belge üzerinde yeni hesap değeri yazılır.
Fonda hesabı olan kişilerin hesap değerlerinin ayrı ayrı toplamı “hesap değerleri toplamı” nı
oluşturur.
Örnek 2:
Bir müşteri banka adına açtırdığı katılma hesabına 1 milyon TL yatırmıştır. Paranın
yatırıldığı gün geçerli olan birim değeri 100 dür.
Hesap Değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000

13/14.3.3. Birim Değer (BD)
Birim Değer, katılma hesaplarının bankaca işletilmesi sonucu kâr veya zarar
edildiğinde değişen bir ağırlık birimidir. Katılma hesaplarının oluşturduğu havuzun kâr / zarar
gelişimini yansıtır. Kurumun katılma hesaplarına fon kabul ettiği ilk gün için 100 olarak
alınan birim değer her gün veya hafta sonu, o gün veya hafta içinde elde edilen kâr veya zarar
dikkate alınarak yeniden hesap edilir ve bir sonraki gün veya hafta sonuna kadar geçerli
olmak üzere ilan edilir.
Birim değer, kâr veya zarar kayıtları yapılan fondaki mevcut aktif değeri toplamının
bir önceki gün veya haftadaki hesap değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. .Fonun kâr
etmesi halinde birim değer yükselir, zarar etmesi halinde ise düşer. Birim değerin yüksekliği
fonun kârlılığını gösterir.
Ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankalarında birim değer haftalık olarak
hesaplanmaktadır.

13/14.3.4. Birim Hesap Değeri (BHD)
Birim Hesap Değeri, birim değer ile hesap değeri çarpılarak hesaplanır ve katılma
hesabı sahibinin üzerinde hak iddia edebileceği meblağı gösterir.

289

BHD = BD x HD
Hesabın açıldığı gündeki birim hesap değeri, hesabın kendisine eşittir. Fonun
işletilmesi sonucu kâr elde edildiğinde birim değer yükselir ve bu yeni birim değerin, hesap
değeri ile çarpımı sonucunda bulunan yeni birim hesap değeri, fon sahibinin vade sonunda
hak iddia edebileceği meblağı yani yatırdığı para artı kârını gösterir.
Örnek 3:
a.
Bir müşteri bankada adına açtırdığı katılma hesabına 1 milyon TL yatırmıştır.
Paranın yatırıldığı gün geçerli olan birim değeri 100 dür. Buna göre;
Hesap Değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000 TL, ve
Birim Hesap Değeri = 10.000 * 100 = 1.000.000 TL’dir.
b.
Fonun işletilmesi sonucu kâr ettiğini ve birim değerin 105 olduğunu
varsayalım. Bu durumda vade sonunda hesap değeri şöyle olacaktır:
Hesap Değeri = 1.000.000 / 100 = 10.000
Birim-Hesap Değeri = 10.000 x 105 = 1.050.000 TL.
Yani, müşteri vâde sonunda 50.000 TL kâr etmiştir.

13/14.4. Katılım Bankalarının Fon Kullandırma Yöntemleri
Katılım bankaları da mevduat bankaları gibi nakdi krediler vasıtasıyla fon
kullandırırlar, gayrı nakdi krediler vasıtasıyla da müşterinin fon sağlama ya da gelir elde etme
amacıyla faaliyette bulunmasına katkıda bulunurlar.

13/14.4.1.
Yöntemleri

Katılım

Bankalarının

Nakdi

Kredi

Kullandırma

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri yasal mevzuat ile belirlenmiştir.
Katılım bankalarının reel sektörü finanse etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır:
1.

Murabaha / Kurumsal Finansman Desteği

2.

Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı

3.

Mal Karşılığı Vesaikin Alım Satımı

4.

İcara / Finansal Kiralama / Leasing

5.

Bireysel Krediler
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13/14.4.1.1. Murabaha / Kurumsal Finansman Desteği
Murabaha, katılım bankacılığının fon kullandırma yöntemlerinden en yaygın olarak
kullanılan türüdür. Türkiye’de bu ürün için kurumsal finansman desteği adı verilmektedir.
Murabaha, katılım bankası ile fon kullanacak işletme arasında imzalanacak genel kredi
sözleşmesi çerçevesinde, işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü emtia, gayrimenkul ve hizmet
banka tarafından satın alınarak işletmeye teslim edilmesi, bunun karşılığında işletmenin
borçlandırılması işlemidir.
Bu yöntemle kullandırılacak fonlar karşılığında teminat alınması ve alım satıma ilişkin
belgenin bir suretinin katılım bankalarınca talep edilmesi esastır.
13/14.4.1.2 Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı
Kâr zarar ortaklığı yatırımı katılım bankasının fon kullandırılacak gerçek ve tüzel
kişilerle imzaladığı Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırım Sözleşmesi çerçevesinde, bu kişi ve /veya
kurumların belirli bir faaliyetinden veya belirli bir malın alım satımından veya tüm
faaliyetlerinden doğacak kâr ve zarara katılmak üzere fon kullandırılması işlemidir. KârZarar Ortaklığı Yatırımı yöntemiyle fon kullandırımı mudaraba ve muşaraka olarak
adlandırılan iki tür yönteme göre yapılmaktadır.

a. Mudaraba / Emek - Sermaye Şirketi
Mudaraba bir tarafın emek, bilgi, deneyim, diğer tarafın ise sadece sermaye koyarak
yürüttükleri bir faaliyet türüdür. Emek sahibi, işin idaresini ve sorumluluğunu yüklenen
kişidir.
Mudarabada ortakların işin başlangıcında kârın nasıl paylaşılacağını belirlemeleri
şarttır. Tabii ki, bu belirleme sabit bir miktar şeklinde değil, oran şeklinde olacaktır.
Mudarabada katılım bankası sadece sermaye sunmakta karşı taraf ise sermaye ve emeğini,
bazen sadece emeğini sunmaktadır.

b. Muşaraka, Tam Ortaklık
Muşaraka iki veya daha fazla şahsın kâr ve zarara ortak olma koşuluyla ticaret yapmak
sermaye ve emeklerini birleştirmeleri olarak tanımlanabilir. Burada katılım bankası şirkete
ortak sermaye temin etmekte, hem emek hem de sermaye katkısında bulunmaktadır.
Bu ortaklık güç ve karşılıklı güvenin birleştirilmesi temeline dayanır. Her ortak
anlaşmada belirtilen ölçüler içinde sermayeyi kullanma yetkisini elinde tutar. Ortaklar
sermayede eşit veya farklı oranlarda paylara sahip olabilirler.
13/14.4.1.3. Mal Karşılığı Vesaikin Alım Satımı
Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı çerçevesinde, katılım bankaları ile fon kullanan
gerçek ve tüzel kişi arasında düzenlenen bir sözleşmeye dayanarak, mal karşılığı vesaikin,
katılım bankası tarafından peşin satın alınması ve vâdeli olarak fon kullanana daha yüksek bir
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fiyattan satılmasıdır. Bu finansman yönteminde bir teçhizatı veya malı temsil eden vesaik
karşılığında kredi kullandırılır.
13/14.4.1.4. İcara / Finansal Kiralama
İcara, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde taşınır ve taşınmaz malların
katılım bankası tarafından temin edilerek kiraya verilmesidir. Katılım bankaları ayrı bir şirket
kurmaksızın, yatırım bankalarında olduğu gibi, finansal kiralama işlemlerini aynı bünye
içerisinde yerine getirirler. Katılım bankaları, finansal kiralama yöntemi ile uzun vadeli fon
kullandırırlar ve ticari bankaların kısa vadeli kredi kullandırmayı tercih etmektedirler. Katılım
bankaları ise icara yöntemiyle reel sektöre uzun vâdeli kredi temin etmektedirler.
13/14.4.1.5. Bireysel Finansman Desteği
Ticari işlemlerin finansmanında kullanılmak kaydıyla, bireysel ihtiyaçlar için, gerçek
kişi alıcıların doğrudan satıcıdan aldıkları mal veya hizmet bedelinin, katılım bankası
tarafından alıcı adına satıcıya ödenmesi karşılığında, alıcının borçlandırılması işlemidir.
Ancak buradaki temel nokta, finansman bedelinin finanse edilen malın alıcısına değil,
satıcısına ödenmesidir. Bu yöntemde de katılım bankası malın bedelini krediyi kullanana
nakit olarak verilmemekte, alıcı yani krediyi kullanan tüketici adına satıcıya ödemektedir.

13/14.4.2. Gayri Nakdi Krediler
Katılım bankaları nakdi kredilerin yanında müşterilerine gayrı nakdi kredi hizmeti de
sunarlar. Bu hizmetler, teminat mektupları, akreditifler, kabul aval kredileri, harici
garantilerden oluşmaktadır.
Gayri nakdi kredi kullandırımı bankadan nakit çıkışı gerektirmez ancak müşterinin
gelir elde etmesine olanak sağlayarak nakit teminine yardımcı olurlar. Gayrı nakdi krediler
ticari ve sınai faaliyetlerinde müteşebbislerin ihtiyaç duydukları nakit dışı kredi işlemleridir.
Burada genellikle müşteri lehine banka kefil olmaktadır. Yurtiçi işlemlerde teminat
mektupları, yurtdışı işlemlerde ise akreditifler en yaygın olarak kullanılan gayri nakdi kredi
türleridir. Katılım bankası belli bir komisyon karşılığında müşterisinin ihtiyaç duyduğu
teminat mektubu, akreditif ve diğer gayrı nakdi krediyi kullandırır. Müşteriye kullandırılan
gayrı nakdi kredi belirli limitler dâhilinde gerçekleştirilir.

13/14.5. Katılım Bankaları Finansal Tabloları
Katılım bankaları finansal tabloları birkaç kalem dışında mevduat bankaları
tablolarıyla aynıdır. Katılım bankaları İslâmi ilkeler doğrultusunda faiz getirili varlıklara
yatırım yapmamaktadır. Bu nedenle bilançoda aktifleri arasında faiz getirili varlıklar
bulunmamaktadır.
Krediler karşılığında kâr payı geliri elde etmektedirler. Aktife paralel olarak pasifte de
faiz giderli kaynaklar bulunmamaktadır. Kişi ve kuruluşlardan toplanan katılım fonları
karşılığında oranı sözleşmeye göre belirlenmemiş ve ödenmesi de kesin olmayan kâr payı
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ödemesi yapılmaktadır. Toplanan bu fonların anapara ödemesi geri ödemesi de kesin değildir.
Ancak TMSF tarafından sigortalanan kişi başına 50 000 TL’lik tutarın geri ödemesinden söz
edilebilir.
Bilançodaki varlık ve yükümlülükler gelir ve giderlerin türünü belirlediğinden gelir
tablosu da mevduat bankası gelir tablosundan bazı farklılıklar göstermektedir. Örneğin
katılım bankası gelir tablosunda faiz gelirleri ve faiz giderleri bulunmamakta, bu gelir ve
gider grubunun yerine kâr payı gelirleri ve kâr payı giderleri yer almaktadır.
KATILIM BANKASI BİLANÇOSU
Aktif Hesaplar
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Gerçeğe Uygun Değer Farkı kâr/Zarara Yansıtılan FV (Net)
Bankalar
Para Piyasalarından Alacaklar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net)
Krediler ve Alacaklar
Faktöring Alacakları
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net)
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar (Net)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
Vergi Varlığı
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (
Net)
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Diğer Aktifler
Pasif Hesaplar
Toplanan Fonlar
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Alınan Krediler
Para Piyasalarına Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
Fonlar
Faktöring Borçları
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar
Karşılıklar
Vergi Borcu
Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran V.
Borçları
(Net)
Sermaye Benzeri Krediler
Öz kaynaklar

KATILIM BANKASI GELİR TABLOSU
Gelir ve Gider Kalemleri
1. Kâr Payı gelirleri
2. Kâr Payı giderleri
3. Net Kâr Payı Gelirleri /Gideri ( 1 – 2 )
4. Net Ücret ve Komisyon Gelirleri/Giderleri
4.1. Alınan ücret ve komisyonlar
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4.2. Verilen ücret ve komisyonlar
5. Temettü Gelirleri
6. Ticari Kâr / Zarar (Net)
7. Diğer Faaliyet Gelirleri
8. Faaliyet Gelirleri/Giderleri Toplamı (3 + 4 + 5 + 6 + 7)
9. Kredi ve Diğer Alacaklar Değer Düşüş Karşılığı
10. Diğer Faaliyet Giderleri
11. Net Faaliyet Kârı/Zararı (8 - 9 - 10)
12. Net Parasal Pozisyon Kârı/Zararı
13. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi K/Z (11+12)
14. Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)
15. Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Karı / Zararı (13 -14)
16. Durdurulan Faaliyetlerden Gelirler
17. Durdurulan Faaliyetlerden Giderler
18. Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı (16 – 17)
19. Durdurulan Faaliyetler Vergi Karşılığı (±)
20. Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı/Zararı (18 – 19)
21. Net Dönem Karı/Zararı (15 + 20)
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Uygulamalar
1) Katılım bankası ne demektir?
Bankacılık Kanunu ile katılım bankası statüsüne geçirilmiştir. Kanununun tanımlara
ilişkin 3. Maddesinde katılım bankası özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve
kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluş olarak tanımlanmıştır. Ayrıca
mevduat olarak nitelendirilmemesine karşın katılım bankaları tarafından halktan toplanan
fonlar Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu kapsamına alınmıştır.
Katılım bankacılığı, faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her
türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp,
ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir.
İsimlerindeki “katılım” sözcüğü yapılan bankacılık türünün kar ve zarara katılma
prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu bankalar,
tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri dahilinde ticaret ve
sanayide değerlendirerek, oluşan kâr veya zararı tasarruf sahipleriyle paylaşırlar.
TL, USD ve EUR bazında vadeli hesaplarda toplanan fonlar, kurumsal finansman
desteği, bireysel finansman desteği, finansal kiralama, kâr veya zarar ortaklığı yöntemleriyle
değerlendirilir.
2) Katılım Bankalarının Fon Toplama Yöntemleri nelerdir?
Katılım Bankaları tasarruf sahiplerinden,
 özel cari hesaplar,
 katılma hesapları,
 özel fon havuzları
olmak üzere üç yöntemle fon toplamaktadırlar.
Katılım bankaları fon kullandırma yöntemleri nelerdir?

6)

Katılım bankalarının fon kullandırma yöntemleri yasal mevzuat ile belirlenmiştir. Katılım
bankalarının reel sektörü finanse etme yöntemleri aşağıda yer almaktadır:






Murabaha / Kurumsal Finansman Desteği
Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı
Mal Karşılığı Vesaikin Alım Satımı
İcara / Finansal Kiralama / Leasing
Bireysel Krediler
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Uygulama Soruları
1) Katılım bankalarının Türkiye’deki gelişimini anlatınız.
2) Katılım bankaları fon toplama yöntemlerini açıklayınız.
3) Toplam Aktif Değer TAD, Hesap Değeri HD, Birim Değer BD, Birim- Hesap Değeri
BHD kavramlarını açılayınız.
4) Fon kullandırma yöntemi olan Kâr-Zarar Ortaklığı Yatırımı yöntemini açıklayınız.
5) Katılım bankaları bilanço ve gelir tablolarının mevduat bankası tablolarından farkları
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Katılım bankalarına ilişkin bilgiler verilerek fon toplama ve
kullandırma yöntemlerine değinilecek mevduat bankalarından farklılıklarından
bahsedilecektir.
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Bölüm Soruları
1) Katılım bankaları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Katılım bankaları mevduat yerine katılım fonu toplar
b) Yükümlülükleri arasında faizli pasifler bulunmaz
c)

Varlıkları arasında faiz getirili aktifler bulunmaz

d) Sadece kâr payı geliri sağlarlar
e)

Kâr-zarar ortaklığı, vadeli satış ve nakdi kredi şeklinde fon kullandırma

yöntemlerini kullanırlar

2) Aşağıdakilerde hangisi katılım bankalarının fon kullandırma araçlarından
değildir?
a) Murabaha
b) İcara
c)

Katılma hesapları

d) Kâr – Zarar Ortaklığı
e)

Mal Karşılığı Vesaikin Alım Satımı

f)

Muşaraka

3) Katılım bankaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Katılım Bankaları İslamî İlkeleri uygulayan,

fon toplama ve fon kullandırma

faaliyetlerinde faize yer vermeyen finans kurumlardır
b) Ülkemizde ilk defa 1983 yılında Özel Finans Kurumları mevzuatı ile uygulama
alanı bulmuştur.
c) Mevduat olarak nitelendirilmemesine karşın katılım bankaları tarafından halktan
toplanan fonlar Tasarruf Mevduatı Sigorta fonu kapsamına alınmıştır.
d) Bu bankaların isimlerindeki “katılım” terimi uygulanan bankacılık türünün kâr ve
zarara katılma prensibine dayalı bir bankacılık olduğunu ifade eder.
e) Katılım bankaları, mevduat bankalarının yapmakta olduğu mevduat kabul etmek,
yatırım danışmanlığı yapmak, sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık
yapmak gibi işlemleri yapamazlar.
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4) Aşağıdakilerden hangisi katılım bankalarının faaliyet konularından değildir?
a) Mevduat kabulü
b) Katılım fonu kabulü
c) Nakdi kredi verme işlemleri
d) Saklama hizmetleri
e) Kambiyo işlemleri

5) Aşağıdakilerden hangisinde fon toplama yöntemleri doğru olarak verilmiştir?
a)

Özel fon havuzları, gayrinakdi krediler, katılma fonu

b)

Özel cari hesaplar, katılma fonu, nakdi krediler

c)

Özel cari hesaplar, katılma hesapları, özel fon havuzları

d)

Katılma hesapları, özel fon havuzları

e)

Özel cari hesaplar, özel fon hesapları

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)e, 4)a, 5)c
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