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Sayın üyemiz, 

 

T.C. Ticaret Bakanlığının bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan 

16/12/2021 tarih 717-3385 sayılı yazıda; 

 

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova 

mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova’da 

banka unvanı ile şirket açtıkları, Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir 

bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek 

piyasaya çek, teminat mektubu vb. sundukları, konuyla ilgili olarak en son 03/11/2021 

tarihinde T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden Müşavirlikten e-posta aracılığıyla bir 

vatandaşımızın “Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında malumat talep ettiği, talep sahibi ile 

iletişime geçilerek bahse konu şirketin sadece şirket kaydının olduğunun ve Kosova Merkez 

Bankası’nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-

of-licensed_financial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans 

kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisinin verildiği ve söz konusu bankanın Kosova Şirket 

Kayıt Ajansı’nın internet sitesinden edinilen bir nüshası ilişik kayıt örneğinin paylaşıldığı 

belirtilmektedir. 

 

Söz konusu yazıda son olarak, herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur 

olmasını önlemek adına Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca 

Kosova Merkez Bankası’nın bahse konu listesinden teyit edilmesinin faydalı olacağı ifade 

edilmektedir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

e-imzalıdır 

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU 

Genel Sekreter a. 

Şube Müdürü 
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