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Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir
Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri
gönderilmez.
Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar,
Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini
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Türkiye Bankalar Birliği
57. Genel Kurul Toplantısı
Türkiye Bankalar Birliği’nin, 57. Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2014 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu; a) Mevduat bankalarından yıl sonu bilançolarına göre; aktif toplamları
en büyük ilk on bankadan oluşan gruptan sekiz üye, aktif toplamları itibariyle yukarıdaki
grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen sekiz bankadan oluşan gruptan üç üye, aktif
toplamları itibariyle yukarıdaki iki grubu teşkil eden bankalardan sonra gelen bankalar
grubundan bir üye, kalkınma ve yatırım bankalarından bir üye,
Denetçiler; Yönetim Kurulu’nu oluşturan mevduat bankaları gruplarından iki üye ile
kalkınma ve yatırım bankaları grubundan bir üye olmak üzere Genel Kurul’da teşkil edilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Genel Kurul sonrası üye dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanı
ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili aşağıda verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
*

Hüseyin Aydın
Ümit Leblebici

Başkan
Başkan Vekili

Adnan Bali
Sait Ergun Özen
Hakan Binbaşgil
Faik Açıkalın
Ali Fuat Taşkesenlioğlu
Halil Aydoğan
Martin David Spurling
Pınar Abay
Halit Haydar Yıldız
Özcan Türkakın
Dinçer Alpman

Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür

Hakan Ateş
Hayrettin Kaplan
Meriç Uluşahin

Genel Müdür
Genel Müdür
Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
HSBC Bank A.Ş.
ING Bank A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Turkland Bank A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetçi Üyeleri
Denizbank A.Ş.
Türk Eximbank
Alternatifbank A.Ş.

*

Sıralama banka aktif büyüklüklerine göre oluşturulmuştur.
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 57. Genel Kurulu*
Türkiye Bankalar Birliği’nin 29 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 57.
Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın:**
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Medyamızın
Değerli Temsilcileri, Türkiye Bankalar Birliği adına, sizleri saygıyla selamlıyorum,
toplantımıza katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum.
Sektörümüzdeki gelişmelere ilişkin bilgi vermeyi amaçladığım konuşmam iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, bankacılık sektörünün performansına ilişkin değerlendirmeler
yapacağım. İkinci bölümde ise bankacılık sektörüne ilişkin öneri ve değerlendirmeler
konusundaki görüşlerimizi paylaşacağım.
Zorlu şartlara rağmen büyüme devam etti
Son bir yılda, ekonomik faaliyeti etkileyen küresel ekonomik istikrarsızlıklar,
bölgemizdeki gerginlikler gibi dış faktörler ile iç siyasi gelişmelerdeki olağandışı hareketlilik
nedeniyle riskli bir dönem yaşadık.
ABD Merkez Bankası’nın likidite politikasındaki uygulama değişikliği küresel para ve
sermaye piyasalarında ciddi oynamalara neden oldu. Bu ülkede faiz oranları uzun bir aradan
sonra yeniden yükseldi. Gelişmekte olan ülkelere sermaye hareketi, kısa bir dönemde, iki
yönde de hızlı hareket etti. Çok sayıda ülkede ulusal paraların değer kaybı hızlandı, varlık
fiyatları düştü. Küresel belirsizlikler nedeniyle zaten baskı altında olan gelişmekte olan ülke
ekonomilerinde büyüme hızı yavaşladı.
Tasarruf açığının arttığı bir dönemde iç piyasaların küresel hareketliliğe duyarlılığı
yüksek olmuştur. TL’nin reel değer kaybı hızlanmış, menkul kıymetler değer kaybetmiş,
enflasyon baskısı artmıştır. Piyasaları sakinleştirmeye yönelik politika değişikliklerinin kısa
sürede devreye sokulması ile gelişmelerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi asgari düzeyde
tutulmaya çalışılmıştır. Maliye politikasında disiplin sürdürülmüştür. Para politikası, faiz
oranının yükseltilmesi, döviz satışı ve likiditenin dengelenmesi yoluyla para piyasalarında
istikrarın sağlanmasına odaklanmıştır. İhtiyatlı bankacılık önlemleriyle ise bireysel kredi
artışının ivmesinin sınırlandırılması yoluyla iç talep büyümesinin yavaşlatılması
amaçlanmıştır.
Bu sayede, iç ve dış kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen, reel gelir programda
öngörülen şekilde, yüzde 4 oranında büyüdü. Son beş yılda Türkiye’de ortalama büyüme hızı
küresel büyümenin üzerinde olmuştur.
İstikrarın önemi ve bankacılık sektöründe büyüme
Makro dengeleri gözeten yaklaşım ve bankacılık sektörünün sağlıklı yapısı büyümeyi
destekledi. Bankacılık sektörü ekonomi politikasındaki değişiklikleri ve tercihlerini doğru
anlamış, piyasalara doğru ve zamanında aktarmıştır. Yakın dönemde, özellikle de küresel
kriz süresinde açıkça şahit olduğumuz gibi, makro büyüklükleri dengeli, finansal sektörü
*
**

Açılış konuşmaları program akışına göre sıralanmıştır.
Konuşmanın daha detaylı haline www.tbb.org.tr’den ulaşılabilir.
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sağlam olan ve bankacılığı sağlıklı işleyen ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de üretim, yatırım
ve tüketim yoluyla ekonomik faaliyet sürdürülmüş, istihdam artırılmıştır.
Bankacılık sektörünün toplam aktifleri küresel kriz boyunca reel olarak büyümesini
sürdürmüştür. Toplam aktiflerin milli gelire oranı ilk kez yüzde yüzü geçerek, yüzde 111
olmuştur. Yüksek büyüme performansımız sayesinde ölçek olarak AB ile olan büyük fark
azalmaya devam etmiştir. AB ile Türkiye arasında, kişi başına aktif farkı 10 yılda, 30 katından
12 katına düşmüş, kişi başına kredi farkı ise 66 katından 11 katına gerilemiştir. Hala yüksek
olan fark büyüme potansiyelimizi de ortaya koymaktadır.
Bilanço yapısında değişme ve kredi artışı
Bankacılık sektörünün büyümeye olan katkısı kredi verme kapasitesinden gelmektedir.
Sabit fiyatlarla, krediler son beş yılda ortalama yüzde 15 artmıştır. Kredi büyümesinin bir
bölümü bilanço yapısındaki değişmeden bir bölümü ise bilançonun büyümesinden
kaynaklanmıştır.
Kamunun borçlanma ihtiyacının milli gelire oranının düşmesiyle menkul kıymetler
portföyünün toplam aktifler içindeki payı son beş yılda 15 puan, son on yılda ise 26 puan
azalarak yüzde 17’ye gerilemiştir. Kredilerin payı ise son beş yılda 13 puan, son on yılda 34
puan artarak yüzde 61’e yükselmiştir. Kaynakların kamudan özel sektöre yönelmesi
sayesinde özel sektör, üretim, yatırım, ihracat ve tüketimde daha fazla rol almış ve
büyümenin lokomotifi olmuştur. Kobi dahil, ticari kredilerin toplam krediler içindeki payı bu
yılın ilk çeyreği sonunda yüzde 70 olmuştur. Bu oran küresel kriz süresinde 2 puan artmıştır.
Kurumsal kredilerin payı yüzde 45, kobilerin payı ise yüzde 25’tir.
Toplam krediler içinde imalat sanayii yüzde 20, ticaret yüzde 12, ihtiyaç kredileri yüzde
12, konut kredilerinin payı yüzde 10 oranında paya sahiptir. Son dönemde, cari açık ve
büyüme açısından kritik öneme sahip enerji, turizm, ulaştırma, sağlık, eğitim ve haberleşme
gibi temel alt yapı projelerine finansman sağlanmaktadır.
2013 yılındaki krediler ile ne finanse edilir?
Kredilerin ekonomik faaliyetin finansmanına olan katkısını daha iyi değerlendirmek
amacıyla sadece 2013 yılında artan krediler ile nelerin finanse edilebileceğine baktık. Kredi
hacmi 263 milyar TL artmıştır. Bu miktar kredi ile 439 bin kilometre duble yol veya 2,2 milyon
kilometre metro yapılabilir. 5.200 büyük hastane veya 134.000 adet okul inşa edilebilir.
Bireysel krediler ile 540 bin adet konut inşaası sağlanabilir veya 41 milyon buzdolabı veya 65
milyon televizyon veya 47 milyon bilgisayar alınabilir.
Kredi kalitesi
Geniş bir yelpazede sağlıklı bir dağılım gösteren kredi portföyü sayesinde kredi riski de
makul bir düzeyde seyretmektedir. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı yüzde 3
dolayındadır. Bu oran ticari kredilerde yüzde 2,6, bireysel kredilerde yüzde 3,3 düzeyindedir.
Bilançonun finansmanı
Bilançosunun üçte ikisi kredilerden oluşan bankacılık sektörünün istikrar içinde
büyümeye, ekonomi politikasındaki değişikliklere, müşterilerinin performansına, kaynak
maliyetine ve kaynakların büyümesine olan hassasiyeti de oldukça yüksektir. Kredilerin
mevduata oranının yüzde yüzü aştığı göz önüne alındığında, kaynakların seyri ve
özkaynakların büyüklüğü giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
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Bilançonun yüzde 53’ü, yurtiçinde yerleşiklere ait olan mevduat tarafından finanse
edilmektedir. Mevduatın üçte ikisi TL mevduat cinsindendir. Tasarruf mevduatının toplam
mevduat içindeki payı yüzde 52 düzeyindedir. Son dönemde, yurtdışı finansman
imkanlarındaki iyileşmenin de etkisiyle uluslararası piyasalardan fonlamada artış olmuştur.
Kaynak maliyetinde bir nebze artış olmuştur ama yeni dış borç bulmakta veya mevcutların
çevrilmesinde bir sorun yaşanmamıştır. Yurtdışı borçlanma sayesinde hem ortalama kaynak
maliyeti düşürülmüş hem de vade uzatılmıştır.
Özkaynaklar, sermaye yeterliliği ve karlılık
Kredi artışının sürdürülmesinde kritik konu özkaynakların büyüklüğüdür. Bankacılığın
matematiği risk ve getiri açısından özkaynaklar üzerine kurulmuştur. Sermaye yeterliliğinin
ölçülmesinde baz alınan özkaynaklar, son beş yılda iki kat artarak 220 milyar TL’yi geçmiştir.
Bankalarımızın çabası özkaynakları aynı düzeyde tutarak karlılığı artırmak olmamıştır, riskler
karşısında özkaynakları koruyacak düzeyde kar ederek özkaynaklarını büyütmek olmuştur.
Özkaynakların üçte ikisinden fazlası karın bünyeye eklenmesinden gelmektedir.
Özkaynakların tamamına yakını ise bankacılık işine atfedilmiştir.
Özkaynakların kredi kaldıracı 5,4 katıdır ve mevcut düzenlemelere üst sınır olan 8,3
kata kadar kredi kullandırılabilir. Bunun anlamı 800 milyar TL ek kredi demektir. Daha fazla
kredi kullandırılmasını sınırlayan başlıca faktörler, kredi talebinin düzeyi, likidite yönetimi ile
mevduat ve mevduat dışı kaynakların bulunabilirliğidir. Küresel piyasalardaki belirsizlikler
ihtiyatlı olmayı gerektirmektedir. Ayrıca, uluslararası kurallarda yapılan sıkılaştırıcı
düzenlemeler riskler için daha fazla sermaye ve likidite bulundurulmasını da zorunlu hale
getirmektedir. Güçlü özkaynaklar sayesinde risk ağırlığı yüksek olan varlıkların bilanço
içindeki payı yükseltilebilmiştir. Son dönemde, düzenlemelerden gelen yükler ve faiz
oranlarındaki artışa bağlı olarak karın katkısının yavaşlaması nedeniyle özkaynaklar
risklerdeki artış oranında artırılamadığı için sermaye yeterliliği oranı gerilemiştir. Buna
rağmen oran yüzde 15,8 ile tatmin edici bir düzeydedir.
Yıl sonu itibariyle, bilançoda yer alan özkaynaklar esas alındığında, özkaynak karlılığı
ilk çeyrek sonunda yüzde 12 düzeyindedir. Özkaynak karlılığı ile Devlet iç borçlanma
senetleri arasındaki fark kapanmaya devam etmiştir. Borsa İstanbul ve İstanbul Sanayi Odası
500 büyük firma verilerine göre bankacılık ile diğer sektörlerin karlılığı birbirine oldukça yakın
düzeydedir. G20 ülkeleri ile karşılaştırıldığında, çok sayıda ülkenin ortalama özkaynak
karlılığı ile uzun vadeli kamu kağıtlarının getirisi arasındaki fark, ülkemizden çok daha
yüksektir.
Çok büyük bölümü bankalardan oluşan finansal kurumların piyasa değeri bu yılın ilk
dört ayı sonunda yıl sonuna göre artış göstermiştir. Finansal kurumların piyasa değerinin
Borsa İstanbul şirketlerinin toplam piyasa değeri içindeki payı son dört yılda 9 puan
düşmüştür.
Düzenlemelerin etkisi
Türkiye Bankalar Birliği, ekonomi politikasının ve ilgili düzenlemelerin oluşturulması ve
uygulanmasında ekonomik büyümenin istikrar içinde sürdürülmesini ve küresel rekabete
dayanıklılığın artması için ekonomik dengelerin sağlam olmasını daima önemsemiştir ve
desteklemiştir.
Bu bağlamda, krediler yoluyla büyümeye katkı sağlarken, riskleri dengeleri dağıtarak ve
iyi yöneterek aktif kalitesini ve likiditeyi yüksek tutmaya, özkaynakları güçlendirmeye ve
hizmet kalitesini artırmaya çaba göstermiştir. Bu ilkelerden sapmanın hem finansal istikrara
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zarar vereceği hem de bankacılık sektörünün performansını olumsuz etkileyeceğinin
sorumluluğu ile hareket edilmektedir.
Son dönemde alınan önlemler karlılık üzerinden sermaye yeterliliğini aşağıya çekmiştir.
Uluslararası uygulamalardan farklılaşan düzenleme ve uygulamaların aracılık maliyetini
yükselttiği, Türkiye’de yerleşik bankaların rekabet gücünü etkilediği görüşündeyiz. Daha da
önemlisi, bu durumun sektörün uzun dönemde ekonomik büyümeye olan katkısını
sınırlandıracağını düşünüyoruz. Bu bağlamda talebimiz,


sermaye yeterliliğini aşağıya çeken düzenlemelerin yapılmaması,



sektörün aleyhine olacak şekilde uluslararası uygulamaların dışına çıkılmaması,



özkaynak büyümesini sınırlandıran doğrudan ve dolaylı yük getirilmemesi,



geçici olarak getirilen yüklerin azaltılması veya kaldırılması,



Rekabet, Vergi, İş, Ticaret Kanunu gibi
düzenlemelerdeki gri alanların netleştirilmesi,



bankacılık faaliyetinin özelliklerinin dikkate alınarak, düzenlemelerin finansal
sektörde büyümeyi ve derinleşmeyi desteklemesidir.

bankaları

yakından

ilgilendiren

Ekonominin çıkarlarına öncelik veriyor, müşteri memnuniyetini önemsiyoruz.
Bankacılık sektörünü ilgilendiren tüm düzenlemelere ilişkin Birliğimiz görüşleri
oluşturulurken, düzenlemelerin ekonomiye olan katkısını sektör çıkarlarının üzerinde
tutuyoruz. Ekonomi büyürse, istikrarlı olursa herkes gibi bankalar da kazanır. Herkes zarar
görürken bankalar hep kazanıyor anlayışı kesinlikle doğru değildir. Bilançosunun üçte ikisi
kredi olan bankacılık sektörü istikrara, dengeli büyümeye, müşterilerinin ekonomik
performansına çok daha fazla duyarlı hale gelmiştir.
Bankacılık sektörüne ilişkin öneri ve değerlendirmelere ilişkin TBB’nin görüşleri
Bu bölümde bankacılık sektörüne ilişkin müşterilerimizden, kamudan veya meslek
temsilcilerinden gelen önerilere ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerimizi sizlerle paylaşmak
istiyorum.
Güçlü rekabet ortamında, müşterilerimizin memnuniyetini önemsiyoruz. Gelen eleştiriler
ve öneriler dikkatle değerlendirilmektedir. Tüketicinin korunması kanunu ile getirilen
düzenlemelerin tamamlanmasından sonra bankalar ile bireysel müşterileri arasındaki
ilişkilerin daha sağlıklı bir zeminde sürdürüleceğine inanıyoruz. BDDK’nın rehberliğinde
Birliğimiz tarafından hazırlanan müşteriler ile yapılacak sözleşmelere ilişkin düzenleme Eylül
2013 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Düzenlemenin amacı, müşterilerin hizmetler
hakkında doğru ve etkin olarak bilgilendirilmesi, maddi unsurlardaki değişikliklerden haberdar
edilmesi ve önceden onayının alınmasıdır.
Faiz ve ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önceden etkin bir yolla
bildirilmesi gerekiyor. Müşteri, yeni dönem başladıktan itibaren 15 gün sonrasına kadar
ürünü veya hizmeti kullanmaktan vazgeçme hakkı vardır. Bir takvim yılı içinde, maddi
unsurlarda yüzde 20’nin üzerinde artış öngören değişiklikler için ayrıca talep alınması zorunlu
hale getirildi. Artış oranının yüzde 20’nin altında olması durumunda dahi müşterilere bilgi
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verilecektir. Müşterilere bilgi verilmeksizin hesaplardan ücret alınamayacağı hükme
bağlanmıştır.
Hakem heyetleri
Banka – bireysel müşteri ilişkisinde, sözleşmeye aykırı bir uygulama iddiasıyla yapılan
şikayetler, yargı aşamasına gerek olmadan, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde görüşülerek
karara bağlanmaktadır. Bu amaçla, Birlik bünyesinde oluşturulan hakem heyetleri BDDK
temsilcilerinin de katılımıyla yeniden yapılandırılmıştır. Heyetlerin 2.148 TL’ye kadar, müşteri
lehine verdikleri kararlar bankalar için bağlayıcıdır.
Birliğimiz, uzmanlık gerektiren finansal hizmetler konusunda, finansal tüketicilerin
şikayetlerinin izlendiği, değerlendirildiği ve sonuçlandırıldığı mahkeme dışı bir finansal sektör
tahkim kurumunun oluşturulmasını önermektedir. Bu amaçla hazırladığımız ve ilgili
kurumlara sunduğumuz taslağın uygulamaya geçirilmesi için desteğinizi arz ediyoruz.
Üyelerden beklentiler
Bireysel müşteriler ile ilişkilerde, üyelerimizden beklentimiz, düzenleme ve ilke
kararlarına titizlikle uymaları, müşteri şikayetlerini kendi bünyelerinde değerlendirmeleri ve
çözüme kavuşturmalarıdır. Bireysel müşteriler ile yaşanan ihtilaflarına Birlik üzerinden bir
çözüm bulunmasını beklemek hem gerçekçi hem de mümkün değildir.
Düzenlemeler ve uygulamalara ilişkin sektörümüzün menfaatleri konusunda
Birliğimizden beklentileri ile üyelerimizin kendi söylem ve eylemleri arasındaki farklılıkların
algıyı olumsuz etkilediği, memnuniyetsizliği arttırdığı ve zaman zaman Birliğimizi de zor
durumda bıraktığını ifade etmeliyim. Bankaların yanlışları varsa bunların da düzeltilmesini
istiyoruz. Hatalı münferit davranışlar yüzünden sektöre yönelik sınırlama ve ceza getirilmesini
doğru bulmuyoruz.
Bireysel kredi borçlarının yapılandırılması
Ödeme güçlüğüne düştüğü için borcunu ödemekte zorluk çeken, ancak borcunu
ödemeye niyeti olan müşteriler için bankalar özel bir düzenlemeye gerek duymaksızın,
gönüllü olarak yapılandırma yapmaktadırlar. Bu çerçevede, bu yılın ilk çeyreği itibariyle son
üç yılda, 2 milyona yakın müşterinin 6 milyar TL’ye yakın kredi kartı borcu, 1 milyon 300
binden fazla müşterinin 13 milyar TL’den fazla bireysel kredi borcu yeniden yapılanmıştır.
Mücbir sebeplerle borçlarını ödeme güçlüğü içine giren bireysel ve/veya kurumsal
müşterileri için yapılandırma programları uygulanmıştır. 2009-2013 döneminde, 137 binden
fazla ticari müşterimizin 4 milyar TL borcu, 30 binden fazla bireysel müşterinin de 260 milyon
TL borcu bu kapsamda yapılandırılmıştır.
Ekonomik nedenlerden dolayı ticari kredilere ilişkin yapılandırmalar, düzenlemeler
çerçevesinde olağan şekilde devam etmektedir. Bu vesileyle, Soma’da yaşanan elim kazada
doğrudan veya dolaylı etkilenen müşterilerimizin bankacılıkla ilgili konularında, üyelerimizin
münferit açıklamalarında da yer aldığı üzere, bankacılık sektörünün gerekli her türlü desteği
göstereceğini kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.
Kurumsal müşterilerimiz ile ilişkiler
Kurumsal müşterilerimizin temsilcileri ile biraraya gelerek hem sektör olarak
yapabileceklerimizi hem de ortak hareket edebileceğimiz konular üzerinde çalışıyoruz.
Geçen yıl, TİM ile yaptığımız ortak çalışma ile ihracatın finansmanının özendirilmesi ve daha
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ekonomik hale getirilmesine ilişkin önerilerimizi BDDK’ya sunduk ve bunların bir kısmı
uygulamaya alındı. Bu sene İstanbul Sanayi Odası ile ortak bir komite kurduk ve
belirlediğimiz konular üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kredi faiz oranının yüksek olması
Kredi faiz oranlarının düşürülmesi gündemde hep ilk sırada yer alır. Bankacılık sektörü
düşük bir düzeyde oluşan fiyat istikrarından, fiyatların rekabetçi bir ortamda oluşmasından,
ürün ve hizmetin kalitesini yansıtmasından yanadır. Bilançosunun tamamına yakını parasal
varlık ve yükümlülüklerden oluşan bankalar için faiz oranlarının sık sık değişmesi, hem aktif
kalitesini ve performansını, hem de kaynak maliyetini ve kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Aracılık işlevi gören finansal kuruluşlar, düzenlemelerden gelen yükleri, aktiften veya
pasiften kaynaklanan maliyet değişikliklerini sermayedarlarına, borç verenlere ve kredi veya
hizmet kullanan müşterilerine yansıtmak zorundadır. Kredi faiz oranı, kaynaklara ödenen
faiz, düzenlemelerinden gelen yükler, müşterinin risk primi, faaliyet gideri ve sermaye
maliyetinin bir fonksiyonudur. Kaynak ve kredi faizi piyasada, rekabet koşullarında belirlenir.
BDDK tarafından aylık olarak yayınlanan veriler kullanılarak yapılan çalışmaya göre, Mart
ayında TL mevduatın ortalama maliyeti yüzde 7 düzeyindedir. Vergi ve diğer
düzenlemelerden kaynaklanan kamusal yükler 5 puan, operasyon ve risklerden kaynaklanan
maliyetler ise 3 puan maliyete ek getirmektedir. Son olarak, sermayenin getirisi de
eklendiğinde faiz oranı, TL ticari krediler için yüzde 15’e ulaşmaktadır.
Tabii ki bu oran ortalama risk düzeyindeki bir müşteri için geçerlidir. Müşterinin geçmiş
ödeme performansı, kredinin teminatı, risk düzeyi dikkate alınarak farklılaşma olmaktadır.
Kredi faizini yüz aldığımızda, bunun yüzde 45’ini TL kaynak maliyeti, yüzde 20’sini
düzenlemelerden gelen yükler, yüzde 23’ünü operasyon maliyetleri ve risk payı
oluşturmaktadır. Özkaynakların payı ise yüzde 12’dir. Bu verilere göre sadece mevduat faizi
ile kredi faizini karşılaştırıp aradaki farkın tamamını bankaların lehine kalan kazanç olarak
değelendirmek doğru değildir.
Enflasyonun gerilemesine, kaynak maliyetinin, aracılık yüklerinin, risk priminin
düşmesine ve ölçek büyüdükçe operasyon maliyetinin azalmasına bağlı olarak kredi faiz
oranlarının düşmesi bizlerin de arzu ettiği bir durumdur.
Faiz dışı gelirler
Bankaların kredi vermenin dışında da işlevleri vardır. Ödeme sistemlerini çalıştırırlar,
tahsilata aracılık eder, şube dışı lokasyonlarda ve mobil uygulamalar ile hizmet verir,
sermaye piyasasında finansal hizmetler sunar ve böylece müşterilerinin verimliliğini
arttırırken ekonominin de kayıt altında olmasına katkı sağlarlar. Bankaların aracılık ettikleri
ödemelerin toplamı milli gelirin 20 katından fazladır. Bankaların faiz dışı gelirleri müşterilere
sunulan ürün ve hizmetler için yapılan yatırım, idame ve işletme giderlerinin oluşturduğu
giderlerin karşılanması için alınır. Bu hizmetler sağlanırken oluşan faiz dışı giderlerin
tümünün sadece kredi kullananlara ödetilmesi ekonomik olmadığı gibi adil de değildir.
Uluslararası uygulamalarda faiz dışı gelirlerin tüm faiz dışı giderleri karşılaması esastır.
Bankacılıkta sağlıklı ve sürdürülebilir gelir-gider dengesinin önemli bir göstergesi olarak
kullanılan faiz dışı gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranı ülkemizde yüzde 65’tir. Bu oran
AB ülkelerinde yüzde 152’dir. Uluslararası kabul gören diğer göstergelerden net ücret ve
komisyon gelirlerinin bilanço büyüklüğüne oranı Avrupa Birliği ülkelerinde yüzde 0.42 iken
ülkemizde yüzde 0.05 düzeyindedir.
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Uluslararası iyi uygulamalardan kabul edilen diğer bir esas faiz dışı gelirlerin piyasada,
rekabet ortamında serbestçe belirlenmesi ve bunlar hakkında müşterilerin doğru
bilgilendirilmesidir. Bankaların sundukları hizmet gelirlerinin, bu hizmetleri sunmak için
yaptıkları giderleri karşılamaması, sunulan hizmetlerin azaltılması, buna bağlı olarak işgücü
kaybı, verimsizlik ve müşteri memnuniyetsizliği ile neticelenecektir. Münferit davranışlar
nedeniyle ilgili bankaya yapılması gereken şikayet veya eleştirilerin sektöre yönelik
yapılmasını doğru ve adil bulmuyoruz.
Krediler için teminat istenmemesi
Kredi teminatlarına ilişkin genel kredi sözleşmelerinin teminatsız kredi kullanımına
imkan tanımadığı, bankaların teminat almadan, borçlunun sözüne ve işine güvenerek kredi
vermesi talep edilmektedir. Öncelikle belirtmek isterim ki ticarette yapılan iş ve kredi
kullananın sözü bankalar için teminattır. Kredi alan firma üretim ve satışları ile edimlerini
yerine getiriyorsa teminat istenmez. Ancak yapılan iş riski karşılamıyorsa müşteriye git
diyecek halimiz yok. Teminat karşılığında kredi vermeyi tercih ediyoruz. Banka tarafından
kullandırılacak kredi türüne, müşterinin kredibilitesi ve moralitesine, taraflarca mutabık
kalınan şartlara göre kredi teminatlarına dair hükümlerin serbestçe düzenlenmesi imkan
dahilindedir ve bu şekilde uygulamalar da yapılmaktadır.
Diğer taraftan, bankaların tabi oldukları mevzuat gereğince, kredilere ilişkin karşılıklar
ve kredi düzenine ilişkin özel hükümler tahtında, kredilerin teminat yapısının mevzuat ile
belirlenmiş sınırlar dahilinde tanzim edilmesi de zorunludur. Buna ilaveten, tahsil edilemeyen
batık krediler nedeniyle yöneticilerin şahsi yasal sorumluluklarının ve tabi oldukları
yaptırımların da gözden uzak tutulmaması gerekir.
Risk merkezindeki bilgilerin silinmesi
Risk Merkezinde bulunan negatif nitelikli kayıtların silinmesi için öneriler gelmektedir.
Risk Merkezi, Merkez Bankası’nda tutulan kurumsal ve bireysel müşterilere ait, negatif ve
pozitif bilgileri geçen yıl ortasında devir almıştır. Bu bilgiler ve hazırlanan raporlar bankalar
ve finansal kuruluşlar, reel sektör ve bireysel müşterilerle paylaşılmaktadır. Diğer yandan,
Kredi Kayıt Bürosu’nda var olan benzer nitelikteki bilgiler de 1 Şubat 2014 tarihi itibariyle Risk
Merkezi bünyesine alınmıştır. Risk Merkezi’nin amacı finansal olsun olmasın gerçek ve tüzel
kişilerin risklerinin daha iyi ölçülmesini, doğru fiyatlanmasını ve yönetilmesini destekleyen
bilgi ve raporların ilgililere sağlanmasıdır.
Risk Merkezi nezdinde riski bulunan müşterilere hiçbir şekilde kredi verilmediğine ilişkin
değerlendirmeler doğru değildir. Olumsuz bir kaydın bulunması, finansal kuruluşların kredi
değerlendirme kriterlerinden sadece bir tanesi olup, risk alma politikaları kapsamında farklı
değerlendirmeler de yapılabilir. Negatif bilgilerin silinmesi, uluslararası düzenlemelerde de
yer alan risk modellerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını imkansız hale getirecek, riski
düşük olan müşteriler aleyhine haksız rekabete neden olacak daha da önemlisi kaynakların
verimli alanlara yönlendirilmesini de olumsuz etkileyecektir.
Küresel krizden sonra hızla değişmekte olan finansal mimarinin en önemli özelliği
risklerin doğru ölçülmesi ve yönetilmesi olduğu dikkate alınırsa, risk merkezindeki bilgilerin
önemi daha iyi anlaşılır.
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar,
Küresel ekonomide en kötünün geride kaldığını, toparlanmanın yavaş da olsa dünya
geneline yayılmaya başladığını gözlemliyoruz. Bu sayede, ticaret hacminin artmasını ve
ihracata dayalı büyümeyi desteklemesini bekliyoruz. Geleceğe yönelik beklentilerimizi
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oluştururken küresel gelişmeleri, bankacılıkta giderek sıkılaşmakta ve ağırlaşmakta olan
uluslararası kuralları, 2014-2018 dönemini kapsayan onuncu kalkınma planında yer verilen
genel stratejileri ve hedefler ile finansal sektöre ilişkin politika önerilerini dikkatle
değerlendiriyoruz.
Bankacılık sektörü, yurtiçi tasarrufların artmasına, kıt olan yurtiçi kaynakların istihdam
ve yüksek katma değer yaratan üretimin ve yatırımın finansmanında kullanılması yoluyla
büyümeye destek olmaya devam edecektir. Bankacılık sektörü makul ölçüde risklere
dayanabilecek, büyümeyi destekleyebilecek güçte sağlıklı bir bilanço yapısına ve tecrübeye,
ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansal ürün ve hizmetleri dünya kalitesinde sunabilecek insan
gücüne, teknolojiye ve faaliyet ağına sahiptir.
Bu dönemde asıl ihtiyaç duyduğumuz moral desteğidir. Yapıcı yöndeki tüm eleştirileri
çalışmalarımızda dikkatle değerlendireceğimizden emin olabilirsiniz. Küresel kriz süresinde
uluslararası kuruluşlar ve Şahsınız tarafından övgüyle söz edilen sektörümüzün teşekkürü de
hak ettiğine inanıyoruz.
Katılmanızdan
sunuyorum.

ve

beni

dinlediğinizden

dolayı

Genel Kurul çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mukim Öztekin:
Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bankalar Birliği Başkanım ve Değerli Katılımcılar.
Öncelikle, herkesi saygıyla selamlıyorum. Bankalar Birliği Genel Kurulunun sektöre ve
ülkemize faydalı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum.
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar
Bana ayrılan süre zarfında; öncelikle genel ekonomik konjonktür hakkında, daha sonra
da bankacılık sektörümüz özelinde bazı değerlendirmelerde bulunacağım.
Son bir yıl, hem küresel hem de ulusal piyasalar için ziyadesiyle dalgalı bir dönem
olmuştur. 22 Mayıs 2013 tarihinde ABD Merkez Bankasının yakın gelecekte tahvil
alımlarında azaltmaya gidileceğinin sinyallerini vermesi ile başlayan dalgalanma, tahvil
alımlarının azaltılmaya başlanması ile ivme kazanmıştır. Kimileri, Türkiye gibi yabancı
kaynak ihtiyacı nispeten yüksek olan bazı ülkeleri, bu süreç içerisinde "en kırılgan ülkeler"
grubu olarak nitelendirmiştir.
Hatırlanacağı üzere, ABD'de başlayıp bütün Dünyayı etkisi altına alan son küresel
finansal krizden en az etkilenen ülkelerden birisi Türkiye olmuştu. Kriz süresince beklentilerin
üzerinde bir performans gösteren Türkiye ekonomisi, bütün tarafların haklı takdirini
kazanmıştı. Diğer taraftan, küresel ölçekli krizden başarı hikayesi ile çıkan Türkiye, 2013
yılının ikinci yarısından itibaren "kendi krizi"ni yaşama tehlikesi ile baş başa kalmıştır. Bu
dönemde ortaya çıkan dış şokun Türkiye ekonomisine etkisi, sürece paralel olarak yaratılan
politik risk nedeniyle kat be kat artmıştır. Haliyle, dış ekonomik şok ile iç politik risk
sarmalından en hızlı ve yüksek oranda etkilenen ekonomik birim finans sektörü olmuştur.
Takdir olunur ki, bir toplum için kendi krizini yaşamak global krize nispeten çok daha
maliyetlidir. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, günümüz itibarıyla bahse konu riskler büyük
oranda minimize olmuştur. Kısa vadede ekonomik göstergelerin normal seyrine ve ekonomik
yapısalların sağlıklı trendine dönmeleri beklenmektedir.
Reel sektörün yabancı para yükümlülüklerine ve bunun üzerinden bankacılık
sektörünün aktif kalitesinin önemli derecede gerileyeceğine yönelik beklentiler karşılık
bulmamıştır. Aktif kalitesi açısından temel referans göstergesi konumunda olan takibe
dönüşüm oranı oldukça düşük seviyededir. Ekonomik büyümenin çok zayıflayacağı ve bu
yolla bankacılık sektörü aktif kalitesinin kötüleşeceği yönündeki tezlerin giderek anlamını
yitireceğini düşünüyoruz.
Diğer yandan, küresel gelişmelerin de Türkiye ve benzeri ülkelerdeki olumlu havayı
destekler trende girdiğini söyleyebiliriz. Gelişmiş ülkelerde enflasyon oranlarının hedeflenenin
çok altında seyretmesi, bu ülkelerde merkez bankalarını yeni politika arayışlarına itmektedir.
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar
Ekonomimiz için hayati önem arz eden bankacılık sektörümüze ilişkin olarak öne çıkan
hususlara kısaca değinmek istiyorum.
i. Sektör büyüme trendini sürdürmektedir.
Bankacılık sektörü büyüme trendini sürdürmektedir. Mart 2013’te 1,427 trilyon TL olan
aktifler toplamı, Mart 2014’te 1,797 trilyon TL'ye ulaşmıştır. Nominal olarak son bir yılda
yüzde 26 artan toplam aktiflerin, GSYH'ya oranı, yüzde 115'i geçmiştir.
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ii. Son dönemlerde krediler en çok konuşulan/tartışılan bilanço kalemi olmuştur.
a. Krediler ve finansal istikrar
Krediler konusundaki tartışmalar/değerlendirmeler büyük oranda "finansal istikrar"
nosyonu dahilinde gerçekleşmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve krediler/GSYH oranının artış
hızı ile finansal istikrar arasında güçlü bir ilişki olduğu tezinden hareketle, kredilerin büyümesi
ve kompozisyonu yakından izlenmektedir.
Son dönemde kredilerdeki artış hızının yavaşlaması ve 2014 yılında kredilerdeki yıllık
artış hızının 2013 yılına nazaran daha düşük gerçekleşeceği beklentisi, finansal istikrar
açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir.
b. Kredilerde artış hızı gerilemektedir.
Son aylarda kredilerin büyüme oranında kayda değer bir gerileme görülmektedir.
2014'ün ilk çeyreğinde kredilerin artış hızı, önceki yılın tüm çeyreklerinin gerisinde olup, son
çeyrekteki büyüme, kurumsal ve ticari krediler ağırlıklıdır. Türkiye ekonomisinin
gerçeklerinden hareketle, KOBİ kredilerinin payının daha yüksek, bireysel kredilerin payının
daha düşük olması arzu edilmektedir.
"Finansal istikrar" hedefi doğrultusunda BDDK'nın son dönemlerde uygulamaya
koyduğu düzenlemeler, kredilerin dağılımındaki bu arzuyu desteklemektedir. Verilerin
gelişimi de bu yönde bir eğilimi işaret etmektedir.
iii. Kar ve karlılıktaki azalmayı konjonktürel olarak değerlendiriyoruz.
Bankacılık sektörüne ilişkin olarak, pek çok kesimin, özellikle de basının, yoğun ilgisini
çeken konulardan biri de bankaların karları ve karlılığıdır. 2014 yılı birinci çeyreğinde karlarda
ve karlılık oranlarında görülen gerileme herkesin dikkatini çekmiştir. Bu yılın ilk çeyreğinde,
geçen seneye göre daha az kâr edilmiş olmasını, konjonktürel bir gelişme olarak
değerlendiriyoruz.
Burada öne çıkan üç temel nokta var. Birincisi 2013 yılı ilk çeyreğinde, sektörümüz
çeyrek bazında tarihi en yüksek kâr düzeyini yakalamıştır. Dolayısıyla, bu senenin ilk
çeyreğini çok yüksek bir baz ile karşılaştırıyoruz. İkinci bir faktör de faiz oranlarının artış
gösterdiği dönemlerde bankalar menkul kıymet tarafında zarar edebilmektedir. Üçüncü bir
faktör ise, sektörde fonlama maliyetleri artmıştır. Bankalarımızın maliyet ve getiri
oranlarındaki dalgalanmayı kısa sürede dengeleyeceği ve yıl sonu karlılık oranlarında önemli
bir gerileme olmayacağı beklentisindeyiz.
iv. Sermaye yeterlilik rasyosu gerçekte verilerde görünenden daha güçlü
SYR, Mart 2014'de yüzde 15,7 olup, yasal sınır olan yüzde 8 ve hedef rasyo yüzde
12'nin üzerindedir. Kurumumuzun Basel kriterlerine ilave olarak getirdiği genel karşılıklar gibi
ek tamponların yarattığı ilave maliyetler/yükler SYR'yi aşağı çekmektedir. Bu ek yükler,
sektörün ortalama sermaye rasyosonu 2,5- 3 puan gibi önemli oranda azaltmaktadır.
v. Takipteki alacaklar oranı kredi kalitesinde bozulma sinyali vermemektedir.
Takibe dönüşüm oranı, sektörün kredi riski konusunda en belirgin gösterge
niteliğindedir. Kredilerin toplam aktifler içinde yüzde 60'lık payı olduğu gerçeği bu oranın
sektörün genel sağlığı açısından özel vurguyu hak ettiğine işaret eder. Memnuniyetle ifade
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etmek isteriz ki, takibe dönüşüm oranı düşük seyrini korumaktadır. Bu oran, Mart 2014
dönemi itibarıyla yüzde 2,8'dir (31,3 milyar TL).
vi. Mevduat kaleminde YP kanallı artış görülmektedir
Mart 2014 itibarıyla, toplam pasifin yüzde 53,4’ünü mevduat oluşturmaktadır. Mevduat
2013 yılsonuna göre yüzde 1,4 (13,7 milyar TL) artarak 959,4 milyar TL düzeyine ulaşmıştır.
TP mevduat 2014 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,8 azalarak 578 milyar TL’ye gerilerken, YP
mevduat ABD Doları bazında yüzde 7,3 artarak 177,1 milyar ABD Doları düzeyine
yükselmiştir.
vii. Sektör güçlü özkaynak yapısını korumaktadır
Özkaynaklar 2014 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4,3 oranında (8,3 milyar TL), son bir yıllık
dönemde ise yüzde 8,5 (15,7 milyar TL) artıp 202 milyar TL olmuştur.
viii. Türev işlemlere miktar ve oransal ağırlığı itibariyle önem veriyoruz
Sektörde son dönemlerde yaşanan dikkat çekici gelişmelerden biri türev işlemlerindeki
artıştır. Türev işlemlerin büyük çoğunluğunu (yüzde 71,4’ünü) swap işlemleri oluşturmaktadır.
Türev işlemlere, risk azaltma ve aynı zamanda risk yaratma kapasitesinin yüksekliği
nedeniyle özel bir önem veriyoruz. Bankalarımızın türev işlem müşterilerine olası kazanç ve
kayıplar hakkında tam bilgi sunması gerekmektedir.
ix. Basel 3 koşullarını fazlasıyla karşılayan sektörümüz var
Basel-3 düzenlemelerinin önemli unsurlarından biri, kaldıraç oranı ile ilgili
düzenlemedir. Bu düzenlemeyle, bankalara ana sermayeleriyle ne kadar risk
üstlenebilecekleri konusunda, yeni bir sınır getirilmiştir. Bankacılık sistemimizde ortalama
kaldıraç oranının, yüzde 7,8 düzeyi ile Basel-3'ün getirdiği alt sınır olan yüzde 3’ün çok
üzerinde bulunması; sektörümüzün bu düzenleme noktasında da, Basel-3 ile uyumlu
olduğunu göstermektedir.
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli katılımcılar.
Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki sektöre yönelik yabancı yatırımcı ilgisi
devam etmektedir. Sektöre yönelik beklentilere kısaca değinmek istiyorum.
a)

Ekonomik yapısallarla uyumlu büyüme

Sektörümüz, son 10 yıldır ekonomimizdeki gelişmeye paralel olarak istikrarlı şekilde
büyümektedir. 2004-2013 arasındaki 10 yıllık süre zarfında sektör bilançosu reel olarak
ortalama yüzde 11 civarında büyümüştür.
Zaman zaman ifade ettiğim üzere, Kurum olarak salt sayısal büyüme hedefi
belirlemenin anlamlı olmadığı düşüncesindeyiz. Sektörün gelişiminin ekonominin diğer
yapısalları ile birliktelik ve uyum içinde olmasını arzu ediyoruz. Ayrıca, bankacılık sektöründe
büyümenin hangi kalemler (faktörler) üzerinden gerçekleşeceği en az büyüme oranı kadar
önemlidir. Bununla birlikte, ekonomimiz açısından büyük önem atfettiğimiz 2023 hedeflerini
referans olarak aldığımızda, önümüzdeki yıllarda sektörün ortalama reel büyüme hızının
yüzde 10'a yakınsayacağını söylemek abartılı olmaz.
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b)

Finansal tüketici ile minimum sorunlar

Finans piyasalarında ürünler baş döndürücü hızda gelişmektedir. Finansal ürünlerin
çeşitliliği ve karmaşıklığı da gittikçe artmaktadır. Günümüz itibarıyla, bu finansal ürünler
toplumun büyük bir kesimi tarafından tüketilir hale gelmiştir.
Örneğin ülkemizde on milyonları bulan kredi kartı müşterisi vardır. Finansal hizmetlerin
bu derece yaygın kullanımı, kuruluşlar ile müşteriler arasında artan ihtilafları da beraberinde
getirmektedir.
Bankalarımızın bu konuda yüksek duyarlılık göstermesi hepimizin beklentisidir. Biz de,
Kurum olarak, misyonumuzda finansal tüketicilerin konumunu güçlendirdik. Ayrıca, 6502
Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu konuda Kurumumuza yeni sorumluluklar
yüklendi. İlgili alt düzenlemeler konusunda çalışmalarımız neticelenmek üzeredir. Finansal
tüketicinin hak ve menfaatlerinin korunmasında gerekli düzenleme, gözetim ve denetim
çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.
c)

Regülasyon ile karlılık arasında trade off (ödünleşme) kaçınılmaz olabilir

Günümüzde tartışılan konu, bankacılık sektörünü düzenlemeye tabi tutup tutmamak
yerine, en etkin düzenlemenin nasıl olacağı halini almıştır. Düzenlemenin kalitesinin
arttırılmasından regülâsyonun genişlemesinin mutlak bir gereklilik olduğu anlamı
çıkarılmamalıdır.
Regülasyon politikalarını uygularken bankacılık sektörünün sağlığı ile karlılığı arasında
bir trade-off (ödünleşme) durumu oluşabileceğinin bilincindeyiz. Politikaları olabildiğince
dinamik bir yapıda geliştirme gayreti içerisindeyiz. Ayrıca, sorunlara olabildiğince “piyasa
denetimi” ve rekabeti arttırıcı uygulamalar çerçevesinde çözüm bulma çabası taşıyoruz.
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar
Ekonomimizin can damarı konumunda olan bankalarımızın sağlığının korunması
noktasında yüksek duyarlılık içerisindeyiz. Bankacılık sektörünün sağlıklı yapısı 2007 küresel
krizini minimum hasarla atlatmamızda büyük katkı sağlamıştır. Diğer taraftan, sektörde
yaşanacak sorunların ekonominin bütününe ne kadar ağır maliyetler yüklediğine yakın
geçmişte şahit olduk. Dolayısıyla, sektöre ilişkin yaklaşımımızda ve değerlendirmelerimizde
bu gerçeklerin göz önünde bulundurulmasını arzu ediyoruz.
Bankalar Birliği Genel Kuruluna başarı dileklerimi yineleyerek hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
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Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan:
Türkiye Bankalar Birliği’nin çok değerli Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumumuzun, Merkez Bankamızın, Sermaye Piyasası Kurulumuzun, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonumuzun çok değerli başkanları, bankalarımızın çok değerli genel müdürleri,
yöneticileri, mensupları, basınımızın değerli temsilcileri,
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Türkiye Bankalar Birliği’nin 57. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle yine artık
toplantının geleneksel mekanında burada beraberiz. Öncelikle bu genel kurulun bankacılık
sektörümüze, finans sistemimize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.
Bankalar Birliği ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir fonksiyonu üstlenmiş durumda.
Bankacılık sektörüyle ilgili bütün önemli gelişmeleri takip eden, bu gelişmeleri, üyeleriyle
birlikte sürekli değerlendiren, değerlendirmelerinde, pratik, titiz ve tutarlı çözüm öneriyle
birlikte düzenleyici otoriterler ve bizlerle paylaşan önemli bir kurumumuz. Gerek finans
sektörü özelinde, gerekse genel ekonomik politikaların oluşmasında da Bankalar Birliği
bizlere önemli katkılar sağlamakta.
Bankalar Birliği’yle, Hükümetimiz düzenleyici tüm kurumlarımız ki burada Merkez
Bankamız var, BDDK, SPK, TMSF yoğun bir iş birliği söz konusu, yoğun bir iletişim söz
konusu. Ayda benim takip edebildiğim kadarıyla en az birkaç kere Bankalar Birliği, Merkez
Bankası’yla bir araya geliyor, BDDK’yla bir araya geliyor, bizlerin münferit bankalarla,
Bankalar Birliği Başkanımızla ya da daha geniş bir şekilde yönetim kuruluyla görüşmelerimiz
oluyor, toplantılarımız oluyor ve bu yakın iletişim sayesinde de hem birbirimizi anlama
konusunda, hem de düzenlemeleri isabetli yapma konusunda çok şükür iyi bir çalışma ortamı
oluşmuş durumda.
Ben öncelikle bu güzel ve uyumlu çalışma için Türkiye Bankalar Birliği’nin değerli
Başkanı Sayın Hüseyin Aydın’a, Genel Sekreter Sayın Ekrem Keskin’e ve tüm Bankalar
Birliği yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Burada meselenin iki ayrı tarafı, masanın iyi
tarafı değil aynı meseleyi beraberce sahiplenip, beraberce çözmeye uğraşan bir ekip olarak
çalışabilmek son derece önemli. Çünkü öyle bir noktadayız ki artık bütün ülkelerde kamu
sektörüyle, bankacılık sektörünü böyle birbirinden tam olarak ayırmak mümkün değil.
Bankacılık sektöründeki ciddi bir sorun hemen kamu sektörüne yansıyor ya da kamu
sektöründe kamu finansmanında ciddi bir problem olan ülkelerde bakıyorsunuz o ülkenin
bankacılık sektöründe de ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Dolayısıyla düzenleyici otoriteler,
Hükümet, bankacılık sektörü beraberce problemlerde hepimizin, çözümleri de hep beraber
üretelim yaklaşımıyla konuları ele aldığında sonuçları da gayet güzel ve verimli oluyor.
Bakıyorsunuz kısa vade de sektör için problemli gibi görünen ya da sektöre yük
getirecek gibi görünen bir düzenleme aslında orta-uzun vade de makro dengeleri
sağlamlaştırdığı için, yine orta-uzun vade de sektörün çok daha farklı, çok daha güçlü bir
yapıya kavuşmasını sağlayabiliyor. Bu anlayışla da çalışmaya devam ettikten sonra
Türkiye’nin zaten dünyada artık örnek olarak gösterilen, büyük bir başarı hikayesi olarak
gösterilen finans sektörüne, bankacılık sektörüne olan güven çok daha artacaktır ve
sektörümüzün itibarı çok daha yükselecektir.
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,
Türkiye’de bankacılık sektörü yalnızca finansal sektörün değil, aynı zamanda tüm
ekonomimizin, ekonomik sistemimizin ana unsurlarından birisi. Bugünün küreselleşen ve
artık ülkelerin neredeyse iç içe geçmiş olan finans piyasalarında bankalar ekonominin tüm
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unsurlarıyla etkileşim halinde ve aynı anda birçok fonksiyonu da yerine getirmekte.
Bankacılık sektörü yatırımlar için gereken finansmanın temini için birincil kanal olmak
suretiyle reel kesimin lokomotifi olmakta, belirli bir getiri sunma karşılığında hane halklarının
tasarruflarını ekonomiye kazandırılmasında aracılık etmekte. Merkez Bankası tarafından
yürütülen para politikalarının aktarım organı olarak mali sisteme yön vermekte, ödeme
sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunmakta ve uluslararası ticaretin gelişmesine yine yoğun
katkı vermekte. Ekonominin tüm unsurlarıyla bu kadar etkileşim halinde olan bankacılık
sektöründe yaşanan herhangi bir sıkıntı da aynı derecede ekonominin tüm alanlarında
şiddetle hissedilebilmekte. Nitekim tarihi deneyimler bize şunu gösteriyor ki: finans
sektöründen kaynaklanan krizler daha uzun sürüyor ve etkileri çok daha derin oluyor.
1900’lerin başından itibaren bugüne kadar baktığınızda ve dünyadaki tüm krizleri
incelediğinizde eğer krizin başlangıç noktası finans sektörüyse o krizin derinliği, etkisi çok
oluyor ve çok daha uzun zaman alıyor çözülebilmesi. 2009 yılından bu yana tüm dünyayı
etkileyen, ekonomik kriz aslında bize bunun son örneğini gösterdi. Finans sektöründen
kaynaklanan 2007-2008’den bu yana devam eden ve hala tam olarak atlattık diyemediğimiz
bir krizden söz ediyoruz burada. Finansal sektörle başladı, fakat bu sektörle sınırlı kalmadı.
Çok kısa bir süre içerisinde belli başlı ülkelerin dahi iflasın eşiğine gelmesine sebep oldu bu
kriz. Milyonlarca insan işsiz kaldı, pek çok ülkede yoksulluk arttı ve gelir dağılımı bozuldu.
Önemle altı çizilmesi gereken husus, finansal sektörün, özellikle de bankacılık
sektörünün temelinin güvene dayandığı gerçeği. Tüm ekonomi politikalarında güven esastır
diyoruz ama hele hele bankacılık sisteminde güven olmazsa olmaz temel unsur.
Bankalarımızda en temel tabiriyle güven müesseseleri. İnsanlar ileride belli bir getiriyle
beraber geri alabileceklerine inandıkları için güvenerek paralarını bankalara emanet
ediyorlar. Bankalar belirli kar hadleri içerisinde bu paraların daha sonra kendilerine
ödeneceği güveniyle kredi kullanıyorlar. Reel kesim ancak geleceğe güvenle bakabiliyorsa
yatırım yapıyor, kredi kullanıyor. İşte bu güven zincirinde gerçekleşen herhangi bir kırılma
önce bankacılık sektöründeki bozulmaya ama en nihayetinde de ekonominin genelinde ciddi
olumsuz bir tabloya sebep oluyor. Burada güveni kazanmanın zaman aldığını, yavaş yavaş
oluştuğunu ama güvenin çok hızlı kaybedilebilen bir kavram olduğunu da özellikle
vurgulamak istiyorum. Basamak basamak yıllarca oluşturduğunuz bir güven ortamı
haftalarla, bilemediniz aylarla ifade edilebilen bir süre içerisinde tamamen bozulabilir. Bu
sebepledir ki, güven ortamının kıymetini de çok çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu güven ortamı
nasıl oluştu, bunun sebepleri nedir, bunun temelindeki dinamikler nedir çok iyi bilmemiz
gerekiyor ki bu güven ortamını sadece ve sadece güçlendirme yönünde adımlar atalım,
mevcut güven ortamını erozyona uğratacak, sıkıntıya sokacak yaklaşımlardan da kaçınalım.
Bankacılık sektörüyle ilgili düzenleme ve denetimlerin son derece dikkatli ve titiz bir
yaklaşımla, rasyonel bir anlayışla ve popülizme de prim vermeden yapılması gerekiyor.
Burada popülizm iki türlü olabiliyor şöyle bir dünya örneklerini incelediğimizde. Birinci tür
popülizmde geniş kitleleri, kredi kullanan kitleleri düşünerek ve onlara hoş gelecek
düzenlemeleri siyaseti de biraz karıştırarak, kullanarak düzenleme yapmak bu birinci tür
popülizm.
Bir başka tür popülizmde, banka lobilerinin, bankacılık lobilerinin oluşturduğu popülizm.
Ülke ismi vermek istemiyorum ama bazı gelişmiş ekonomilerde öyle kuvvetli lobiler var ki son
derece yanlış düzenlemeleri, kısa vadede bankalara kazandıracak ama orta, uzun vade de
ülkeye komple kaybettirecek düzenlemeleri empoze edebiliyorlar. Meclisler üzerinde etkili
olabiliyorlar, düzenleyici otoriteler üzerin de baskı kurabiliyorlar ve medya desteğini de
yanlarına alarak çok yanlış uygulamalar meydana getirebiliyorlar. Bu her iki tür popülizmden
de uzak durmak gerekiyor. Ne kredi kullanan kesimleri, ne de kredi veren sektörü böyle aşırı
şekilde memnun etmeye çalışacak, birinden birini tercih edipte onun üzerinden bir prim
yapmaya çalışacak yaklaşımlardan uzak durmak lazım. Dengeli uzan vadeye bakan, hem
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ülkenin vatandaşlarını, hem reel sektörü, ama hem de finans sektörünü beraberce düşünen
ve komple ülke ekonomisini kalkındıracak bir anlayışla düzenlemelerin yapılması gerekiyor.
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,
Türkiye 2000-2001 yıllarında bankacılık sektörüyle ilgili çok büyük bir bedel ödedi. Milli
gelirimizin üçte birini 1 yılda kaybettik, ağır bir fatura ödedik. Belki de o ödediğimiz ağır
faturanın acısıyla ve o taze tecrübelerle zor ama doğru adımlar attık. Denetim ve gözetim
çerçevesi yeniden kurgulandı, uluslararası standartlara yükseltildi. Mali yapısı güçlü olmayan
bankalar sermaye artırma, birleşme ve satın alma gibi yollarla daha sağlam yapılara
kavuşturuldular. 2005-2006 yıllarında yapılan bankacılık reformlarıyla ki biliyorsunuz
Bankacılık Kanunumuz, arkadan İpotekli Konut Finansman Kanunumuz, Kredi Kartı
Kanunumuz, daha önce çıkarttığımız TMSF Kanunumuz bunların hepsi gerçekten çok önemli
adımlar oldu ve daha da ötesinde yapılan düzenlemelerin uygulaması konusunda çok daha
ciddi bir tutum takınıldı. Zaten her kural için böyledir kuralı koyarsınız, ama eğer bunun yeterli
bir şekilde gözetimi yoksa yani kurala uyulup, uyulmadığının bir denetimi doğru düzgün
yoksa, kurala uymayana doğru düzgün bir cezada yoksa o kuralın fiiliyat da uygulanması
maalesef pek söz konusu olmuyor. Bir kural koyuyorsanız iyi bir izleme mekanizması ve
bunun yanında da uymayana bir yaptırım ama etkili bir yaptırım, caydırıcı bir yaptırım ancak
o kuralı anlamlı kılıyor. Bunların da tabii korkmadan yapılabilmesi ve gereği neyse onun
yapılabilmesi gerçekten hem teknik donanımı güçlü ve bağımsız şekilde çalışabilen
düzenleyici kuruluşlarımızla mümkün. Ki, BDDK’da bu konuda gerçekten sadece Türkiye’de
değil, artık dünya genelinde itibarı çok yükselmiş bir kurumumuz. Hangi konu olursa olsun
objektif değerlendirme var, objektif kriterler var ve gereği neyse o yapılıyor. Bu Türkiye’de
bankacılık sektörünün gelişmesi için ve yoğun bir şekilde uluslararası sermayeyi de
çekebilmesi için çok önemli bir unsur. Zaten bugün bakıyoruz doğrudan sermaye akışlarına
Türkiye’ye doğrudan sermaye akışlarında en çok sermayenin girişinin olduğu sektör
bankacılık sektörü, diğer sektörler daha altlarda geliyor. Çünkü bakıyorlar bankacılık
sektöründe bir öngörülebilirlik var, asla bir keyfi tutum yok, hiçbir yanlış müdahale yok
doğrusu neyse o yapılıyor.
Başta BDDK tabii düzenlemelerimizi yapan ama bunun hemen yanında Merkez
Bankamız, TMSF, belli ölçülerde Hazine Müsteşarlığımız ki, biz bütün bunları artık Finansal
İstikrar Komitesinde de bir araya getirdik ve Sermaye Piyasası Kurulumuzun özellikle halka
açık bankalar açısından Sermaye Piyasası Kurulumuzun da içinde olduğu bu Finansal
İstikrar Komitesiyle de geniş bir istişareyle ve kurumların birbirinden haberdar olarak ve
birbiriyle uyumlu bir perspektifle düzenlemeleri yapmalarına çok büyük kolaylık getirdik.
Kurumlarımız bu bağımsız kurul kurumlarımız birbirleriyle sık görüşerek, konuşacaklar ki her
birinin aldığı karar, attığı adım birbirini tamamlayıcı yönde olsun sonuçları itibariyle birbiriyle
çelişen yönde olmasın bunu da çok şükür gayet iyi bir şekilde oluşturmuş durumdayız. Şu
anda artık sektörümüz şoklara karşı oldukça dayanıklı hale gelmiş bir sektör ve belki de işte
biz hep dayanıklı, iyi bir bankacılık sektörümüz oldu artık diyorduk ama tabii bazen şöyle bir
sınavdan geçmeyince, testten geçmeyince inandırmakta güç olabiliyor işte bu 2008-2009
krizi belki de en büyük sınavdı, en büyük testti. Pek çok gelişmiş ülkede o dev bankaların
sarsıldığı, ancak devlet müdahalesiyle merkez bankalarının yoğun müdahalesiyle
kurtarılabildiği bir dönemde Türkiye’deki hiçbir bankamız, hiçbir sorun yaşamadı. En ufak bir
devlet desteği hiçbir bankaya verilmedi. Mevduat garantisini dahi biz değiştirmedik o tasarruf
mevduatına olan garanti limitimiz bizim krizden önce ta 2004 yılında da 50 bin liraydı, ta
krizin en derin dönemlerinde bile değiştirmedik, dokunmadık öyle bir ihtiyaç hissetmedik.
Daha sonra ortalık biraz yatıştıktan sonra yanlış da anlamaya sebep vermeyecek güzel bir
zaman seçip o 50 bin lirayı Şakir Bey 100 bin lira yaptık değil mi şimdi? 100 bin lira yaptık ve
birikmiş enflasyon 2004’te o güne kadar ki birikmiş enflasyonu neyse aşağı yukarı öyle bir
ayarlama yaptık ve şimdi devam ediyoruz. Hiç kimse sormadı, sorgulamadı da zaten o
dönemde gerekte olmadı.
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Avrupa Birliği’nde biliyorsunuz tüm ülkelerde ortak limitler yükseltildi, hatta bazı ülkeler
sınırsız garanti vermek zorunda kaldı ki, güven bir miktar oluşabilsin diye. İşte böylesine
önemli testten geçmiş, güvenilir bir bankacılık sektörünün yanında aynı zamanda güvenilir bir
kamu maliyesi de şu anda Türkiye ekonomisinin dayandığı en önemli istikrar unsurları.
Sağlam bir bankacılık sektörü ve sağlam bir kamu maliyesi.
Biraz önceki sunuşta da vardı, bankalarımızın artık bilançosunda Hazine kağıtlarının
payı oldukça düşmüş durumda. Niye? Çünkü kamunun borçlanma ihtiyacı azaldı. Devlet
bütçesine çeki, düzen verince aşağı yukarı 11 yıldır, 12 yıldır Hazine’nin borç çevirme oranı
hep yüzde 100’ün altında seyrediyordu. Çoğu yıllar yüzde 80 civarında, bazen biraz
yükseliyor, biraz azalıyor ama işte 80’lerde bir borç çevirme oranı. Bu ne demek? Anapara,
artı faiz Hazine 100 lira borç ödediyse yerine piyasadan 80 lira civarında borç aldı.
Dolayısıyla o kaynakta sürekli bankaların elinde kredi verilmeye uygun bir kaynak haline
döndü. Bilançolardaki krediler bu kadar çok arttıysa bunun en önemli sebeplerinden bir
tanesi de Hazine kağıtlarının azalması. Dolayısıyla kamu maliyesinin sağlam oluşu da
aslında bankacılık sektörü için çok büyük bir destek. Hele hele ülkenin genel kredibilitesi
dönüp dolaşıp devletin kredibilitesine dayandığına göre, o ülkenin devletin, Hazinesinin
kredibilitesi tüm finans sistemi için bir baz, bir temel teşkil ediyorsa, zaten sağlam bir kamu
maliyesinin olmadığı bir ülkede bankacılık sistemi kendi başına ne yaparsa yapsın tek başına
güveni oluşturması çok zor. Yani hem zemin sağlam olacak kamu maliyesi, devlete güven
sağlam olacak onun üzerinde sağlam bir finans sektörünü inşa edebileceksiniz. İkisi bir arada
olduktan sonra da zaten işlem kolaylaşıyor. Zaten bu son krizde Türkiye çok şükür az
etkilendiyse ve krizden çıkışımız çok hızlı olduysa bunun en önemli sebepleri bu iki konudur
sağlam bankacılık, sağlam kamu bankası.
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,
Bankacılık sektöründe güvenin sağlanabilmesi için düzenlemeler son derece önemli ve
biz uluslararası düzenlemelere kuşkusuz bakıyoruz ama bazı alanlarda uluslararası
düzenlemelerden de daha ileri taleplerde bulunuyoruz. Çünkü uluslararası düzenlemeler
müzakereler sonucunda ortaya çıkıyor. Bu Basel dediğimiz düzenlemeler dahi çok yoğun
pazarlıklar sonucunda ortaya çıkıyor. Avrupa’da en zayıf ve düzeltilmesi en zor olan bankayı
da dikkate alıyorlar ki bu Basel üçü getirdiğimizde arkamızda 8-10 tane büyük bankayı
devirmeyelim diye yani en zor durumda olup da en büyük olan bankaları da dikkate alan
düzenlemeler bunlar. Çok uzun geçiş süreçleri varsa işte onlara ayak uydurabilsin diye bu
uzun geçiş süreçleri veriliyor dolayısıyla müzakereler sürecinde ortaya çıkmış ortalama
düzenlemeler bunlar. Oysa biz daha iyi bir durumda olduğumuz için, daha ihtiyatlı olma
lüksümüz var. Dolayısıyla bankalarımızın çoğu zaten Basel 3’ten de ileri bir sağlamlığa sahip
olduğu için biz Basel 2’den, Basel 3’ten daha ileri bazı alanlarda adımlar atabiliyoruz, doğru
olanı korkmadan yapabiliyoruz ve daha erken yapabiliyoruz. Avrupa’da durum öyle değil.
Çünkü düzenleme çerçevesi öyle bir şey ki mevcut durumu da dikkate almanız gerekiyor.
Önce etki analizleri yapılıyor yani bunu yaparsak hangi bankanın başına ne gelir, hangi
banka uyabilir, hangi banka uyamaz. Gerçekçi olmayan çok dar bir gömlek giydirirseniz o bir
yerlerinden yırtılacaktır, bir yerlerinden bir şeyler patlayacaktır dolayısıyla bir yandan da
bunun zorluğunu çekerek o düzenlemeler yapılıyor. Biz Basel Komitesinde sürekli Merkez
Bankamız tarafından temsil ediliyoruz. Yine FSB’de G-20 bu krizden sonra kurulan G-20
bünyesinde oluşturulan ama G-20’lerde şimdi biraz daha ayrışıp kendi başına kredibilite
oluşan FSB dediğimiz Finansal İstikrar Kurulu’nda da Türkiye’nin artık daimi sandalyesi var.
Çoğu zaman Merkez Bankamız oturuyor orada, bazen konusu gereği BDDK oturuyor ama
Türkiye’nin orada artık daimi sandalyesi var ve bu düzenlemenin nasıl oluştuğunu, alt
yapısını da bildiğimiz için kendimize dönüp, kendimiz için düzenleme yaparken çok daha
akılcı, çok daha rasyonel düzenlemeleri yapma imkanına da çok şükür sahibiz.
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BDDK biraz önce Mukim Bey’de anlattı Basel 2’yle ilgili düzenlemeleri yaptı, Basel 3’le
ilgili yaptı ve bunların her biri bakın çok sessiz böyle tereyağından adeta kıl çeker gibi ama
büyük bir hassasiyetle, geniş istişarelerle yapılan düzenlemeler. Dünyadaki örneklerini iyice
inceliyorlar, Bankalar Birliğimizle oturuyorlar defalarca istişare istişare, banka banka mutlaka
etki analizi hangi düzenlemede ne yaparsak işte 50 bankanın her birine etkisi bunun ne olur
bunlar tek tek önceden ölçülüyor, yani testi kırılmadan ölçülüyor. Yoksa düzenlemeyi siz pat
diye koydunuz üç tane banka baktınız ki sıkıntıda ve 10 senede buna uyum sağlamazlar o
zaman olmadı. Gerekiyorsa eğer o üç banka diyelim ki sıkıntılıysa o zaman çağırıp tek tek
ayrı ayrı talimat gerekir, düzeltme gerekir o ayrı. Ben bu üç rakamı falan tamamen örnek
olarak veriyorum bir anlama olmasın ama sadece örnek varsayımlarla gidiyoruz burada
yoksa çok şükür hiçbir bankamızla ilgili bir sıkıntı yok hamdolsun o noktadayız. Dolayısıyla
bunların hepsine dikkat ediliyor ve finansal istikrar komitemizde en son istişareleri yapılıyor.
Biz finansal istikrar komitelerini yalnız değerli arkadaşlar çok sessiz topluyoruz, toplantının
oluş tarihini bile, olduğunu bile çoğu zaman açıklamıyoruz dahi. Genelde Hazine’de
yapıyoruz, başkanlarımızı davet ediyoruz, bu genelde akşam saatleri oluyor ve ucu açık
rahat rahat bazen başka kurumlarımızı da çağırıyoruz, mesela Kalkınma Bakanlığımızı
bazen çağırıyoruz, bazen Maliye Bakanlığımızı çağırıyoruz ve bütün kurumlarla beraber o
masa etrafında bir ortak akıl oluşuyor, bir ortak yaklaşım oluşuyor. Nasıl o ortak yaklaşım
neyse kurullarınız gidiyor, kendi kurullarında son değerlendirmelerini yaptıktan sonra da
düzenlemeleri siz basından duyuyorsunuz. Bazen bu Merkez Bankası düzenlemesi oluyor,
bazen BDDK düzenlemesi oluyor, bazen TMSF düzenlemesi oluyor, bazen SPK
düzenlemesi oluyor, bazen Hazine Müsteşarlığının bir tebliği oluyor ama mutlaka kurumlar
arası bir koordinasyonu sağlıyoruz. Bunun da çok önemli olduğunu ben düşünüyorum ve
2011’de kurduk biliyorsunuz Finansal İstikrar Komitemizi.
Finansal İstikrar Kurulu uluslararası bir yapı, Finansal İstikrar Komitesi bizim kendi
yapımız ve bu yapı tabii şunu da yaptık: Finansal İstikrar Komitesinin kararlarını bağlayıcı
karar olarak yazmadık kanuna buda önemli, çünkü nihayetinde her bir kurulumuz bağımsız
ve kendi kurulu var. Orada biz sadece bir ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz ve orada
mutabakat oluştuktan sonra o ortak akıl çerçevesinde yine her kurulumuz nihai
değerlendirmesini, nihai kararını kendisi verip kurul kararıyla adımlarını atıyor ileri doğru.
Bunlar çok hassas konular ve çok uzun uzun çalıştığımız konular, büyük bir hassasiyetle
götürülmesi gereken konular. Sadece bugünü değil, gelecek yılı değil Türkiye’nin gelecek 5
yılını, 10 yılını, 2023 hedeflerini de gözeterek attığımız adımlar ve günlük rüzgarlardan da
asla etkilenmiyorlar, hep uzun vadeye bakarak yapılan çalışmalar.
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,
Bankacılık sektörümüz artık 1.8 milyar TL’ye dayanan bir aktif büyüklüğüne sahip, bu
aktif büyüklüğü de artık gayri safi yurt içi hasılamızı geçti yani ekonomimizin toplam
büyüklüğünden daha büyük bir artık bankacılık sektörümüz var. Tabii başka ülkelere
baktığımızda ekonomik büyüklüğün 2 misli, 3 misli, 5 misli, 6 misliye kadar giden ülkeler var.
Biz belki daha geriden başladık, ama nihayetinde baktığımızda sektörümüz ekonomimizden
daha hızlı büyüyor bu da bu işin tabiatında var. Bu yılın ilk çeyreğinde dahi makul bir büyüme
var ve bütün olumsuzluklara rağmen ki geçen sene yaşadıklarımız biliyorsunuz gezi olayları,
FED’in para politikasındaki değişiklik, yine 2013 için konuşuyorum Avrupa Birliği’nin o hala
kriz ortamı, arkasından bir 17 Aralık süreci bütün bunlara rağmen geçen sene Türkiye
ekonomisi yüzde 4 büyüdü yani ilk yılbaşında koyduğumuz hedefi tutturduk ve yine bütün bu
olumsuzluklara rağmen dünya basınında çıkan haberlerin yüzde 97, yüzde 98’i sürekli
olumsuzken ki bir yıldır bakın şöyle bir istatistik tutup ya ortada bir haber, ya olumsuz bir
haber. Olumlu bir değerlendirme yüzde 1-2 o kadar. En etkili yayın organlarına bakın
televizyonlara, dergilere, gazetelere bakın olumlu yüzde 1-2 değerlendirme bulursunuz, gerisi
hep ortada durur ya da büyük çoğunlukla da olumsuzdur maalesef 1 yıldır bunu yaşıyoruz.
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Buna rağmen Türkiye’de içeride çok şükür güven noktasında ciddi bir erozyon henüz
oluşmadı. Halkımız geleceğe hala umutla bakıyor, reel kesim güven endeksi biliyorsunuz son
birkaç yılın en yüksek noktalarında dolaşıyor ve bunun içindir ki Türkiye’de istihdam artıyor,
bunun içindir ki şirketlerimiz eleman almaya devam ediyor. Ama bu dış algının da düzelmesi
önemli çünkü bu ilelebet böyle gitmez yani sürekli sürekli hadi 1 yıl dayandık, hadi 3 ay, 6 ay,
1 yıl daha ama bunun içinde mutlaka adımlar atmak gerekiyor ve derinlere inip sorgulamak
gerekiyor. Hem kendi politikalarımızı, hem bunun iletişimini mutlaka bu olumsuzluğu da
dikkate alarak ele almamız gerekiyor. Aksi halde orta uzun vadede bunun etkisi olmaya
başlayabilir Türkiye üzerinde ve son derece dikkatli olmamız gerekiyor.
Ve nihayetinde bütün yine bu olumsuz tabloda kredi hacmi bu kadar artmasına rağmen,
kredilerde artık yaşlanma olmasına rağmen çünkü işte son 4-5 yıldır bakıyorsunuz bu kadar
hızlı kredi artışında yaşlanan kredi miktarı da artıyor. Böyle olmasına rağmen yine yüzde
2.8’lik bir takibe geçme oranı aslında fena değil. Gerçi bu yüzde 2.8’in şimdi BDDK’mız bir
çalışma yapıyor ya bunun ölçüm metodunu biraz daha rafine etmekte de fayda görüyoruz.
Süreçlerden değil de gerçekten kredinin ve teminatın kalitesinden yola çıkan bir anlayışta
belki gerekecek, ama nereden bakarsak bakalım bu alan çok şükür ciddi bir sorun alanı değil
Türkiye’de.
Bir başka önemli gelişme bankacılık sektörümüzde geçtiğimiz yıldan bu yana şöyle son
1 yıla baktığımızda artık mevduat ve krediye baktığımızda kredinin toplamı mevduatı geçti.
Toplam aktifler ekonomimizin büyüklüğünü geçti, kredilerde mevduatı geçti. Bu da ilk defa
oluyor ve bu ne demek, demek ki bankalarımız artık mevduatın tamamını kredi olarak
kullandırdığı gibi yabancı başka yeni tür kaynaklardan da artık kredi kullandırmaya başladı.
Bu noktada tabii biraz ölçülü olmak gerekiyor yani kendi halkımızın mevduatı başka,
dışarıdan gelen ve vadesi belli olan kaynak başka, yani ikisine aynı kalitede ve aynı güvenle
bakamayız. Bunu da belki önümüzdeki dönemde düzenlemelerde biraz dikkate almak
gerekecek. 1 yıl vadeli, 2 yıl vadeli, 3 yıl vadeli bir sendikasyon kredisi, 2 yıl vadeli bir tahvil
ve özellikle yurt dışındansa bu. Biz hep söylüyoruz elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde
bulunmaz. Likidite bolken, işler iyiyken gayet mutluyuz bankalarımız bir tahvil ihracı için
çıkıyor, iki misli, üç misli talep geliyor. Hazine bir tahvil ihracına çıkıyor 7 misli, 8 misli talep
geliyor gayet güzel. Ama öyle konjonktürler gelebilir ki onların vadesi dolduğunda tekrar roll
etmeye çalıştığınızda o kadar kolay olmayabilir. Onun için dikkatli gitmek lazım ve mevduatın
daha kaliteli bir kaynak olduğunu ama yurt dışından borçlanmaların da çok öyle sırtımızı
dayayabileceğimiz bir kaynak olmadığını dikkate almamamız lazım.
Değerli Konuklar,
Son küresel kriz pek çok belki ders verdi bize ama özellikle politika yapıcılar açısından
finansal istikrarın korunmasının her zaman en öncelikli amaçlardan birisi olduğunu da bize
öğretti. Sadece mikro ölçekte bankalarımızı kapsayan düzenlemeler yeterli olmayabiliyor.
Makro finansal risklerin de değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin makro ihtiyati tedbirlerinde
uygulanması finansal istikrarını sürdürebilmesi açısından elzem. Ve Türkiye şu anda aslında
bu konuda pek çok ülkeye göre şöyle G-20’ye bile baktığımızda pek çok ülkeye göre oldukça
ileri bir aşamada. Yani makro ihtiyati tedbirleri uygulamada ve sonuç almada artık örnek
alınan bir ülke haline geldik. Türkiye’de şöyle bir trendlere baktığımızda tasarruf oranımızın
düşük olduğu bir gerçek. Tüketim, hele hele ithalata dayanan tüketim, özellikle kolay kredi
şartlarıyla da destekleniyorsa, belki bugün için herkesin mutlu olduğu bir tablo görüyoruz,
ama orta uzun vadede riskler birikiyor. Tüketim, ithalata dayanan tüketim, hele lüks tüketim,
insanlar tabii bunu yapabildikçe, o güce ulaşınca mutlu oluyor. Bankalarımız tüketici kredisi
kullandırıyor, marjlar diğer kredilere göre daha iyi, bankalarımız mutlu oluyor. Sonuçta
bakıyorsunuz hane halkı harcamasının büyüme geliyor, istihdam oluşuyor, biz Hükümet
olarak bak yüksek büyüdük diyoruz, iyi bir büyüme oranı yakaladık diyoruz, Hükümet mutlu
oluyor, dolayısıyla herkesin mutlu olduğu bir tablo çıkıyor bugün için. Ama orta-uzun vade
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için riskler birikiyor. İşte bunun içindir ki biz 2011’de biliyorsunuz bir grup makro ihtiyati
tedbirleri devreye soktuk ve 2011’de o yüzde 10’a çıkan açığımız 2012’de hemen yüzde 6’ya
düştü, çok etkili oldu o ilk tur. Ama arkasından tekrar baktık yeniden kıpırdanma, yeniden
yukarı doğru çıkan bir tüketim ve kredi eğilimi ve yeniden yukarı doğru çıkan bir cari açık. Ne
yaptık arkadan? Ekim 2013’te, Aralık 2013’te ve 1 Şubat 2014’te yürürlüğe girecek
düzenlemeler yaptık. Bunların önemli bir kısmını BDDK yaptı, bir kısmını Merkez Bankası
yaptı. Yine TMSF bir ölçüde bazı parametre değişikliklerini yaptı ve sonuçta bugün itibariyle
bunların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Tek tek tedbirleri saymayayım, sizler zaten
hepiniz biliyorsunuz. Bu tüketici kredilerinin toplam bilançodaki payına getirdiğimiz yüzde
25’lik o limitten tutun da kredi kartı uygulamalarına kadar, taşıt kredisi uygulamalarına kadar
çok geniş alanda düzenlemeler yaptık. Bunun sonunda hangi noktadayız diye baktığımızda,
geçen sene, hatta ta 2011’den başlayalım, 2011 Mart ayında kredi artış oranın hızı yüzde
34.2’ye ulaşmıştı. 16 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu yüzde 21.5’a düştü, yüzde 21.5’dayız şu
anda. Bireysel kredilere baktığımızda Temmuz 2011’de yüzde 38.5’a çıkmışız, en son
geldiğimiz noktada yüzde 15.7’deyiz. Kredi kartına bakıyoruz, Aralık 2012’de yüzde 30.9’a
yükselmiş artış hızı, ama şu anda sadece yüzde 2’deyiz. Özellikle taksitli kredi kartı
bakiyesinde yaklaşık 9 milyar gibi bir düşüş var yılbaşına göre. Yılbaşından bugüne halkın
taksitli kredi kartı borcu böyle 4.5 ay gibi bir süre içerisinde 9 milyar kadar geriledi. Bunlar iyi
trendler ve aldığımız tedbirlerin de etkisi gösteriyor.
Biz bu tedbirleri de zaten alırken, şunu da ekleyeyim en son: Bir de 13 haftalık
ortalamalar üzerinden baktığımız bir rakam var ki bunu BDDK ve Merkez Bankası da
yayınlıyor, ara ara onların raporlarını da görüyorsunuzdur. 13 haftalık ortalamada bireysel
kredilerde 16 Mayıs itibariyle yüzde 3.3’lük bir düşüş var, fakat şirketler kesiminde kullanılan
kredilerde yüzde 20.5 artış var; tam da bizim istediğimiz sonuç. Zaten bunları biz Ekim
ayında bu bakış açısını açıkladık, Orta Vadeli Programımızla beraber açıkladık. Ne demiştik?
Tüketici kredilerinde daha dikkatli olmalıyız, ama kredi yatırım içinse, ihracat içinse, üretim
içinse bunun önü açık demiştik, bu çok şükür şimdi gerçekleşiyor, bu dengeleme banka
bilançolarımızda gerçekleşiyor. Bu mesajı bankalarımız iyi aldı, düzenlemelerle beraber de
hem iletişimi, hem de düzenleme çerçevesinde beraber de gerçekten uygulamada güzel
sonuçlar oluştu.
Önümüzdeki dönemde tabii bunun çok yakın izlemesi yapılacak, trendlere dikkat
edilecek. Şunu da biz yaptık: Bütün bu düzenlemeleri yaparken, yani Ekim, Aralık ve Şubat
düzenlemelerini yaparken etki analizleri yaptık. Her bir makro ihtiyati düzenlemenin büyüme
üzerindeki etkisi ne olur ve cari açık üzerindeki etkisi ne olur? Ekonometrik modeller kuruldu.
Kalkınma Bakanlığımızla Merkez Bankamız ortaklaşa araştırma birimleri çok detaylı
çalışmalar yaptılar. Alternatif düzenlemelerde bu bizi nereye götürür? Çünkü büyük
rakamlarla uğraşıyorsunuz. Yaptığınız bir parametre değişikliğinin piyasa sonucu çok çok
önemli. Düzenlemeleri seçerken de büyümeye etkisi en az, ama cari açığa etkisi en çok olan
düzenlemeleri seçtik içinden. Daha da ileride elimizde çok enstrüman var gerektiğinde
kullanılabilecek, çok geniş bir enstrüman seti var. Bunlar gerektiğinde her zaman devreye
sokulabilir, her zaman uygulanabilir. Ama bir yandan makul büyüme hızlarımızı
korumamamız gerekiyor. Ama büyümemizi ihracata dayandırarak sağlamamız gerekiyor
tüketime-harcamaya değil üretim, yatırım, ihracata dayanan bir büyüme arzu ediyoruz ki
büyüyelim, ama o büyüme cari açığı artırmasın; ancak böyle oluyor. İç harcamayla tüketimle
büyüme bizim cari açığımızı artırıyor, öyle bir sorunumuz var. Dolayısıyla makro ihtiyati
tedbirler ve bankacılıkla ilgili düzenlemelerimiz de biraz işi aslında o tarafa doğru
yönlendirmeyle ilgili düzenlemelerdi ve çok şükür iyi sonuçlarını da alıyoruz. İşte Eximbank
son üç yılda iş hacmini üç katına çıkarttı değil mi? Bakın bütün parametrelere üç yıl önce
Eximbank neredeydi, bugün nerede, tam üç misli işlem hacmi var. Bugün Türkiye’deki
ihracatın yaklaşık yüzde 20-25’i sadece ve sadece Eximbank’ın destek modelleriyle yapılan
bir ihracat. Tabii Merkez Bankası’nın da Eximbank’a kapı açması ve o kapının da son
dönemde hem vadesinin 2 katına, hem de limitin 2 katına çıkması da Eximbank’ı çok çok
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rahatlattı, hem de Merkez Bankası’nın rezerv biriktirmesine fayda eden bir model orada
kurgulanmış oldu.
İşte bütün bu politikalar bir bütüncül bakış içerisinde yapıldığında ve hep orta-uzun
vadeye bakıldığında, bugünün rüzgarlarına değil, bugünün eğilimlerine değil orta-uzun
vadede Türkiye’yi ne sağlamlaştırır, bu ülkeyi ne kalkındırır, bizim için değil çocuklarımızın,
torunlarımızın Türkiye’si için ne yapmalıyız diye baktığımızda bu işler oluyor. Ama bugüne,
kısa vadeye başımızı gömdüğümüzde ve önümüzdeki ayı, üç ayı, altı ayı öncelediğimizde de
Allah korusun sıkıntılar büyüyor. İşte çok şükür artık neredeyse 12 yıl oldu, bu süre içerisinde
eğer Türkiye belli bir noktaya geldiyse, belli başarılar elde ettiysek, hep bu uzun vadeli bakış
açısının sonucu bunlar.
Bir yeni konumuz; finansal tüketicinin korunması. Bu aslında G-20 bünyesinde finansal
içerme, yani “financial inclusion” adı verdiğimiz çalışmanın alt başlıkları var, onlardan bir
tanesi. Finansal tüketicinin korunmasıyla ilgili biz temel kuruluşumuzu BDDK olarak
görevlendirdik. En son Tüketiciyi Koruma Kanununda bankacılıkla ilgili pek çok konuda
bakıyorsunuz nihai yetki BDDK’da. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız bunu hazırladı taslağını,
ama hep beraber çalıştık ve nihai yetkileri de BDDK’da toparlayacak şekilde bir çalışma
yaptık. Niye bunu böyle yaptık? Çünkü bir yandan evet tüketicimizin aldatılması için, istismarı
için tedbirleri mutlaka alalım, aşırılıkları önleyelim, ama bunları yaparken de popülizm
tarafına kayıp banka bilançolarımızda onarılamayacak hasarlar oluşturmayalım, dengeli
gidelim. Bunun içindir ki bu kanunun verdiği bir görev gereği de, Bankacılık Düzenleme
Denetleme Kurulumuz bugünlerde yoğun bir şekilde bunları çalışıyor. Yani, bu kanunun
kendilerine verdiği yetkiyle ne yapacaklar, bu düzenlemeleri nasıl yapacaklar? Hangi
düzenlemenin hangi bankamızın bilançosuna, gelir tablosuna etkisi ne olacak, ne kadar
olacak; bunların mutlaka ince ince hesabı gerekir ki sonuçta devlet tüm vatandaşlarımızı, tüm
tüketicilerimizi bilinçlendiren, aşırılıklara karşı koruyan, istismara karşı koruyan bir
çerçevemiz olsun, ama öte yandan da bütün ekonomik yapımızı, reel sektörümüzü, halkımızı
finanse eden bankacılık sektörümüzün bilançolarında onarılamaz hasarlar oluşmasın. Bu iki
konu arasındaki denge iyi kurulduğu zaman ben inanıyorum ki Türkiye’de yine örnek bir
adımı atmış olacak ve iyi bir uygulama, iyi bir örnek ortaya koyduğumuzda da pek çok
konuda olduğu gibi belki başka ülkeler de bizden bu konuda istifade edebilecek.
Son iki yıl değerli arkadaşlar, aslında finans sektörümüzle ilgili düzenlemelerin çok
yoğun olduğu bir dönem oldu. 2011 seçimlerinden hemen sonra bakın yepyeni bir Türk
Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Usul Kanunu, bunların hepsini yürürlüğe soktuk.
Üçünü topluyorsunuz 3 bin madde ediyor, bunların hepsi bugün yürürlükte. Yepyeni bir
bireysel emeklilik sistemi kurduk. 4,5 milyonu geçen şimdi insan sayısı var orada ve 30
milyarı geçen de bir birikim oluştu. Daha başlangıç aşamasında, ama fena değil sonuçlar.
Finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketlerine ilişkin yepyeni bir kanun çıkarttık.
O şirketlerin denetimini yine BDDK’ya verdik. Onların da şimdi birliği var, Finansal Kuruluşlar
Birliği galiba, geçen ilk genel kurulunu beraber yaptık.
Bireysel Katılım Sermayesi Kanununu çıkarttık, bu Melek Yatırımcılar Kanununu.
Bunlar öyle tarlaya tohum ekmek gibi. Küçük küçük tohumları serpiyorsunuz, ama ileride çok
büyük hasat elde ediyorsunuz. Belki tohumların yüzde 75’i tutmuyor, ama yüzde 25 tutan
tohum gerçekten çok farklı sonuçlar oluşturuyor. Yaklaşık 300 tane şimdi melek yatırımcımız
var Türkiye’de.
Hazine’nin fonların fonlarına iştirak etmesiyle ilgili kanun çıkarttık. Yani artık Hazine
Müsteşarlığı sermaye koyabilecek belli kriterleri tutturan ve fonlara fon sağlayan yapılar. Ve
şu anda uluslararası kuruluşlardan çok sayıda bekleyen var siz Hazine olarak girin hemen
biz de yanınızdayız diye. Çünkü niye? Hazinenin bir süzgecinden, kontrolünden geçtiği
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zaman, o ilke prensiplere uyduğu zaman o daha güvenilir ve daha itibar gösterilen bir yapı
haline geliyor ve her yerden kaynak akmaya başlıyor. Yani sadece kredi değil sermayeyle
ortak olabilmek özellikle girişimci genç şirketlere.
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun da yeni çıktı. Burada da yine Merkez Bankası, ama artı yine
BDDK’ya, BDDK’ya artık bu yük ona fazla gelmeye başlıyor derken, neyse daha fazla yük
vermeyiz zaten, onları da verdik ve bunu da modern bir çerçeveye kavuşturduk. Mesela “Bit
Coin” gerçekten çok tehlikeli bir iş ve bunun tehlikeye gireceğini zaten Merkez Bankamız bizi
bir sene önce uyardı. Hani Çin en son yasakladı da, tam bir piramit Ponzi oyunu, Ponzi
oyunu diyorlar değil mi buna? Çok tehlikeli. Bunlar da oluşmadan, daha başlangıç
aşamasında müdahale edip lokalize edebilmek ve gerektiğinde de yasaklayabilmek. Bir
yandan teknoloji hızlı ilerliyor, yeni ödeme şekilleri hızla ilerliyor ama, istismar edenler,
kötüye kullananlar, hele hele bu küreselleşen bilgi işlem sistemleri ve ödeme sistemleriyle
beraber bunları denetleyip düzenleyebilmek çok önemli bir alan, buraya da el attık.
Doğal Afet Sigortaları Kanunu çıkarttık. Sigortalı hane sayısı Türkiye’de bir yıl içerisinde
4 küsur milyondan çıktı 6 milyona. Şu anda 6 milyon evimiz, hanemiz Türkiye’de deprem
sigortası yaptırmış durumda. Dünyadaki en yüksek oranlardan birine çıktık aldığımız
tedbirlerle ve yeni yasal düzenlemelerle.
Bütün bunların hepsi son iki yıla sığdırdığımız adımlar. Zaten hedeflemiştik, 2011
seçimlerinden sonraki dönem reform için iyi dönemdir diye, bunları gerçekleştirdik. Her sene
bunu yaşıyoruz ya da pek çok ülkede görüyoruz; seçimlerin işte önünü arkasını
düşündüğünüzde, seçimden önceki bir yıl, seçimden sonraki birkaç ay reform için zor dönem.
Gerekli ama zor olan işleri pek yapamıyorsunuz. Ama seçimleri geride bırakıp şöyle önünüz
açıldığında da çok hızlı gidebiliyorsunuz. Bizim zaten G-20’de pek çok ülkeye tavsiyemiz bu
yönde oluyor. Hemen yeni bir hükümet kurulduğu zaman hemen yeni bakanlarla oturuyoruz
konuşuyoruz, ki biz hemen hemen en kıdemli bakan olduk tabii 12 yıl içinde. Diyoruz, yeni
başladığınız zaman ne gerekiyorsa zaten biliyorsunuzdur yapılacakları, ama hızlı yapın ve
büyük adımları da hemen atın. Çünkü 6 ay sonra hava değişecek, yapamayacak duruma
düşeceksiniz, her ülkede böyle oluyor. Dolayısıyla hızlı gidin diyoruz ona. Bu balayı süreci
deniliyor yeni hükümetlerde, o süreçte hızlı gelişebiliyor. O süreyi kaçırdıkları zaman da bir
şey çıkmıyor. Dolayısıyla bizim işte bu 2011 seçimlerinden sonraki o dönemi iyi kullandık ve
çok şükür bütün bu yoğun düzenlemeleri yaptık. 2009’da açıkladığımız bu İstanbul Finans
Merkezi projemizin eylem planına bakın, oradaki eylem planında yer alan düzenlemelerin
hemen hemen tamamını bitirmiş durumdayız artık. Zaten beş yıllık bir süre koymuştuk
kendimize, işte 2019’da açıkladık, 2014. Artık düzenleme olarak hemen hemen hepsini
tamamladık, sadece şimdi uygulama var. Uygulamada hep beraber çok çalışacağız;
Türkiye’nin itibarını yükseltmek için, İstanbul’un itibarını yükseltmek için hep beraber çok
çalışmalıyız bundan sonra bu uluslararası bir finans merkezi olmak istiyorsak.
Küresel ekonomiye gelecek olursak, küresel ekonomiyle ilgili sonuçlar fena değil,
düzelme özellikle Amerika’da daha güçlü görünüyor, Avrupa’da daha zayıf, daha kırılgan bir
düzenleme var. Bankacılık sektörüyle ilgili sorunlar Avrupa’da hala çözülebilmiş değil ve
Avrupa Merkez Bankası’nın zaten gevşek olan ve daha da gevşeyecek olan para politikaları
da bir bakıma bu yapıyı besliyor. Yani hiçbir ülkenin batmasına izin vermem, büyük finansal
kuruluşları da desteklerim diye böyle bir zımni garanti topyekun verdiğinde Merkez Bankası,
tabii işler düzeldi gibi görünüyor. Faizler düşüyor, risk primleri düşüyor, sınırsız para basma
imkanı olan bir kuruluş korkma deyince piyasaya, piyasa tamam o zaman diyor, sen öyle
söylüyorsan ben inanırım diyor. Dolayısıyla pek çok ülkedeki faizlerin bu kadar düşmesinin,
risk primlerinin düşmesi, aslında Avrupa Merkez Bankası’nın sağladığı geniş imkanlardan
kaynaklanan bir gelişme. Yoksa işin özüne baktığımızda hala büyük reform ihtiyacı var, hala
ciddi sıkıntılar var.
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Gelişmekte olan ülkelere baktığımızda ise, geçen sene Mayıs’tan belki bu sene OcakŞubat’a kadar çok olumsuz bir hava esti. Yani bir zamanlar o Avro Bölgesi için ne kadar
olumsuz yayın yapılıyorsa, gelişmekte olan ülkeler için yapıldı. Hele hele 5 ülkeyi hedefe
koydular Türkiye’nin de içinde olduğu işte en kırılgan beşli diye. Biz onlara dedik; ya bu kadar
tamam riskler var ama, bu kadar da abartıldığı kadar değil. Çünkü bu ülkelerin hepsi artık çok
daha sağlam bankacılık sistemleri kurmuşlar, bütçe açıkları düşmüş, borç stokları düşmüş,
daha esnek kur sistemlerine geçmişler, daha yüksek rezervleri var, bir de bu ülkelerin taze
kriz tecrübeleri var. Avrupa gibi ansızın yakalanıp da böyle krizi çözme konusunda her türlü
tecrübesizliği, beceriksizliği buralarda görmeyeceksiniz, bu ülkeler daha çabuk nasıl olsa
gerekeni yapacak. Nitekim geldi bugüne, bu ülkelerin hepsi gerekli adımları attı, yapılacak
neyse yaptılar ve çok daha farklı bir ortam var. Şimdi ne oldu? Tekrar sermaye geri döndü ve
1 sene bile dolmadan hava tekrar değişti. Dolayısıyla abartmamak gerekiyor ve gerçekleri iyi
görmek gerekiyor. Sansasyon çabası mıdır, yoksa gerçek midir bunu da iyi ayırt etmek
gerekiyor. Bu sansasyon çabası sadece medyada değil, maalesef bazı araştırma
kuruluşlarında, bazı piyasa analistlerinde falan da görüyoruz. Bir süre sonra böyle sansasyon
temel hedef olmaya başlıyor. Yani nasıl bir analiz yapayım ki millet dikkat çeksin, incelesin
baksın falan. Gerçekçi olacağız, gerçeklere dayanan analiz yapacağız ki kredibilitemizi
koruyalım. Aksi halde sen üç ay önce bu ülkenin durumu berbat, şöyle kötü olacak, böyle
kötü olacak, kur şuradan şuraya gidecek diye yaz yaz, ondan sonra 3 ay sonra ağız değiştirip
bambaşka şeyler yaz. Daha sonra sana yatırımcı nasıl güvensin, piyasa nasıl güvensin.
Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım ve sağlam temellerde analiz yapmak lazım ve o analizlere
daha çok itibar göstermek lazım.
Nitekim geldiğimiz noktada Brezilya olsun, Hindistan olsun, Endonezya olsun, Türkiye
olsun pek çok tedbir alındı, gerekli adımlar atıldı ve daha sakin bir ortama gelindi. Ha ileride
başka bir tabloyla karşılaşırsak, yine her şeyin çaresi var, çözümsüz bir şey yok, her şeyin
çaresi var. Yeter ki gerekli olan politikaları doğru zamanda uygulayabilelim. Doğruları
görürken yanlışlar içine girmeyelim, önemli olan bu. Pek çok ülke için bu geçerli. Bakıldığında
bir ülkenin ekonomisine o ülkenin ihtiyacı çoğu zaman bellidir, reçeteler bellidir. Yani fazla o
ülke ne yapsa düzelir, zaten uluslararası araştırmalar vardır, Dünya Bankası raporları vardır,
IMF raporları vardır, Avrupa Birliği raporları vardır vardır vardır, ha biraz da bakarsınız
edersiniz zaten bellidir, gerekeni yapalım, önemli olan o. Gereken yapıldıktan sonra, zaman
içinde yapıldıktan sonra da atlatılacak hiçbir problem yok. Tabii ki sıkıntı çoğaldıkça bunun
maliyeti çoğalır, bedel ödersiniz. Ama bu işin tabiatında var, büyük riskleri atlatmak için,
büyük felaketleri atlatmak için daha büyük hasar, daha büyük rakam ödersiniz, ama yeter ki
hazırlıklı olun, zihnen hazırlıklı olun, düzenleme gücü olarak hazırlıklı olun ve gerekeni
gerektiği zaman yapın. Dolayısıyla bunlara dikkat ettiğimiz sürece inşallah Türkiye’nin önü
açık. Şöyle bir geleceğe baktığımızda, tabii ki cari açığın azaltılması bizim hala bir numaralı
hedefimiz, enflasyonu düşürülmesi bir numaralı hedef, hemen arkasından gelen orta vadeli
programda koyduk biliyorsunuz. Birinci öncelik cari açığın düşürülmesi. İkinci; enflasyonun
düşmesi. Üçüncüsü; kamu maliyesindeki disipinin devamı. Dördüncüsü; büyüme ve istihdamı
artırmak. Ama büyüme ve istihdamı artırmanın yolu; cari açığı düşürerek, enflasyonu
düşürerek ve kamu maliyesindeki güçlü duruşu sürdürerek büyüme. Başka yanlış yollara
saparak değil. Ana çizgiyi bozmadan büyüme ve istihdamı sağlamak.
Enerji konusundaki reformlarımız, yeni açılımlar son derece önemli olacak dışarıya
aşırı bağımlı olduğumuz için. Ar-ge, inovasyon, markalaşma, sanayimizin üretim yapısının
değiştirme, daha yüksek katma değere yönelme, bunlar çok önemli konularımız olacak.
Üniversite-sanayi işbirliği, tasarruf oranlarımızın artması için adımların atılmaya devam
edilmesi ve eğitim reformu, yargı reformu; bunlar da ekonomimiz için son derece önemli
alanlar.
Geçen sene özellikle eğitim ve hukuktan bahsetmiştim. Şu son yaşadıklarımız aslında
bakın yargıdan kaynaklanan sorunların nasıl bir ülkeyi ciddi sıkıntılara sokabildiğini, siyasi ve
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ekonomik sıkıntılara sokabildiğini canlı örnekleriyle yaşadık. Dolayısıyla Türkiye’de hukuki
güvenlik ya da bir başka deyişle hukuk güvenliği de en önemli konularımızdan birisi. Gerçek
anlamda bir hukuk devleti olmak, yargının güvenilir olması, hızlı çalışması, adil kararlar
alması, tutarlı olması ve bunları sağlamak için atılacak adımlar da önümüzdeki dönemin en
büyük önceliklerinden. Genç nüfusumuz var, övünüyoruz. Fakat bu genç nüfusu ancak iyi
eğitebildiğimiz sürece Türkiye başarılı olacak. 6.5 yıllık ortalama eğitim süresi var çalışan
nüfusumuzun. Geçen 10.800 dolarlık milli gelire ulaştık, satın alma gücü paritesine göre 19
bin doları geçtik geçen sene; yeni OECD parametrelerine göre bu, OECD bütün bu
parametreleri yeniledi ülkeler için. Yeni parametreye göre hesap ettiğimizde 19.030 gibi bir
milli gelirimiz var satın alma gücü paritesine göre. Piyasa kurlarına göre 10.800 ama,
dünyada 6,5 yıl ortalama eğitim seviyesine sahip olup da bu kadar yüksek milli gelire sahip
olan bir başka ülke de yok. Yani, bizden daha yüksek milli gelire sahip olan ülkelerin eğitim
süreleri çok daha yüksek bizden. Zaten şu anda istisnai bir başarıya ulaşmış durumdayız.
Bunu mevcut düzenle ne kadar daha ileri itebiliriz, o da büyük bir soru işareti, dolayısıyla
eğitim reformlarının da hızla devam etmesi gerekiyor.
Ben tekrar bu Genel Kurulun hayırlı olmasını diliyorum. Bankacılık sektörümüze, finans
sistemimize, ekonomimize yeni ufuklar kazandırmasını diliyorum. Ve bugüne kadar olduğu
gibi bundan sonra da bankacılık sektörümüzün yüksek bir itibarla, güvenilir temeller üzerinde
başarıdan başarıya koşmasını tekrar temenni ediyorum.
Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.
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Türkiye’de Tüketici Kredileri İle Cari İşlemler Açığı
Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Doç. Dr. Ali Rıza Sandalcılar
Arş. Gör. Ali Altıner
Özet
Bu çalışmada, 2003:Q1-2013:Q2 dönemi verileri kullanılarak, Türkiye’de bankacılık sektörü
tüketici kredileri ile cari işlemler açığı arasındaki ilişki, Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve PhilipsPerron (PP) birim kök testi ve ardından Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Ampirik analiz
sonuçlarına göre, Türkiye’de bankacılık sektörü toplam kredileri, toplam tüketici kredileri ve tüketici
kredilerinin en önemli alt kalemi olan konut kredileri ile cari işlemler açığı arasında nedensellik ilişkisi
tespit edilmiştir. Ayrıca tüketici kredilerinin geri kalan alt kalemleri ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve
diğer krediler ile cari işlemler arasında nedensellik ilişkisine rastlanamamıştır.
Anahtar kelimeler: Cari İşlemler Açığı, Tüketici Kredileri, Granger Nedensellik Testi.
JEL Sınıflaması: E51, F32, H81.
Causal Relationship Between Consumer Credits And Current Account Deficit In Turkey
Abstract
In this study, the relationship between consumer credits of banking sector and current account
deficit in Turkey is investigated with Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips- Perron (PP) unit root
tests and following Granger Causality test, by using quarterly data over the period 2003:Q1-2013:Q2
period. In accordance with empirical analyses results in Turkey, there is a causality relationship
between current account deficit and total credits of the banking sector, total consumer credits and
residential credits that are most significant sub-items of the consumer credits, on the other hand, the
causality relation between current account deficit and necessity credits, vehicle credits and other
credits which are sub-items of the consumer credits cannot founded.
Keywords: Current Account Deficit, Consumer Credits, Granger Causality Test.
JEL Classification: E51, F32, H81.

1. Giriş
1980’li yılların ortalarında başlayıp 1990’lı yıllarda hızlanan küreselleşme eğilimiyle
birlikte, sermaye hareketlerinin serbestleşmesi ve dış ticaret hacminin büyümesinden dolayı
ülkeler ekonomik olarak birbirlerine daha bağımlı duruma gelmişlerdir. Ülkelerin
makroekonomik politikalarında,dış ticaret, hizmetler ve yatırım gelirleri ile cari transferlerden
oluşan cari işlemler hesabı ile sermaye hareketleri, rezerv hareketleri ve net hata ve noksan
kalemlerinin oluşturduğu ödemeler dengesi büyük bir önem kazanmıştır. Türkiye’nin de
içinde bulunduğu çoğu gelişmekte olan ülke, dış ticaretin ve sermaye akımlarının büyük bir
hızla artması sonucu, ekonomik krizlerin bir göstergesi olarak görülebilen cari işlemler açığı
sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Bu yüzden ödemeler dengesinin cari işlemler hesabı,
politika yapıcılarının ekonomik gelişmeleri analiz etmelerinde önemli rol oynamaktadır.
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Türkiye’de ekonomik krizlerle geçen 1990’lı yılların ardından, 2002 yılından itibaren
2008 küresel krizinin etkilerinin hissedildiği 2009 yılı dışında, makroekonomik göstergelerde
yaşanan olumlu gelişmelere rağmen artan cari işlemler açığı sorunu 2013 yılına kadar
önemini artırarak devam etmiştir. Bu yüzden, cari işlemler açığının sürdürülebilirliği, ekonomi
politikalarının en önemli amaçlarından biri haline gelmiştir. Genel itibariyle yüksek ekonomik
büyümelerin gerçekleştirilmesini sağlayan ara ve yatırım malı ithalatının ihracatla
karşılanamamasından dolayı oluşan dış ticaret açığı, Türkiye’de cari işlemler açığının en
önemli nedeni olarak görülmektedir. Ayrıca 2008 küresel krizinin ardından ekonomide likidite
sıkışıklığı yaşanmaması için uygulanan genişletici ekonomi politikalar, artan tüketimle birlikte
kredi hacminin artışına neden olmuştur. Kredi hacmindeki ve özellikle tüketici kredilerindeki
artışın devam ettiği süreçte cari işlemler açığının daha büyük oranda büyümesi, Merkez
Bankası’nın dikkatini çekmiş olup, tüketici kredilerindeki ve dolayısıyla kredi hacmindeki
büyüme, cari işlemler açığının artış nedenlerinden biri olarak görülmüştür. Bu durum
karşısında, Merkez Bankası tarafından cari işlemler açığının sürdürülebilirliğinin sağlanması
için, tüketici kredileri artışını azaltmaya yönelik olarak bir takım tedbirler alınmıştır ve
alınmaya devam edilmektedir.
Tüketici kredilerinin cari işlemler açığının nedeni olduğuna dair yapılan tespitlerin
ardından, bu alanda sınırlı sayıda ampirik inceleme yapıldığı görülmüş olup, bu çalışmada
2003Q1- 2013 Q2 dönemine ait veriler kullanılarak Türkiye’de toplam kredi hacmi ve tüketici
kredileri ile cari işlemler açığı ilişkisi nedensellik boyutuyla incelenecektir. Bu kapsamda ilk
olarak, kavramsal açıdan cari işlemler dengesi ele alındıktan sonra, cari işlemler hesabı
dengesine yönelik teorik yaklaşımlar anlatılacaktır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de cari
işlemler açığının gelişimi anlatıldıktan sonra cari işlemler açığı ile tüketici kredileri ilişkisi
incelenecektir. Son olarak, dördüncü bölümde cari işlemler açığı ile tüketici kredileri ilişkisi
ampirik olarak değerlendirilecektir.
2. Kavramsal Olarak Cari İşlemler Dengesi
Ödemeler dengesinin en önemli kalemi niteliğinde bulunan cari işlemler hesabı, bir
ülkenin mal ve hizmetler ticareti ile cari transferlerini kapsamaktadır. Mal ticareti, ülkeye döviz
kazandırıcı mal ihracatı ve ülkeden döviz çıkışına neden olan mal ithalatından oluşmaktadır.
Fiziki bir nitelik taşımasından dolayı “görünür ticaret” olarak adlandırılır. Mal ihracatı ve
ithalatı arasındaki fark da dış ticaret dengesi olarak değerlendirilmektedir. Hizmetler ticareti
ise hizmet ihracatı ile hizmet ithalatını kapsamakta olup, fiziksel bir nitelik taşımadığından
“görünmez ticaret” olarak da adlandırılabilmektedir. Hizmetler ticareti kapsamındaki bazı
işlemler, turizm, uluslararası taşımacılık, uluslararası bankacılık ve sigortacılık, yabancı
sermaye yatırımları gelir ve giderleri, yurtdışı işçi gelirleri, lisans bedelleri, kiralar,
komisyonlar vd. ve yurtdışı resmi hizmet harcamalarını kapsamaktadır (Seyidoğlu, 1999,
s.389-390). Karşılıksız transferler ise, karşılığında herhangi bir ödeme yapılmayan mal,
hizmet, faktör ve döviz hareketlerini ifade etmekte olup, işçi gelirleri, bedelsiz ithalat, resmi
transferler ve özel transferleri kapsamaktadır (Çelik, 2005, s.416-417).
Belli bir dönemde cari işlemler hesabındaki döviz giriş ve çıkışları birbirine eşit ya da
yakınsa cari işlemler dengesi sağlanabilmiş olup, eğer döviz girişleri döviz çıkışlarından fazla
ise cari işlemler fazlası ya da döviz çıkışları döviz girişlerinden fazla ise cari işlemler açığı
olduğu söylenebilmektedir (Çelik, 2005, s.409). Cari işlemler dengesi, mal ve hizmetler
dengesine net yatırım gelirleri ve cari transferler eklenerek hesaplanabileceği gibi, tüm bu
kalemler milli gelirle doğrudan bir ilişki içinde olduğundan milli gelir hesaplama yöntemiyle de
hesaplanabilir (Babaoğlu, 2005, s.5). Cari işlemler hesabının milli gelir hesaplama yöntemiyle
açıklanması toplam harcamalar yaklaşımı altında detaylı olarak açıklanacaktır.
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3. Cari İşlemler Dengesine Yönelik Teorik Yaklaşımlar
Bu bölümde cari işlemler dengesini açıklamak için iktisat teorisinde ortaya atılan farklı
yaklaşımlar ele alınmıştır. Cari işlemler dengesini açıklamaya yönelik olarak geleneksel
yaklaşımlar olan esneklikler yaklaşımı, toplam harcama yaklaşımı ve parasalcı yaklaşımla
birlikte dönemler arası ikame yaklaşımı da genel kabul görmüş yaklaşım olarak aşağıda
incelenecektir.
3.1. Esneklik Yaklaşımı
İkinci dünya savaşının hemen sonrasında ülkelerin ödemeler dengesine ilişkin ortaya
konulan esneklik yaklaşımı, klasik yaklaşım olarak da ifade edilebilmektedir. Esneklik
yaklaşımına göre döviz kuru dış dengeyi belirleyen temel unsur olup, devalüasyon dış
dengeyi sağlamada temel makro ekonomi politikası aracı olarak görülmektedir (Utkulu, 2001,
s.114).
1970’lerin sonlarına kadar, gelişmekte olan ülkeler için dış ticaret dengesi ve cari hesap
konusunda iyimser olmayan görüşler bulunmaktaydı. Bu görüşlerden birini temsil eden
“esneklik karamsarlığı” yaklaşımına göre, gelişmekte olan ülkeler için hem ihracatın hem de
ithalatın talep (fiyat) esnekliği düşük ve ihracat kapasitesi sınırlıydı. Bu durumda dış açıklar,
yüksek oranlı devalüasyonlar ile giderilebilirdi (Uygur, 2012, s.3). Devalüasyon, ülkenin ihraç
mallarının fiyatlarının yabancı para cinsinden devalüasyon oranında düşmesine neden olur
ve ülkenin ihracat mallarına dış talebin artmasını sağlayarak ihracat miktarını attırırken,
ithalat mallarının yurtiçi fiyatını ulusal para cinsinden pahalılaştırarak ülkenin ithalat talebini
azaltır ve ithalatı azaltıcı etki yapar (Alexander, 1952, s.269). Ancak esneklik yaklaşımına
göre, devalüasyonun olumlu etkileri talep esnekliklerinin değerine bağlı olduğundan, ihraç
mallarının yurtdışı, ithal mallarının ise yurtiçi talep esneklikleri ne kadar yüksek olursa
devalüasyonun olumlu etkilerinin o kadar fazla olması beklenmektedir. Buna göre, ihraç
mallarının yurtiçi arz esnekliğinin ve ithal mallarının yurtdışı arz esnekliğinin sonsuz olduğu
varsayımıyla, devalüasyonun başarılı olabilme koşulları aşağıdaki formülle gösterilmiş olup
buna Marshall-Lerner koşulu adı verilmektedir:

= İhraç mallarının yurtdışı talep esnekliği,
= İthal mallarının yurtiçi talep esnekliğidir.
Esneklik yaklaşımı, yalnızca kur değişimi ve esnekliklere odaklanarak dış ticarete ilişkin
etkiler dikkate alındığından oldukça dar kapsamlı olarak görülmüştür. Bu eksikliğin
giderilmesi amacıyla gelir-harcama etkisini de içine alarak daha kapsamlı ve potansiyel
olarak daha az hata imkânı tanıyan toplam harcama yaklaşımı geliştirilmiştir.
3.2. Toplam Harcama (Absorption) Yaklaşımı
Toplam harcamalar yaklaşımında devalüasyonun dış dengeyi sağlayıcı etkisi, milli
gelire etkisi yoluyla açıklanmaktadır. Bu yaklaşıma göre, dış ticaret açığı bir ülkenin belli bir
dönemde toplam üretiminden daha fazlasını tüketim, yatırım ve kamu harcamalarında
kullanmasıdır. Bu durumda dış denge, ülkenin toplam mal ve hizmet kullanımının yurtiçi
üretim toplamına eşit olması demektir (Seyidoğlu, 1999, s.468).
Cari işlemler dengesi toplam gelir ve harcamalar denklemiyle şu şekilde açıklanabilir:
GSYİH = C +I +G+ (X -M)
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Yukarıdaki (1) nolu eşitliğe göre, GSYİH, tüketim harcamaları (C), yatırım harcamaları
(I), kamu kesimi harcamaları (G) ve ihracat ve ithalat farkı yani dış ticaret dengesi (X-M)
toplamından oluşmaktadır. Gayrisafi Milli Hasılanın, Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya net faktör
gelirlerinin (NFI) eklenmesiyle elde edildiğinden hareketle,
GSMH= GSYİH + NFI

(2)

eşitliği yazılabilir. Burada NFI, net faktör gelirlerini ifade etmektedir. Şimdi Gayri Safi
Milli Hasıla denklemi yeniden yazılırsa,
GSMH = C +I +G+ (X -M) + NFI

(3)

Bu eşitlikten,
GSMH-(C+G) = I+(X-M)+NFI

(4)

eşitliği elde edilir. Burada (C+G) toplam tüketime eşit olup, GSMH’den çıkarıldığında
tasarruflar elde edilmektedir. Yani eşitlik (4)’ün sol tarafı tasarrufları göstermektedir. XM+NFI, cari işlemler dengesine eşit olduğundan eşitlik biraz farklılaştırılarak şu şekle
dönüştürülebilir;
GSMH-(C+G)-I = CA

(5)

S-I =CA

(6)

Eşitlik (5) ve Eşitlik (6)’da, S, tasarrufları, I, yatırımları ve CA, cari hesabı ifade
etmektedir. Eşitlik (5)’te Gayrisafi Milli Hasıladan toplam tüketim ve yatırımlar çıkarılınca
tasarruflar elde edilmektedir. Elde edilen ve genişletilen denklemlerin sonuçlarına göre, cari
işlemler dengesinin tasarruf ve yatırım farkına eşit olduğu görülmektedir.
Yukarıda anlatılanlar doğrultusunda, toplam harcamalar yaklaşımına göre cari işlemler
dengesi, tasarruf ve yatırım arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, cari işlemler
dengesi, tasarruflar yatırımları aştığında fazla verir, fakat yatırımlardan düşük kaldığında açık
verir. Tasarruflar, gelir ve tüketim arasındaki farka eşit olduğundan, cari işlemler dengesi
üretimden tüketim ve yatırım harcamaları toplamı çıkarılarak hesaplanır (Artis ve Bayoumi,
1989, s.4).
Toplam harcama yaklaşımı, cari tüketimin cari gelirle ilişkisini açıklamaya yönelik
olarak dönemlerarası kavrama yer vermediği ve devalüasyon ile gelir etkisi açıklanırken fiyat
etkisinin göz ardı edildiği düşünüldüğünden eleştirilmiştir.
3.3. Parasalcı Yaklaşım
Parasalcı yaklaşım, 1967’de İngiltere’de yapılan devalüasyonun ödemeler dengesinde
beklenen düzelmeyi sağlayamamasından dolayı, IMF’nin ısrarcı tutumuyla İngiliz hükümeti
tarafından ödemeler dengesi bozukluklarının düzeltilebilmesi için politika aracı olarak
uygulanmıştır. Bu yaklaşımın teorik temelleri Hollandalı ekonomist J.J. Koopmans’ın
çalışmalarına dayanmaktadır (Johnson, 1972, s.1555).
Bu yaklaşıma göre para politikaları, dış ödemeler dengesinin sağlanmasında temel
belirleyici olup, ödemeler dengesindeki açıklar piyasadaki aşırı para arzından
kaynaklanmaktadır (Utkulu, 2001, s.114). Ayrıca politika kararları, cari işlemler dengesi
üstündeki kısa dönem etkileri açıklamaktadır. Örnek olarak, genişletici bir maliye politikası ilk
önce ülke para biriminin reel olarak değer kazanmasına ve böylece de ithalat artışlarıyla cari
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işlemler açığına neden olmaktadır. Uzun dönemde ise, bu durum ülkenin dış borçlarının ve
dolayısıyla borç servisinin büyümesine neden olur. Dış borç servisini hafifletmek ve cari
işlemler dengesini korumak için ise dış ticaret dengesinin iyileşmesi gerekmektedir. Bunun
için de ilk olarak değer kazanan yerli paranın zamanla değer kaybetmesi zorunlu hale
gelmektedir (Tiryaki, 2002, s.5). Yerli paranın zamanla değer kaybetmesi sonucunda,
ihracatta artış gerçekleşerek dış ticaret açığı azalır ve cari işlemler dengesi düzelir.
Parasalcı yaklaşım, otoriteler tarafından para politikalarının dış dengeye etkilerini iyi
analiz eden bir yaklaşım olarak görülmekle birlikte, cari işlemler dengesi üstünde diğer
değişkenlerin rolünü açıklamakta yetersiz görülmüştür.
3.4. Dönemlerarası yaklaşım
1980’lerden itibaren cari işlemler açığı tartışmaları dönemler arası bir boyut kazanmış
olup, Buiter, Sachs, Svensson, Razin ve diğer bazı ekonomistlerin çalışmalarıyla birlikte
yaygınlaşmıştır. Ferretti ve Razin (1996)’ya göre, dönemler arası yaklaşımda cari işlemler
dengesi, ileriye dönük dinamik tasarruf ve yatırım kararlarının bir sonucu olarak görülmüştür.
Belirli bir cari işlemler dengesinde, tasarruf ve yatırımların seviyesi dış pozisyonun
sürdürülebilirliğini gösterir. Daha yüksek tasarruf ve yatırım oranları uluslararası yatırımcılar
için daha yüksek bir kredibiliteyi gösterir. Ayrıca yüksek yatırım seviyesi, daha yüksek ve
verimli kapasite kullanımını sağlayarak gelecek dönemde daha yüksek bir büyümeyi ifade
ederek dönemlerarası ödeme gücünü artırır.
Obstfeld ve Rogoff (1996), hanehalkı ve firmalar için modern cari işlemler dengesi
modellerine yönelik temel bir cari işlemler dengesi eşitliği oluşturmuştur. Sabit bir dünya faiz
oranı olduğu, borçlanma kısıtı olmadığı ve β=1/(1+r) yani tüketici iskonto faktörünün dünya
iskonto faktörüne eşit olduğu varsayılmıştır;
(7)
Eşitlik (7)’de, , ülkenin net yabancı varlık pozisyonudur. Ülkenin yerleşikleri, net
yabancı varlık tutanlar ise B>0. Bu durumda cari dönemde hanehalklarının sahip olduğu net
dış varlık pozisyonları, bir önceki döneme göre fazla olduğunda cari işlemler dengesi olumlu
etkilenir.
Yukarıdaki eşitlikte
,
ve
sırasıyla cari gelir, hanehalkı tüketim ve kamu
harcamaları değişkenleridir.
,
ve
sırasıyla cari gelirin sürekli değeri, hanehalkı
tüketimin sürekli değeri ve kamu harcamalarının sürekli değeri değişkenlerdir.
Eşitlik (7)’ye göre, gelirin sürekli seviyesinin üstünde olması, tüketimin
düzleştirilmesinden dolayı cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. Yani gelirler uzun
dönemli ortalama değerlerinin üstüne çıkmışsa, bireyler gelecek dönemler için tüketim
düzleştirmenin bir yolu olarak tüketimlerini arttırmaktan ziyade faiz getirisine bağlı yabancı
varlıklara yatırım yaparlar. Benzer şekilde, insanlar olağan dışı yüksek yatırım ihtiyaçlarıyla
karşı karşıya kaldığında, tüketimlerini korumak için borçlanmayı tercih edebilir. Ülkeler bazı
durumlarda yurtiçi tasarruflarla olağandışı karlılık fırsatlarını finanse etmekten ziyade, dış
borçlanmalarla tüketimdeki geçici ama keskin düşüşlerin olumsuz etkilerinden kaçınmaya
çalışırlar. Bu doğrultuda yatırımlar, sürekli seviyelerini aşarsa cari işlemler dengesi olumsuz
etkilenir. Son olarak, kamu harcamalarındaki bir artış, cari işlemler dengesini olumsuz etkiler
iken, kamunun olağan dışı yüksek harcama yapma gerekliliği, olağan dışı düşük üretim
düzeyiyle aynı etkiye sahiptir (Obstfeld ve Rogoff, 1996, s.74).
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4. Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Tüketici Kredileri
Bu bölümde ilk olarak Türkiye’deki cari işlemler dengesinin gelişimi anlatılarak, cari
işlemler dengesi ile hanehalkı tarafından kullanılan tüketici kredileri ilişkisi incelenecektir.
4.1. Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi
24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye’de liberal ekonomi politikaları uygulanmaya
başlayarak, dışa açık bir ekonomi olma yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bütçe açıklarının
finansmanında dış piyasaların kullanılması amacıyla, 1989 yılında sermaye hareketlerinin
serbestleştirilmesiyle birlikte Türkiye ekonomisi tamamen dışa açık bir ekonomi haline
gelmiştir. 1980’li yıllarda benimsenen dışa açık ekonomi politikaları etkilerini 1990’lı yıllarda
göstermeye başladığından, dış ticaretin ve sermaye hareketlerinin Türkiye ekonomisindeki
önemi artmış olup, cari işlemler dengesi ile ilgili tartışmalar ve çalışmalar bu dönemden
itibaren yoğunlaşmıştır.
Türkiye’de cari işlemler açığının 1990’lı yıllardan günümüze gelişimini aşağıda verilen
Grafik 1’deki veriler ışığında 1990-2001 ve 2002-2012 dönemi olarak incelemek mümkündür.
Çünkü 1990’lı yıllar uygulanan ekonomi politikaları, küresel çaptaki krizler ve siyasi
istikrarsızlıklardan dolayı ekonomide kronik yüksek enflasyon, yüksek faiz oranları, kamu
açıklarının sıkça görüldüğü dönem olmuştur. Aşağıda verilmiş olan şekilden de görüleceği
üzere, ekonomide bu olumsuz koşullara rağmen cari işlemler açıkları 2000 yılı dışında genel
olarak sürdürülebilir nitelikte olmuştur. Ancak 2001 yılından itibaren uygulanan makro
ekonomik politikalarla sağlanan istikrar, enflasyonun kontrol altına alınması, politik istikrar,
düzelen kamu borç ve bütçe göstergeleri ve bankacılık sektöründe uygulanmaya başlanan
yapısal reformlar ile ekonomide genel olarak yaşanan olumlu gelişmelere karşın, cari işlemler
dengesi açısından süreç tersine dönmüştür. Bu gelişmelerden dolayı 2002-2012 dönemini
ayrı ele almak daha uygundur.
Grafik1. Türkiye’nin 1990- 2012 Yılları Arasında Cari İşlemler Dengesi/GSYİH Oranı (yüzde)

Kaynak: IMF, World Economic Outlook, 2013

1990’lı yılların başında dış borçlanmalardaki aşırı artışlar ve yabancı yatırımların ani
çıkışından dolayı Aralık 1993 yılında döviz rezervlerinde meydan gelen erime 1994 yılı
finansal krizinin nedeni olmuştur.1993 yılında cari işlemler açığının GSYİH’ye oranı Grafik
1’de gösterildiği gibi bir önceki yıla göre oldukça fazla artarak yüzde 3,2 değerine
yükselmiştir.
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1995 yılından sonra uygulanan istikrar programları kapsamında izlenen düşük kur
politikasıyla girdi fiyatları denetlenerek enflasyonun düşürülmesi hedeflenmiştir. Ancak, döviz
kurlarının baskı altına alınmış olmasıyla ithal malları ucuzladığından, dış girdilere ve ithal
mallarına talep artarak dış açıklar büyümüştür. İthalattaki artışın hızlı olmasına karşın
ihracattaki artışın sınırlı olması sonucu dış ticaret açığı büyümeye devam etmiştir. Ayrıca
1995-1997 döneminde yüksek büyüme hızları gerçekleştirilmiştir. Ancak uygulanan daraltıcı
ekonomi politikaları ile Asya krizinin ardından Rusya krizi ile yaygınlaşan küresel kriz
dolayısıyla dünya ticaret hacmindeki azalma sonucu gerçekleştirilen yüksek büyüme hızları
1998 yılında yerini ani düşüşe bırakmıştır. Ancak bu dönemde ithalatın azalmasıyla da cari
işlemler dengesi fazla vermiş olup, GSYİH’ye oranı yüzde 0,8 seviyesine gelmiştir. 1999
yılında, bu gelişmelerle birlikte meydana gelen deprem felaketi nedeniyle dış kaynak ihtiyacı
artmış, yüksek reel faizler nedeniyle yatırımlar azalmış, yabancı sermaye yurtdışına kaçmış,
ihracat azalıp dış ticaret açığı artarak cari hesap dengesi açık vermiştir. 2000 yılında petrol
fiyatlarındaki artışlar ve Doların Euro karşısında değerlenmesi dış ticareti olumsuz
etkilemiştir. Ancak 1999 yılında yukarıda açıklanan olumsuz gelişmeler sunucunda yeni
istikrar programı uygulamaya konulmuş olup buna bağlı olarak 2000 yılında ekonomide
canlanma görülmüştür. Yurtiçi kredi hacminin yüzde 17 oranında büyümesi ve toplam
krediler içinde tüketici kredilerin oranının artması, iç talebi arttırmış olup buna bağlı olarak
ithalat da artmıştır. İthalatın artmasıyla dış ticaret açığı artarak cari işlemler dengesi açığı da
büyümüştür (Sezer, 2007, s.97-103). Cari açığın GSYİH’ye oranı 1999 yılındaki yüzde 0,4
seviyesinden büyük bir artışla 2000 yılında yüzde 3,7 seviyesine ulaşmıştır. Dış ödemeler
dengesindeki bu dengesizlikler giderilemediğinden, Kasım 2000’de ve Şubat 2001’de
ekonomik kriz yaşanmıştır.
2001 krizi sonrasında uygulanan politikalarla yılın sonunda cari işlemler dengesi
GSYİH’ye oranla yüzde 1,9 fazla vermiştir. Ancak 2001 yılından itibaren uygulanan
politikalarla 2002-2007 yılları arasında ithalattaki artış hızı ihracattaki artış hızından hep
yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Bundan dolayı 2002-2008 yılları arasında dış ticaret
açığındaki artışlar dolayısıyla cari işlemler açığı artmaya devam etmiş olup, cari işlemler
açığının GSYİH’ye oranı, 2002 yılındaki yüzde 0,3 değerinden cari açık için eşik değer kabul
edilen yüzde 5 seviyesinin üstüne (Freund, 2000, s.3; Şahın, 2011, s.49; Aras vd, 2012,
s.94) çıkarak 2008 yılında yüzde 5,7 seviyesine ulaşmıştır.
Cari işlemler açığındaki 2002-2008 dönemindeki aşırı artışlar 2008 yılı sonlarına doğru
ABD’de meydana gelen ve küresel bir nitelik kazanan krizle birlikte yavaşlamıştır. Çünkü bu
kriz, ülkelerin dış taleplerinde daralma meydana getirerek Türkiye’nin de dış ticaretini
etkilemiştir. 2008 yılının özellikle üçüncü çeyreğinden itibaren dış ticaretteki daralma, ithal
girdi kullanarak sağlanan üretim artışlarını da engellemiş olup 2008 yılında ekonomik
büyüme yüzde 0,7 oranında gerçekleşmiştir (Saçık ve Alagöz, 2010, s.116). Cari işlemler
açığının GSYİH’ye oranı, küresel krizin etkileri üçüncü çeyrekten itibaren hissedilmeye
başlandığından dolayı 2008 yılında yüzde 5,7 seviyesinde olmasına rağmen, 2009 yılında
yüzde 2,2 seviyesine düşmüştür. GSYİH, dış ticaret açığındaki düşüşün de etkisiyle birlikte
2009 yılında yüzde 4,7 oranında küçülmüştür.
Türkiye ekonomisinin 2008 küresel krizin etkilerinden 2009 yılının sonunda
kurtulmasıyla birlikte dış ticaret hacmi tekrar yükselişe geçmiştir. 2010 yılında aşağıdaki
Tablo 2’de gösterildiği gibi GSYİH’de yüzde 9,2 artış gerçekleşmiş olup, 2011 yılında yüzde
8,8 ekonomik büyüme sağlanmıştır. 2010-2011 yıllarında elde edilen yüksek ekonomik
büyüme hızlarından dolayı ithalat artışı da hızlanmıştır ve ithalat artışı ihracat artışından çok
daha yüksek hızda seyretmiştir. Buna bağlı olarak dış ticaret açığı büyüyerek, cari işlemler
açığının GSYİH’ye oranı sırasıyla 2010 ve 2011 yıllarında yüzde 6,4 ve yüzde 10 seviyesine
ulaşmıştır. 2012 yılında ise GSYİH artış oranı yüzde 2,2 olup, cari açığın GSYİH’ye oranı ise
yüzde 6,1 olmuştur.
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Türkiye’de cari işlemler hesabındaki açıkların finansman kaynakları Tablo 1’de ana
başlıklar halinde gösterilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri
Dağıtım Sisteminde yer alan Ödemeler Bilançosu Analitik Sunumu tablosundaki cari işlemler
hesabi açığı finansman kaynakları şunlardır: Yurtiçinde doğrudan yabancı yatırımlar, portföy
yatırım yükümlülükleri, diğer yatırım yükümlülükleri, net hata ve noksan, resmi rezervler.
Tablo 1: Türkiye’de Cari Açık Finansman Kaynakları (2003-2013)

Yıllar

Doğrudan
Yabancı
Yatırım

Portföy
Yatırım

Diğer
Yatırımlar

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1.702
2.785
10.031
20.185
22.047
19.762
8.629
9.058
16.171
13.224
12.872

3.851
9.411
14.670
11.402
2.780
-3.770
2.938
19.617
19.298
38.132
21.090

4.411
11.139
15.481
24.981
29.499
36.321
-9.066
26.661
17.154
19.072
36.271

Net Hata ve
Resmi
Noksan
Rezervler
4.489
838
1.964
-228
517
2.912
3.078
928
9.135
1.059
3.351

-4.097
-4.342
-23.200
-10.625
-12.015
2.758
-791
-14.968
-1.014
-22.821
-10.763

Cari Açık
-7.554
-14.198
-21.449
-31.836
-37.781
-40.372
-12.124
-45.420
-75.082
-48.497
-64.940

Kaynak: TCMB, EVDS, Ödemeler Bilançosu Analitik Sunum

4.2 Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi ve Tüketici Kredileri İlişkisi
Cari işlemler hesabı ile ilgili teorik açıklamalar ilk bölümde yapılmış olup, bu bölümde
teorik temel çerçevesinde Türkiye’nin cari işlemler açığına neden olan faktörlerden biri olarak
görülen tüketici kredilerinin etkisi incelenecektir. Aşağıdaki Tablo 2’de,Türkiye’nin 2000-2012
dönemine ait olarak cari işlemler açığına hanehalkı tüketiminin ve kredilerin etkilerini ortaya
koymaya yönelik olarak çeşitli göstergeler verilmiştir. Tablodaki bilgilere göre, 2001 krizinden
sonraki dönemde hanehalkları, toplam tasarruflarını azaltarak ve borçluluklarını arttırarak
tüketimlerini aynı seviyede sürdürmüşlerdir. Ayrıca GSYİH ile cari işlemler açığı arasında
doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Ekonomik büyüme arttıkça dış ticaret açığının ve
dolayısıyla cari işlemler açığının da artması şunu göstermektedir; Ülkede üretimde ithal ara
mal yoğun olarak kullanıldığından üretimdeki ve dolayısıyla GSYİH’deki artışla beraber
ithalat arttığından ve/ veya tüketim malı ithalatı ekonomik büyüme ile birlikte arttığından, dış
ticaret açıkları artıp cari işlemler açığı büyüyebilir.
2001 krizinden sonraki dönemde, Tablo 2’den de görüleceği üzere tasarruf oranları
düşüş sürecine girmiştir. 1990-2001 döneminde ortalama tasarruf oranı yüzde 24 iken 20052012 döneminde özellikle özel tasarruflardaki düşüşle birlikte yüzde 14’e gerilemiştir. Ayrıca
önceki dönemin tersine tasarruflardaki düşüşün temel nedeni özel tasarruflardaki düşüş olup,
özel tasarruflardaki düşüşü kamu sektörü tasarruflarındaki artışlar karşılayamamıştır. Yani
toplam harcamalar yaklaşımına göre, cari işlemler dengesinin tasarruf-yatırım ilişkisine bağlı
olduğu düşünüldüğünde, cari işlemler açığının ulusal yatırımların ortalama düzeyde
kalmasına rağmen, hanehalkı tasarruflarındaki düşüş dolayısıyla ulusal tasarruflardaki
gerilemeden kaynaklandığı söylenebilir. Cari işlemler açığının nedenlerinden biri olan hane
halkı tasarruf oranlarındaki düşüşün başlıca nedeni, bankacılık sektörünün büyümesiyle
birlikte krediye erişim olanaklarının gelişmesinden ve kredi faiz oranlarındaki düşüşten dolayı
kullanılan tüketici kredilerindeki artış gösterilebilir.
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Tablo 2: Türkiye’de 2000-2012 Dönemine Ait Seçilmiş Çeşitli Göstergeler (%)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6,8

-5,7

6,2

5,3

9,4

8,4

6,9

4,7

0,7

-4,8

9,2

8,8

2,2

Dış Tic.Den./GSYH

-8,3

-1,7

-2,7

-4,5

-5,8

-6,8

-7,7

-7,2

-7,3

-4

-7,7

-1,1

-8,3

Cari Açık/GSYH

-3,7

1,9

-0,3

-2,5

-3,7

-4,4

-6

-5,8

-5,5

-2

-6,2

-10

-6,1

Hanehalkı
Borçluluk Oranı

-

-

1,7

3

5

7,1

9,2

12,5

10,7

13,9

15,4

15,3

19

75

75

74

76

76

76

74

75

73

75

75

74

74

Özel Tasarruf/GSYH

21,8

25,5

23,4

19,6

16,9

13,1

12,4

13,1

15,1

14,1

12,3

-

-

Kamu
Tasarrufu/GSYH

-3,4

-7,1

-4,8

-4,1

-1

2,8

4,2

2,4

1,7

-0,9

1,6

-

-

Toplam Tasarruf
Oranı

18,4

18,4

18,6

15,5

16

15,9

16,6

15,5

16,8

13,2

13,9

13,8

14

Toplam Yatırım
Oranı

20,7

15

17,6

17,6

19,4

20

22

21,1

21,8

14,9

19,5

23,8

20,1

Top.Yurtiçi Kredi
Hacmi Büyüme Hızı

63,7

44,5

0,2

27,7

60,1

49,4

56,4

29,4

32,6

0,9

31,3

41

21,9

-

-

-

156

119

132

60,5

42,2

23

11,4

39,3

30,5

15,2

GSYH
Büyüme Hızı

Hanehalkı Tük.
Harcamaları/GSYH

Tük. Kredileri Hacmi
Büyüme Hızı

Kaynak: Veriler, World Bank Outlook, TUİK, IMF, BDDK, Kalkınma Bakanlığı ve Merkez Bankası EVDS’den alınıp uyarlanmıştır .

Hanehalkı borçluluk oranı, hanehalkları tarafından kullanılan toplam tüketici kredileri ile
kredi kartı borç toplamının GSYİH’ye bölünmesiyle elde edilmiştir. Tablo 2’de gösterildiği gibi
2001 krizi sonrası dönemde ekonomide hızlı büyüme, enflasyondaki düşüş, faizlerdeki düşüş
gibi makroekonomik olarak pozitif gelişmeler sonucu tüketim artışlarıyla birlikte hanehalkı
borçluluk oranında çok büyük artışlar gerçekleşmiştir. 2002 yılında yüzde 1,7 olan hanehalkı
borçluluk oranı 2012 yılı itibariyle yaklaşık 11 kat artarak yüzde 19 seviyesine yükselmiştir.
Son dönemlerde makroekonomik kırılganlıkların azalması, dış finansman
olanaklarındaki artış ve finansal araçlardaki çeşitlenme ile birlikte hanehalklarının finansal
kaynaklara erişimi kolaylaşmıştır. Bu gelişmelerin yanında bankacılık sisteminin risk dağıtma
stratejileriyle birlikte tüketici kredilerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bankacılık
sektörünün düşük faizlerle tüketici kredileri sunmasının sonucu olarak hanehalklarının taşıt
ve konut gibi dayanıklı tüketim malı alımları da ciddi oranda artmıştır (Özlale, 2012,
s.7).Tüketici kredilerinde ve buna bağlı olarak da toplam yurtiçi kredi hacminde, 2000-2012
döneminde kriz yılları dışında büyük artışlar olmuştur. Bankacılık sektörü tüketici kredilerinin
ve toplam yurtiçi kredi hacminin 2003-2013 dönemindeki gelişim süreci aşağıdaki Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 3’den de görüleceği üzere, tüketici kredilerini konut kredileri, taşıt kredileri, ihtiyaç
kredileri ve diğer krediler oluşturmaktadır. Toplam kredilerin yaklaşık olarak ¼ ‘ünü tüketici
kredilerinin oluşturduğu, ayrıca tüketici kredilerinin de en önemli kalemlerini konut kredileriyle
birlikte ihtiyaç kredilerinin oluşturduğu görülmektedir. Tüketici kredilerinin yaklaşık olarak
yüzde 44’ünü konut kredileri oluştururken, yaklaşık olarak yüzde 34’ünü ihtiyaç kredileri
oluşturmaktadır. Yurtiçi bankacılık sektörü kredilerinin son 10 yıllık seyrine bakıldığında,
toplam kredilerin yaklaşık 10 kat arttığı görülürken, tüketici kredilerinin yaklaşık 60 kat arttığı
görülmektedir. 2003 yılında toplam kullanılan krediler içinde tüketici kredilerinin oranı yüzde 5
iken, 2013 yılında bu oran yüzde 25’e yükselmiştir. Tablodaki kredilerin gelişimine bakılarak,
2002 yılından itibaren Türkiye ve Dünyadaki ekonomik konjonktürden dolayı ve yukarıda
açıklanan nedenlerden dolayı kullanılan kredilerin arttığı görülmüş olup, buna bağlı olarak
tasarrufların düştüğü ve bu durumun cari işlemler dengesini olumsuz etkilediği söylenebilir.
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Tablo 3: Türkiye’de Toplam Kredi ve Tüketici Kredileri Dağılımı (Milyon Dolar)
Yıllar

Toplam
Krediler

Toplam
Tüketici
Kedileri

2003

41.627

2.646

100,0

255

9,7

697

26,4

1.694

64,0

2004

64.804

8.332

100,0

1.318

15,8

3.211

38,5

3.612

43,4

190

2,3

2005

107.253

18.529

100,0

7.107

38,4

4.245

22,9

6.128

33,1

1.050

5,7

2006

145.047

30.242

100,0

14.618

48,3

4.527

15,0

9.909

32,8

1.187

3,9

2007

229.172

51.863

100,0

24.242

46,7

4.913

9,5

20.142

38,8

2.566

4,9

2008

246.775

53.407

100,0

23.873

44,7

3.773

7,1

22.309

41,8

3.451

6,5

2009

255.208

57.872

100,0

26.929

46,5

2.932

5,1

24.479

42,3

3.531

6,1

2010

339.363

82.944

100,0

38.447

46,4

3.435

4,1

33.403

40,3

7.659

9,2

2011

380.496

94.039

100,0

41.575

44,2

3.985

4,2

35.067

37,3

13.412

14,3

2012

429.622

104.412

100,0

45.701

43,8

4.328

4,1

36.443

34,9

17.940

17,2

2013

499.744

120.389

100,0

53.605

44,5

4.150

3,4

42.052

34,9

20.583

17,1

Yüzde
Konut
(%) Kredileri

Yüzde
Taşıt Yüzde
(%) Kredileri
(%)

İhtiyaç Yüzde
Diğer Yüzde
Kredileri
(%) Krediler
(%)

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.bddk.org.tr)

Bu bölümde Türkiye’de cari işlemler dengesi ve tüketici kredileri ilişkisi anlatılmış olup,
sonraki bölümde araştırmamızın amacını oluşturan Türkiye’de cari işlemler açığı ve tüketici
kredileri ilişkisinin nedensellik boyutu ve yönü ampirik uygulamayla test edilmeye
çalışılacaktır.
5. Ampirik Analiz
5.1. Veri Seti
Bu çalışmada bankacılık sektörüne ait tüketici kredileri ve cari işlemler açığı arasındaki
nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Bu amaçla 2003Q1-2013Q2 dönemini kapsayan çalışmada
Türkiye’de bankacılık sektörüne ait toplam krediler (toplam), toplam tüketici kredileri
Tüketici), konut kredileri (konut), taşıt kredileri (taşıt), ihtiyaç kredileri (ihtiyaç), diğer tüketici
kredileri (diğer) ve cari açık (cari açık) değişkenlerine ilişkin çeyrek dönemli zaman serileri
kullanılmıştır. Bankacılık sektörü kredilerine ait seriler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun (BDDK) istatistiki veri tabanından alınmıştır. Cari işlemler açığı değişkenine ait
veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden (EVDS);
GSYİH verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TUİK) elde edilmiştir. Ampirik analizlere
başlamadan önce kredilere ve cari işlemler açığına ait veriler, OECD Veri tabanından elde
edilen döviz kurları kullanılarak ABD dolarına dönüştürülmüştür. Bir sonraki aşamada ise
veriler GSYİH’ye bölünerek böylece tüm verilerin GSYİH’ye oranı elde edilmiştir.
Ekonometrik analiz sonuçları Eviews 6.0 paket programı yardımıyla elde edilmiştir.
5.2. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular
Çalışmada Türkiye’de 2003:Q1-2013:Q2 dönemin bankacılık sektörü tüketici kredileri
ve cari işlemler açığı arasındaki ilişki Granger nedensellik testi yardımıyla analiz
edilmektedir. Analiz sonucunda değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin var olup olmadığı;
nedensellik ilişkisi varsa, hangi yönde olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Analizler
zaman serisi verileri kullanılarak yapılmıştır. Zaman serisi, zaman göre değişim gösteren
serilere denilmektedir. Zaman serisi verilerine dayalı yapılan ampirik çalışmalarda seri
durağan özellik göstermelidir. Bir zaman serisi, ortalamasıyla varyansı zaman içinde
değişmiyor ve iki dönem arasındaki ortak varyansı bu ortak varyansın hesaplandığı döneme
değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise durağandır (Karaca, 2003, s.249).
Durağan olmayan serilerden elde edilecek regresyon tahminleri güvenilir olmamakta, sahte
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veya yanıltıcı tahminler şeklinde ortaya çıkabilmektedir (Gujarati, 2004, s.792). Bu bağlamda
analize başlamadan önce değişkenlerin durağan olup olmadıkları test edilmesi
gerekmektedir. Değişkenler arasında nedensellik analizi yapılmadan önce, seriler
Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi ve Phillips-Perron (PP) birim kök testine tabi
tutulmuştur. Testlerde değişkenlere ait gecikme uzunluklarının belirlenmesinde serilerin
dokuz gecikmeli değerleri ile çalıştırılan ADF ve PP regresyonlarından elde edilen Akaike
Bilgi Kriteri değerlerine göre en uygun gecikme uzunluğu otomatik olarak belirlenmiştir. Tablo
4’de birim kök testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4. ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçları
ADF

PP

Gecikme
Uzunluğu
(AIC)

Sabitli-Trendsiz

Sabitli-Trendli

Sabitli-Trendsiz

Sabitli-Trendli

4

-2,8988c

-4,1285b

-3,2589b

-4,0149b

TOPLAM

1

a

-4,8288

a

-4,7672

a

-4,5081

-4,4553a

TÜKETİCİ

3

-3,3339b

-3,2872c

-5,0480a

-4,9703a

KONUT

3

b

-3,2973

c

-3,2474

a

-4,3240

-4,2942a

İHTİYAÇ

1

-5,5179a

-5,4431a

-6,1010a

-6,0235a

b

-3,8131b

a

-6,0944a

Değişkenler
CARİ AÇIK

TAŞIT
DİĞER

2
0

-2,1067
a

-5,7985

-2,5101
a

-4,3107

-3,4375
-5,7981

Not: a, b ve c harfleri, sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

Tablodaki veriler incelendiğinde, ADF birim kök ve PP birim kök testi sonuçları
değişkenlerin tamamının seviyelerinde yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeylerinde
durağan olduğu göstermektedir. Bir diğer ifadeyle değişkenler seviyelerinde birim kök
içermedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Değişkenlerin durağanlığının test edilmesinden sonra, bankacılık sektörü kredi
değişkenleri ile cari işlemler açığı arasında nedenselliğin olup olmadığı Granger nedensellik
testi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda nedensellik analizinin yapılabilmesi için
gerekli olan gecikme uzunlukları, Akaiki Bilgi Kriteri (AIC) yardımıyla elde edilmeye çalışılmış
ve en uygun gecikme uzunluğu dört olarak belirlenmiştir. Tablo 5’de Granger nedensellik
testi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Hipotez

Gözlem F-İstatistik
Sayısı
Değeri

Olasılık

Nedensellik
Sonuçu

TOPLAM krediler CARİ AÇIK nedeni değildir

38

2,6253

0,0551

Var

TÜKETİCİ kredileri CARİ AÇIK nedeni değildir

38

5,0473

0,0033

Var

KONUT kredileri CARİ AÇIK nedeni değildir

38

4,3292

0,0072

Var

İHTİYAÇ kredileri CARİ AÇIK nedeni değildir

38

1,1535

0,3515

Yok

TAŞIT kredileri CARİ AÇIK nedeni değildir

38

0,4763

0,7528

Yok

DİĞER krediler CARİ AÇIK nedeni değildir

38

1,0868

0,3813

Yok

Buna göre Tablo 5’te yer alan nedensellik testi sonuçlarına göre, yurtiçi toplam
kredilerden cari işlemler açığına doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte, çalışmanın asıl amacını oluşturan tüketici kredilerinden cari işlemler açığına
doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığı da tespit edilmiştir. Yani tüketici kredilerindeki bir
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artışın cari işlemler açığını arttırıcı yönde etki yapacağı sonucuna varılmıştır. Bir diğer
nedensellik analizi ise tüketici kredilerinin alt kalemleri bazında yapılmıştır. Burada tüketici
kredilerinin en önemli alt kalemi olan konut kredilerinden cari işlemler açığına doğru da bir
nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Ancak tüketici kredilerinin diğer alt kalemleri olan ihtiyaç
kredileri, taşıt kredileri ve diğer kredilerden cari işlemler açığına doğru nedensellik ilişkisine
rastlanamamıştır. Özetle toplam krediler, tüketici kredileri ve konut kredileri cari açık üzerinde
arttırıcı yönde etki yaptığı sonucuna varılmıştır.
6. Sonuç
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde bankacılık sektörü tüketici kredilerinin cari
işlemler açığı üzerinde etkileri, 2003:Q1-2013:Q2 dönemi verileri kullanılarak Granger
nedensellik testiyle incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak, serilerin durağanlığı Genişletilmiş
Dickey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) birim kök testleriyle incelenmiş olup, serilerin
durağan oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra, durağan olan seriler arasındaki nedensellik
ilişkisi Granger nedensellik testi uygulanarak tespit edilmeye çalışılmıştır.
Türkiye’de cari işlemler açığı ve tüketici kredileri ilişkisinin incelendiği analiz
sonuçlarına göre, yurtiçi bankacılık sektörü toplam kredileri, toplam tüketici kredileri ve
tüketici kredilerinin en önemli alt kalemi olan konut kredileri hacmindeki bir artışın cari
işlemler açığını artırıcı faktörlerden biri olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar
Telatar (2011)’deki sonuçlarla kısmen benzerlik göstermektedir. Ayrıca tüketici kredilerinin alt
kalemlerinden olan ihtiyaç kredileri ve taşıt kredileri hacmindeki artışlarla, cari işlemler açığı
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bazı kriz yılları hariç olmak
üzere son dönemlerde, dünyada özellikle ABD kaynaklı likidite genişlemesi, Türkiye’de
ekonominin büyümesi ve bankacılık sektörünün gelişmesi; bunlara bağlı olarak kredi faiz
oranlarındaki düşüşlerden dolayı hanehalkı tüketiminin ve kredi kullanımının arttığı
söylenebilir. Ekonomide kullanılan kredi hacmindeki artışlarla birlikte yatırımlar ortalama
seviyesinde kalır iken tasarrufların düşmesi, kredilerin daha çok tüketimi finanse etmek
amacıyla kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu süreçte, kullanılan toplam kredi
hacmindeki ve tüketici kredi hacmindeki artışlar tüketimdeki artışı; tüketimdeki artışlarda
beraberinde ithal edilen tüketim mallarındaki artışı hızlandırması ampirik bulguların
açıklayıcılığını desteklemektedir. Bu durum tüketici kredilerinin cari işlemler açığının
nedenlerinden biri olduğu çıkarımını doğrulamaktadır.
Sonuç olarak, Türkiye’de cari işlemler açığı ile tüketici kredileri arasında nedensellik
ilişkisi tespit edilmiş olup, cari işlemler açığının kullanılan tüketici kredi miktarlarındaki
artışlara duyarlı olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda cari işlemler açığının
sürdürülebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasında, Türkiye’de kullanılan toplam ve tüketici
kredileri hacmi artışlarının da göz önünde bulundurulmasının isabetli olacağı görülmektedir.
Ancak bu noktada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus, tüketici kredilerinin
cari işlemler açığının artış nedenlerinden biri olmasına rağmen toplam kredilerdeki payının
yüzde 25 seviyelerinde olmasıdır. Yani kullanılan toplam kredi hacmindeki artış da cari açığın
nedeni olarak belirlendiğinden, sadece tüketici kredilerini düzenlemeye yönelik tedbirlerin
alınması cari açığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında yetersiz kalabilir. Bu bakımdan, kredi
politikalarının tüketici kredileriyle birlikte, kullanılan tüm krediler göz önünde bulundurularak,
yatırımları arttırıcı ve tüketimi dizginleyici yönde olması gerektiği söylenebilir.
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Kümeleme Analizi İle İllerin Bankacılık Hizmetlerine
Erişim ve Kullanım Göstergelerinin
Karşılaştırılması
Yrd. Doç. Dr. Haşmet Sarıgül*
Özet
Çalışmanın amacı, bölgeler arası gelişmişlik farkının kapanması açısından önem arz eden
bankacılık hizmetlerine erişimin ve bunların kullanımının Türkiye’nin 81 ili açısından ortaya
konulmasıdır. Bu kapsamda; Dünya Bankası’nın önerdiği değişkenler esas alınarak homojen il grupları
belirlenmiştir. Hiyerarşik Kümeleme Analizi yönteminin uygulandığı çalışmada kullanılan değişkenler
2010-2013 yıllarını kapsamakta olup her bir değişkenin ilgili dönemdeki ortalama değerleri dikkate
alınmıştır. Analiz sonuçları dendrogramlar ile desteklenmiştir. Kümeleme analizi sonuçlarına göre;
hem finansal erişim hem de finansal hizmetlerin kullanımı açısından altı küme oluşmuştur. Kümeler
arasında demografik ve coğrafi erişim ile bankacılık hizmetlerini kullanım yaygınlığını ve
karşılanabilirliği açılarından önemli farklılıklar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bankacılık Hizmetleri, Erişim, Kullanım.
JEL Sınıflandırması: O16, R12, R51

Comparative Cluster Analysis of Access to and Use of Banking Services
Indicators of The Provinces
Abstract
Access to banking services and use of them are important elements in order to accelerate local
investments, improve the competitiveness and implement development policies among regions. The
purpose of the study is to research the level of access to financial services and use of them in Turkey.
In our study, we focus on the degree of homogeneity of the cities in Turkey in the period 2010-2013. In
this context, we apply cluster analysis techniques in these cities by using two classes of indicators that
are also used in the researches of World Bank to correspond to the different concepts of access to
and use of financial services. The results show that the cities grouped together in six clusters in terms
of access to and use of banking services.
Key Words: Banking Services, Access, Use.
JEL Classification: O16, R12, R51.

1. Giriş
Ülkeler veya bir ülkenin bölgeleri ve illeri arasında görülen sosyo-ekonomik gelişmişlik
farkları fırsat eşitsizliğini doğurmakta ve bölgesel kalkınmanın önünde engel teşkil
etmektedir. Bu farklılıklara yol açan çok sayıda sebep bulunmakla birlikte, birçok akademik
çalışma finansal hizmetlere erişim ve kullanım düzeyinin en önemli etkenler arasında
olduğunu ortaya koymaktadır. Finansal hizmetlerin ana sunucusu ise bankacılık sektörüdür.
Finansal erişim; mümkün olduğunca fazla sayıda insanı temel finansal hizmetlere
ulaşabilir kılmaktır. Erişilebilirlik, finansal hizmetlerin kullanımında fırsat eşitliğine katkı
yapmakta, ekonomik potansiyelin sınırlarına ulaşılabilmesini kolaylaştırmaktadır. Bankacılık
sektörüne ve dolayısıyla finansal hizmetlere erişimin olmadığı ya da kısıtlı olduğu
*

Mevlana Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi.
41

Yrd. Doç. Dr. Haşmet Sarıgül

durumlarda; yastık altı tasarruflar, elden ödemeler ve kayıt dışı finansman devreye girmekte,
bu durum güvenlik, likidite, maliyet ve getiri gibi konularda önemli olanakların
yakalanamamasına yol açmaktadır. Kullanım ise finansal hizmetlerin arz edilmesi kadar
talebiyle de ilişkilidir. Finansal hizmetler erişebilir olmasına karşın çeşitli ekonomik ve
sosyo-kültürel nedenler bu hizmetlerin kullanımını etkileyebilmekte, bölgeler arasında
bankacılık hizmetlerine erişim ve kullanım açısından farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Çalışmada bölgeler arası gelişmişlik farkının kapanması için önem arz eden finansal
hizmetlere erişimin ve bunların kullanımının ülkemizdeki durumu ortaya konulacaktır. Bu
kapsamda; Dünya Bankası’nın önerdiği değişkenler esas alınarak Türkiye’nin 81 ili arasında
finansal hizmetlere erişim ve bunların kullanımı açılarından aynı yapıyı gösteren homojen il
grupları belirlenecektir. Bunun için “Hiyerarşik Kümeleme Analizi” yöntemi kullanılacak ve
sonuçlar dendrogram, aglomeratif çizelge ve öklid yakınlık matrisi ile desteklenecektir.
Beş bölümden oluşan çalışma 2010-2013 dönemini kapsamaktadır. Giriş bölümünün
ardından ikinci bölümde literatür taraması yapılmış, üçüncü bölümde finansal hizmetlere
erişim ve kullanım kavramları açıklanmıştır. Dördüncü bölümde veriler ile araştırma sonuçları
paylaşılmıştır. Beşinci ve son bölümde ise sonuç yer almaktadır. Araştırmada, Bankacılık
Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları
Birliği (TKBB), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Dünya Bankası verileri kullanılmıştır.
2.

Literatür

Bankacılık hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin kullanımı konusunda çok sayıda
ampirik çalışma bulunmaktadır. Beck, Demirguc-Kunt ve Peria (2008), bankacılık
hizmetlerine erişimi engelleyen faktörleri belirlemek ve bunların bankaların ve ülkelerin
özellikleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla 62 ülkeden 209 bankayı kapsayan bir
araştırma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonuçları; mevduat ve kredi hesabı açmada alt limit
uygulamalarının, alınan ücret ve komisyonların ve istenen evrakların sayısının bankacılık
hizmetlerine erişimin önündeki başlıca engeller olduğunu ortaya koymuştur. Sözleşmelerden
doğan hakların uygulanabilirliği ve kredi bilgi sistemlerinin etkinliği gibi ülkelerin finansal
derinlikle ilgili özellikleriyle bankacılık hizmetlerine erişim arasındaki korelasyon düşüktür.
Banka faaliyetleri üzerinde daha sıkı kısıtlamaların olduğu, basın özgürlüğünün az ve fiziki
altyapının yetersiz olduğu ülkelerde finansal hizmetlere erişim de düşmektedir. Kamu
bankalarının ağırlığının artması bankacılık hizmetlerine erişimi azaltırken yabancı bankaların
sayısının artması erişimi yükseltmektedir.
Beck, Demirguc-Kunt ve Peria (2007) bankacılık hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin
kullanımını 99 ülkenin verilerini kullanarak araştırmışlar; bankacılık hizmetlerine erişilmesinde
coğrafi koşullar ve nüfus yoğunluğunun etkili olduğunu belirlemişlerdir. Araştırma sonuçlarına
göre bankacılık hizmetlerinin kullanımı bankacılık dağıtım kanallarında ölçek ekonomisinden
faydalanan büyük ekonomilerde daha yüksektir.
Claessens (2005) bazı ülke ve kuruluşlardan sağlanan verilerle yaptığı çalışmada;
krediye erişimin ve kullanımının birçok ülkede artmakta olduğunu, bu artışın bir kısmının
KOBİ kredilerinde olmakla birlikte daha çok tüketici kredilerinde gerçekleştiğini ortaya
koymuş, bankacılık sektöründe artan rekabet ve konsolidasyonların finansal hizmetlere
erişimin artmasına yardımcı olduğunu belirtmiştir. Ancak finansal hizmetlere erişimi etkileyen
faktörler hakkında kapsamlı ve daha kesin çalışmalar yapılabilmesi için erişim ile ilgili ulusal
ve uluslararası düzeyde, farklı kaynaklardan, daha fazla ve karşılaştırılabilir veri akışına
ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.
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Clarke, Cull, Peria ve Sanchez (2003) 36 gelişmekte olan ülkede 3.000 civarında
işletmede yabancı banka girişlerinin firmaların krediye erişimleri üzerindeki etkilerini ortaya
çıkarmaya yönelik gerçekleştirdikleri ampirik araştırmanın sonuçları yabancı banka
girişlerinin işletmelerin krediye erişimini artırdığını göstermektedir.
ABD’de finansal hizmetlere erişim ve kullanım ile ilgili son dönemlerde yapılan
araştırmalar yüksek gelire sahip ailelerin en az bir adet banka hesabına sahip olduklarını,
ancak orta ve düşük gelirli ailelerin banka hesaplarının olmamasının sıklıkla görüldüğünü
ortaya koymaktadır. Gelir ve harcama durumu, ev sahibi olup olmama, etnik köken, yaş,
eğitim seviyesi ve işyerindeki statü ile finansal ürün kullanımı arasında anlamlı ilişkiler tespit
edilmiştir. Örneğin gelişmiş ülkelerde yüksek gelir segmentinde yer alan banka müşterileri
erişilebilir olmasına karşın kredi kullanmayı tercih etmeyebilmektedir. Diğer taraftan dini
inançlar da kredi kullanımı tercihinde etkili olabilmektedir (Narain, 2009).
Honohan (2006, 2008), finansal hizmetlere erişim ile ekonomik kalkınma arasında
pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Burgess ve Pande (2005), bir örnek olay
çalışmasında, finansal hizmetlere erişimin yaygınlaştırılmasının yoksulluğu azaltıcı etkisi
olduğunu gözlemlemiştir.
Işık (2011) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Türkiye’de ve dünyada finansal erişim
seviyesi analiz edilmiştir. Bankacılık sektörü verileri kullanılarak yapılan araştırmada; toplam
mevduat ve kredi tutarları, gerçek kişilerin krediye erişimi ve mevduatın krediye dönüşüm
oranın artmakta olduğu ancak, kredi ve mevduatın bölgeler itibarıyla dağılımı incelendiğinde
toplam kredilerin önemli bir bölümünün İstanbul ve ülkenin batıda kalan bölgelerine
kullandırıldığı, kişi başına düşen toplam kredi tutarında da farklı bir tablo ortaya çıkmadığı
belirlenmiştir. Çalışma, kişi başına düşen bireysel kredilerin dağılımında da yine İstanbul ve
Batı bölgelerinin ön sıralarda yer aldığını ortaya koymaktadır.
Keçek ve Cinser (2005), Türk bankacılık sistemi içerisinde yer alan ticaret bankaların
2005 yılı mali tablolarından türetilen oranları kullanıldıkları çalışmada önce mali oranları
dikkate alarak benzer özellik gösteren bankaları gruplandırmak amacıyla kümeleme analizi
kullanılmışlar, daha sonra kümeleme analizi verilerine diskriminant analizi uygulamışlardır.
Araştırmada kullanılan mali oranlar bankaların çeşitli açılardan performansını ortaya
koyduğundan, çalışma performans değerlendirmesi olarak ele alınmıştır.
Bankacılık sektöründe kümeleme analizinin kullanıldığı bir başka çalışma Tunay ve
Silpagar (2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Hiyerarşik olmayan bir kümeleme yöntemi olan
K-ortalamalar tekniğinin kullanıldığı araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren ticari
bankaların; aktif büyüklüğü, toplam krediler, toplam mevduatlar, toplam öz kaynaklar, toplam
ödenmiş sermaye, net karlılık, şube sayısı ve personel sayısı olmak üzere toplam sekiz ölçek
değişken baz alınarak; 2004 yılı sonu itibariyle ticari bankaların kümelemesi yapılmıştır.
Gökgöz, Altınel, Gökgöz ve Koç (2013) ise Türk mevduat ve katılım bankalarına
yönelik olarak finansal sağlamlık göstergelerini esas alan K-ortalamalı bulanık kümeleme
analizi çalışması yapmışlardır. Çalışma sonucunda katılım bankalarının birlikte gruplandığı,
bunun yanında, sahiplik ve faaliyet gösterilen alan açısından benzer özellikler gösteren bazı
mevduat bankalarının araştırmaya konu olan tüm dönemlerde aynı grup altında gruplandığını
belirlemişlerdir. Ayrıca, finansal büyüklüğün gruplandırmada en belirleyici gösterge olmadığı
sonucuna ulaşmışlardır.
3. Erişim ve Kullanım Kavramları
Bankalar dünya genelinde daha önce hizmet sağlanmayan ya da yetersiz hizmet
sağlanan kesimlere hizmet sağlanmasındaki en önemli finansal kuruluşlardır. Birçok gelişmiş
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ülkede bu hizmetlere erişim oranı yüzde 90’lar seviyesindedir ve banka hesabı olmayan
kişilerin sayısı çok sınırlıdır. Bu ülkeler, toplumun en uzağındakileri bile, sisteme
kazandırmayı amaçlayan yeni programlar ve yeni finansal teknikler geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Hatta, bazı gelişmiş ülkelerde, belirli bankacılık hizmetlerine erişim
olmadan, bir insanın barınma, gıda, eğitim, iş, sağlık ve sosyal güvenlik gibi temel
ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılayıp karşılamayacağı tartışılmaktadır. Diğer yandan, birçok
gelişmekte olan ülkede ise genel olarak toplumun yarısından fazlasının hatta kimi bölgelerde
yüzde 95’inin finansal sistemin dışında olması dikkat çekmektedir (Işık, 2011, s.1). Ancak
bankacılık hizmetleri ulaşılabilir olmasına karşın nüfusun bir bölümü çeşitli sebeplerle bunları
kullanmamayı tercih edebilmektedir. Bir diğer ifadeyle erişim ve kullanım iki farklı durumu
ifade etmektedir.
Erişim, hizmetlerin arzı ile ilgilidir. Merton ve Bodie (1995), erişimin üç ayrı yönünden
bahsetmektedir. Birincisi, mevcudiyet boyutudur; finansal hizmetler sunulmakta mıdır,
sunuluyorsa ne miktarda sunulmaktadır? İkincisi, maliyet boyutudur; finansal hizmetlere
erişim ne kadara mal olmaktadır? Üçüncüsü ise, kalite ve çeşitlilik boyutudur; finansal
hizmetler ihtiyaçları ne kadar gidermekte ve ne kadar değişik ihtiyaçlara cevap vermektedir?
Morduch (1999), ise erişimin boyutlarını güvenilirlik, uygunluk, devamlılık ve esneklik olarak
açıklamaktadır. Güvenilirlik ihtiyaç duyulduğunda ve istendiğinde finansmana erişilebilmesini,
uygunluk finansal hizmetlere erişimin kolaylık derecesini, devamlılık finansal hizmetlerin
tekrar veya sürekli erişilebilmesini ve esneklik finansal hizmetlerin müşterilerin özel
ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir olmasını ifade etmektedir. Kempson, Whyley, Caskey ve
Collard (2000), finansal hizmetlere erişimi mahrumiyet yönünden tasnif etmektedir. Bu
çerçevede; erişim mahrumiyeti müşterilerin finansal kurumların risk analizi filtresine
takılması, durum mahrumiyeti finansal ürünlerin müşterinin ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde tasarlanmaması, fiyat mahrumiyeti finansal hizmetlerin çok maliyetli olması,
pazarlama mahrumiyeti finansal kurumların belli grupları hedef alması ve diğerlerini dışarıda
bırakması ve şahsi mahrumiyet ise kişilerin ve firmaların bankalarca dışlanacakları kaygısıyla
çaba göstermemeleri ve kendi kendilerini sistem dışı bırakmaları durumlarıdır (Işık, 2011,
s.11).
Kullanım ise arz kadar taleple de ilişkilidir. Finansal hizmetlere ulaşım konusunda,
erişim boyutu “potansiyeli”, kullanım boyutu ise “fiili durumu” ifade etmektedir. Nüfusun bir
bölümünün finansal hizmetleri kullanmama sebebi bu hizmetlere erişememesi iken, bir
bölümü ise ihtiyacı olmaması nedeniyle veya kültürel-dini sebeplerle gönüllü olarak bu
hizmetleri almamaktadır.
3.1. Erişimin ve Kullanımın Ölçülmesi
Finansal hizmetler sektörünün çoğunlukla doğru ve kapsamlı istatistiki veriler ürettiği
kabul edilir. Gelişmiş menkul kıymet piyasalarında işlemler ve fiyatlarla ilgili bilgilere gerçek
zamanlı olarak ulaşılabilmektedir. Bu ülkelerde bankacılık sisteminin ve sermaye
piyasalarının derinliği ile ilgili veriler kamuya açıktır. Bunun yanında finansal sistem verileriyle
ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler düzenli olarak hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.
Daha az bilinenler ise finansal hizmetler sektörünün ne kadar kapsayıcı olduğu ve kimlerin
hangi hizmetlere erişebildiğidir. Finansal derinlikle ilgili verilerin aksine erişim ve kullanımla
ilgili veriler henüz yeterince ulaşılabilir değildir. Örneğin bankalarda açılmış olan hesapların
toplam adedi, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla bankada ve hatta aynı bankada birden
fazla hesabı bulunabileceğinden toplam müşteri adedini aşabilir. Ayrıca düzenleyici
kuruluşlar genellikle hesap sayıları ve sahipleri ile ilgili verileri makroekonomik analizlerde
kullanılmayacağı için talep etmezler ve depolamazlar (Demirguc-Kunt ve diğerleri, 2008,
s.27).
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Diğer taraftan, birtakım sınırlılıkları bulunmasına karşın, Dünya Bankasının işaret ettiği
finansal hizmetlere erişim ve kullanım göstergeleri literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Finansal erişim göstergeleri, hizmet noktalarının coğrafi ve demografik olarak yayılımını
ortaya koymaktadır. Bölgelere göre şube ve ATM dağılımları, potansiyel müşterilerin, fiziksel
olarak en yakın hizmet noktasından ortalama ne kadar uzakta olduğunu göstermektedir.
Dünya Bankasının finansal erişim göstergeleri şu değişkenlerdir:
-

Şube dağılımı (coğrafi): 1.000 km² başına düşen şube sayısı
Şube dağılımı (demografik): 100.000 kişi başına düşen şube sayısı
ATM dağılımı (coğrafi): 1.000 km² başına düşen ATM sayısı
ATM dağılımı (demografik): 100.000 kişi başına düşen ATM sayısı

Yüksek değerler, mesafenin kısa ve erişimin kolay olduğu anlamına gelmektedir. Kişi
başına şube ve ATM dağılımları ise finansal hizmetlerin demografik yayılımını göstermekte,
bir banka ve ATM’nin kaç müşteriye hizmet verdiğini ölçmektedir. Yüksek değerler, şube
veya ATM başına daha az kişi düştüğü ve erişimin kolay olduğu anlamına gelmektedir.
Finansal kullanım göstergeleri ise, kullanımının yaygınlığını ve karşılanabilirliğini
göstermektedir. Dünya Bankası finansal kullanım göstergeleri şunlardır:
-

Kişi başına kredi sayısı (yaygınlık): 1.000 kişi başına düşen kredi sayısı
Kredi/gelir oranı (karşılanabilirlik): Ortalama kredi tutarının kişi başına gelire oranı
Kişi başına mevduat sayısı (yaygınlık): 1.000 kişi başına düşen mevduat sayısı
Mevduat/Gelir Oranı (karşılanabilirlik): Ortalama mevduat tutarının kişi başına gelire
oranı

Kişi başına düşen mevduat ve kredi hesabı sayısı, finansal hizmetlerin kullanımının
yaygınlığına işaret etmektedir. Ortalama kredi ve mevduat tutarının kişi başına gelire oranları
ise finansal hizmetlerin ortalama bir vatandaş tarafından karşılanabilme gücünü
göstermektedir. Kişi başına düşen gelire göre çok yüksek kredi ve mevduat tutarları, bu
hizmetlerin ancak üst gelir grupları tarafından kullanılabildiğini ve gelir seviyesi düşük kişilerin
finansal erişimin çok uzağında olduğunu göstermektedir (Işık, 2011, s.13).
4. Yöntem ve Araştırma
Bu araştırmada; 2010-2013 yılları arasında Türkiye’de finansal hizmetlere erişim ve
kullanım göstergelerinin il bazında ortaya konulması ve aynı yapıyı gösteren homojen il
gruplarının sınıflandırılması amaçlanmıştır. Çalışmada tek bir yıla ait değerlerin yanıltıcı bilgi
verebileceği düşüncesinden hareketle her bir değişkenin ilgili dönemdeki ortalama değerleri
dikkate alınmıştır.
4.1. Araştırmanın Metodu
Araştırmada kümeleme analizi yöntemi kullanılmıştır. Kümeleme analizi; küme adı
verilen nispeten homojen grupların iç içe durumların ya da nesnelerin sınıflandırılması için
kullanılan teknikler sınıfıdır (Akın, 2008, s.5). Bir diğer ifadeyle kümeleme analizi x veri
matrisinde yer alan ve doğal grupları kesin olarak bilinmeyen birimleri, değişkenleri ya da
birim ve değişkenleri birbirleri ile benzer olan alt kümelere (grup, sınıf) ayırmaya yardımcı
olan yöntemler topluluğudur.
Kümeleme analizi, birimleri değişkenler arası benzerlik ya da uzaklıklara dayalı olarak
hesaplanan bazı ölçülerden yararlanarak homojen gruplar oluşturmaya çalışır (Özdamar,
2004, s.279). Amaç, elemanların birbirlerine çok benzediği, ancak özellikleri birbirlerinden
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çok farklı olan kümelerin bulunması ve veri tabanındaki kayıtların bu farklı kümelere
(gruplara) bölünmesidir.
Kümeleme analizi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında fark ya da üstünlük
gözetmez. Tersine birbirine bağımlı tüm ilişkileri inceler. Aynı grup içinde yer alan nesneler;
değişkenler bakımından nispeten birbirlerine benzerlik gösterirken diğer gruptaki
nesnelerden ise farklıdırlar. Kümeleme analizi; birkaç adımdan oluşan bir çözüm sürecidir.
Veri girişi analizin ilk aşamasıdır. Yani ilk olarak doğal sınıflamaları hakkında kesin bilgilerin
bulunmadığı ana kütlelerden alınan n sayıda birimin incelenen p sayıda değişkene ilişkin
gözlem sonucu değerleri elde edilir. Böylece veri matrisi oluşturulmuş olur. Daha sonra
verinin ölçüm tipine uygun bir benzerlik ölçüsü ile nesnelerin yakınlık matrisi elde edilir.
Uygun kümeleme tekniği seçilir ve uygulanır. Tekniğin uygulanması sonucu nesneler
kümelere ayrılmış olur. Kümeleme sonuçlarının anlamlılığının yorumlandığı asama ise
analizin son aşamasıdır. Kümeleme analizi sonucunda kümeleri oluşturan elemanlar birbirine
benzerlik, başka kümelerin elemanlarından farklılık gösterirler. Kümeleme işlemi başarılı
olursa, bir geometrik çizim yapıldığında birimler küme içerisinde birbirlerine çok yakın,
kümeler ise birbirlerinden uzak olacaktır (Akın, 2008, s.6).
Kümeleme analizinde eşdeğer ölçekteki ölçeklerin kullanılması önemlidir. Bu
bağlamda, çalışmada kümeleme tekniklerinin uygulanmasından önce tüm veriler önce Z-skor
yöntemi ile bütün veri yığınlarındaki birimlerin, ortak bir birim aralığına yığılmasını sağlanmış
ve standart hale getirilmiştir.
Kümeleme analizinde kullanılan başlıca benzerlik veya uzaklık ölçüleri; Öklidyen,
Manhattan, Minkowski ve Mahalanobis ölçüleridir. Değişkenlerin kesikli ya da sürekli
olmalarına ya da değişkenlerin nominal, ordinal, aralık ya da oransal ölçekte olmalarına göre
hangi ölçünün kullanılacağına karar verilmektedir. Çalışmamızda; kullanılan değişkenler
oransal ve aralıklı ölçekle ölçülmüş olması nedeniyle öklid uzaklık ölçüsünden
yararlanılmıştır. İki nokta arasındaki öklid uzaklığı, noktalarının koordinatları arasındaki
farkların kareleri toplamının karekökü olarak tanımlanmaktadır. Kümeleme analizinde birey
ya da nesneler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için en yaygın kullanılan uzaklık ölçüsü
olan öklid uzaklığı iki nokta arasına çizilecek bir düz doğrunun uzunluğunu temel alır.
Kümeleme analizinde kullanılan üç ana yöntem; K-ortalamalar kümeleme tekniği, iki
aşamalı kümeleme tekniği ve hiyerarşik kümeleme tekniğidir. Hiyerarşik olmayan bir yapıya
sahip olan K-ortalamalar kümeleme yöntemi bir x veri setine ait d adet değişkeni ve n adet
özellik vektörünü c adet kümeye ayırma ve sınıflandırma özelliğine sahiptir. K-ortalamalar
kümeleme yöntemi, yaklaşık 200 ila 100.000 adet gözleme dayanan veri büyüklükleri için
tasarlanmıştır ve küme sayısı önceden belirlenmiş olan çalışmalarda kullanılması
önerilmektedir.
Hiyerarşik olmayan bir diğer kümeleme analiz yöntemi olan İki Aşamalı Kümeleme
Analizi, Ward’ın Minimum Varyans Yöntemi ile “K-ortalamaları” yönteminden oluşan hibrid bir
yaklaşımıdır. İki aşamadan oluşan bu yöntemde önce gözlemler teker teker işleme alınarak
ön kümelere gruplamakta, ikinci aşamada bu ön kümelere standart aşamalı kümeleme
yaklaşımları uygulanmaktadır. Chiu, Fang, Chen, Wang ve Jeris, C. (2001) tarafından
geliştirilen bu yöntemin en önemli özelliği, büyük veri setlerinde çok etkili olması ve başarıyla
uygulanabilmesidir.
Hiyerarşik Kümeleme ise, kümelerden bir eleman silme ya da eklemeyle bir ağaca
benzeyen yapı gösteren aşamalar grubudur. Bu yöntem, kümelerin bir ana küme olarak ele
alınması ve sonra aşamalı olarak içerdiği alt kümelere ayrılması veya ayrı ayrı ele alınan
kümelerin aşamalı olarak bir küme biçiminde birleştirilmesi esasına dayanır (Özkan, 2008,
s.131-148). Hiyerarşik Kümeleme temel olarak birleştirici hiyerarşik kümeleme yöntemleri ve
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ayrıştırıcı hiyerarşik kümeleme yöntemleri olmak üzere başlıca iki türe sahiptir. Birleştirici
hiyerarşik kümeleme yönteminde başlangıçta her bir gözlem, bağımsız bir küme olarak
değerlendirilir ve daha sonra tekrarlı bir biçimde, bütün gözlemleri içeren tek bir küme elde
edilene kadar, her bir gözlem veya gözlem kümesinin, kendisine en yakın olan gözlem ya da
gözlem kümesi ile bir küme oluşturması sağlanır. Ayrıştırıcı hiyerarşik kümelemede ise,
başlangıçta bütün gözlemler tek bir küme olarak değerlendirilir ve daha sonra tekrarlı bir
biçimde, bütün gözlemler birbirlerinden bağımsız tek bir küme oluncaya kadar, her bir gözlem
ya da gözlem kümesi, kendisine en uzak olan gözlem ya da gözlem kümesinden ayrılıp, yeni
bir küme oluşturacak şekilde ayrıştırılır (Yeşilbudak, Kahraman ve Karacan, 2011, s.29).
Hiyerarşik Kümeleme yönteminde hesaplamalar oldukça hızlı olmasına karşın çok büyük
örnekleri analiz etmede uygun değildir (Hair, Anderson, Tatham ve Black, 1998, s.498).
Çalışmada incelenen örneğin çok sayıda olmamasından dolayı birbirine benzer il gruplarını
belirleyebilmek amacıyla Birleştirici Hiyerarşik Kümeleme Yöntemi tercih edilmiştir. Bu
yöntemde kümeler aşağıdan merkeze doğru oluşturulmakta, başlangıçta her biri ayrı küme
kabul edilen gözlemlerden aralarında en fazla benzerlik olan i kümesi ile j kümesi aşamalarla
birleştirilmekte ve bu işlem tek bir küme elde edilene kadar tekrarlanmaktadır.
Aralarında en fazla benzerlik bulunan değişkenlerin bir kümede toplanmasında ise
bağlantı fonksiyonları kullanılmaktadır. Literatürde çok sayıda bağlantı yöntemi bulunmakla
birlikte en yaygın kullanılanlar; Tek Bağlantı Kümeleme Yöntemi, Tam Bağlantı Kümeleme
Yöntemi ve Ortalama Bağlantı Kümeleme Yöntemidir.
Tek Bağlantı Kümeleme Yöntemi, küme elemanları arasındaki en düşük uzaklık değeri
temel alınarak kümelerin oluşturulması esasına dayanır. Kümeler, her biri ayrı bir küme
olarak kabul edilen birimlerin birleştirilmesiyle oluşturulur. En yakın komşular, yani minimum
uzaklığa ya da maksimum benzerliğe sahip olan küme çiftleri bir araya getirilir.
Tam Bağlantı Kümeleme Yöntemi iki kümenin elemanları arasındaki en yüksek
uzaklığın minimum değerini temel alır. Bu yöntem tek bağlantı tekniği ile benzer özellikler
göstermektedir. İki tekniği birbirinden ayıran en önemli fark ise tek bağlantı tekniğindeki
minimum uzaklık yerine, tam bağlantı tekniğinde iki nesne arasındaki maksimum uzaklığın
kullanılmasıdır.
Ortalama Bağlantı Kümeleme Yöntemi kümeler arasındaki ortalama uzaklığın en düşük
değerini temel alır. Tek bağlantılı teknikte işlemlerin uzun sürmesi, tam bağlantılı teknikte ise,
aynı küme içerisindeki bireylerin uzaklıklarının belli bir değerden küçük olması durumunda
tüm kümelerin sağlıklı oluşturulmasının garanti edilememesi gibi nedenlerle ortalama
bağlantı yönteminin kullanılması alternatif olarak önerilmektedir. Çalışmada kullanılan
Ortalama Bağlantı Kümeleme tekniğinde iki küme arası mesafe, her biri bir gruptan olacak
olan tüm nesne çiftleri arasındaki ortalama mesafedir.
Çalışmada Hiyerarşik Kümeleme sonuçlarını göstermede ise Dendrogram Yöntemi
kullanılmıştır. Hiyerarşik kümeleme tekniğiyle elde edilen kümelerin görselleştirilmesini
sağlayan dendogramın yapısı kökler, iç düğüm ve yapraklardan oluşur. Dendogram kökü tüm
birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan ana kümeyi, yaprakları bir araya getirilmeyen tek bir
birimden oluşan kümeleri içerir. İç düğümleri ise, birimlerin bir araya gelerek oluşturdukları
kümeyi gösterir. Ölçek üzerinde kümelerin birleşme noktaları, hangi grupların oluştuğunu
ortaya koyduğu gibi aynı zamanda aralarındaki mesafeyi de göstermektedir. Birimler
arasındaki mesafeler eşittir. Araştırmada bu yöntemin uygulanması ile iller 0-25 birim
arasındaki ölçeklendirilmiş mesafelerde gruplandırılmıştır. Dendrogramdaki yatay çizgiler
mesafeyi, dikey çizgiler ise birleşen kümeleri göstermektedir.
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4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Dünya Bankasının işaret ettiği ve çalışmada esas alınan coğrafi ve nüfusa dayalı
göstergelerin hesaplanmasında nüfus dağılımı dikkate alınmamaktadır. Oysaki banka
şubeleri ve ATM’ler kentlerde yoğunlaşmıştır ve gerçekte daha çok kentlerde yaşayanlar için
erişilebilir durumdadırlar.
Dünya Bankası tarafından finansal kullanımın yaygınlık göstergeleri olarak ise 1.000
kişi başına düşen mevduat ve kredi adetleri dikkate alınmaktadır. Ülkemizde sadece
mevduat adetlerinin illere göre raporlanmasından dolayı çalışmamızda finansal kullanımın
yaygınlık göstergesi olarak 1.000 kişi başına düşen mevduat sayısı kullanılmıştır.
Karşılanabilirlik göstergelerinde de TÜİK’in 2001 yılından sonra illerin milli gelirden aldıkları
payları yayınlamaması nedeniyle GSYH bilgilerine ulaşılamamış ve bu nedenlerle kullanım
ile ilgili göstergeler olarak, illerin ortalama mevduat ve kişi başına düşen nakdi kredi
tutarlarının kişi başına gayrisafi katma değerlerine (GSKD) oranları kullanılmıştır. GSKD
verilerinin TÜİK tarafından il bazında değil istatistiki bölge sınıflandırmasındaki 26 bölgeye
kadar yayınlanması çalışmanın bir diğer sınırlılığıdır. Diğer taraftan finansal erişim ve
kullanımı etkileyebilecek olan; bir hesap açmak için gerekli olan evrak sayısı ve en az bakiye,
ücretler ve komisyonlar, fiyat uygunluğu, prosedürler, sosyal, kültürel ve dini faktörler gibi
engeller, sınırlar ve dışlanma nedenleri de araştırmanın kapsamı dışındadır.
4.3. Veriler
Bankacılık sistemine coğrafi erişimin hesaplanmasında 1.000 km² ye düşen şube ile
ATM sayıları ve demografik erişimin hesaplanmasında ise 100.000 kişi başına düşen şube
ve ATM sayıları kullanılmıştır. Demografik ve coğrafi olarak yüksek şube ve ATM yoğunluğu
bireyler ve işletmeler için finansal hizmetlere daha fazla erişimi ifade etmektedir. Bankacılık
hizmetlerine coğrafi ve demografik erişimle ilgili göstergeler Tablo 1’de verilmiştir. Ülke
genelinde 2011-2012 döneminde bankacılık hizmetlerine erişimin yaygınlaşmakta olduğu
görülmektedir. Ödemeler sisteminin en önemli unsurlarından biri olan ATM sayısındaki artış
oranı şube sayısındaki artıştan yüksektir. Ayrıca ATM ile birlikte diğer şubesiz bankacılık
kanallarının gelişmesinin de finansal hizmetlere erişimi artırabildiği göz ardı edilmemelidir.
Tablo 1: İllere Göre Coğrafi ve Demografik Bankacılık Hizmetlerine Erişim Göstergeleri
1.000 km² ye düşen şube sayısı

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
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2010
2011
2012
2013
16,73
17,23
18,30
20,08
4,60
4,60
4,86
5,52
5,16
5,30
5,57
5,77
1,91
2,17
2,17
2,52
3,39
3,77
3,89
4,14
6,66
6,66
6,84
7,36
38,89
40,67
42,67
45,63
19,29
20,06
20,97
22,70
2,01
2,21
2,21
2,62
4,07
4,34
4,48
4,62
16,45
17,21
17,46
18,85
9,40
9,81
10,43
11,26
10,09
10,58
11,06
11,54
5,58
6,01
6,22
7,08
2,14
2,14
2,41
2,67
6,50
6,73
6,97
7,43
1,45
1,58
1,58
1,70
2,40
2,96
3,10
3,24
4,57
4,69
4,81
5,29
5,19
5,33
5,47
5,47
32,98
34,63
36,56
39,22
6,93
6,83
7,14
7,84

1.000 km² ye düşen ATM
100.000 Kişi başına düşen
100.000 Kişi başına
sayısı
şube sayısı
düşen ATM sayısı
2010
2011
2012
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012
42,58
49,77
54,32 11,27 11,48 12,09 13,12 28,68 33,15 35,90
10,65
11,18
11,70
5,92
5,89
6,22
7,03 13,71 14,31 14,95
12,16
13,93
14,61 10,90 11,16 11,65 12,02 25,66 29,34 30,54
4,44
5,04
5,04
4,06
4,50
4,53
5,26
9,41 10,44 10,50
9,42
11,17
12,30
7,15
7,92
8,16
8,62 19,87 23,49 25,80
17,01
18,06
19,64 11,35 11,76 12,10 13,04 28,97 31,88 34,75
99,83
111,88
119,75 20,71 21,12 21,83 22,97 53,15 58,11 61,26
58,63
63,11
70,46 20,27 20,41 20,84 21,87 61,62 64,20 70,01
4,03
4,63
4,63
9,48 10,24 10,31 12,65 18,97 21,40 21,57
8,28
10,04
10,99 18,21 19,23 19,75 20,08 37,02 44,47 48,48
55,92
63,26
68,95 13,13 13,61 13,71 14,59 44,65 50,04 54,15
34,27
38,49
41,25 11,80 12,30 13,01 14,02 43,04 48,25 51,43
27,40
28,36
29,80 11,18 11,75 12,21 12,69 30,36 31,50 32,90
12,45
15,24
15,88
5,10
5,34
5,43
6,03 11,37 13,54 13,85
4,28
4,81
5,35 10,75 10,43 11,87 13,22 21,50 23,46 26,39
15,56
20,67
22,06 12,42 14,23 14,70 15,32 29,73 43,66 46,54
4,24
4,60
4,85
4,70
4,96
4,95
5,27 13,72 14,49 15,24
5,92
6,91
6,91
5,17
6,24
6,52
6,82 12,78 14,56 14,53
12,01
14,90
17,78 14,01 14,10 14,23 15,52 36,87 44,85 52,65
12,33
14,02
15,00 14,29 15,17 15,33 15,16 33,99 39,92 42,07
93,14
108,67
121,62 13,78 14,22 14,81 15,58 38,92 44,61 49,25
19,60
23,62
25,73 14,07 13,98 14,38 15,53 39,76 48,31 51,85
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Tablo 1: İllere Göre Coğrafi ve Demografik Bankacılık Hizmetlerine Erişim
Göstergeleri (Devamı)
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İçel
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

3,20
3,34
3,47
3,74
6,54
6,81
7,47
4,45
5,00
5,24
5,39
10,00
11,96
12,50
10,08
10,42
11,01
12,88
26,26
31,01
32,45
5,39
5,59
5,72
6,64
15,06
15,85
16,90
12,73
12,34
13,88
15,81
38,57
45,12
52,06
10,00
9,84
10,33
10,99
28,04
30,83
34,77
4,53
4,53
5,17
5,49
12,07
12,71
14,33
2,30
2,22
2,22
2,22
5,71
5,97
6,31
2,25
2,45
2,53
2,72
7,11
8,17
8,53
6,55
6,91
7,48
8,42
23,45
26,69
30,36
21,91
22,64
25,27
27,61
48,07
54,49
62,09
6,88
7,17
7,47
7,76
16,54
20,05
20,64
2,17
2,33
2,33
3,11
4,82
5,28
6,06
1,39
1,39
1,67
1,81
4,74
5,71
6,13
18,69
19,38
20,92
23,15
49,05
58,99
65,85
3,34
3,34
3,62
3,90
6,97
7,80
8,92
6,31
6,20
6,20
6,65
17,47
19,28
19,28
11,09
11,67
12,31
13,67
28,82
33,46
37,84
563,28 585,48 615,58 656,97 1.350,81 1.519,19 1.694,72
59,76
62,25
64,25
68,74
165,45
185,43
204,07
4,22
4,36
4,77
5,60
11,34
13,00
14,80
7,06
7,06
7,54
7,79
18,25
21,66
26,53
2,48
2,59
2,71
3,50
5,52
6,54
6,99
2,17
2,27
2,37
2,47
5,62
6,11
6,11
3,80
3,88
3,88
4,03
7,98
8,74
9,96
8,01
8,47
9,00
10,17
20,16
23,38
25,72
5,91
6,13
6,56
7,00
19,26
19,48
20,35
7,30
7,30
7,30
7,94
21,43
25,56
28,41
3,22
3,37
3,83
4,29
8,12
9,49
10,41
7,00
7,00
7,00
7,70
16,11
16,81
19,61
54,62
59,31
63,99
71,44
211,02
249,08
275,84
5,12
5,59
6,15
6,62
11,07
12,77
14,24
4,58
4,58
4,91
5,33
12,49
14,98
16,31
3,80
4,30
4,79
5,54
12,56
15,95
17,02
11,19
11,04
11,41
12,55
29,33
33,79
37,34
4,54
4,88
5,34
6,13
9,31
10,11
11,92
13,36
13,82
13,98
14,90
54,91
59,08
63,17
1,49
1,49
1,74
1,74
4,71
5,21
5,83
6,86
7,05
7,23
8,16
16,51
18,92
22,44
3,26
3,67
3,67
4,21
9,78
10,45
10,86
10,92
10,92
11,59
12,60
24,53
29,57
33,10
9,07
9,70
10,01
12,20
22,84
29,72
34,73
10,96
11,98
12,75
13,77
28,81
35,70
38,25
19,26
20,08
21,72
24,79
56,56
70,90
78,48
13,24
13,67
14,31
15,81
35,99
41,65
46,35
2,74
2,74
3,29
3,65
6,39
7,49
8,40
4,30
4,30
4,30
4,81
9,28
10,66
11,52
2,31
2,31
2,49
2,73
5,50
5,81
6,27
3,00
3,21
3,88
4,29
7,45
9,21
10,55
2,80
2,94
3,08
3,64
7,13
8,25
9,09
16,40
17,03
17,97
21,76
59,60
68,90
75,52
5,96
6,25
6,35
6,75
13,90
15,29
16,48
21,44
22,51
23,80
25,73
52,32
62,39
66,25
1,69
1,82
1,82
1,82
4,29
4,42
4,55
6,53
7,27
7,46
8,39
16,59
20,70
22,00
1,57
1,83
1,87
2,13
4,66
5,40
5,92
30,57
31,75
32,92
34,10
101,12
111,70
131,69
3,13
3,13
3,48
3,77
6,11
6,96
7,39
19,94
20,54
21,45
22,06
64,05
73,42
79,46

13,40
10,65
12,77
5,36
9,76
15,62
7,60
12,00
7,41
11,90
8,82
11,21
10,80
3,98
7,36
6,51
12,49
10,44
22,59
18,18
5,84
12,74
9,46
7,29
13,84
11,10
9,76
13,82
9,46
8,12
12,69
10,38
9,31
6,21
10,73
5,37
21,16
2,95
13,10
7,10
9,04
6,05
13,45
10,77
9,90
4,99
12,33
10,28
3,49
4,65
13,03
9,71
13,09
16,95
10,35
3,48
12,76
9,24
10,65

14,11
11,97
13,05
5,41
9,35
15,03
7,52
12,08
7,94
12,29
8,84
11,68
11,33
3,67
7,67
6,35
13,37
10,85
22,84
18,86
5,98
13,20
9,83
7,52
14,18
11,55
10,18
13,52
9,95
8,04
13,42
11,18
9,75
6,86
10,89
5,63
21,35
2,89
13,42
8,00
9,10
6,39
14,55
11,03
10,23
4,83
12,31
10,53
3,61
4,59
13,01
10,36
13,86
16,46
11,48
4,11
13,07
9,45
11,10

14,10
12,64
13,68
5,46
10,39
15,76
8,53
11,93
8,22
13,17
9,61
12,16
11,09
4,29
8,22
6,83
13,20
11,35
23,62
19,27
6,49
13,77
10,19
7,87
14,17
12,08
10,92
13,48
11,30
8,04
14,19
12,23
10,29
7,61
11,22
6,08
21,27
3,39
13,68
7,93
9,31
6,50
15,42
11,75
10,71
5,79
12,42
11,39
4,26
4,71
13,38
10,42
14,65
16,23
11,69
4,09
13,22
10,81
11,71

14,67
12,97
15,78
6,28
11,66
16,81
8,98
11,82
9,00
14,63
10,25
12,47
14,14
4,76
8,98
7,35
14,12
12,43
24,66
20,34
7,53
13,90
13,03
8,31
14,40
13,43
11,65
14,68
12,53
8,55
15,45
12,99
11,19
8,79
12,21
6,93
22,27
3,39
15,41
9,02
10,25
7,82
16,45
13,19
11,73
6,37
13,69
12,50
4,61
5,47
15,78
11,36
15,83
16,39
12,99
4,58
13,17
11,93
12,13

27,36
23,91
33,27
14,98
29,57
43,80
20,27
29,78
23,40
42,64
19,34
26,95
23,92
13,53
19,32
13,56
34,58
27,13
54,17
50,34
15,70
32,95
21,06
18,89
29,07
27,94
31,81
40,57
23,89
18,68
49,03
22,44
25,40
20,52
28,13
11,01
86,97
9,34
31,52
21,31
20,30
15,23
35,35
31,62
26,90
11,64
26,64
24,45
8,66
11,86
47,36
22,66
31,95
43,03
26,33
10,33
42,21
18,06
34,21

28,78
28,62
38,84
15,34
34,20
47,08
21,13
32,52
26,51
47,49
21,27
32,66
25,68
15,06
23,33
14,83
41,58
31,12
59,27
56,19
17,83
40,50
24,79
20,28
31,97
31,86
32,36
47,33
28,05
19,28
56,38
25,56
31,90
25,46
33,36
11,65
91,25
10,13
36,01
22,81
24,64
19,57
43,34
38,94
31,16
13,21
30,54
26,47
10,37
12,88
52,66
25,32
38,42
39,97
32,67
12,13
46,00
21,04
39,68

30,37
30,19
40,29
16,14
38,96
53,04
23,64
33,96
27,76
53,43
23,62
33,61
28,84
15,72
25,88
16,81
41,04
34,88
65,02
61,22
20,13
48,41
26,34
20,34
36,41
34,51
33,85
52,46
30,74
22,52
61,17
28,31
34,18
27,02
36,70
13,58
96,11
11,37
42,43
23,51
26,57
22,55
46,27
42,45
34,67
14,80
33,28
28,71
11,58
13,92
56,20
27,04
40,77
40,57
34,48
12,93
52,88
22,95
43,36

Kaynak: BDDK, TBB, TKBB

Finansal kullanımın yaygınlık göstergeleri olarak Dünya Bankası’nın 1.000 kişi başına
düşen kredi ve mevduat sayılarını esas almasına karşın ülkemizde kredi adetlerinin illere
göre raporlanmaması nedeniyle araştırmamızda finansal kullanımın yaygınlık göstergesi
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olarak 1.000 kişi başına düşen mevduat sayısı kullanılmıştır. Kişi başına düşen mevduat
hesabı sayısındaki artışlar, kullanımının yaygınlaştığını göstermektedir.
Çalışmada karşılanabilirlik ile ilgili göstergeler olarak ise illerin ortalama mevduat ve
kişi başına düşen nakdi kredi tutarlarının kişi başına gayrisafi katma değerlerine (GSKD)
oranları kullanılmıştır. Kişi başına düşen GSKD’ye göre çok yüksek kredi ve mevduat
tutarları, bu hizmetleri daha çok üst gelir gruplarının kullanılabildiğine ve gelir seviyesi
düşük olanların finansal erişimin uzağında olduğuna işaret etmektedir.
Tablo 2: İllere Göre Finansal Kullanım Yaygınlık Göstergeleri

Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İçel
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
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Nüfus Başına Ortalama Kredi /
Kişi Başına GSKD (TL)
2010
2011
2012
2013
0,50
0,59
..
..
0,27
0,33
..
..
0,29
0,32
..
..
0,14
0,17
..
..
0,27
0,31
..
..
0,41
0,47
..
..
0,76
0,80
..
..
0,60
0,67
..
..
0,36
0,44
..
..
0,36
0,42
..
..
0,40
0,44
..
..
0,35
0,41
..
..
0,29
0,31
..
..
0,22
0,29
..
..
0,28
0,33
..
..
0,21
0,27
..
..
0,16
0,18
..
..
0,25
0,34
..
..
0,26
0,29
..
..
0,33
0,39
..
..
0,36
0,41
..
..
0,35
0,39
..
..
0,37
0,42
..
..
0,39
0,44
..
..
0,54
0,58
..
..
0,32
0,38
..
..
0,23
0,23
..
..
0,30
0,34
..
..
0,34
0,40
..
..
0,31
0,39
..
..
0,31
0,37
..
..
0,30
0,33
..
..
0,76
0,93
..
..
0,31
0,36
..
..
0,25
0,31
..
..
0,14
0,19
..
..
0,75
0,82
..
..
0,30
0,39
..
..
0,25
0,32
..
..
0,44
0,52
..
..
0,83
0,88
..
..
0,46
0,51
..
..
0,35
0,42
..
..
0,43
0,44
..
..
0,39
0,44
..
..
0,37
0,44
..
..
0,37
0,45
..
..
0,50
0,61
..
..
0,36
0,39
..
..
0,26
0,31
..
..
0,34
0,43
..
..
0,26
0,31
..
..
0,48
0,44
..
..

1.000 Kişi başına düşen mevduat
sayısı
2010
2011
2012
2013
2.010
1.661
1.676
..
898
958
960
..
1.482
1.681
1.682
..
682
740
747
..
1.328
1.501
1.511
..
1.699
1.949
2.018
..
2.362
2.621
2.625
..
1.946
2.314
2.239
..
1.568
1.683
1.709
..
2.557
2.743
2.642
..
1.869
2.095
2.148
..
1.829
2.032
2.040
..
1.671
1.929
1.969
..
668
755
822
..
1.527
1.722
1.796
..
1.957
2.455
2.550
..
877
982
1.015
..
754
877
914
..
1.845
2.054
2.053
..
1.989
2.332
2.460
..
1.464
1.666
1.706
..
1.948
2.215
2.254
..
1.591
1.840
1.759
..
1.613
1.833
1.804
..
1.773
2.031
2.072
..
732
794
820
..
1.482
1.671
1.694
..
2.213
2.388
2.406
..
1.297
1.411
1.411
..
1.656
2.056
2.131
..
1.280
1.378
1.383
..
1.885
2.162
2.151
..
950
1.058
1.098
..
1.982
2.201
2.162
..
1.372
1.527
1.526
..
715
788
806
..
1.152
1.320
1.383
..
992
1.080
1.139
..
1.850
2.288
2.369
..
1.407
1.579
1.620
..
1.980
2.145
2.106
..
2.134
2.368
2.400
..
962
1.034
1.037
..
1.705
2.009
2.067
..
1.548
1.796
1.864
..
1.266
1.355
1.362
..
1.796
2.055
2.085
..
1.381
1.583
1.600
..
1.519
1.719
1.718
..
2.029
2.215
2.241
..
1.829
2.072
2.134
..
1.032
1.203
1.201
..
1.617
1.761
1.733
..

Ortalama Mevduat / Kişi Başına GSKD
(TL)
2010
2011
2012
2013
0,31
0,25
..
..
0,20
0,18
..
..
0,18
0,16
..
..
0,21
0,20
..
..
0,28
0,25
..
..
0,16
0,13
..
..
0,50
0,42
..
..
0,23
0,20
..
..
0,21
0,18
..
..
0,12
0,11
..
..
0,20
0,18
..
..
0,20
0,17
..
..
0,22
0,18
..
..
0,33
0,29
..
..
0,16
0,15
..
..
0,07
0,06
..
..
0,18
0,15
..
..
0,24
0,21
..
..
0,11
0,09
..
..
0,13
0,11
..
..
0,22
0,18
..
..
0,16
0,14
..
..
0,17
0,14
..
..
0,19
0,16
..
..
0,25
0,22
..
..
0,34
0,28
..
..
0,09
0,07
..
..
0,13
0,11
..
..
0,26
0,23
..
..
0,23
0,20
..
..
0,17
0,15
..
..
0,21
0,15
..
..
0,35
0,36
..
..
0,17
0,16
..
..
0,16
0,13
..
..
0,29
0,25
..
..
0,36
0,35
..
..
0,30
0,28
..
..
0,16
0,14
..
..
0,28
0,25
..
..
0,52
0,45
..
..
0,25
0,21
..
..
0,25
0,22
..
..
0,18
0,15
..
..
0,24
0,21
..
..
0,24
0,21
..
..
0,18
0,15
..
..
0,35
0,29
..
..
0,16
0,12
..
..
0,15
0,14
..
..
0,24
0,21
..
..
0,20
0,17
..
..
0,27
0,18
..
..
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Tablo 2: İllere Göre Finansal Kullanım Yaygınlık Göstergeleri (Devamı)
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

0,38
0,27
0,34
0,35
0,21
0,50
0,14
0,39
0,28
0,31
0,31
0,44
0,25
0,45
0,31
0,31
0,29
0,25
0,20
0,31
0,31
0,43
0,35
0,35
0,22
0,31
0,28
0,51

0,44
0,32
0,40
0,41
0,28
0,55
0,20
0,42
0,33
0,37
0,38
0,55
0,27
0,49
0,32
0,38
0,36
0,29
0,23
0,35
0,35
0,53
0,37
0,39
0,29
0,33
0,33
0,45

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

1.370
1.711
1.194
1.558
637
2.341
650
1.787
1.237
1.592
1.005
2.662
1.415
1.508
778
1.657
1.446
570
656
1.842
1.320
1.928
2.353
1.775
684
1.729
1.495
1.760

1.525
1.986
1.338
1.768
694
2.516
727
1.928
1.368
1.771
1.086
2.969
1.550
1.655
855
1.907
1.688
612
690
2.006
1.489
2.218
2.459
2.014
765
1.898
1.663
2.039

1.505
2.001
1.382
1.852
723
2.539
756
1.976
1.371
1.680
1.116
2.899
1.543
1.672
909
1.890
1.751
629
704
2.044
1.501
2.179
2.340
2.024
778
1.899
1.713
2.023

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

0,25
0,12
0,27
0,17
0,24
0,24
0,20
0,26
0,18
0,15
0,24
0,11
0,12
0,23
0,22
0,20
0,24
0,26
0,19
0,14
0,15
0,23
0,31
0,28
0,27
0,16
0,16
0,38

0,23
0,11
0,20
0,16
0,20
0,23
0,19
0,21
0,16
0,14
0,16
0,11
0,11
0,20
0,19
0,19
0,22
0,24
0,19
0,12
0,13
0,21
0,26
0,24
0,30
0,15
0,15
0,22

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Kaynak: BDDK, TBB, TÜİK

4.4. Ampirik Bulgular
Hiyerarşik kümeleme analizi sonuçlarını göstermede dendrogram yöntemi ve öklid
yakınlık matrisi kullanılmıştır. Dendrogram soldan sağa 0-25 birim olarak ölçeklendirilmiştir.
Birimler arasındaki mesafeler eşittir. Yatay çizgiler mesafeyi, dikey çizgiler ise birleşen
kümeleri göstermektedir. Ölçek üzerinde kümelerin birleşme noktaları, hangi grupların
oluştuğunu gösterdiği gibi aynı zamanda aralarındaki mesafeyi de ortaya koymaktadır.
Araştırmada bu yöntemin uygulanması sonucunda iller 0-25 birim arasındaki ölçeklendirilmiş
mesafelerde gruplandırılmıştır. Öklid yakınlık matrisinde yer alan katsayılar ise yakınlığın
derecesini, değerler ve seçenekler arasındaki ilişkiyi sıfır değerine yaklaşımı ile ortaya
koymaktadır. Değerlerinin 0,00 olması birbirlerine tıpa tıp uyduğunu göstermektedir. Yakınlık
matrisinde sıfıra en yakın değer en yüksek ilişkiyi gösterirken, sıfırdan uzaklaşıldıkça
seçenekler arasındaki ilişki azalmaktadır.
4.4.1. Bankacılık Hizmetlerine Erişime Ait Bulgular
Finansal hizmetlere erişim küme yapısını gösteren dendogram Şekil 1’de verilmiştir.
Burada küme içerisindeki homojen yapıyı ve kümeler arasındaki heterojen yapıyı bozmamak
suretiyle küme sayısının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu yapılırken yatay eksen boyunca
sağdan sola doğru gidilerek birleşimler arasındaki boşluklar dikkate alınmıştır. Kümeleme analizi
sonucu birbirlerine en çok benzeyen iller 1 birimlik mesafede grup oluştururken, en az
benzeyenler 25 birimlik mesafede bir araya gelmektedir. Dendogram incelendiğinde 1 birimlik
mesafede benzeyen illerin 14 kümede bir araya geldiği görülmektedir. Kendi başlarına küme
oluşturan il sayısı ise 25’dir. Beş birimlik uzaklıkta ise 8 küme tek ilden oluşurken, bir araya gelen
illerin oluşturduğu küme sayısı 6’ya düşmektedir. Ancak bu mesafede de tek başına küme
oluşturan il sayısı fazla olduğu için, yalnızca bir ilin tek başına küme oluşturduğu 9 birimlik
mesafe referans alınmıştır. Bu noktada 6 küme ortaya çıkmakta olup, kümeleri oluşturan iller ve
bunlara ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Finansal Erişim Dendogram
0…………...…………5…….…....……...…10…….…....……...…15…….…....……...…20…….…....……...…25

İller
Aksaray
Niğde
Elazığ
Kilis
Kars
Erzurum
Malatya
Ardahan
Yozgat
Karaman
Tokat
Gümüşhane
Konya
Çorum
Afyon
Kırşehir
Sivas
Bayburt
Ordu
Gaziantep
Hatay
Kahramanmaraş
Osmaniye
Adıyaman
Bitlis
Iğdır
Batman
Siirt
Bingöl
Şırnak
Diyarbakir
Mardin
Şanlıurfa
Van
Ağrı
Muş
Hakkari
Ankara
Antalya
İzmir
Muğla
Denizli
Nevşehir
Bilecik
Isparta
Karabük
Burdur
Rize
Trabzon
Aydın
Tekirdağ
Balıkesir
Eskişehir
Bolu
Çanakkale
Kırklareli
Bursa
Yalova
Tunceli
Edirne
Çankırı
Kastamonu
Sakarya
Zonguldak
İçel
Manisa
Samsun
Kırıkkale
Kütahya
Düzce
Bartın
Kayseri
Giresun
Amasya
Uşak
Erzincan
Sinop
Adana
Artvin
Kocaeli
İstanbul
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Tablo 3: Finansal Erişim Kümeler ve Tanımlayıcı İstatistikler

Kümeler

İller

1.000 km² başına
düşen ATM
sayısı

1.000 km² başına
düşen şube sayısı

100.000 kişi
başına düşen
şube sayısı

100.000 kişi başına
düşen ATM sayısı

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Ortalama

Standart
Sapma

Küme-1

Aksaray, Niğde,
Elazığ, Kars, Kilis,
Erzurum, Malatya,
Ardahan, Yozgat,
Karaman, Tokat,
Gümüşhane, Konya,
Çorum,
Afyonkarahisar,
Kırşehir, Sivas,
Bayburt, Ordu,
Gaziantep, Hatay

6,07

5,90

15,18

14,83

9,77

1,61

23,88

2,59

Küme-2

Kahramanmaraş,
Osmaniye, Adıyaman,
Bitlis, Iğdır, Batman,
Siirt, Bingöl, Şırnak,
Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Van, Ağrı,
Muş, Hakkari

3,89

2,29

9,93

6,21

5,30

1,09

13,66

2,56

Küme-3

Ankara, Antalya, İzmir,
Muğla

35,12

22,50

104,65

58,35

20,80

1,15

67,54

16,45

Küme-4

Denizli, Nevşehir,
Bilecik, Isparta,
Karabük, Rize, Burdur,
Trabzon, Aydın,
Tekirdağ, Balıkesir,
Eskişehir, Bolu,
Çanakkale, Kırklareli,
Bursa, Yalova,
Tunceli, Edirne

12,22

9,32

38,38

30,88

13,99

1,25

42,78

5,25

Küme-5

Çankırı, Kastamonu,
Sakarya, Zonguldak,
İçel, Manisa, Samsun,
Kırıkkale, Kütahya,
Düzce, Bartın,
Kayseri, Giresun,
Amasya, Uşak,
Erzincan, Sinop,
Adana, Artvin, Kocaeli

12,28

13,10

38,68

52,30

12,25

2,02

34,05

6,10

Küme-6

İstanbul

605,32

…

1.521,57

…

23,43

.

59,48

…
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Coğrafi erişim değerleri (1.000 km² başına düşen ATM ve şube sayısı) müşterilerin
fiziki hizmet noktalarına ortalama yakınlıklarını göstermektedir. Yüksek değerler, coğrafi
mesafenin kısa ve erişimin kolay olduğunu belirtmektedir. Demografik erişim değerleri ise
(100,000 kişi başına düşen şube ve ATM sayıları) bir banka şubesi ve ATM’nin ortalama kaç
kişiye hizmet verdiğini ölçmektedir. Yüksek değerler, şube veya ATM başına daha az kişi
düştüğünü ve erişimin kolaylaştığını ortaya koymaktadır.
Finansal hizmetlere coğrafi ve demografik erişim açısından en düşük değerlere sahip
olan Küme-2’de 16 il yer almaktadır. Bu kümede finansal erişim değişkenlerine bağlı yakınlık
katsayılarına göre, birbirine en çok benzeyen iller 0,05 öklid mesafedeki Adıyaman ile Bitlis,
en az benzeyen iller ise 1,04 öklid mesafedeki Muş ve Osmaniye’dir (Finansal erişim
kümelerindeki illerin öklid yakınlık matrisleri ekteki Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8 ve
Tablo 9’da gösterilmiştir).
Küme-2’ye göre daha iyi değerlere sahip olmasına karşın, ülke geneli ile
karşılaştırıldığında, Küme-1’in de oldukça düşük erişim ortalamalara sahip olduğu
görülmektedir. Bu kümede 21 il bulunmakta olup en fazla benzerlik gösteren illerin 0,04 öklid
uzaklıktaki Niğde ile Aksaray, en az benzerlik gösteren illerin ise 1,13 öklid mesafede Çorum
ve Kars olduğu belirlenmiştir.
19 ilin bulunduğu Küme-4 ile 20 ilin yer aldığı Küme-5 in ortalama coğrafi erişim
göstergeleri oldukça yakındır. Bu kümeler 100.000 kişi başına düşen ATM sayısı değişkeni
açısından farklılaşmaktadır. Küme-4’de en yakın iller 0,09 öklid uzaklıktaki Balıkesir ile
Eskişehir ve en uzak iller 1,20 öklid mesafede Tunceli ile Yalova’dır. Küme-5 de ise Bartın ile
Kayseri 0,04 öklid mesafede en yakın, Kocaeli ile Kütahya 2.50 öklid mesafede en uzak iller
konumundadırlar.
İstanbul ilinin tek başına oluşturduğu Küme-6 dışarıda bırakıldığı zaman Küme-3’ün
ortalama değerlerin diğer kümelerin oldukça üzerinde olduğu ve ülke geneline göre
farklılaştığı görülmektedir. Bu kümede finansal hizmetlere coğrafi ve demografik erişim
yüksektir.
Diğer bölgelere göre oldukça yüksek erişim değerlerine sahip olan İstanbul’un bütün
iller arasında en fazla benzerlik gösterdiği il 11,25 öklid mesafedeki Kocaeli iken, en az
benzeştiği il 13,92 öklid uzaklıktaki Muş’tur. Bu uzaklık aynı zamanda finansal erişim
değişkenlerine bağlı benzerlik katsayılarına göre birbirine en az benzeyen iki ilin uzaklık
değeridir. Tüm iller dikkate alındığında ise birbirine en çok benzeyen iller 0,04 öklid
uzaklıktaki Niğde ile Aksaray ve Kayseri ile Bartın’dır.
4.4.2. Bankacılık Hizmetlerinin Kullanımına Ait Bulgular
Finansal hizmetlerin kullanımı ile ilgili illerin kümeleme yapısını gösteren dendogram
Şekil 1’de sunulmuştur. Bir birimlik mesafede benzeyen illerin bir araya gelerek 6 küme
oluşturduğu görülürken 70 il kendi başlarına kümelenmektedir. Beş birimlik mesafede kendi
başlarına hareket eden illerin sayısı 5’e düşmekte, bir araya gelen illerin oluşturduğu küme
sayısı 8’e yükselmektedir. Tüm illerin diğerleri ile kümelendiği 9 birimlik mesafede ise 6 küme
ortaya çıkmaktadır. Referans alınan bu noktadaki kümeler ve bunlara ait tanımlayıcı
istatistikler Tablo 4’de gösterilmiştir. Kişi başına düşen mevduat hesabı sayısı, kullanımının
yaygınlığına işaret etmektedir. Ortalama kredi ve mevduat tutarlarının kişi başına GSKD’ye
oranları ise finansal hizmetlerin karşılanabilme gücünü göstermektedir.
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Şekil 2: Finansal Kullanım Dendogram
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Tablo 4: Finansal Kullanım Kümeler ve Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama Kredi /
Ortalama Mevduat /
1.000 Kişi başına
Kişi Başına GSKD
Kişi Başına GSKD
düşen mevduat
(TL)
(TL)
sayısı
Standart
Standart
Standart
Ortalama
Ortalama
Ortalama
Sapma
Sapma
Sapma

Kümeler

İller

Küme-1

Elazığ, Malatya, Kars, Konya,
Kocaeli, Samsun, Ardahan,
Bursa, Karaman, Erzincan,
Kırşehir,
Bartın,
Sinop,
Nevşehir, Uşak, Sivas

0,39

0,04

0,22

0,02

1.680,27

226,03

Küme-2

Diyarbakır, Iğdır, Ağrı, Muş,
Şırnak, Adıyaman, Siirt, Bitlis,
Mardin, Şanlıurfa, Batman,
Van,
Kahramanmaraş,
Osmaniye, Hakkari, Kilis,
Aksaray, Bingöl

0,27

0,07

0,24

0,06

876,79

211,03

Küme-3

Adana, Denizli, Zonguldak,
İçel, Kayseri, İzmir, Trabzon,
Muğla, Antalya, Tunceli

0,45

0,13

0,24

0,05

1.836,97

477,74

Küme-4

Artvin, Rize, Gümüşhane,
Sakarya,
Erzurum, Niğde,
Tokat,
Bayburt,
Yozgat,
Afyonkarahisar,
Çankırı,
Manisa, Kırıkkkale, Ordu,
Kütahya, Tekirdağ, Yalova,
Karabük,
Kastamonu,
Balıkesir,
Aydın,
Çorum,
Amasya,
Burdur,
Edirne,
Isparta, Kırklareli, Çanakkale,
Giresun, Bilecik, Eskişehir,
Bolu, Düzce

0,34

0,06

0,82

0,04

1.900,21

350,45

Küme-5

Gaziantep, Hatay

0,82

0,04

0,36

0,00

1.160,19

176,67

Küme-6

Ankara, İstanbul

0,81

0,05

0,48

0,02

2.306,53

324,36

Bankacılık hizmetlerinin karşılanabilme gücü değişkenleri açısından en yüksek
ortalamalara sahip olan Küme-5 ile Küme-6 birbirlerine yakın değerlere sahiptirler. İki küme
mevduat hesaplarının yaygınlığı açısından farklılaşmaktadır. Küme-5’de yer alan Gaziantep
ile Hatay illeri 0,65 öklid mesafede, Küme-6’daki Ankara ve İstanbul illeri ise 1,09 öklid
uzaklıkta kümelenmektedirler.
18 ilin bulunduğu Küme-2 yaygınlık ve karşılanabilme gücü açısından en düşük
değerlere sahip olan kümedir. Ortalama kredi ve mevduat tutarlarının kişi başına GSKD’ye
oranları finansal hizmetlerin karşılanabilme gücünü göstermektedir. Düşük oranlar, bu kredi
ve mevduat hizmetlerinin üst gelir grupları tarafından kullanıldığını, gelir seviyesi düşük
kişilerin finansal erişim sağlayamadığına işaret etmektedir. Bu çerçevede Küme-2’de yer alan
illerde kredi ve mevduat hizmetlerinin daha çok üst gelir grupları tarafından kullanıldığı
söylenebilir. Bu kümede en fazla benzerlik gösteren iller 0,15 öklid uzaklıktaki Ağrı ile Muş,
en az benzerlik gösteren iller ise 2,41 öklid mesafede Bingöl ve Diyarbakır’dır (Finansal
kullanım kümelerindeki illerin öklid yakınlık matrisleri ekteki Tablo 10, Tablo 11, Tablo 12 ve
Tablo 13’de sunulmuştur).
Küme-1 karşılanabilme gücü açısından Küme-2’ye yakın ortalamalara sahip olmasına
karşın kişi başına düşen mevduat hesabı sayısı daha yüksektir. Bu kümede 16 il bulunmakta
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olup en fazla benzerlik gösteren illerin 0,13 öklid uzaklıktaki Elazığ ile Malatya, en az
benzerlik gösteren illerin ise 1,37 öklid mesafede Malatya ve Kırşehir olduğu belirlenmiştir.
Küme-3 ile Küme-4 ise yaygınlık açısından birbirlerine yakın ve yüksek değerlere
sahipken karşılanabilme gücü açısından farklılaşmaktadırlar. Küme-3’de kredilerin, Küme4’de ise mevduatın karşılanabilme gücü daha yüksektir. 10 ilin bulunduğu Küme-3’de en
yakın iller 0,39 öklid uzaklıktaki İzmir ile Trabzon, en uzak iller 2.28 öklid mesafede Antalya
ile Tunceli’dir. Küme-4 de ise 33 İl bulunmakta olup en fazla benzerlik gösteren iller 0,13
öklid uzaklıktaki Isparta ve Kırklareli, en az benzerlik gösteren iller ise 3,27 öklid mesafede
Rize ile Niğde’dir.
Tüm iller dikkate alındığında ise finansal kullanım değişkenleri açısından birbirine en
çok benzeyen iller 0,13 öklid uzaklıkta Elazığ ile Malatya ve Isparta ile Kırklareli, en az
benzerlik gösterenler ise 7,16 öklid mesafedeki Bilecik ve İstanbul’dur.
5. Sonuç
Çalışmada bölgeler arası gelişmişlik farkının kapanması için önem arz eden finansal
hizmetlere erişimin ve bunların kullanımının ülkemizdeki durumun ortaya konulması
amaçlanmıştır. Bu kapsamda; Dünya Bankası’nın önerdiği değişkenler esas alınarak
Türkiye’nin 81 ili arasında bankacılık hizmetlerine erişim ve bunların kullanımı açılarından
aynı yapıyı gösteren homojen il grupları belirlenmiştir. Hiyerarşik Kümeleme Analizi
yönteminin uygulandığı araştırmada kullanılan değişkenler 2010-2013 yıllarını kapsamakta
olup, her bir değişkenin ilgili dönemdeki ortalama değerleri dikkate alınmıştır.
Bankacılık hizmetlerine erişim ve kullanım açısından altışar küme oluştuğu görülmüş
ve kümeler arasında önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Finansal hizmetlere coğrafi ve
demografik erişim açısından en düşük değerlere sahip olan Küme-2’de 11 il yer almaktadır.
Küme-2’ye göre daha iyi değerlere sahip olmasına karşın, ülke geneli ile karşılaştırıldığında,
Küme-1’in de oldukça düşük erişim ortalamalarına sahip olduğu görülmektedir. 19 ilin
bulunduğu Küme-4 ile 20 ilin yer aldığı Küme-5 in ortalama coğrafi erişim göstergeleri
oldukça yakındır. İstanbul tek başına küme oluşturmakta olup diğer bölgelere göre oldukça
yüksek erişim değerlerine sahiptir. Küme-6 dışarıda bırakıldığı zaman Küme-3’ün ortalama
değerlerin diğer kümelerin oldukça üzerinde olduğu ve ülke geneline göre farklılaştığı
görülmektedir. Bu kümede de finansal hizmetlere coğrafi ve demografik erişim yüksektir.
Bankacılık hizmetlerinin karşılanabilme gücü değişkenleri açısında ise en yüksek
ortalamalara sahip olan Küme-5 ile Küme-6 birbirlerine yakın değerlere sahiptirler. İki küme
mevduat hesaplarının yaygınlığı açısından farklılaşmaktadır. 18 ilin bulunduğu Küme-2 ise
yaygınlık ve karşılanabilme gücü açısından en düşük ortalamalara sahip kümedir. Bu
kümede yer alan illerde kredi ve mevduat hizmetlerinin daha çok üst gelir grupları tarafından
kullanıldığı söylenebilir. Küme-1 karşılanabilme gücü açısından Küme-2’ye yakın
ortalamalara sahip olmasına karşın kişi başına düşen mevduat hesabı sayısı daha yüksektir.
Bu kümede 16 il bulunmaktadır. 10 ilin bulunduğu Küme-3 ile 33 ilin yer aldığı Küme-4
yaygınlık açısından birbirlerine yakın ve yüksek değerlere sahip olmalarına karşın,
karşılanabilme gücü açısından farklılaşmaktadırlar. Küme-3’de kredilerin, Küme-4’de ise
mevduatın karşılanabilme gücü daha yüksektir.
Bu çalışmada ortaya konan göstergelerin ve sonuçların ülke genelinde
gerçekleştirilecek bankacılık sistemi ve uygulamaları ile sosyo-ekonomik gelişmişlik ilişkisine
yönelik araştırmalarda dikkate alınması faydalı olacaktır. Bu göstergelerin ve sonuçların
bankacılık hizmetlerine erişim ve kullanımın tamamlayıcıları ve etkilerinin araştırılmasında da
başlangıç verileri olarak kullanılması mümkündür.
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Ekler:
Tablo 5: Küme-1 Finansal Erişim Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Afyon
Aksaray
Ardahan
Bayburt
Çorum
Elazığ
Erzurum
G.Antep
G.Hane
Hatay
Karaman
Kars
Kırşehir
Kilis
Konya
Malatya
Niğde
Ordu
Sivas
Tokat
Yozgat

Afyon Aksaray Ardahan Bayburt Çorum
0,00
0,89
0,57
0,33 0,16
0,89
0,00
0,65
0,84 1,00
0,57
0,65
0,00
0,30 0,57
0,33
0,84
0,30
0,00 0,29
0,16
1,00
0,57
0,29 0,00
0,89
0,11
0,59
0,81 0,99
0,79
0,20
0,69
0,81 0,92
0,77
0,53
0,54
0,69 0,84
0,20
0,93
0,46
0,17 0,12
0,94
0,37
0,75
0,92 1,05
0,36
0,63
0,23
0,22 0,41
1,04
0,23
0,68
0,93 1,13
0,16
0,73
0,47
0,31 0,29
0,95
0,21
0,59
0,83 1,03
0,22
0,88
0,41
0,14 0,17
0,99
0,17
0,81
0,98 1,11
0,90
0,04
0,63
0,83 1,00
0,58
0,38
0,41
0,54 0,68
0,16
0,79
0,42
0,21 0,22
0,33
0,60
0,31
0,28 0,41
0,59
0,58
0,08
0,35 0,61

Elazığ Erzurum G.Antep G.Hane Hatay Karaman
0,89
0,79
0,77
0,20
0,94 0,36
0,11
0,20
0,53
0,93
0,37 0,63
0,59
0,69
0,54
0,46
0,75 0,23
0,81
0,81
0,69
0,17
0,92 0,22
0,99
0,92
0,84
0,12
1,05 0,41
0,00
0,29
0,47
0,91
0,36 0,60
0,29
0,00
0,60
0,86
0,45 0,59
0,47
0,60
0,00
0,79
0,33 0,55
0,91
0,86
0,79
0,00
1,00 0,32
0,36
0,45
0,33
1,00
0,00 0,73
0,60
0,59
0,55
0,32
0,73 0,00
0,17
0,42
0,59
1,04
0,46 0,73
0,74
0,63
0,67
0,26
0,81 0,24
0,11
0,40
0,44
0,95
0,36 0,63
0,86
0,83
0,71
0,09
0,93 0,27
0,26
0,21
0,63
1,05
0,39 0,76
0,07
0,23
0,52
0,93
0,38 0,62
0,36
0,38
0,29
0,62
0,39 0,34
0,78
0,71
0,70
0,16
0,87 0,21
0,58
0,55
0,50
0,34
0,66 0,11
0,52
0,63
0,48
0,51
0,68 0,24

Kars Kırşehir Kilis Konya Malatya
1,04 0,16 0,95 0,22 0,99
0,23 0,73 0,21 0,88 0,17
0,68 0,47 0,59 0,41 0,81
0,93 0,31 0,83 0,14 0,98
1,13 0,29 1,03 0,17 1,11
0,17 0,74 0,11 0,86 0,26
0,42 0,63 0,40 0,83 0,21
0,59 0,67 0,44 0,71 0,63
1,04 0,26 0,95 0,09 1,05
0,46 0,81 0,36 0,93 0,39
0,73 0,24 0,63 0,27 0,76
0,00 0,89 0,14 1,00 0,32
0,89 0,00 0,79 0,25 0,83
0,14 0,79 0,00 0,89 0,34
1,00 0,25 0,89 0,00 1,01
0,32 0,83 0,34 1,01 0,00
0,20 0,74 0,18 0,88 0,20
0,51 0,44 0,39 0,55 0,50
0,92 0,11 0,82 0,16 0,90
0,73 0,20 0,62 0,29 0,72
0,61 0,48 0,51 0,45 0,74

Niğde Ordu
0,90 0,58
0,04 0,38
0,63 0,41
0,83 0,54
1,00 0,68
0,07 0,36
0,23 0,38
0,52 0,29
0,93 0,62
0,38 0,39
0,62 0,34
0,20 0,51
0,74 0,44
0,18 0,39
0,88 0,55
0,20 0,50
0,00 0,38
0,38 0,00
0,79 0,49
0,60 0,28
0,56 0,35

Sivas Tokat Yozgat
0,16 0,33 0,59
0,79 0,60 0,58
0,42 0,31 0,08
0,21 0,28 0,35
0,22 0,41 0,61
0,78 0,58 0,52
0,71 0,55 0,63
0,70 0,50 0,48
0,16 0,34 0,51
0,87 0,66 0,68
0,21 0,11 0,24
0,92 0,73 0,61
0,11 0,20 0,48
0,82 0,62 0,51
0,16 0,29 0,45
0,90 0,72 0,74
0,79 0,60 0,56
0,49 0,28 0,35
0,00 0,21 0,44
0,21 0,00 0,30
0,44 0,30 0,00

Tablo 6: Küme-2 Finansal Erişim Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Adıyaman
Ağrı
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
K.Maraş
Mardin
Muş
Osmaniye
Siirt
Ş.Urfa
Şırnak
Van

Adıyaman
0,00
0,49
0,21
0,31
0,05
0,17
0,49
0,13
0,25
0,16
0,78
0,37
0,20
0,60
0,35
0,55

Ağrı
0,49
0,00
0,29
0,31
0,45
0,45
0,33
0,61
0,69
0,36
0,33
0,81
0,30
0,14
0,20
0,17

Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari
0,21
0,31 0,05
0,17
0,49
0,29
0,31 0,45
0,45
0,33
0,00
0,18 0,19
0,18
0,34
0,18
0,00 0,29
0,19
0,19
0,19
0,29 0,00
0,18
0,47
0,18
0,19 0,18
0,00
0,35
0,34
0,19 0,47
0,35
0,00
0,34
0,42 0,15
0,27
0,60
0,41
0,42 0,28
0,25
0,58
0,14
0,30 0,14
0,25
0,47
0,57
0,51 0,75
0,68
0,39
0,52
0,55 0,41
0,36
0,68
0,07
0,15 0,17
0,17
0,32
0,39
0,37 0,57
0,53
0,32
0,16
0,12 0,32
0,26
0,20
0,35
0,28 0,52
0,45
0,20

Iğdır K.Maraş Mardin Muş Osmaniye Siirt Ş.Urfa Şırnak
0,13
0,25
0,16 0,78
0,37
0,20 0,60 0,35
0,61
0,69
0,36 0,33
0,81
0,30 0,14 0,20
0,34
0,41
0,14 0,57
0,52
0,07 0,39 0,16
0,42
0,42
0,30 0,51
0,55
0,15 0,37 0,12
0,15
0,28
0,14 0,75
0,41
0,17 0,57 0,32
0,27
0,25
0,25 0,68
0,36
0,17 0,53 0,26
0,60
0,58
0,47 0,39
0,68
0,32 0,32 0,20
0,00
0,21
0,27 0,90
0,32
0,32 0,73 0,47
0,21
0,00
0,41 0,93
0,16
0,39 0,78 0,51
0,27
0,41
0,00 0,68
0,52
0,15 0,49 0,28
0,90
0,93
0,68 0,00
1,04
0,58 0,20 0,43
0,32
0,16
0,52 1,04
0,00
0,52 0,89 0,62
0,32
0,39
0,15 0,58
0,52
0,00 0,41 0,15
0,73
0,78
0,49 0,20
0,89
0,41 0,00 0,27
0,47
0,51
0,28 0,43
0,62
0,15 0,27 0,00
0,67
0,70
0,46 0,23
0,81
0,35 0,12 0,20

Tablo 7: Küme-3 Finansal Erişim Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)

Ankara
Antalya
İzmir
Muğla
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Ankara Antalya İzmir
0,00
0,70
0,80
0,70
0,00
1,21
0,80
1,21
0,00
2,36
1,79
2,69

Muğla
2,36
1,79
2,69
0,00

Van
0,55
0,17
0,35
0,28
0,52
0,45
0,20
0,67
0,70
0,46
0,23
0,81
0,35
0,12
0,20
0,00

Bankacılar Dergisi

Tablo 8: Küme-4 Finansal Erişim Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Denizli
Edirne
Eskişehir
Isparta
Karabük
Kırklareli
Nevşehir
Rize
Tekirdag
Trabzon
Tunceli
Yalova

Aydın Balıkesir Bilecik
0,00
0,32
0,73
0,32
0,00
0,62
0,73
0,62
0,00
0,50
0,46
0,34
0,87
0,81
0,21
0,56
0,74
0,74
0,38
0,42
0,46
0,85
0,73
0,21
0,54
0,71
0,67
0,34
0,09
0,60
0,79
0,60
0,21
0,68
0,51
0,19
0,33
0,28
0,47
0,93
0,80
0,24
0,64
0,65
0,25
0,17
0,44
0,89
0,87
0,84
0,40
0,95
1,00
0,56
0,45
0,56
0,87

Bolu
0,50
0,46
0,34
0,00
0,43
0,72
0,14
0,54
0,40
0,41
0,48
0,38
0,21
0,57
0,29
0,64
0,65
0,54
0,80

Burdur Bursa Çanakkale Denizli Edirne Eskişehir Isparta Karabük Kırklareli Nevşehir
0,87
0,56
0,38
0,85
0,54
0,34
0,79
0,68
0,33
0,93
0,81
0,74
0,42
0,73
0,71
0,09
0,60
0,51
0,28
0,80
0,21
0,74
0,46
0,21
0,67
0,60
0,21
0,19
0,47
0,24
0,43
0,72
0,14
0,54
0,40
0,41
0,48
0,38
0,21
0,57
0,00
0,82
0,56
0,31
0,67
0,78
0,40
0,40
0,61
0,29
0,82
0,00
0,68
0,77
0,70
0,78
0,83
0,76
0,69
0,86
0,56
0,68
0,00
0,65
0,33
0,36
0,59
0,48
0,14
0,69
0,31
0,77
0,65
0,00
0,85
0,73
0,19
0,25
0,64
0,10
0,67
0,70
0,33
0,85
0,00
0,66
0,85
0,75
0,46
0,89
0,78
0,78
0,36
0,73
0,66
0,00
0,60
0,50
0,22
0,79
0,40
0,83
0,59
0,19
0,85
0,60
0,00
0,11
0,54
0,22
0,40
0,76
0,48
0,25
0,75
0,50
0,11
0,00
0,43
0,29
0,61
0,69
0,14
0,64
0,46
0,22
0,54
0,43
0,00
0,69
0,29
0,86
0,69
0,10
0,89
0,79
0,22
0,29
0,69
0,00
0,26
0,59
0,37
0,39
0,47
0,63
0,45
0,39
0,44
0,44
1,02
0,66
0,51
1,02
0,60
0,45
0,95
0,84
0,47
1,10
0,42
0,60
0,73
0,29
0,86
0,86
0,45
0,46
0,74
0,36
0,40
0,93
0,61
0,71
0,53
0,95
0,77
0,74
0,74
0,69
1,02
0,41
0,74
0,90
0,87
0,64
0,87
0,79
0,67
1,00

Rize
0,64
0,65
0,25
0,29
0,26
0,59
0,37
0,39
0,47
0,63
0,45
0,39
0,44
0,44
0,00
0,79
0,41
0,43
0,80

Tekirdag Trabzon Tunceli Yalova
0,17
0,87
0,95
0,45
0,44
0,84
1,00
0,56
0,89
0,40
0,56
0,87
0,64
0,65
0,54
0,80
1,02
0,42
0,40
1,02
0,66
0,60
0,93
0,41
0,51
0,73
0,61
0,74
1,02
0,29
0,71
0,90
0,60
0,86
0,53
0,87
0,45
0,86
0,95
0,64
0,95
0,45
0,77
0,87
0,84
0,46
0,74
0,79
0,47
0,74
0,74
0,67
1,10
0,36
0,69
1,00
0,79
0,41
0,43
0,80
0,00
1,03
1,07
0,52
1,03
0,00
0,74
0,82
1,07
0,74
0,00
1,20
0,52
0,82
1,20
0,00

Tablo 9: Küme-5 Finansal Erişim Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Bartın
Kayseri
Giresun
Amasya
Uşak
İçel
Adana
Manisa
Erzincan
Sinop
Samsun
Kırıkkale
Düzce
Kütahya
Sakarya
Kastamonu
Çankırı
Zonguldak
Artvin
Kocaeli

Adana Amasya Artvin
0,17
0,09
1,90
0,22
0,05
1,88
0,26
0,07
1,92
0,25
0,00
1,86
0,27
0,11
1,97
0,23
0,23
2,06
0,00
0,25
1,88
0,22
0,23
2,02
0,35
0,10
1,88
0,38
0,20
1,79
0,34
0,38
2,20
0,40
0,34
2,15
0,42
0,48
2,21
0,54
0,46
2,31
0,38
0,55
1,87
0,59
0,49
1,41
0,64
0,52
1,57
0,49
0,64
1,92
1,88
1,86
0,00
2,10
2,29
2,22

Bartın Çankırı Düzce Erzincan Giresun
0,00
0,55
0,44
0,19
0,09
0,04
0,52
0,47
0,15
0,06
0,09
0,54
0,47
0,13
0,00
0,09
0,52
0,48
0,10
0,07
0,11
0,60
0,42
0,15
0,06
0,17
0,70
0,32
0,28
0,18
0,17
0,64
0,42
0,35
0,26
0,18
0,73
0,26
0,27
0,21
0,19
0,54
0,50
0,00
0,13
0,24
0,33
0,67
0,22
0,21
0,32
0,85
0,24
0,42
0,33
0,33
0,85
0,23
0,33
0,31
0,44
0,99
0,00
0,50
0,47
0,45
0,93
0,34
0,44
0,41
0,51
0,93
0,44
0,60
0,58
0,54
0,25
0,94
0,51
0,54
0,55
0,00
0,99
0,54
0,54
0,60
1,04
0,46
0,69
0,67
1,90
1,57
2,21
1,88
1,92
2,25
2,45
2,17
2,35
2,33

İçel Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kocaeli Kütahya Manisa SakaryaSamsun
0,17
0,54
0,04
0,33
2,25
0,45
0,18
0,51
0,32
0,20
0,51
0,00
0,34
2,28
0,46
0,21
0,54
0,35
0,18
0,54
0,06
0,31
2,33
0,41
0,21
0,58
0,33
0,23
0,49
0,05
0,34
2,29
0,46
0,23
0,55
0,38
0,14
0,60
0,10
0,26
2,34
0,36
0,17
0,57
0,28
0,00
0,70
0,20
0,22
2,29
0,31
0,12
0,52
0,16
0,23
0,59
0,22
0,40
2,10
0,54
0,22
0,38
0,34
0,12
0,70
0,21
0,18
2,22
0,34
0,00
0,43
0,20
0,28
0,51
0,15
0,33
2,35
0,44
0,27
0,60
0,42
0,38
0,38
0,20
0,51
2,39
0,60
0,41
0,71
0,53
0,16
0,86
0,35
0,21
2,31
0,24
0,20
0,55
0,00
0,22
0,82
0,34
0,00
2,34
0,19
0,18
0,55
0,21
0,32
0,94
0,47
0,23
2,17
0,34
0,26
0,44
0,24
0,31
0,95
0,46
0,19
2,50
0,00
0,34
0,73
0,24
0,52
0,80
0,54
0,55
1,79
0,73
0,43
0,00
0,55
0,70
0,00
0,51
0,82
2,27
0,95
0,70
0,80
0,86
0,70
0,25
0,52
0,85
2,45
0,93
0,73
0,93
0,85
0,61
0,90
0,64
0,60
1,74
0,78
0,51
0,12
0,62
2,06
1,41
1,88
2,15
2,22
2,31
2,02
1,87
2,20
2,29
2,27
2,28
2,34
0,00
2,50
2,22
1,79
2,31

Sinop
0,24
0,20
0,21
0,20
0,27
0,38
0,38
0,41
0,22
0,00
0,53
0,51
0,67
0,60
0,71
0,38
0,33
0,81
1,79
2,39

Uşak Zonguldak
0,11
0,60
0,10
0,64
0,06
0,67
0,11
0,64
0,00
0,65
0,14
0,61
0,27
0,49
0,17
0,51
0,15
0,69
0,27
0,81
0,28
0,62
0,26
0,60
0,42
0,46
0,36
0,78
0,57
0,12
0,60
0,90
0,60
1,04
0,65
0,00
1,97
1,92
2,34
1,74

Tablo 10: Küme-1 Finansal Kullanım Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Ardahan
Bartın
Bursa
Elazığ
Erzincan
Karaman
Kars
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Malatya
Nevşehir
Samsun
Sinop
Sivas
Uşak

Ardahan Bartın Bursa
0,00
0,83
0,17
0,83
0,00
0,80
0,17
0,80
0,00
0,88
1,18
0,72
0,78
0,48
0,75
0,44
0,87
0,38
0,82
1,30
0,68
0,80
0,71
0,81
0,70
1,26
0,67
0,76
1,21
0,62
0,97
1,28
0,80
0,82
0,96
0,77
0,58
1,33
0,60
0,50
0,37
0,49
0,74
0,63
0,59
1,10
0,96
1,02

Elazığ Erzincan Karaman Kars Kırşehir Kocaeli Konya Malatya Nevşehir Samsun Sinop
0,88
0,78
0,44
0,82
0,80
0,70
0,76
0,97
0,82
0,58
0,50
1,18
0,48
0,87
1,30
0,71
1,26
1,21
1,28
0,96
1,33
0,37
0,72
0,75
0,38
0,68
0,81
0,67
0,62
0,80
0,77
0,60
0,49
0,00
1,13
0,80
0,27
1,25
0,92
0,34
0,13
1,04
0,95
1,01
1,13
0,00
0,59
1,24
0,25
0,93
1,05
1,26
0,52
1,09
0,36
0,80
0,59
0,00
0,79
0,57
0,39
0,58
0,91
0,41
0,51
0,53
0,27
1,24
0,79
0,00
1,32
0,84
0,31
0,26
1,09
0,79
1,08
1,25
0,25
0,57
1,32
0,00
0,84
1,09
1,37
0,41
1,01
0,50
0,92
0,93
0,39
0,84
0,84
0,00
0,60
1,01
0,53
0,33
0,92
0,34
1,05
0,58
0,31
1,09
0,60
0,00
0,42
0,82
0,65
0,96
0,13
1,26
0,91
0,26
1,37
1,01
0,42
0,00
1,16
1,02
1,12
1,04
0,52
0,41
1,09
0,41
0,53
0,82
1,16
0,00
0,80
0,71
0,95
1,09
0,51
0,79
1,01
0,33
0,65
1,02
0,80
0,00
0,97
1,01
0,36
0,53
1,08
0,50
0,92
0,96
1,12
0,71
0,97
0,00
0,58
0,64
0,63
0,77
0,83
0,96
0,67
0,69
0,79
1,05
0,56
1,11
0,55
0,72
1,25
0,56
0,89
0,98
1,23
0,40
1,17
0,84

Sivas
0,74
0,63
0,59
0,58
0,64
0,63
0,77
0,83
0,96
0,67
0,69
0,79
1,05
0,56
0,00
0,77

Uşak
1,10
0,96
1,02
1,11
0,55
0,72
1,25
0,56
0,89
0,98
1,23
0,40
1,17
0,84
0,77
0,00
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Tablo 11: Küme-2 Finansal Kullanım Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Adıyaman
Ağrı
Aksaray
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Igdır
K.Maraş
Kilis
Mardin
Muş
Osmaniye
Siirt
Ş.Urfa
Şırnak
Van

Adıyaman
0,00
1,17
1,44
1,68
1,03
0,56
1,67
1,46
1,40
0,80
0,44
0,73
1,05
0,46
0,23
1,05
0,82
1,31

Ağrı Aksaray Batman Bingöl
1,17
1,44
1,68
1,03
0,00
1,95
1,64
0,71
1,95
0,00
1,46
1,94
1,64
1,46
0,00
2,12
0,71
1,94
2,12
0,00
1,19
1,26
1,14
1,34
2,07
1,44
0,73
2,41
0,95
1,56
0,79
1,51
2,00
0,88
0,99
2,18
1,81
1,18
1,51
1,79
1,27
1,33
1,90
0,92
0,78
1,62
1,21
1,12
0,15
1,90
1,58
0,71
1,60
1,26
1,75
1,43
1,19
1,48
1,54
1,17
1,12
1,63
0,86
1,56
0,46
1,89
1,63
0,72
1,29
1,38
0,40
1,75

Bitlis
0,56
1,19
1,26
1,14
1,34
0,00
1,13
1,10
0,97
0,66
0,89
0,50
1,06
0,68
0,41
0,58
0,90
0,79

Diyarbakır Hakkari
1,67
1,46
2,07
0,95
1,44
1,56
0,73
0,79
2,41
1,51
1,13
1,10
0,00
1,41
1,41
0,00
0,61
1,45
1,17
1,68
1,93
1,61
1,42
0,90
1,97
0,94
1,56
1,71
1,50
1,39
1,05
0,84
1,91
1,12
0,83
0,60

Igdır
1,40
2,00
0,88
0,99
2,18
0,97
0,61
1,45
0,00
0,84
1,56
1,39
1,90
1,20
1,31
1,19
1,83
0,97

K.Maraş
0,80
1,81
1,18
1,51
1,79
0,66
1,17
1,68
0,84
0,00
1,02
1,14
1,68
0,47
0,72
1,15
1,48
1,27

Kilis
0,44
1,27
1,33
1,90
0,92
0,89
1,93
1,61
1,56
1,02
0,00
1,05
1,18
0,59
0,66
1,39
1,03
1,55

Mardin
0,73
0,78
1,62
1,21
1,12
0,50
1,42
0,90
1,39
1,14
1,05
0,00
0,64
1,07
0,60
0,45
0,49
0,81

Muş Osmaniye Siirt
1,05
0,46
0,23
0,15
1,60
1,19
1,90
1,26
1,48
1,58
1,75
1,54
0,71
1,43
1,17
1,06
0,68
0,41
1,97
1,56
1,50
0,94
1,71
1,39
1,90
1,20
1,31
1,68
0,47
0,72
1,18
0,59
0,66
0,64
1,07
0,60
0,00
1,48
1,05
1,48
0,00
0,51
1,05
0,51
0,00
1,01
1,25
0,86
0,32
1,26
0,80
1,22
1,43
1,17

Ş.Urfa Şırnak
1,05
0,82
1,12
0,46
1,63
1,89
0,86
1,63
1,56
0,72
0,58
0,90
1,05
1,91
0,84
1,12
1,19
1,83
1,15
1,48
1,39
1,03
0,45
0,49
1,01
0,32
1,25
1,26
0,86
0,80
0,00
0,92
0,92
0,00
0,50
1,24

Van
1,31
1,29
1,38
0,40
1,75
0,79
0,83
0,60
0,97
1,27
1,55
0,81
1,22
1,43
1,17
0,50
1,24
0,00

Tablo 12: Küme-3 Finansal Kullanım Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Adana
Antalya
Denizli
İçel
İzmir
Kayseri
Muğla
Trabzon
Tunceli
Zonguldak

Adana Antalya Denizli
0,00
1,35
0,63
1,35
0,00
0,81
0,63
0,81
0,00
0,71
1,85
1,07
1,27
1,15
0,84
0,73
2,00
1,35
1,41
1,06
0,99
1,13
1,18
0,70
1,80
2,28
1,75
0,65
1,73
0,99

İçel
0,71
1,85
1,07
0,00
1,55
0,89
1,85
1,28
1,84
0,87

İzmir
1,27
1,15
0,84
1,55
0,00
1,97
0,45
0,39
1,17
1,16

Kayseri Muğla Trabzon Tunceli Zonguldak
0,73
1,41
1,13
1,80
0,65
2,00
1,06
1,18
2,28
1,73
1,35
0,99
0,70
1,75
0,99
0,89
1,85
1,28
1,84
0,87
1,97
0,45
0,39
1,17
1,16
0,00
2,10
1,83
2,26
1,02
2,10
0,00
0,81
1,36
1,33
1,83
0,81
0,00
1,30
1,11
2,26
1,36
1,30
0,00
1,24
1,02
1,33
1,11
1,24
0,00

Tablo 13: Küme-4 Finansal Kullanım Yakınlık Matrisi (Öklid Uzaklıklar)
Afyon
Amasya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bayburt
Bilecik
Bolu
Burdur
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Düzce
Edirne
Erzurum
Eskisehir
Giresun
G.Hane
Isparta
Karabük
Kastamonu
Kırıkkale
Kırklareli
Kütahya
Manisa
Nigde
Ordu
Rize
Sakarya
Tekirdag
Tokat
Yalova
Yozgat
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Afyon AmasyaArtvin Aydın BalikesirBayburt Bilecik Bolu Burdur Çanakkale
Çankırı
0,00 1,21 2,22 1,22 0,90 0,20 1,94 1,19 1,46 1,15 0,81
1,21 0,00 1,54 0,74 0,70 1,06 1,91 1,36 0,95 0,71 0,44
2,22 1,54 0,00 1,59 1,60 2,04 1,36 1,54 0,78 1,11 1,83
1,22 0,74 1,59 0,00 0,35 1,12 2,14 1,62 1,11 0,67 0,80
0,90 0,70 1,60 0,35 0,00 0,79 1,91 1,33 0,99 0,52 0,62
0,20 1,06 2,04 1,12 0,79 0,00 1,78 1,03 1,28 0,98 0,67
1,94 1,91 1,36 2,14 1,91 1,78 0,00 0,79 1,10 1,47 1,94
1,19 1,36 1,54 1,62 1,33 1,03 0,79 0,00 0,88 1,03 1,25
1,46 0,95 0,78 1,11 0,99 1,28 1,10 0,88 0,00 0,47 1,12
1,15 0,71 1,11 0,67 0,52 0,98 1,47 1,03 0,47 0,00 0,81
0,81 0,44 1,83 0,80 0,62 0,67 1,94 1,25 1,12 0,81 0,00
0,91 0,50 1,90 0,61 0,52 0,82 2,16 1,50 1,26 0,87 0,31
1,30 1,80 2,32 2,17 1,85 1,22 1,35 0,80 1,64 1,70 1,56
1,53 1,25 0,79 1,31 1,15 1,36 0,89 0,81 0,32 0,66 1,35
0,60 1,29 2,59 1,49 1,24 0,67 2,32 1,54 1,82 1,53 0,86
0,87 1,14 1,56 0,81 0,54 0,78 1,63 1,12 0,95 0,61 1,00
1,00 0,89 1,27 0,72 0,49 0,85 1,46 0,98 0,62 0,26 0,86
0,50 1,41 2,40 1,62 1,30 0,52 1,88 1,11 1,63 1,43 1,01
1,09 1,22 1,28 1,11 0,86 0,95 1,16 0,77 0,67 0,58 1,16
1,12 0,29 1,55 0,46 0,46 0,99 1,98 1,42 0,97 0,61 0,45
1,06 0,49 1,51 0,30 0,26 0,93 1,93 1,38 0,93 0,50 0,55
0,71 0,63 1,94 1,03 0,80 0,58 1,88 1,15 1,20 0,94 0,25
1,12 1,21 1,24 1,18 0,92 0,96 1,05 0,65 0,60 0,60 1,16
0,86 1,12 1,60 1,35 1,04 0,69 1,10 0,34 0,86 0,84 0,95
0,63 0,60 1,88 0,77 0,53 0,52 1,94 1,23 1,16 0,80 0,20
0,56 1,48 2,70 1,60 1,33 0,69 2,37 1,59 1,94 1,63 1,05
0,51 0,83 1,92 1,11 0,82 0,34 1,70 0,94 1,14 0,91 0,47
2,83 1,90 0,82 1,94 2,07 2,65 2,14 2,29 1,46 1,69 2,28
0,76 1,53 2,38 1,81 1,48 0,73 1,70 0,96 1,62 1,51 1,18
0,88 0,82 1,40 1,04 0,76 0,69 1,24 0,59 0,62 0,52 0,73
0,57 1,18 2,38 1,48 1,20 0,56 2,03 1,25 1,61 1,38 0,77
0,53 0,89 1,70 0,98 0,64 0,34 1,52 0,81 0,94 0,67 0,62
0,27 1,14 2,12 1,29 0,96 0,19 1,76 0,98 1,35 1,10 0,76

Çorum
0,91
0,50
1,90
0,61
0,52
0,82
2,16
1,50
1,26
0,87
0,31
0,00
1,85
1,49
0,97
1,01
0,92
1,21
1,27
0,37
0,44
0,53
1,29
1,19
0,32
1,14
0,72
2,29
1,42
0,94
0,97
0,79
0,94

Düzce Edirne ErzurumEskisehirGiresun G.Hane Isparta
1,30 1,53 0,60 0,87 1,00 0,50 1,09
1,80 1,25 1,29 1,14 0,89 1,41 1,22
2,32 0,79 2,59 1,56 1,27 2,40 1,28
2,17 1,31 1,49 0,81 0,72 1,62 1,11
1,85 1,15 1,24 0,54 0,49 1,30 0,86
1,22 1,36 0,67 0,78 0,85 0,52 0,95
1,35 0,89 2,32 1,63 1,46 1,88 1,16
0,80 0,81 1,54 1,12 0,98 1,11 0,77
1,64 0,32 1,82 0,95 0,62 1,63 0,67
1,70 0,66 1,53 0,61 0,26 1,43 0,58
1,56 1,35 0,86 1,00 0,86 1,01 1,16
1,85 1,49 0,97 1,01 0,92 1,21 1,27
0,00 1,61 1,43 1,69 1,64 0,92 1,47
1,61 0,00 1,96 0,95 0,69 1,69 0,55
1,43 1,96 0,00 1,41 1,46 0,57 1,61
1,69 0,95 1,41 0,00 0,36 1,26 0,47
1,64 0,69 1,46 0,36 0,00 1,32 0,40
0,92 1,69 0,57 1,26 1,32 0,00 1,33
1,47 0,55 1,61 0,47 0,40 1,33 0,00
1,90 1,24 1,28 0,95 0,75 1,42 1,13
1,91 1,16 1,31 0,76 0,59 1,41 0,98
1,35 1,40 0,70 1,08 0,97 0,80 1,19
1,38 0,48 1,61 0,58 0,46 1,31 0,13
0,88 0,86 1,23 0,87 0,77 0,85 0,65
1,54 1,35 0,78 0,87 0,80 0,91 1,08
1,44 2,04 0,26 1,42 1,53 0,54 1,63
1,14 1,28 0,69 0,93 0,87 0,59 1,01
3,03 1,58 3,12 2,18 1,89 3,05 2,01
0,61 1,64 0,84 1,39 1,41 0,31 1,35
1,19 0,72 1,24 0,71 0,50 1,01 0,56
1,13 1,73 0,32 1,32 1,32 0,37 1,43
1,22 1,02 0,96 0,59 0,56 0,77 0,66
1,06 1,42 0,62 0,93 0,99 0,35 1,04

KarabükKastamonu
KırıkkaleKırklareliKütahyaManisa
1,12 1,06 0,71 1,12 0,86 0,63
0,29 0,49 0,63 1,21 1,12 0,60
1,55 1,51 1,94 1,24 1,60 1,88
0,46 0,30 1,03 1,18 1,35 0,77
0,46 0,26 0,80 0,92 1,04 0,53
0,99 0,93 0,58 0,96 0,69 0,52
1,98 1,93 1,88 1,05 1,10 1,94
1,42 1,38 1,15 0,65 0,34 1,23
0,97 0,93 1,20 0,60 0,86 1,16
0,61 0,50 0,94 0,60 0,84 0,80
0,45 0,55 0,25 1,16 0,95 0,20
0,37 0,44 0,53 1,29 1,19 0,32
1,90 1,91 1,35 1,38 0,88 1,54
1,24 1,16 1,40 0,48 0,86 1,35
1,28 1,31 0,70 1,61 1,23 0,78
0,95 0,76 1,08 0,58 0,87 0,87
0,75 0,59 0,97 0,46 0,77 0,80
1,42 1,41 0,80 1,31 0,85 0,91
1,13 0,98 1,19 0,13 0,65 1,08
0,00 0,22 0,69 1,14 1,15 0,53
0,22 0,00 0,77 1,02 1,11 0,54
0,69 0,77 0,00 1,17 0,85 0,30
1,14 1,02 1,17 0,00 0,57 1,09
1,15 1,11 0,85 0,57 0,00 0,91
0,53 0,54 0,30 1,09 0,91 0,00
1,45 1,44 0,90 1,65 1,29 0,93
0,85 0,86 0,30 0,98 0,61 0,40
1,92 1,92 2,44 1,99 2,32 2,37
1,57 1,57 0,96 1,30 0,79 1,11
0,83 0,79 0,71 0,49 0,34 0,70
1,21 1,25 0,55 1,41 0,97 0,71
0,83 0,75 0,58 0,66 0,47 0,51
1,12 1,08 0,60 1,03 0,66 0,63

Nigde Ordu Rize SakaryaTekirdagTokat Yalova Yozgat
0,56 0,51 2,83 0,76 0,88 0,57 0,53 0,27
1,48 0,83 1,90 1,53 0,82 1,18 0,89 1,14
2,70 1,92 0,82 2,38 1,40 2,38 1,70 2,12
1,60 1,11 1,94 1,81 1,04 1,48 0,98 1,29
1,33 0,82 2,07 1,48 0,76 1,20 0,64 0,96
0,69 0,34 2,65 0,73 0,69 0,56 0,34 0,19
2,37 1,70 2,14 1,70 1,24 2,03 1,52 1,76
1,59 0,94 2,29 0,96 0,59 1,25 0,81 0,98
1,94 1,14 1,46 1,62 0,62 1,61 0,94 1,35
1,63 0,91 1,69 1,51 0,52 1,38 0,67 1,10
1,05 0,47 2,28 1,18 0,73 0,77 0,62 0,76
1,14 0,72 2,29 1,42 0,94 0,97 0,79 0,94
1,44 1,14 3,03 0,61 1,19 1,13 1,22 1,06
2,04 1,28 1,58 1,64 0,72 1,73 1,02 1,42
0,26 0,69 3,12 0,84 1,24 0,32 0,96 0,62
1,42 0,93 2,18 1,39 0,71 1,32 0,59 0,93
1,53 0,87 1,89 1,41 0,50 1,32 0,56 0,99
0,54 0,59 3,05 0,31 1,01 0,37 0,77 0,35
1,63 1,01 2,01 1,35 0,56 1,43 0,66 1,04
1,45 0,85 1,92 1,57 0,83 1,21 0,83 1,12
1,44 0,86 1,92 1,57 0,79 1,25 0,75 1,08
0,90 0,30 2,44 0,96 0,71 0,55 0,58 0,60
1,65 0,98 1,99 1,30 0,49 1,41 0,66 1,03
1,29 0,61 2,32 0,79 0,34 0,97 0,47 0,66
0,93 0,40 2,37 1,11 0,70 0,71 0,51 0,63
0,00 0,82 3,27 0,83 1,34 0,48 1,02 0,63
0,82 0,00 2,50 0,72 0,56 0,47 0,36 0,34
3,27 2,50 0,00 3,05 2,06 2,95 2,33 2,75
0,83 0,72 3,05 0,00 1,02 0,59 0,88 0,55
1,34 0,56 2,06 1,02 0,00 1,01 0,36 0,73
0,48 0,47 2,95 0,59 1,01 0,00 0,79 0,44
1,02 0,36 2,33 0,88 0,36 0,79 0,00 0,44
0,63 0,34 2,75 0,55 0,73 0,44 0,44 0,00
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Altın Emanet Hesapları: Finansal Sistem İçin Yeni Bir
Finansal Ürün Önerisi
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Doç. Dr. Özgür Çatıkkaş**
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Özet
Bu çalışmada altın emanet hesabı adı altında yeni bir finansal ürün önerilmektedir. Bu ürün
sayesinde finansal sistemin dışında atıl olarak tutulan tasarrufların finansal sisteme kazandırılması
amaçlanmaktadır. Altın emanet hesapları temelinde önerilen süreçte ilgili tüm tarafların çıkarına
olacağı düşünülen bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yapı ile tasarruf sahiplerine birikimlerini
bozdurmadan düşük faiz ile kredi alma imkanı sağlanması ve finans kurumlarına geri ödenmeme riski
düşük kredi verilmesi ve emanet aldıkları altınlara dayalı olarak menkul kıymet ihraç etmeleri
sayesinde ek fon sağlamaları planlanmıştır. Bu yapının, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan sermaye
gereksinimini karşılanmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Altın Emanet Hesapları, Menkul Kıymetleştirme, Muhasebe
JEL Sınıflaması: G20, G21, M41.
Gold Deposited Accounts: A Proposal For A New Financıal Product For The Financial System,
Abstract
In this paper a new financial instrument under the name of gold deposited account is proposed. With
this financial product, it is aimed to employ households’ savings which are kept idle out of the financial
system. It is aimed to design a process based on gold deposited securities which all the parties
involved are benefited. This structure will enable savers to get lower credit rates by their jewelry
savings without exchanging them; financial institutions to lower credit default risk and to create extra
funds. Finally, this structure will accelerate the national capital accumulation which is crucial for the
sustainable economic growth of the country.
Key Words: Gold Deposited Accounts, Securitization, Accounting
JEL Classification G20, G21, M41.

Giriş
2007’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan finansal kriz zaman içerisinde dalga
dalga yayılarak uluslararası finansal sistemi etkisi altına almıştır. Krizin yıkıcı etkileri başta
ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere küresel manada hâlâ devam etmektedir.
Tüm dünyayı etkileyen finansal kriz finansal piyasalarda olumsuz bir yatırım ikliminin
hâkim olmasına neden olmuştur. Bu olumsuz ortamda yatırımcılar, göreceli olarak daha az
riskli yatırım araçlarına yönelmişlerdir. Bu eğilimin sonucunda başta altın olmak üzere emtia
fiyatlarında tarihi zirveler görülmüştür.
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Uluslararası piyasalara paralel olarak Türkiye’deki finansal piyasalarda da benzer
yönde gelişmeler yaşanmıştır. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere ve TCMB’nin 2011
yılı Kasım ayında aldığı “TL zorunlu karşılıkların bir kısmının altın cinsinden tutulması”nı
sağlayan kararına bağlı olarak finans kurumları özellikle altın temelli alternatif ürünler
geliştirmek üzere yoğun çaba harcamaktadırlar. Bu çabalar sonucunda son yıllarda altına
dayalı ürünlerde çeşitlilik artmaya başlamıştır. Bu ürünlere vadeli/vadesiz altın depo
hesapları veya birikimli altın hesapları ya da altın sertifikaları örnek olarak verilebilir (Öz ve
Fidan, 2013, s.125., Sarıcan, 2011, s.96). Sonuç olarak bankacılık sektörünün 2013 yılı Eylül
ayı itibariyle kıymetli maden depo hesaplarının tutarı 20,6 milyar TL’ye ve altın kredileri 1,5
milyar TL’ye ulaşmıştır (TCMB Finansal İstikrar Raporu Kasım 2013, sayı 17, s.65). Ancak
söz konusu ürünler geçmişten gelen birikimlerden ziyade yeni yatırımlarını altın üzerine
yapan tasarruf sahiplerine yöneliktir. Türkiye’de hane halkı tarafından geleneksel yatırım
aracı olarak kabul edilen fiziki altın genelde yastık altında tutulmaktadır. Bu durumda,
Türkiye’de önemli miktarda bir birikimin hanehalkı tarafından altın olarak yastık altında
saklandığı ve bunun gönüllü olarak finansal sistemin dışında tutulduğu tahmin edilmektedir.
Uzmanlar tarafından Türkiye’de finansal sistemin dışında tutulan altın miktarının yaklaşık 5
bin ton olduğu tahmin edilmektedir (TCMB Finansal İstikrar Raporu Mayıs 2012, sayı 14,
s.98). Piyasalarda bir ons (1 ons=0,03110348079 kg) altının ortalama 1.320 ABD dolarından
(www.iab.gov.tr, 2014 Şubat ayı) işlem gördüğü düşünüldüğünde, söz konusu potansiyelin
büyüklüğü çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Söz konusu birikimlerin finansal sisteme
dâhil edilmesine katkı sağlayacak her ürünün finansal sistemin derinleşmesine ve
gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağı açıktır.
Bankalar, kıymetli madenler borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri
Hazine Müsteşarlığı ya da İstanbul Altın Borsası (İAB) tarafından belirlenen veya bu
standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul
edilebilirlikleri (İAB) tarafından teyit edilen kıymetli madenler ile standartları ve nitelikleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin 08/08/1951 tarihli ve 1738 sayılı kararı ile belirlenen
Cumhuriyet altın sikkeleri ile ziynet altınlarının alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsalarında işlem gören ve standart ile nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen
kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler. Bu konudaki
uygulama ise 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların
Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 4.
maddesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilmektedir.
Bu çalışmada, altın üzerine yeni bir ürün olarak Altın Emanet Hesapları ve bu
hesaplara dayalı olarak altın sahiplerine verilecek kredi ile finans kurumu tarafından emanete
alınan altınlar teminat gösterilerek çıkarılacak menkul kıymetlerden oluşan bir sistem
önerilmektedir. Bu sistem sayesinde hanehalkı tarafından tasarruf edilen ancak bilinçli veya
bilinçsiz olarak finansal sistemin dışında tutulan altın tasarruflarının finansal sisteme katılımı
arttırılabilir. Bu yolla hem hanehalkı tasarruflarının daha doğru bir şekilde hesaplanması hem
de finansal sistem üzerinden kullanılabilecek önemli bir fon kaynağı yaratılması
amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümde emanete alınan altın karşılığında kredi
verilmesi ve finansal sistem çerçevesinde uygulaması; ikinci bölümde altın emanet
hesaplarının menkul kıymetleştirilmesi ve ihraç süreci anlatılacaktır. Üçüncü bölümde altın
emanet hesapları ile ulaşılabilecek potansiyel büyüklük, ekonomi ve finansal sistem
açısından önemine değinilecektir. Ek olarak verilen örnek uygulama bölümünde ise
çalışmada önerilen sistemin muhasebeleştirilmesi bir örnek uygulama yardımıyla
açıklanmaya ve bankaların kullandığı mevcut hesap planında eksik kalan hususlara ilişkin
önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.
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1. Altın Emanet Hesaplarına Dayalı Kredi Verilmesi ve Finansal Sistem
Çerçevesinde Uygulanması
Çalışmada önerilen sistemin aşamaları aşağıdaki gibidir.
I. Aşama: Tasarruf sahibi olan hanehalkının tasarruflarını, ilgili finans kurumunun daha
önceden ilan edilen bir şubesine getirmesidir. Bu tasarruflar her türlü ziynet altın, çeyrekyarım-tam cumhuriyet altını, reşat altını, her ayar takı, bilezik, kolye, küpe vs. ve ayarı tespit
edilebilen diğer mücevherler şeklinde olabilir. Çalışmanın devamında bu sayılanların yerine
tasarruf kelimesi kullanılacaktır.
II. Aşama: Getirilen tasarruflar şubede eksper tarafından değerlenir ve belgelenir. Bu
aşamada üzerinde önemle durulması gereken konu, fiziki altınların değerlemesinde ulusal ve
uluslararası bir standardın sağlanmasıdır. Bunun için hem değerlemeyi yapacak olan
eksperin mesleki yeterliliğinin, bilgisinin ve becerisinin hem de değerlemede izlenecek
sürecin açık bir şekilde ilgili mevzuatta belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede kayda alınan
fiziki altınların karşılık geldiği değer ülke genelinde uluslararası bir standarda kavuşmuş
olacaktır. Bu konu, uygulamanın ülke geneline yayılması açısından son derece önemli bir
noktadır. Değerleme esnasında finans kurumunun kârlılığı da dikkate alınmalıdır. Bu
aşamada eksperlerin durumu verimlilik ve maliyet açısından değerlendirilmeli, eksperlerin
şubede sürekli bir personel mi olacaklarına, yarı zamanlı mı şubede bulunacaklarına yoksa
bu hizmetin dışarıdan mı alınacağına karar verilmelidir. Tarafımızca bu noktada iki konu öne
çıkmaktadır. Birincisi eksperlerin ilgili finans kurumundan mı yoksa tarafsız başka bir
kurumdan mı olacağı konusudur. Kanaatimiz eksperin tarafsız bir kurum tarafından
görevlendirilmesi yönündedir. Bu kurum İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) gibi tarafsız ve/veya
kamu ortaklığı da olan bir kurum olabilir. Böyle bir kurumun varlığı hem finans kurumu hem
de tasarruf sahibi açısından Z arttırıcı bir etki yaratacaktır. İkincisi ise eksperlerin şubede
kalıcı olarak mı çalışacağı yoksa belirli günlerde mi şubede bulunacağı konusudur. İlk konu
ile bağlantılı olarak değerlendirilirse bağımsız bir kurum tarafından görevlendirilen eksperlerin
belirli zamanlarda ilgili şubelerde bulunmalarının uygulamada hem maliyet hem de verimlilik
bakımından daha doğru olacaktır. Örnek olarak şu anda piyasada altın toplama günleri
olarak da bilinen mevcut uygulamada İAR tarafından görevlendirilen eksperler belirli günlerde
belirli şubelerde bulunarak değerleme işlemini gerçekleştirmektedir. Önerilen sistemde de
uygulama mevcut uygulama üzerinden devam edilebilir veya alternatif bir yöntem
geliştirilebilir. Ancak bu konudaki en uygun ve en doğru yöntem, uygulama esnasında
karşılaşılacak aksaklıkları giderecek şekilde zaman içerisinde geliştirilebilir.
III. Aşama: Eksper tarafından değerlenen ve belgelenen tasarruflar, tasarruf sahibi
tarafından finans kurumuna fiziki olarak teslim edilir. Finans kurumu tarafından fiziki olarak
teslim alınan tasarruflar müşteri adına emanete (rehine) alınır ve finans kurumunun
kasalarında vade tarihine kadar olduğu gibi muhafaza edilir. Yalnız söz konusu finansal
ürüne olan talebin fazla olması halinde fiziki altınların finans kurumunun kendi bünyesinde
saklanmasında sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durumda saklama hizmeti finans kuruluşlarının
üzerinde bir kurum örneğin İAB tarafından, sağlanabilir. Bu noktada tasarrufların saklanması
konusunun her iki seçenekte de ilgili finans kurumu açısından önemli bir maliyet unsuru
olacağının altının çizilmesi yerinde olur. Ek olarak emanete alınan ziynet eşyalarında
oluşabilecek hasarlara karşı sigortalanması konusu da unutulmamalıdır. Buna benzer bir
uygulama 19. yüzyılın son çeyreğinde Mithat Paşa tarafından kurulan İstanbul Emniyet
Sandığı tarafından uygulanmış ve bir süre oldukça başarılı bir şekilde devam etmiştir (Hazar,
1986, s.565). Bu aşamada önerilen hesabın işleyişi açısından günümüzdeki mevcut
uygulamalardan farkı ortaya çıkmaktadır. Mevcut uygulamalarda tasarruf sahibi tarafından
finans kurumuna teslim edilen ziynet veya süs eşyası haline dönüştürülmüş altın, eksper
değerlemesinin ardından hurda olarak rafineriye gönderilmektedir. Rafineriye gönderilen
altınlar ise eritilerek has altın haline dönüştürülmektedir. Rafineride has haline dönüştürülen
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takılar hizmet bedeli düşürülerek finans kurumuna iade edilmektedir. Bu uygulamada
müşterinin bir daha tasarruflarını ilk getirdiği hali ile geri alma ihtimali yoktur. Burada eksper
tarafından yapılan değerlemede sadece altınların değerlendiği, takıların üstündeki kıymetli
taşlar dikkate alınmadığı ayrıca belirtilmelidir. Oysaki orijinal takının üzerindeki taşlar ne
kadar kıymetli olursa olsun çıkarıldıktan sonra önemli ölçüde değer kaybetmektedir. Bu
durum tasarruf sahibi açısından sisteme dâhil olmanın önündeki önemli bir engel
oluşturmaktadır (Uras, 2012). Hâlbuki bu çalışmada önerilen uygulamada ziynet eşyaları
orijinal şeklinde muhafaza edilerek ilk teslim alındığı haliyle müşteriye geri verilmektedir.
IV. Aşama: Fiziki olarak teslim alınan altınlar için finans kurumunun devraldığı altınları
vade tarihi geldiğinde aynı fiziki şartlar ile müşteriye geri iade etmeyi kabul ettiği, müşterinin
ise aynı şartlarda geri almayı kabul edeceği bir sözleşme imzalanır. Ayrıca sözleşmede
finansal kurumun işlem tarihinde altınları kabul ettiği fiyat ile vade sonunda müşterinin geri
satın alacağı fiyat veya faiz oranı belirtilerek işlem tarihindeki fiyat tutarında müşteriye kredi
verilmektedir. Bu işlem bir anlamda finansal kurum açısından ters repo, müşteri açısından
repo sözleşmesi gibi düşünülebilir. Ancak bu sözleşmenin repo sözleşmelerinden farkı, repo
kadar kısa vadeli olmaması ve repoya konu olan borçlanma senetleri yerine ziynet
eşyalarının kullanılmasıdır. Bu sözleşme ile iki taraf da karşılıklı olarak yükümlülük altına
girmektedir. Altınları teslim alan finansal kurum işleme konu olan altınları sözleşme uyarınca
belirlenen vade sonunda aynı şekilde geri verme yükümlülüğü altına girerken, altınları teslim
eden müşteri de işleme konu altınları sözleşmede belirtilen vadenin sonunda belirlenen
fiyattan geri satın alma yükümlülüğü altına girmektedir.
Eksper değerlemesinin ve imzalanan sözleşmenin sonrasında müşterinin teslim ettiği
altınlar geçici olarak finansal kuruma geçer. Müşteriye birikimlerinin fiziki dökümünü,
birikimlerinin has altın cinsinden karşılık geldiği miktarını, vadesini, vade sonundaki geri satın
alım fiyatını veya faiz oranını ve diğer şartları gösteren belge verilir.
V. Aşama: Son olarak sözleşmenin sonunda altınların belirlenen fiyattan veya faiz
oranından müşteriye geri satılmasıyla fiziki değişimi yapılır. Finansal kurum böyle bir işlemde
verdiği kredinin geri alınamama riskini minimize etmiş olmaktadır.
2. Toplanan Kıymetli Madenlerin Finansal Sisteme Kazandırılması
İlgili finans kurumu tarafından hanehalkından toplanan ve belgelendirilen kıymetli
madenlerin mevcut ulusal ve uluslararası finansal sisteme adapte edilmesi gereklidir. Bu
oldukça önemli ve üzerinde dikkatle durulması gereken bir süreçtir. Zira uygulamada başarı
sağlanabilmesi, ürünün piyasa tarafından benimsenmesi ve yaygın olarak kullanılması için
bu süreçten her iki tarafın da fayda sağlaması gereklidir. Bu çalışmada toplanan kıymetli
madenlerin iki şekilde finansal sisteme dâhil edilebileceği değerlendirilmektedir.
2.1. Kıymetli Madenlerin Dolaylı Olarak Finansal Sisteme Kazandırılması
TCMB’nin 2005/1 Zorunlu Karşılıklar Hakkındaki Tebliği 1 ile TCMB nezdinde
bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin esas ve şartlar düzenlenmektedir. Bu tebliğin 6.
maddesi Kıymetli Maden depo hesaplarıyla ilgili ayrılması gereken karşılıklara ilişkindir. Bu
tebliğ, Altın Emanet Hesapları da dâhil edilmek suretiyle genişletilebilir. Yapılacak
düzenlemeler ile altın emanet hesapları, altın depo hesapları karşısında daha avantajlı hale
getirilerek teşvik edilmelidir. Buna ilaveten, Kıymetli Maden Depo hesaplarında olduğu gibi,
hem yerli para hem de yabancı para yükümlülükleri için tutulması gereken zorunlu
karşılıkların tamamının ya da bir kısmının Altın Emanet hesapları cinsinden tesis edebilme
imkânı sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Ayrıca toplanan işlenmiş altınların
uluslararası kabul gören bir değerleme sürecinden geçmesi gerekmektedir. Bu yönde
yapılacak düzenlemeler sayesinde finans kurumlarının emanete aldıkları ancak kullanma
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imkânlarının kısıtlı olduğu Altın Emanet Hesaplarının dolaylı olarak nakde çevrilmesi
sağlanmış olur. Çünkü bu durumda Türk lirası ve yabancı para cinsinden fonlar serbest
kalmış olur. Nihayetinde ise dolaylı olarak da olsa Altın Emanet Hesapları finansal sisteme
kazandırılmış olur.
2.2. Altın Emanet Hesaplarının Doğrudan Finansal sisteme Kazandırılması: Altın
Emanet Hesaplarının Menkul Kıymetleştirilmesi ve İhraç Edilmesi Süreci
Finans kurumunun yabancı kaynakları arasında gözüken mudilere ait hesaplardaki
bakiyelerin toplanması ile fonlar oluşur. Oluşan fonlar finans kurumu tarafından vade
uyumuna bağlı kalmak koşulu ile değerlendirilir. Ancak Altın Emanet hesapları daha farklı bir
açıdan değerlendirilmelidir. Zira bu hesapların temel özelliği gereği, emanete alınan
tasarruflar vade sonuna kadar teslim edildiği haliyle depolarda saklanmaktadır. İşte bu
noktada önerilen sistemde tasarrufların sahipliğinin finans kurumuna geçmediği hususunun
tekrar vurgulanmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Bu durumda ise emanete alınan
tasarrufların nakde çevrilmesi meselesi ortaya çıkmaktadır. Önerilen sistemin ilgili finans
kurumu tarafından kârlı bir şekilde uygulanabilmesi için emanette tutulan ancak hesabın
yapısı gereği kullanılamayan tasarrufların bir şekilde finansal sisteme dâhil edilmesi
gerekmektedir.
Resmi Gazete'nin 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 mükerrer sayılı nüshasında
yayımlanan Bankalarca Uygulanacak Tek Düzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğ ile bankaların uygulaması gereken hesap planı düzenlenmiştir. Bu tebliğe göre de
kıymetli maden deposu bir varlık hesabıyken, kıymetli maden depo hesapları bir borç
hesabıdır. Ancak bu çalışmada bahsedilen Altın Emanet Hesapları için durumun farklı olması
gerektiği düşünülmektedir. Zira Altın Emanet Hesapları adı altında takip edilecek işlemlerde
hesabın adından da anlaşılacağı üzere hesaba konu olan varlıklar ilgili finans kuruluşu
tarafından tasarruf sahipleri namına emanete alınmaktadır. Dolayısıyla bu durumu bir tür
rehin işlemi gibi değerlendirmek mümkün olabilir. Eğer Altın Emanet Hesapları rehin hesabı
gibi değerlendirilirse bu hesapların da tıpkı rehin hesaplarında olduğu gibi bilançoda nazım
hesaplarda takibi mümkün olur. Emanete alınan altınlar finans kurumu açısından önemli bir
potansiyel kaynaktır ve kullanılması gereklidir. Bir başka ifadeyle emanete alınan tasarruflar,
fiziksel özellikleri bozulmadan nakde dönüştürülmeli ve finans kurumu tarafından
kullanılabilecek bir fon kaynağı yaratılmalıdır. Bu aşamada finans kurumunun bir menkul
kıymetleştirme sürecine girebileceği değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle, ilgili finans
kurumu emanete aldığı ve uluslararası kabul gören bir süreçte değerlediği ve
sertifikalandırdığı ziynet eşyalarının has altın karşılığı tutarında teminat göstererek ulusal ve
uluslararası sermaye piyasalarında menkul kıymet ihraç edebilir. Bu sayede elindeki gayri
nakdi olan ve yapısı itibarıyla emanet olarak saklanması zorunlu olan varlıklarını nakde
çevirmiş olur. Bu noktada düzenleyici kamu otoritelerinin desteği ve teşviki çok önemlidir.
Finans kurumu açısından sunulan hizmetin sağlayacağı katkı kadar sürecin bankacılık
sistemi açısından doğru bir yere yerleştirilmesi de önemlidir. Bunun yanında sürecin düzgün
ve verimli bir şekilde işlemesi için hem yasal mevzuata uygun hem de işlevsel olması
gerektiği düşünülmektedir. Bu noktada finans kurumu tarafından aşağıda belirtilen iki
yöntemden birinin izlenebileceği düşünülmektedir.
I. Yöntem (Doğrudan Altın Teminatlı Kredi Verilmesi)
Birinci yöntemde müşteriden alınan altınlar karşılığında finans kurumu tarafından kredi
verildiği, bir başka ifadeyle teminatlı kredi verildiği, düşünülebilir. Bu doğrultuda Altın Emanet
Hesapları has altın cinsinden sadece nazım hesaplar altında takip edilmelidir. Bir başka
deyişle, nazım hesaplar temel alınmalıdır. Finans kurumu altın emanet hesaplarında izlenen
altınları teminat göstererek para ve sermaye piyasalarında menkul kıymet ihracı yapabilir.
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İhraç edilen bu menkul kıymetler ise, bilançonun yabancı kaynaklar bölümünde, ihraç edilen
menkul kıymetler kalemi altında izlenmelidir.
II. Yöntem (Altınların Geri Satım Vaadiyle Alınması)
İkinci yöntemde işlem tarihinde belirli bir fiyattan müşteriden satın alınan altınların belirli
bir vade sonunda daha önceden üzerinde anlaşılan fiyattan geri satılmasına ilişkin bir
sözleşme yapılabilir. Bu doğrultuda Altın Emanet Hesapları has altın cinsinden nazım
hesaplarda takip edilmesinin yanı sıra finans kurumunun bilançosundaki varlık hesapları
arasında da takip edilmelidir. Bir başka ifadeyle, ters repo işlemine benzer bir şekilde
muhasebeleştirilmelidir. Yine bu yöntemde de finans kurumu geri satma vaadiyle satın aldığı
altınları teminat göstererek para ve sermaye piyasalarında menkul kıymet ihracı yapabilir.
İhraç edilen bu menkul kıymetler yine bilançonun yabancı kaynaklar bölümünde ihraç edilen
menkul kıymetler kalemi altında izlenmelidir.
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın sonuçta bu bir menkul kıymetleştirme sürecidir.
Ancak bu durumun genel anlamda bilinen menkul kıymetleştirme sürecinden temel bir farkı
vardır. Zira menkul kıymetleştirme kısaca gelecekte gerçekleşecek bir alacak hakkının
sermaye piyasaları üzerinden nakde çevrilmesi süreci olarak ifade edilebilir (Greenbaum and
Thakor, 1987, s.379; Schwarcz, 1994, s.133). Bu çalışmada ise menkul kıymetleştirme
süreci ile likit olmayan bir varlığın (krediyi alan tarafından emanet edilen gayri nakdi varlığın)
ve yapısı gereği elden çıkarılması mümkün olmayan bir varlığın likit hale dönüştürülmesi kast
edilmektedir.
Menkul kıymetleştirme süreci sonrasında sağlanan fonlar finans kurumu tarafından
değerlendirilmelidir. Böyle bir durumda, kredi verilmesi neticesinde emanete alınan altınlara
dayalı menkul kıymet çıkarılması yoluyla finans kurumu kendisine ekstra fon sağlamış
olacaktır. Çıkarılan menkul kıymet karşılığında altın teminat gösterilmesi, menkul kıymetin
Zilirliğini artıracak ve belki de finans kurumuna olan faiz maliyetini düşürecektir. Finans
kurumu altın teminatı karşılığı verdiği kredi neticesinde faiz geliri elde etmekte, çıkardığı
menkul kıymet nedeniyle faiz giderine katlanmaktadır. Ancak bunların dışında çıkarılan
menkul kıymet sonucunda fon sağlanmakta ve bu fonlar değerlendirilerek banka için
fazladan bir gelir unsuru ortaya çıkmaktadır.
Görüleceği üzere bu sistemde finans kurumu verdiği kredi karşılığında teminat olarak
altın aldığı için kredi geri ödenmeme riskini azaltmakta ve bu altınlar teminat gösterilerek
çıkarılacak menkul kıymet sayesinde fazladan fon sağlamaktadır. Altın teminatı karşılığında
kredi alan bireyler ise geri ödenmeme riskinin azalması dolayısıyla düşük kredi maliyeti ile
kredi alabilecek ve vade süresi boyunca altınlarını saklama riskinden ve maliyetinden
kurtulmuş olacaktır. Bu da hanehalkınca yastık altında saklanan ve finansal sistemin dışında
olan atıl bir kaynağın finansal sisteme ve dolayısıyla ülke ekonomisine kazandırılmasını
sağlayacaktır.
3. Menkul Kıymetleştirme Sürecinin Ulaşması Tahmin Edilen Parasal Büyüklük
Türkiye’de hanehalkı tarafından finansal sistem dışında tutulan altın miktarının 3 ila 5
bin ton arasında olduğu tahmin edilmektedir. 2012 yılında yapılan bir çalışmada sadece
1984-2012 yılları arasında Türkiye’de biriken altın stokunu 2189 ton olarak hesaplamışlardır
(Aktaş ve diğerleri, 2012, s.6). Mayıs 2012’de örneğin TCMB tarafından yayınlanan Finansal
İstikrar Raporunda bu miktar 5 bin ton ve yaklaşık 470 milyar TL olarak ifade edilmiştir.
Anadolu topraklarında altının yüzyıllar boyunca ziynet eşyası ve tasarruf aracı olarak
kullanıldığı hesaba katılırsa tahmin edilen 5 bin ton rakamının oldukça makul olduğu
görülecektir. Finansal sistemin dışında tutulan miktar ihtiyatlı yaklaşımla 3 bin ton civarında
olduğu kabul edilirse, ulaşılacak parasal büyüklük 285 milyar TL olacaktır. Buna karşılık
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31.12.2011 tarihi itibarıyla Türkiye’de GSMH yaklaşık olarak 1.350 milyar TL, bankalardaki
toplam mevduat ise yaklaşık olarak 690 milyar TL civarında gerçekleşmiştir. Bir başka
ifadeyle GSMH’nın yaklaşık yüzde 21’i ya da Türkiye’de kayıtlı mevduatın yaklaşık yüzde 40’ı
kadar bir değer finansal sistemin dışında tutulmaktadır. Bankalardaki toplam mevduatın
geçmiş yıllar içinde yapılan tasarrufların toplamı olduğu unutulmamalıdır. Aşağıda yer alan
Grafik 1 ve Grafik 2 de atıl tasarrufların potansiyel büyüklüğü çok daha açık bir şekilde
görülmektedir.
Grafik 1: Finansal Sistemin Dışında Tutulan
Altın Miktarının Toplam Mevduata Oranı
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Grafik 2: Finansal Sistemin Dışında
Tutulan Altın Miktarının GSMH'ya
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Son olarak hanehalkı finansal varlıklarının gelişimi incelendiğinde mevcut potansiyelin
büyüklüğü daha da net görülmektedir. Hanehalkı finansal varlıkları; bireysel emeklilik
fonlarını, hisse senetlerini, kamu borçlanma kâğıtlarını, gerçek kişilerin tasarruf
mevduatlarını, katılım fonlarını, döviz tevdiat ve altın depo hesaplarını ve yastık altı
birikimlerini (döviz, altın v.b.) kapsamaktadır (BDDK Finansal Piyasalar Raporu, 2011, s.17).
Aşağıda verilen Grafik 3 incelendiğinde, örneğin 2010 yılında 450,3 milyar TL olan hanehalkı
finansal varlıkları 2011 yılında 509,3 milyar TL olmuştur. Görüldüğü gibi bir yıl içerisinde
hanehalkının finansal varlıkları yaklaşık olarak 60 milyar TL artmıştır. 2003’ten itibaren
gelişim incelendiğinde hanehalkının finansal varlıklarının yılda ortalama 50 milyar TL
civarında arttığı söylenebilir. Oysaki yukarıda da belirtildiği üzere, finansal sistemin dışında
tutulduğu hesaplanan miktar yaklaşık olarak 285 milyar TL’dir. Böyle bir potansiyelin atıl
olarak kalması Türkiye gibi hızla gelişen bir ekonomi için olumsuz bir durumdur.
Elbette böyle büyük bir birikimin bir anda finansal sisteme dâhil olması
beklenmemelidir. Bu konuda yaşanabilecek gelişmelerin tam olarak öngörülmesi de mümkün
değildir. Ancak altın depo hesaplarında görülen gelişmeler, altın emanet hesaplarında yatan
potansiyeli değerlendirmek için bir hareket noktası olabilir. 2013 yılı Eylül ayı itibarıyla
bankacılık sektöründeki Kıymetli Maden Depo hesaplarının 20,6 milyar TL’ye ulaştığı ifade
edilmektedir (TCMB Finansal İstikrar Raporu, 2013, 17, s.65).
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Grafik 3. Hanehalkı Finansal Varlıkları (2003-2011)
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Sonuç
Bu çalışmada hane halkı tarafından geleneksel olarak yastık altında atıl olarak
saklanan altınların (fonların) finansal sisteme kazandırılması amaçlanmıştır. Bu şekilde
finansal sistemin dışında duran ancak aynı zamanda büyük bir potansiyel barındıran bir
kaynağın finansal sisteme dâhil edilmesine katkı sağlayacak bir ürün önerilmiştir. Önerilen
ürün tarihte var olan ve işleyen bir sistemin günümüz piyasalarına uyacak şekilde geliştirmesi
ile ortaya çıkmıştır. Burada bir noktanın önemle altının çizilmesi gerekmektedir. Yeni bir
ürünün sunulması ve piyasa tarafından kabul edilmesi için tüm tarafların üründen fayda
sağlaması gerekmektedir.
Bu çalışmada da bu prensip temel alınmıştır. Altın emanet hesabında taraflar, kamu
otoritesi, finans kurumları ve tasarruf sahipleridir. Önerilen ürünün ön görüldüğü gibi işlemesi
ile tüm tarafların fayda sağlayabileceği bir döngü oluşturulması amaçlanmıştır. Tasarruf
sahibi elinde atıl olarak tuttuğu bir de saklama maliyetine katlandığı tasarruflarını emanet
vererek piyasaya göre daha düşük bir oranla borçlanma imkanı sağlamakta ve vade sonunda
isterse ziynet eşyalarını emanete verdiği haliyle geri alma imkanına sahip olmaktadır. Finans
kurumu ise verdiği kredinin geri ödenmeme riskini azaltmakta ve emanete aldığı ziynet
eşyalarına dayalı menkul kıymet ihraç ederek kendine ek fon sağlama imkanı elde
etmektedir. Bu durumun finans kurumlarının mali yapısı üzerinde son derece önemli katkılar
sağlayabileceği düşünülmektedir. Önerilen sistemde yapılacak ekspertiz değerlemesi
sistemin sağlıklı işleyişi açısından oldukça önemlidir. Değerlemenin finans kurumu uzmanları
yerine tarafsız eksperler (İstanbul Altın Rafinerisi vb. tarafsız bir kurum tarafından
uluslararası
düzeyde
sertifikalandırılmış)
tarafından
yapılması
hem
sistemde
standardizasyonu sağlayacaktır hem de sisteme olan Zi arttıracaktır. Şu anda mevcut
uygulamada ekspertiz değerlemesi İstanbul Altın Borsası’na bağlı olarak çalışan 115 eksper
tarafından yapılmaktadır 2 . Ancak mevcut uygulama önerilen sistemin ulaşması beklenen
büyüklük karşısında yetersiz kalabilir. Bu alanda oluşabilecek ek eksper ihtiyacı sıkıntısının
ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. arasında kuyumculukla
uğraşan mevcut meslek sahiplerinin sertifikasyonu konusunda yapılacak bir protokolle ve
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üniversite işbirliği ile çözülebileceği düşünülmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve
Sanatkarlar Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde Şubat 2014 tarihi itibarı ile
11.251 adet kuyumcu bulunmaktadır. Oluşabilecek eksper ihtiyacının bu potansiyel meslek
mensuplarının değerlendirilmesi ile kısa vadede giderilebileceği kanaatindeyiz. Ayrıca bu
süreçte, düzenleyici otoritenin kolaylaştırıcı tutumu ve mevzuatta yapacağı teşvik edici
değişiklikler önerilen sistemin sağlıklı olarak işlemesi, ürünün piyasa taraflarınca kabul
edilmesi, benimsenmesi ve yaygın kullanımı açısından son derece önemlidir.
Son olarak kamu otoritesi açısından bakıldığında yaklaşık 285 milyar TL’lik bir
kaynağın ülke ekonomisine kazandırılmasının önü açılmış olacaktır. Türkiye ekonomisinin
önündeki en ciddi sıkıntılardan birinin bireysel tasarrufların yetersizliği ve hane halkı tasarruf
oranlarının düşüklüğüdür. Bu durumda, böylesine yeni bir fon kaynağının Türkiye ekonomisi
üzerine yapacağı dolaylı ve dolaysız katkıların ne büyüklüklere ulaşabileceği bu çalışmanın
konusu dışındadır, ancak ileride yapılacak ampirik çalışmalar için iyi bir başlangıç noktası
olabileceği düşünülmektedir.
Ek: Örnek Uygulama
Önerilen sistemin finansal kurum tarafından, iki farklı yöntem de dikkate alınarak,
muhasebeleştirilmesi aşağıdaki örnek yardımıyla açıklanmaya çalışılacaktır.
Örnek: X müşterisi elinde bulunan çeşitli ziynet eşyalarını 1 Eylül 2013 tarihinde Z
Banka emanet olarak vererek kredi çekmek istemiştir. Z Bank yaptığı değerleme sonucunda
X müşterisinin getirdiği ziynet eşyalarının 10 gr has altın değerinde olduğunu tespit etmiştir.
(Yapılacak yevmiye kayıtlarında banka tekdüzen hesap planı kullanılacaktır)
I. Yöntem (Doğrudan Altın Teminatlı Kredi Verilmesi)
1 Eylül 2013 tarihinde Z Bank emanet aldığı ziynet eşyaları karşılığında X müşterisine
1 yıl vadeli yüzde 24 faizli 1.000 TL kredi vermiştir. Ayrıca X müşterisine teslim alınan ziynet
eşyalarının bir listesi verilmiştir (örneğin basitleştirilmesi amacıyla BSMV ve diğer unsurlar
dikkate alınmamıştır).
Z Bankın 1 Eylül 2013 tarihinde emanet aldığı ziynet eşyaları ile verdiği krediye ilişkin
yapması gereken yevmiye (günlük defter) kayıtları aşağıdaki gibidir.
Emanet alınan ziynet eşyalarının Nazım Hesaplarda izlenmesi:
1.9.2013

983-Emanet ve Rehinli Kıymetler
985-Emanet ve Rehinli Kıymet
Verenler/Bırakanlar

1.000
1.000

Verilen krediye ilişkin yevmiye kaydı:
1.9.2013 118-Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler
010-Kasa

1.000
1.000

Z Bank 1 Ekim 2013 tarihinde, emanete aldığı altınları teminat göstererek, 1.000 TL
nominal değerli 10 ay vadeli (vade sonu borçlanma senedini 900 TL’den ihraç etmiştir. Z
Bankın ihraç ettiği bu menkul kıymete ilişkin 1 Ekim 2013 tarihinde yapması gereken yevmiye
kaydı şu şekildedir;
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Çıkarılan Menkul Kıymete (borçlanma senedine) ilişkin yevmiye kaydı:
1.10.2013 010-Kasa
378-İhraç Edilen Menkul Kıymet İhraç
Farkları

900
100

376-İhraç Edilen Menkul Kıymetler

1.000

Z Bankın 31 Aralık 2013 tarihinde verdiği altın teminatlı kredisi ile çıkardığı menkul
kıymete ilişkin tahakkuk eden faizlerle ilgili yapması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki
gibidir (kolaylık sağlanması amacıyla faiz hesaplanmasında basit faiz yöntemi kullanılmıştır).
Verilen kredi nedeniyle 2013 yılında tahakkuk eden faize ilişkin yevmiye kaydı:
220-Kredi Faiz ve Gelir Tahakkuk ve
31.12.2013 Reeskontları
80
514-Kısa Vadeli Diğer Kredilerden
Alınan Faizler
80
(Krediye ilişkin 2013 yılında tahakkuk eden faiz = (1.000 TL * yüzde 24 * 4 ay / 12 ay) = 80
TL)
Çıkarılan Menkul Kıymet nedeniyle 2013 yılında tahakkuk eden faize ilişkin yevmiye
kaydı:
630-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen
31.12.2013 Faizler
378- İhraç Edilen Menkul Kıymet İhraç
Farkları

30
30

(Çıkarılan Menkul Kıymete ilişkin 2013 yılında tahakkuk eden faiz = (100 TL / 10 ay)*3 ay =
30 TL)
Menkul kıymetin vade tarihi olan 1 Ağustos 2014 tarihinde Z Bank borçlanma
senetlerini itfa ederek menkul kıymet sahiplerine 1.000 TL ödeme yapmıştır. Bu işlem ile ilgili
Z Bankın yapması gereken yevmiye kayıtları aşağıda gösterildiği gibidir.
Çıkarılan Menkul Kıymet nedeniyle 2014 yılında tahakkuk eden faize ilişkin yevmiye
kaydı:
630-İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen
1.8.2014 Faizler
70
378- İhraç Edilen Menkul Kıymet İhraç
Farkları
70
(Çıkarılan Menkul Kıymete ilişkin 2014 yılında tahakkuk eden faiz = (100 TL / 10 ay)*7
ay = 70 TL)
Çıkarılan Menkul Kıymetin itfasına (ödenmesine) ilişkin yevmiye kaydı:
1.8.2014 376-İhraç Edilen Menkul Kıymetler
010-Kasa

1.000
1.000

X müşterisi 1 Eylül 2014 tarihinde 1.240 TL’yi Z Banka vererek emanet ettiği ziynet
eşyalarını geri almıştır. Bu doğrultuda Z Bankın 2014 yılında tahakkuk eden faize, kredi geri
ödemesine ve nazım hesaplarda izlediği Altın Emanet hesaplarına ilişkin yapması gereken
yevmiye kayıtları şu şekilde olacaktır;
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Verilen kredi nedeniyle 2014 yılında tahakkuk eden faize ilişkin yevmiye kaydı:
220-Kredi Faiz ve Gelir Tahakkuk ve
1.9.2014 Reeskontları
160
514-Kısa Vadeli Diğer Kredilerden
Alınan Faizler
160
(Krediye ilişkin 2013 yılında tahakkuk eden faiz = (240 TL / 12 ay)*8 ay = 160 TL)
Krediye ilişkin tahakkuk eden faizlerin kredi alacağına aktarılmasına ilişkin yevmiye
kaydı:
1.9.2014 118- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer Krediler
220-Kredi Faiz ve Gelir Tahakkuk ve
Reeskontları

240
240

Kredinin tahsil edilmesine ilişkin yevmiye kaydı:
1.9.2014 010-Kasa
118- Kısa Vadeli Teminatlı Diğer
Krediler

1.240
1.240

Emanete alınan ziynet eşyalarına ilişkin nazım hesapların kapatılması:
1.9.2014 985-Emanet ve Rehinli Kıymet
Verenler/Bırakanlar
1.000
983-Emanet ve Rehinli Kıymetler

1.000

II. Yöntem (Altınların Geri Satım Vaadiyle Alınması)
Bu yöntemde de Z Bankın altına dayalı çıkaracağı menkul kıymete (borçlanma
senedine) ilişkin tüm kayıtlar aynı olacağı için sadece X müşterisine, bir nevi ters repo
şeklinde, verilen kredi dikkate alınarak kredi işlemine ilişkin kayıtlar üzerinde durulmuştur. Bir
başka ifadeyle çıkarılan menkul kıymete ilişkin kayıtlar I. Yöntemdeki ile aynı olacaktır.
1 Eylül 2013 tarihinde Z Bank ziynet eşyalarını X müşterisinden 1 yıl sonra (1 Eylül
2014) 1.240 TL’den geri satım vaadiyle 1.000 TL’ye satın alarak kredi vermiştir. Ayrıca X
müşterisine teslim alınan ziynet eşyalarının bir listesi verilmiştir (yine örneğin basitleştirilmesi
amacıyla BSMV ve diğer unsurlar dikkate alınmamış ve faiz hesaplamalarında basit faiz
yöntemi kullanılmıştır).
Z Bankın bir yıl sonra 1.240 TL’den geri satım vaadiyle 1 Eylül 2013 tarihinde 1.000
TL’ye satın aldığı ziynet eşyalarına ilişkin yapması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki
gibidir.
Emanet alınan ziynet eşyaları karşılığında 1.000 TL ödenmesine ilişkin yevmiye
kaydı:
1.9.2013

019-Kıymetli Madenler
010-Kasa

1.000
1.000
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Emanet alınan ziynet eşyalarının Nazım Hesaplarda izlenmesi:
1.9.2013 983-Emanet ve Rehinli Kıymetler
985-Emanet ve Rehinli Kıymet
Verenler/Bırakanlar

1.000
1.000

Geri satım vaadiyle satın alınan ziynet eşyaları işleminin Nazım Hesaplarda
izlenmesi:
996-Diğer Bilanço Dışı Hesaplardan
1.9.2013 Alacaklar
1.240
998- Diğer Bilanço Dışı Hesaplardan
Borçlar
1.240
Ek Öneri:
Kullanılmakta olan banka tekdüzen hesap planında bu işlem için nazım hesap
bulunmadığı için yukarıdaki “Diğer Bilanço Dışı Hesaplar” ismi kullanılmıştır. Bu hesap yerine
banka tekdüzen hesap planında boş olan 990 ve 991 kodlu hesaplar açılarak “990-Altın Geri
Satım ve Geri Alım Vaadi İşlemlerinden Alacaklar” ve “991-Altın Geri Satım ve Geri Alım
Vaadi İşlemlerinden Borçlar” şeklinde isimlendirilerek kullanılabilir. Bu doğrultuda bankanın 1
Eylül 2013 tarihinde yapacağı altın üzerine geri satım ve geri alım işlemine ilişkin nazım
hesap kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
1.9.2013 990- Altın Geri Satım ve Geri Alım Vaadi
İşlemlerinden Alacaklar
991-Altın Geri Satım ve Geri Alım
Vaadi İşlemlerinden Borçlar

1.240
1.240

Z Bankın 31 Aralık 2013 tarihinde geri satım vaadiyle satın aldığı ziynet eşyalarına
ilişkin tahakkuk eden faizlerle ilgili yapması gereken yevmiye kayıtları aşağıdaki gibidir.
Geri satım vaadiyle satın alınan altın işlemi nedeniyle 2013 yılında tahakkuk eden faize
ilişkin yevmiye kaydı:
31.12.2013 222-Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları*
584-Geri Satım Vaadiyle Satın Alına
Altın İşlemlerinden Alınan Faizler***

80**
80

* Her ne kadar müşteriye altın karşılığı kredi verilmiş olsa da ters repo işleminden elde edilen faiz
gelirleri 222-Diğer Faiz ve Gelir Reeskontu hesabına kaydedildiği için geri satım vaadiyle altın
satın alımına ilişkin faiz gelirleri için de 222-Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları hesabı kullanılmıştır.
** Geri satım vaadiyle altın satın alımına ilişkin 2013 yılında tahakkuk eden faiz (240 TL/12 ay) *
4 ay = 80 TL
*** Banka tekdüzen hesap planında bahsedilen geri satım vaadiyle altın satın alınmasından
kaynaklanan faiz gelirlerine ilişkin bir hesap bulunmamasından dolayı boş olan 584 kodu ile yeni
bir hesap açılarak “584- Geri Satım Vaadiyle Satın Alınan Altın İşlemlerinden Alınan Faizler”
şeklinde isimlendirilmiş ve bu işlemlere ilişkin faiz gelirleri için kullanılmıştır.

X müşterisi, yapılan sözleşme doğrultusunda, 1 Eylül 2014 tarihinde 1.240 TL’yi Z
Banka vererek emanet ettiği ziynet eşyalarını geri almıştır. Bu doğrultuda Z Bankın 2014
yılında tahakkuk eden faize, geri satım vaadiyle altın alım sözleşmesine ve nazım
hesaplarda izlediği hesaplara ilişkin yapması gereken yevmiye kayıtları şu şekilde olacaktır;
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Geri satım vaadiyle satına alınan altın işlemi nedeniyle 2014 yılında tahakkuk eden
faize ilişkin yevmiye kaydı:
1.9.2014 222-Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları
160
584-Geri Satım Vaadiyle Satın Alına
Altın İşlemlerinden Alınan Faizler
160
Geri satım vaadiyle altın satın alımına ilişkin 2013 yılında tahakkuk eden faiz
(240 TL/12 ay) * 8 ay = 80 TL
Altınların 1.240 TL’den geri satılmasına ilişkin yevmiye kaydı:
1.9.2014 010-Kasa

1.240

019-Kıymetli Madenler

1.000

222-Diğer Faiz ve Gelir Reeskontları

240

Geri satım vaadiyle satın alınan altın işlemine ilişkin açılan Nazım Hesapların
kapatılması:
1.9.2014

985-Emanet ve Rehinli Kıymet
Verenler/Bırakanlar

1.000

983-Emanet ve Rehinli Kıymetler

1.9.2014

998- Diğer Bilanço Dışı Hesaplardan Borçlar
996-Diğer Bilanço Dışı Hesaplardan
Alacaklar

1.000

1.240
1.240

Emanete alınan altınlar karşılığında verilen kredinin vadesinin, bu altınlar teminat gösterilerek
çıkarılan menkul kıymetin vadesinden daha önce sona ermesi durumunda, kredi alanlar
finans kurumuna borcunu ödeyerek altınlarını menkul kıymetin vadesinden daha önce geri
alacağı için menkul kıymetin altın teminatlı olma özelliği kaybolacaktır. Bu nedenle,
yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, finans kurumu tarafından emanete alınan altınlar
teminat gösterilerek çıkarılacak menkul kıymetin vadesinin, altın teminatı karşılığında
kullandırılan kredinin vadesinden daha önce sona ermesi gerekmektedir.
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Sermaye Şirketleri Tarafından
İntifa Senedi Çıkarılması
Soner Altaş*
Özet
Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim ve limited şirketlerce, pay sahipliği hakkı tanımayan intifa
senetleri çıkarılması mümkündür. İntifa senedi, sahibine Kanunda tanımlanan bazı malvarlıksal haklar
tanır. Bazı intifa senedi türleri nakit karşılığı satılarak şirkete ilave kaynak da sağlanabilir. İşte bu
çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre anonim ile limited
şirketlerce çıkarılabilecek intifa senetleri ele alınmaktadır. Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait
olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Limited Şirket, Kurucu İntifa Senedi, Adi İntifa Senedi, Katılma
İntifa Senedi, Esas Sözleşme, Genel Kurul.
JEL Sınıflaması: G30, K20.

Issue of Redeemed Shares By Capital Companies
Abstract
According to the Turkish Commercial Code, joint-stock and limited liability companies can issue
redeemed shares, which don’t not recognize the right of shareholders to their holders. Redeemed
shares grant their holders some financial rights. On the other hand, some types of redeemed shares
can be sold for cash, thus provide additional financial resources to the company. In this study, the
issue of redeemed shares by joint-stock and limited liability companies are discussed under the
legislation of the Turkish Commercial Code and Capital Market Law.
Keywords: Joint-Stock Company, Limited Liability Company, Founding Redeemed Shares, Ordinary
Redeemed Shares, Contributing Redeemed Shares, The Articles of Association, The General Meeting
of Shareholders.
JEL Classification: G30, K20.

1. Giriş
Uygulamada yeterince bilinmese ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sınırlı
sayıda şirket haricinde tatbik imkanı bulamasa da, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK),
anonim şirketlerde intifa senedi çıkarılmasına izin vermekte idi. Anılan imkan, 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1 (TTK)2’nda da yer verilerek
korunmuş ve Yargıtay kararları göz önünde tutularak yeniden düzenlenmiştir. Hatta, ETK’da
sadece anonim şirketlere özgülenen bu imkan TTK ile limited şirketleri de kapsar hale
getirilmiştir3. ETK’da yer alan intifa senetlerine ilişkin düzenlemenin bazı değişikliklerle
korunmasının sebebi ise TTK’nın gerekçesinde “şirketlerin, özellikle büyük sermayeye
gereksinim duyan şirketlerin kurulmalarında sermayenin sağlanabilmesi için özel çalışma
yapması gerekli kurucuları teşvik etmek ve mevcut intifa senetlerine ilişkin ihtilâfları en alt
düzeye indirmek” olarak ifade edilmiştir4.
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Dolayısıyla, yeni TTK’ya göre anonim ve limited şirketlerin intifa senedi çıkarması
mümkündür. Arapça kökenli olan “intifa” kelimesi, ““faydalanma, yararlanma” anlamına
gelmekte ve “intifa” hakkı karşılığında “asılanma hakkı”, “yararlanma hakkı” gibi terimler
kullanılmaktadır (Teoman, 1978, s.1)5. TTK’da ayrıca pay üzerinde “intifa hakkı” tesis
edilmesine dair hükümlere de yer verilmektedir. Ancak, intifa senedi ve intifa senedinden
doğan haklar, sözlük anlamından da, Türk Medeni Kanunu’ndaki “intifa hakkı”ndan da,
TTK’daki pay üzerinde intifa hakkı bulunmasından da farklıdır 6. Bir başka deyişle, kelime
yönünden birbirlerine benzeseler dahi, değişik hukuki kurumları düzenlemektedirler
(Teoman, 1978, s.1; Pulaşlı, 2011, s.1573).
Şirketler Hukuku açısından bakacak olursak, intifa senedinden doğan hakkı “sahibine
ortaklık hakkı tanımamakla birlikte anonim şirketin net kârına veya tasfiye artığına katılma ya
da yeni çıkarılacak payları alma imkanı veren malvarlıksal haklar”, intifa senedini de “anonim
şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, bu nedenle de ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak
sahibine sözkonusu malvarlıksal hakları tanıyan sözleşme hükmü veya menkul kıymet
niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür7.
İntifa senetleri, esas kaynağını Türk Ticaret Kanunu’ndan almaktadır. Bununla birlikte,
1983 yılından itibaren sermaye piyasası uygulamalarına da konu olmuştur. Sermaye
Piyasası Kurulu Tebliğleri ile düzenlenen ve bazı noktalarda TTK’ya atıf yapan Katılma İntifa
Senetleri (KİS) bunun en güzel örneğidir. Uygulamada en çok karşılaşılan intifa senedi çeşidi
de budur. Diğer intifa senetleri ise uygulamada yeterince bilinmemektedir.
İşte bu çalışmamızda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketlerce intifa
senedi çıkarılması, intifa senetlerinin temel özellikleri, çeşitleri, kimler lehine
çıkarılabilecekleri, çıkarılma yöntemleri ve devredilmeleri özelinde 6762 sayılı eski Ticaret
Kanunu ile karşılaştırmalı olarak ele alınmakta, sonrasında limited şirketlerce intifa senedi
çıkarılmasına değinilmekte, ayrıca intifa senedi çıkarmayı düşünen şirketlere yol göstermesi
bakımından uygulama örneklerine yer verilmektedir.
2. İntifa Senetlerinin Özellikleri
İntifa senedinin çıkarılmasına geçmeden önce, intifa senedinin özelliklerine kısaca
değinnmek uygun olacaktır. Bu özellikleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
- TTK’da “intifa senedi” olarak adlandırılmış olmalarına karşılık, kuruculara veya
Kanunda sayılan kişilere intifa hakkı8 tanınması için senet çıkarılması zorunlu değildir. Şirket
esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunması yeterlidir. İntifa senedinin sağladığı hak,
senet çıkarılmasından önce de vardır (Teoman, 1978, s.1-2). Ancak, bu konuda kıymetli
evrak vasfını haiz senetler çıkarılmasının önünde yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bu
husus ilerleyen bölümlerde ayrıca izah edilecektir.
- İntifa hakkı, şirketin kuruluş esas sözleşmesinin veya esas sözleşme değişikliğinin
tescili ile kendiliğinden oluşur. Senede bağlanması, intifa hakkına sadece tedavül olanağı
sağlar, yoksa kullanılmasında veya ileri sürülmesinde bir değişiklik yapmaz. Bu nedenle,
intifa senedi, “kurucu” değil “bildirici” mahiyette bir kıymetli evraktır. Oluşum sözleşmesi,
anonim şirket ile intifa hakkının ilk müktesibi arasındadır (Çamoğlu, Poroy ve Tekinalp, 2010,
s.612-613).
- İntifa senedi, sahibine “pay sahibi” sıfatı kazandırmaz ve anonim şirkette herhangi bir
payı temsil etmez (Y. 11.HD. 19.12.1977-E.3754/K.5676). Bu husus, TTK’nın 503’üncü
maddesinde “İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez” hükmü ile açık bir
şekilde vurgulanmıştır. Kuralın anlamı şudur: intifa senedi, sahibine, paysahiplerinin haiz
olduğu hakları bahşetmez, yani intifa senedi sahibi ne malvarlığı haklarına ne yönetim
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haklarına ve koruyucu haklara ne de ortaksal anlamda denetleme ve bilgi alma haklarına
sahiptir (Tekinalp, 2010, s.619; Eriş, 2013, s.3348). Ancak, intifa senedi sahibi, aynı
zamanda şirkette pay sahibi ise, intifa senedinden bağımsız olarak bu paylardan doğan pay
sahipliği hakkını kullanacağı tabidir.
- İntifa senedi, pay senedinin bir parçası değildir (Arslanlı, 1961, s.150). İntifa senedi
sahibinin, şirkette pay sahibi olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmez.
Zira, pay sahiplerine verilen intifa senetleri, paydan bağımsız haklar taşır9. Diğer bir deyişle,
intifa senedinin içerdiği haklar, esas sözleşme ile tanınmış bulunmalarına ve onun
hükümlerine bağlı olmalarına rağmen, bunların sahipleri ile şirket arasında ortaksal bir ilişki
yoktur (Tekinalp, 2010, s.613; Pulaşlı, 2011, s.1573).
- İntifa senedi sahipleri, anonim şirketin dışında “müstakil akid” konumundadırlar
(Arslanlı, 1961, s.151). Bir başka deyişle, anonim şirket ile intifa senedi sahibi arasında,
ortaklık bağına dayanmayan bir sözleşme ilişkisi bulunmaktadır10. Yani, intifa senedi sahipleri
tamamıyla anonim şirketin dışında, anonim şirkete göre üçüncü kişi durumundadırlar. İlişkinin
doğal sonucu, bu yararlanma haklarının genel kurul kararlarına tabi olmamasıdır (Tekinalp,
2010, s.613-614). Dolayısıyla, sözleşmenin taraflarından biri, tek taraflı olarak alacağı
kararlarla, diğer tarafın haklarını etkileyemez. Bu manada, anonim şirket, intifa senedi
sahiplerinin onayını almadan, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle intifa haklarını
kaldıramaz yahut değiştiremez (Tekinalp, 2010, s.613; Pulaşlı, 2011, s.1574). Bu genel
kuralın istisnasına ilerleyen bölümlerde değinilecektir.
- İntifa senetleri, sadece, Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde sayılan haller
için çıkarılabilir. Bir başka deyişle, intifa senedi sahiplerine, net kâra, tasfiye sonucunda kalan
tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakkından başka menfaatler tanınamaz.
- İntifa senedi, sahibine, net kâra ve tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni
çıkarılacak payları alma gibi malî nitelikte haklar sağlar; pay sahipliğinin yönetme haklarını
yani oy, iptal davası açabilme, organlara seçilebilme haklarını vermez. Sağlanan malî haklar
da sadece sayılanlarla sınırlıdır. Örneğin; intifa senedi sahiplerine hazırlık devresi faizi
tanınamaz (Tekinalp, 2010, s.620).
- İntifa senedi sahiplerinin, anonim şirket genel kurulunun esas sermaye artırımı,
azaltımı, şirketin iştigal konusunun değiştirilmesi, tür değişikliğine gidilmesi, birleşme kararı
alınması, hatta sona erme ve tasfiyeyi uygun görmesi gibi kararlarına engel olma hakları
yoktur. Ancak, ihlalin niteliğine göre, intifa senedi sahipleri edim, tespit ve tazminat davası
açabilirler11 (Tekinalp, 2010, s.615).
- İntifa senedi sahipleri, şirket yönetimine müdahale edemezler, örneğin kötü yönetim
yüzünden şirket kâr elde edememişse talepte bulunamazlar (Arslanlı, 1961, s.154).
- İntifa senedi, sahibine “şarta bağlı talep hakkı” verir (Arslanlı, 1961, s.155). Bir başka
deyişle, şirket kâr elde etmedikçe veya tasfiye artığı ortaya çıkmadıkça veyahut sermaye
artırılarak yeni paylar çıkarılmadıkça, intifa senedi sahiplerinin talep hakkı doğmaz.
- İntifa senetlerinin tanıdığı haklar, özellikle kârdan pay talebi, anonim şirketin feshi ile
ortadan kalkar. Bununla birlikte, şirketin feshi, senet sahibinin tasfiye bakiyesi üzerindeki
talep hakkını muaccel kılar. Ancak, gerek kâra gerek tasfiye bakiyesine ve sermaye
artırımında çıkarılan yeni payları alma hakkı şirketin feshi ve nihai tasfiyesi ile sona erer
(Arslanlı, 1961, s.158).
- İntifa senedinden doğan haklar, esas sözleşmede belirli bir süre için kayıt altına
alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.
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3. İntifa Senetlerinin Çeşitleri
Türk Ticaret Kanunu kapsamında, intifa senetlerini, “kurucu intifa senetleri” ve “adi intifa
senetleri” olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bunlara sonradan ilave olan üçüncü bir çeşit ise,
Sermaye Piyasası mevzuatıyla düzenlenen ve para karşılığı çıkarılan “katılma intifa
senetleri(KİS)’dir. Doktrinde yer alan ve intifa senetlerinin dördüncü çeşidini oluşturan,
sahibine aynı zamanda pay sahipliği sağlayan “intifa hisse senetlerine” ise Türk Hukuk
sistemimizde yer verilmemiştir (Tekinalp, 2010, s. 617). Bu nedenle, çalışmamızda intifa
hisse senetlerine değinilmeyecektir.
3.a. Kurucu İntifa Senetleri
İntifa senetleri kuruluşta, kurucuların şirket kurulmasındaki hizmetlerinin, bir başka
anlatımla girişimcilik çabalarının, henüz başarı şansı belli olmayan bir ortaklığa para
yatırımlarının ödüllendirilmesi, ayni sermaye getiren hissedarlara bir olanak sağlanması
yahut üçüncü kişilerin geniş anlamdaki hizmet edimlerine karşılık oluşturma gibi çeşitli
saiklerle çıkartılabilir (Teoman, 1978, s.18-22). İşte bu amaçla şirketin kurucu ortaklarına
verilen bu intifa senetlerine “kurucu intifa senedi” denir. Uygulama ve doktrinde bu senetlere
“kurucu senet” de denilmektedir (Pulaşlı, 2011, s.1577). İlk defa Süveyş kanalını yapan
ortaklık tarafından çıkarılmıştır (Tekinalp, 2010, s.617). ETK’nın 402nci maddesinin ikinci
fıkrasında “İlk esas mukavelede derpiş edilmiş olmadıkça kurucular, lehine intifa senetleri
ihdas olunamaz.” hükmü yer almakta idi. Yani, ETK, sadece kuruluş esas sözleşmesinde, bir
başka deyişle kuruluş anında, öngörülmüş olması durumunda, kurucu intifa senetlerinin
çıkarılmasına müsaade etmişti. Dolayısıyla, kuruluş esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm
bulunmuyor ise, sonradan esas sözleşme değişikliğine giderek “kurucu intifa senedi” tesis
edilmesi mümkün değildi (ETK, m.402/f.2). Oysa, TTK’da, ETK’nın m.402/f.2 hükmüne
benzer bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle, Kanunla açıkça yasaklanmamış
olmasını dikkate alarak, kurucu intifa senetlerine kuruluş esas sözleşmesinde yer
verilebileceği gibi, sonradan esas sözleşme değişikliğine gidilerek de kurucular lehine kurucu
intifa senedi tahsis edilebileceği kanısındayız12.
Bilindiği üzere, anonim şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak
kuruculara, para ve bedelsiz pay senedi vermek gibi şirket sermayesinin azalması sonucunu
doğurabilecek bir menfaat tanınamaz (TTK, m.348). Zira, bu hükme aykırı esas sözleşme
hükümleri geçersizdir. Ancak, bu yasağın bir istisnası bulunmaktadır, o da şirketin
kurucularına verilebilecek “kurucu intifa senedi”dir. Kurucu intifa senedi sağlanabilecek
menfaatin miktar ve sınırı TTK’nun 348’inci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, dağıtılabilir
şirket kârından 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe (umumi genel akçe,
bir başka deyişle I. tertip yasal yedek akçe) ile pay sahipleri için yüzde beş kâr payı
ayrıldıktan sonra kalan meblağın en fazla onda biri, kuruculara ödenebilir13 (TTK, m.348/f.1).
Bu oran azamî had olup, kuruculara toplamda sözkonusu meblağın onda birinden fazla bir
tahsisin yapılması mümkün değildir.
Kurucu intifa senetlerine ilişkin açıklamaları iki örnek ile somutlaştıralım :
Örnek 1: Beş kişi (kurucu), 50.000.-TL sermayeli bir anonim şirket kurmaya karar
vermiştir. Kurucular, pay senetlerinin yanında 20 adet bedelsiz ve emre yazılı kurucu intifa
senedinin de çıkarılması ve bunların kuruculara taahhüt etmiş oldukları paylar oranında
tahsis edilmesi üzerinde anlaşmışlardır. Kurucuların şirketteki paylarının eşit olduğu
varsayılmaktadır. Bu durumda, şirketin kurucu intifa senetlerine ilişkin esas sözleşme
maddesi aşağıdaki gibi olabilir:
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“Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve emre yazılı 20 adet kurucu intifa
senedi çıkarılır. Bunun; 4 adedi A’ya, 4 adedi B’ye, 4 adedi C’ye, 4 adedi D’ye, 4 adedi de
E’ye verilir.”
Örnek 2: (ABC) Anonim şirketi, 3 kişi tarafından kurulacaktır. Kurucular, şirketin
kuruluşunda öncü olması ve yoğun emek sarf etmesi nedeniyle Kurucu (C)’ye 100 adet
bedelsiz, emre yazılı kurucu intifa senedi verilmesi, intifa hakkının sadece kâra iştirakten
ibaret olması hususunda anlaşmışlar ve kuruluş esas sözleşmesine bu yönde bir hüküm
konulmasını kararlaştırmışlardır. Diğer ortaklara kurucu intifa senedi verilmeyecektir. Bu
durumda, şirketin intifa senetlerine ilişkin esas sözleşme maddesi aşağıdaki gibi olacaktır :
“Şirketin kurulmasında, müspet bir çalışma sağlanmasında ve mesaisini tanzimde ifa
ettiği hizmetten dolayı kurucu (C)’ye verilmek üzere, yalnız net kâra katılma hakkı veren,
bedelsiz ve emre yazılı olan 100 adet kurucu intifa senedi ihdas olunmuştur.”
Yeri gelmişken kurucu intifa senetlerine ilişkin bir hususa daha değinmekte fayda
vardır. TTK’nın 348’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra kurulan anonim şirketler, pay senetlerini halka arz etmeden önce kurucu intifa
senetlerini, herhangi bir bedel ödemeden iptal ederler; aksi hâlde intifa senetleri
kendiliğinden geçersiz sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan fıkra esasında TTK
Tasarısı’nda yer almamakta olup, Tasarının TBMM’deki müzakereleri sırasında verilen bir
önerge üzerine Yasaya eklenip kabul edilmişti. Bahsigeçen hükme göre, TTK’nın yürürlüğe
girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan anonim şirketlerin, eğer halka açık bir
şirkete dönüşeceklerse, pay senetlerini halka arz etmeden önce kurucu intifa senetlerini iptal
etmeleri gerekir; iptal etmezler ise kurucu intifa senetleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
Dikkat edileceği üzere, anılan hüküm, pay senetlerini halka arz etmeyi düşünmeyen
anonim şirketlerle ilgili herhangi bir kısıtlama içermemektedir. Bu nedenle, kapalı olarak
kurulan ve kapalı kalacak olan anonim şirketlerce ihdas edilecek kurucu intifa senetlerinin
iptali sözkonusu değildir. Ayrıca, anılan hükümde açıkca TTK’nın yürürlüğe girmesinden
sonra pay senetlerini hakla arz eden ya da edecek olan anonim şirketler göz önünde
bulundurulduğu için, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulmuş olup paylarını halka arz etmiş
ya da edecek olan anonim şirketlerin anılan kısıtlamadan etkilenmeyecekleri sonucu ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, sözkonusu kısıtlama, 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan
veya kurulacak olan ve halka açılmayı düşünen anonim şirketleri ilgilendirmektedir.
TTK’nın m.348/f.2 hükmünün gerekçesinde ise “…kurucu intifa senetleri pay senetleri
borsada işlem gören şirketlerde hoş karşılanmamakta hem de özellikle menkul kıymetler
fonlarınca sürekli olarak şikayetlere konu edilmektedir. Aynı amaçla maddenin ikinci fıkrası
kaleme alınmış, ancak hükmün Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra
kurulacak şirketlerde uygulanması öngörülerek kazanılmış haklar korunmuştur.” denilmiştir 14.
Bununla birlikte, Teoman, TTK’nın m.348/f.2 hükmünün yasaya eklenmesini
önerenlerin ileri sürdükleri gerekçelere katılmamakta, hükmün geçerli bir gerekçesinin
olmadığı, kurucu intifa senetlerine ilişkin bu düzenleme bakımından öne sürülen gerekçelerin
kârda imtiyazlı paylar bakımından da geçerliyken, imtiyazlar konusunda benzer bir hükme
yasada yer verilmediği, anılan hükmün şirkete önemli bir malvarlığı getirmeyi düşünen
kurucuları caydırıcı nitelikte olduğu, bu nedenle TTK’nın paylarını halka arz eden anonim
ortaklıklarda kurucu intifa senetlerinin iptalini öngören sözkonusu hükmün TTK’dan
çıkarılması gerektiği görüşündedir (Teoman, 2011, s.7-12).
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3.b. Adi İntifa Senetleri
TTK’nın 502 ve 503’üncü maddelerinde düzenlenmişlerdir. Adi intifa senedi, intifa
senetlerinin ana türünü oluşturur. Bu nedenle, adi intifa senedine ilişkin hükümler, uyarlama
yolu ile kurucu ve katılma intifa senetlerine de uygulanır (Tekinalp, 2010, s.618).
Anonim şirket genel kurulu, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek
adi intifa senetleri çıkarabilir15 (TTK, m.502/f.1). TTK, bu yetkiyi sadece şirket genel kuruluna
vermiştir. Genel kurulun anılan yetkisi “münhasır” yetki niteliği taşır. Bu manada, anılan
yetkinin genel kurul tarafından yönetim kuruluna devredilmesi yahut yönetim kurulu kararı ile
intifa senedi çıkarılması mümkün değildir. Çıkarılması durumunda, intifa senedi geçersiz
olacaktır. Ancak, esas sözleşmede intifa senetleri ile ilgili hüküm yoksa, sadece genel kurul
kararı ile bu senetlerin çıkarılamayacağını da yeniden vurgulamakta fayda vardır16 (Tekinalp,
2010, s.618; Eriş, 2013, s.3345).
TTK’nun 502nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, adi intifa senetleri, bedeli kanuna
uygun olarak yok edilen payların sahipleri17, alacaklılar18 veya bunlara benzer bir sebeple
şirketle ilgili olanlar19 lehine çıkarılabilir. ETK gibi TTK da, adi intifa senedinin, anonim şirket
ile herhangi bir ilişkisi olan kimseler için, onları bir çeşit “tatmin” etmek amacıyla çıkarılması
düşüncesinden hareket etmiştir (Tekinalp, 2010, s.619).
TTK’ya göre, adi intifa senedi sağlanabilecek menfaatin miktar ve sınırı hususunda
TTK’nun 348’inci maddesine uyulur. Bir başka deyişle, adi intifa senedi sahiplerine de,
dağıtılabilir şirket kârından 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe (umumi
genel akçe, bir başka deyişle I. tertip yasal yedek akçe) ile pay sahipleri için yüzde beş kâr
payı ayrıldıktan sonra kalan meblağın en fazla onda biri, ödenebilir (TTK, m.502/f.1,
m.348/f.1). Bu oran azamî had olup, adi intifa senedi sahiplerine toplamda sözkonusu
meblağın onda birinden fazla bir tahsisin yapılması mümkün değildir.
Adi intifa senedine dair şirket esas sözleşmesi hükmünün nasıl olabileceğini de bir
örnekle somutlaştıralım:
Örnek 3: (DEF) Anonim şirketinin genel kurulu, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen
payların sahiplerine, şirketin büyümesinde sağladıkları hizmetler sebebiyle intifa senedi
verilmesi hususunu müzakere etmiş ve şirket esas sözleşmesinde bu doğrultuda bir
değişiklik yapılması kararlaştırmıştır. Bu durumda, şirket esas sözleşmesine ilave edilecek
madde aşağıdaki gibi olacaktır :
“Bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahiplerine verilmek üzere 50 adet
intifa senedi çıkarılır ve bunlardan her birine birer intifa senedi verilir. İntifa senedi sahibine
azalık hakkı vermez. Ancak net kâr ile tasfiye bakiyesine iştirake veya yeni çıkarılacak hisse
senetlerinin iştirakinde rüçhan hakkını kullanmaya hak verir.”
3.c. Katılma İntifa Senetleri (KİS)
Katılma intifa senetleri, nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Bu yönüyle, kurucu
ve adi intifa senetlerinden ayrılırlar. İlk defa 13/11/1983 tarih ve 18220 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan S.III No:1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile
düzenlenmişlerdir. Bu tebliğin yerini, sonradan, Seri III, No:10 sayılı Katılma İntifa Senetleri
İhracına İlişkin Esaslar Tebliği20 almıştır21. Ancak, anılan Tebliğ, 2499 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 6 Aralık 2012 tarihinde kabul edilen 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası
Kanunu22 ile ilga edilmesi ve yeni Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca çıkarılan Pay Tebliği23
(VII-128.1) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Pay Tebliği24’nin m.4/k bendinde, katılma intifa
senedi, “ortaklıklar tarafından nakit karşılığı satılmak üzere ihraç edilen, net kârdan pay alma,
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tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklık tarafından yeni
çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan pay benzeri menkul kıymetler” olarak tanımlanmıştır.
Anonim şirketlerin KİS ihraç edebilmeleri için, şirket esas sözleşmesinde KİS ihracına
imkan veren bir hükmün bulunması ve KİS ihracı için genel kurul tarafından karar alınması
zorunludur. Alınacak genel kurul kararında asgari olarak, ihraç edilecek KİS’lerin nominal
değerine, KİS’lerin ihracının halka arz edilerek ya da edilmeksizin gerçekleştirileceğine ve
KİS’lere hangi hakların tanınacağına yer verilmesi zorunludur. KİS’ler, net kârdan pay alma,
tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklıklar tarafından
çıkarılacak yeni payları alma haklarından birini ya da birden fazlasını içerecek şekilde ihraç
edilebilir (PT, m.36/f.1).
KİS’ler, esas sözleşmede hüküm bulunmak koşuluyla süresiz veya nominal değerinin
üzerinde çıkarılabilir. KİS ihracına ilişkin genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu’na
başvuru tarihi arasındaki süre altı ayı geçemez (PT, m.36/f.2).
Anonim şirketlerin ihraç edebilecekleri KİS’lerin toplam ihraç tutarı, ödenmiş ya da
çıkarılmış sermayenin yüzde ellisini geçemez. İhraç limitinin belirlenmesinde, daha önce
ihraç edilmiş KİS’lerin ihraç tutarı bir indirim kalemi olarak dikkate alınır. KİS ihracı nedeniyle
şirkete sağlanan fon, öz kaynaklar altında ayrı bir hesapta gösterilir (PT, m.36/f.3).
KİS’lere tanınacak haklara ve paylar ile KİS’ler arasındaki ilişkilere esas sözleşmede ve
izahnamede ya da halka arz edilmeksizin yapılan satışlarda ihraç belgesinde yer verilir.
KİS’lerin ihracına ilişkin olarak düzenlenen izahname, satış gerçekleştiği takdirde ortaklıkla
KİS’lerin sahipleri arasında düzenlenmiş bir sözleşme niteliğini kazanır (PT, m.36/f.4). Ayrıca,
KİS’lerin halka arzının ve yatırımcılara yapılacak tüm ödemelerin yetkili kuruluşlar aracılığıyla
yapılması zorunludur (PT, m.36/f.5).
KİS sahiplerine kâr payında veya tasfiye bakiyesinde hak tanınması için esas
sözleşmede konuya ilişkin hüküm bulunması ve kâr payı ile tasfiye bakiyesinde tanınan
haklara ilişkin oranın gösterilmesi zorunludur (PT, m.37/f.1). KİS sahiplerine verilen kâr
payları nakden dağıtılır. KİS sahiplerine tanınan kâr payı dağıtılmadıkça, TTK’nın 519’uncu
maddesinin birinci fıkrası hariç başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına
ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay
dağıtılmasına karar verilemez (PT, m.37/f.2). KİS sahiplerine ödenecek kâr payının en geç
hesap döneminin bitimini izleyen beşinci ayın sonuna kadar ödenmesi gerekir (PT, m.37/f.3).
KİS sahiplerine esas sözleşme ile tasfiye bakiyesinde hak tanınması halinde ise,
şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcudu, TTK’nın 478’inci25 madde hükmü saklı
kalmak üzere, öncelikle tasfiye bakiyesinde hakkı bulunan KİS sahiplerine, KİS ihracı için
ortaklığa verdikleri tutarın ödenmesi için tahsis edilir (PT, m.37/f.4).
Gelelim KİS sahiplerine yeni pay alma hakkı tanınmasına; halka açık anonim ortaklıklar
tarafından ihraç edilecek KİS’lere ortaklık tarafından sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni
payları alma hakkı konusunda hak tanınamaz (PT, m.38/f.1). Halka açık olmayan anonim
şirketlerde ise, halka arz etmek suretiyle ihraç ettikleri KİS’leri elinde bulunduran yatırımcılara
şirket tarafından sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni payları alma hakkı tanınması için,
esas sözleşmede konuya ilişkin hüküm bulunması zorunludur. Bu ortaklıkların KİS’lere
tanınan bu hakkın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapacakları sermaye artırımlarında
TTK hükümleri uygulanır. Ancak yapılan sermaye artırımı sonucunda ortak sayısının beş
yüzü aşması durumunda, bu anonim şirketlerin payları halka arz olunmuş sayılır ve bu
şirketler Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olurlar (PT, m.38/f.2).
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Pay Tebliği’nde KİS sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkı ile KİS sahipleri özel
kuruluna da yer verilmiştir. KİS sahiplerinin, ortaklıkta oy hakkına sahip diğer ortaklar gibi,
TTK’nın 43726 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde bilgi alma ve inceleme hakları vardır
(PT, m.39/f.1). Ayrıca, şirket esas sözleşmesinde öngörülmesi kaydıyla, KİS sahipleri özel bir
kurul oluştururlar27. KİS sahiplerinin haklarına ilişkin olarak TTK’nın 454 üncü maddesi
kapsamında alınan genel kurul kararları, toplantı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu
özel kurulca onanmadıkça hüküm ifade etmez. Bu kurulun toplantı ve karar yeter sayıları
hakkında TTK’nın 454’üncü maddesi hükmü uygulanır28 (PT, m.39/f.2). Yine, KİS sahipleri,
ortaklık yönetim kurulu üyeleri hakkında TTK hükümleri çerçevesinde sorumluluk davası
açabilirler (PT, m.39/f.3).
4. İntifa Senedi Sahibine Tanınacak Menfaatler
TTK’nun 503’üncü maddesine göre, intifa senedi sahiplerine, net kâra29, tasfiye
sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir. İntifa
senedi sahiplerine, TTK’da bu konuda bir sınırlamaya yer verilmediğinden, net kârdan pay
alma, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklıklar tarafından
çıkarılacak yeni payları alma haklarından biri ya da birden fazlası tanınabilir 30. Kanımızca, bu
hakların hepsine şirket esas sözleşmesinde yer verilip kullandırılacak olanı belirleme hususu
genel kurulun yetkisine bırakılabileceği gibi, esas sözleşmede bunlardan sadece birisine de
yer verilebilir. Dilerseniz örneklerle bu hususları somutlaştıralım.
Örnek 4: Kurucularına sadece net kâra iştirak yönünde intifa hakkı tesis etmek isteyen
bir anonim şirketin intifa senetlerine ilişkin esas sözleşme maddesi aşağıdaki gibi olabilir:
“Kurucular arasında sermaye payları oranında dağıtılmak üzere bedelsiz ve emre yazılı
200 adet kurucu intifa senedi çıkarılır. Kurucu intifa senetleri net kâra iştirakten başka bir hak
bahşetmez.”
Diğer yandan, şirket esas sözleşmesi ile, intifa senedi çıkarma ve senet sahibine
sağlanacak menfaati belirleme yetkisi genel kurula da bırakılmış olabilir. Bu durumda, intifa
senedini çıkarma ve hakkın kapsamını seçme yetkisi şirket genel kurulunca kararlaştırılır.
Örnek 5: (GHI) Anonim şirketinin esas sözleşmesi, intifa senetlerini çıkarma yetkisini
şirket genel kuruluna bırakmıştır. Şirketin, intifa senetlerine ilişkin esas sözleşme maddesi
aşağıdaki gibidir:
“Şirket, genel kurul kararı ile intifa senedi çıkarabilir. Genel kurul kararı ile çıkarılacak
intifa senetleri emre veya hamiline yazılı olarak çıkarılır. İntifa senedi sahiplerine verilecek
net kâra veya tasfiye bakiyesine iştirak ya da yeni çıkarılacak hisse senetlerinde rüçhan
hakkını kullanma hakkı genel kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul, intifa senedi
sahibine, bu hakların sadece birisini tanıyabilir.”
İntifa senedi sahiplerine, şirketin yeni çıkarılacak paylarını alma hakkı da tanınabilir. Bu
hak, intifa senetlerinde belirtilecek bir sermaye artırımı için kullanılabileceği gibi, senet
sahiplerine, istediği artırımlardan birinde hakkını kullanma imkanı da tanınabilir 31.
TTK ile getirilen yeniliklerden birisi de kârın dağıtılmaması halinde dahi intifa senedi
sahiplerinin esas sözleşmede öngörülen kâr payını alabilmelerine imkan tanınması olmuştur.
Bu amaçla, TTK’nın 348’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Dağıtılabilecek kâr mevcut ise
şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede
öngörülen kâr paylarını alırlar.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, şirket genel kurulu, kârın
dağıtılmaması yönünde karar alsa dahi, bu karar pay sahiplerini bağlayacak, ancak intifa

84

Bankacılar Dergisi

senedi sahiplerini bağlamayacak ve gerek kurucu gerek adi intifa senedi sahipleri esas
sözleşmede öngörülen kâr paylarını alacaklardır32.
5. İntifa Senedinin İhdası33
5.a. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşu Esnasında İhdas Edilmesi
Şirketin kurulması hususunda emeği geçen kurucular lehine, kuruluş esas sözleşmesi
ile intifa senedi ihdas edilebilir. TTK’nın 339’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine
göre, “kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak
menfaatler”in şirketin kuruluş esas sözleşmesine yazılması zorunludur.
5.b. İntifa Senedinin Şirketin Kuruluşundan Sonra İhdas Edilmesi
Anonim şirket kurulduktan sonra, genel kurul esas sözleşmeyi gereken yetersayı ve
çoğunlukla değiştirerek intifa senedi ihdasına karar verebilir (TTK, m.502/1). Şirket esas
sözleşmesinin değiştirilebilmesi için, ilk toplantıda şirket sermayesinin en az yarısını temsil
eden pay sahipleri yahut temsilcilerinin hazır bulunması, bu sağlanamadığı takdirde en geç bir
ay içerisinde ikinci bir toplantının yapılması ve bu toplantıda da şirket sermayesinin en az üçte
birinin temsil edilmesi, kararların da toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınması
gerekmektedir. Kanunun gerek birinci gerek ikinci toplantı için aradığı yetersayıların, şirket
esas sözleşmesine konacak bir hüküm ile düşürülmesi yahut nispî çoğunluğun öngörülmesi
geçersiz olacaktır (TTK, m.421/f.1). Bir aylık süre geçirildiği takdirde, ilk toplantıya ilişkin nisap
aranacak, yani sermayenin en az yarısının temsili gerekecektir.
Ayrıca, genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı imtiyazlı pay
sahiplerinin haklarını ihlal ediyor ise, bu genel kurul kararı, “imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulu” tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz (TTK, m.454/f.1).
Gerek kuruluş esas sözleşmesi gerek esas sözleşme değişikliği ile intifa senedi ihdas
edilirken, intifa senetlerinin adedi ve sahibine tanıdığı hakların içeriği, hem esas sözleşmede
hem de genel kurul kararında açıkça gösterilmelidir.
6. İntifa Senetlerinin Devri ve Sona Ermesi
Çalışmamızın önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere, her ne kadar T.Ticaret
Kanunu’nda “intifa senedi” olarak yer almış olsa da, intifa haklarını temin için senet
çıkarılması zorunlu tutulmamıştır. Bununla birlikte, TTK’nın 502nci maddesinin ikinci
fıkrasında “Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline
yazılı olabilir.” denilerek, intifa senedi çıkarılabileceği, çıkarılması durumunda ise bu
senetlerin ya emre ya da hamiline yazılı olabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, TTK’da
tanımını bulan ve esas sözleşme ile kayıt altına alınan kurucu ve adi intifa hakları için “intifa
senedi” çıkarılması mümkündür. Tekinalp’e göre, esas sözleşme ile belirlenmiş intifa
haklarının, kıymetli evrak niteliği taşımayan, sadece ispat aracı olan belgelere ve
ilmühaberlere de bağlanması mümkündür (Tekinalp, 2010, s.616).
Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nda, intifa senetlerinin “itibarî değerlerine” ilişkin bir hüküm
yer almamaktadır. Bu nedenle, bedelsiz intifa senetlerinde (kurucu ve adi intifa senetleri)
itibari değerlere yer verilmez. Zira, intifa senedinin sahibine tanıdığı hakkın parasal değerini
önceden belirlemek mümkün olmadığından, intifa senetleri için itibari bir kıymet belirlemek
olanaklı değildir. Bununla birlikte, uygulamada, intifa senetlerine itibari değer yazıldığı da
görülebilmektedir (Arslanlı, 1961, s.156-157). Ancak, senet sahibi itibari değere göre talepte
bulunamaz. Örneğin, 100 TL itibari değerde 1.000 adet intifa senedi çıkarılmışsa, her senet,
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sahibine (intifa senedi sahipleri lehine tahakkuk eden kâr payı veya tasfiye bakiyesi
toplamının) 1/1.000’i oranında talep hakkı verir34.
Gelelim intifa senetlerinin devrine; hamile yazılı intifa senedinin devri, senedin teslimi,
yani zilyetliğin devri suretiyle yapılır (TTK, m.647/f.1). Bu şekilde yapılan bir devir, hem
şirkete hem de üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade eder. Emre yazılı intifa senetlerinin devri
ise, ciro edilmiş intifa senedinin devralana teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir (TTK,
m.647/f.2).
İntifa senedinin devri ile birlikte “senetten doğan haklar” da devredilmiş olur. Bununla
birlikte, emre yazılı hisse senetlerinin devredilemeyeceği yönünde esas sözleşmeye hüküm
konabilir veya bunların devri özel birtakım koşullara dayandırılmış, kısıtlanmış yahut şirket
organlarından birinin iznine tabi tutulmuş olabilir. Benzer şekilde, esas sözleşme, intifa
senedinin miras yolu ile intikalini serbest bırakmış yahut yasaklamış olabilir. Bu hallerde,
intifa senetlerinin devri esas sözleşme hükmüne göre yapılır.
Örnek 7: (KLM) Anonim Şirketi tarafından çıkarılan kurucu intifa senetlerinin
devredilmesi ve miras yolu ile intikali serbest bırakılmıştır. Şirketin esas sözleşme maddesi
aşağıdaki gibidir:
“Kurucu intifa senetleri, kurucular arasında taahhüt ettikleri her bir paya bir adet olarak
taksim edilmiştir. Bunlar emre yazılı kıymetli evrakın devri yoluyla başkasına serbestçe devir
edilebilir. Kurucu intifa senedi, miras yoluyla intikal eder.”
Örnek 8: (NOP) Anonim şirketinin sermayesi (A), (B) ve (C) grubu paylara
bölünmüştür. Şirket esas sözleşmesi gereği, kurucu intifa senedi sahipleri, bu senetleri
sadece (A) grubu pay sahiplerine devredebilirler. Kurucu intifa senetlerinin miras yolu ile
devri ise yasaklanmıştır. Konuya ilişkin esas sözleşme maddesi aşağıdaki gibidir:
“Kurucular arasında sermaye payları oranında dağıtılmak üzere bedelsiz ve emre yazılı
200 adet kurucu intifa senedi çıkarılır. Kurucu intifa senetleri ancak (A) grubu pay senedi
sahiplerine devrolunabilir. Kurucu intifa senetleri, sahibinin vefatı ile kendiliğinden hükümsüz
kalır. Hükümsüz kalan bu intifa senetlerini ellerinde bulunduranlar şirkete iade etmeye
mecburdur.”
Örnek 9: (RST) Anonim şirketi tarafından çıkarılan adi intifa senetlerinin devri için
yönetim kurulunun izni aranmış, miras yolu ile intikali ise yasaklanmıştır. Şirketin esas
sözleşme maddesi aşağıdaki gibidir:
“Şirket tarafından 50 adet emre yazılı bedelsiz adi intifa senedi çıkarılır. İşbu intifa
senetleri, şirketin ticari ilişkisi açısından yarar görülen alacaklılara yönetim kurulunun teklifi
üzerine genel kurul tarafından verilecektir. Adi intifa senetlerinin devri yönetim kurulunun
iznine tabidir. Adi intifa senetleri, sahibinin vefatı ile kendiliğinden hükümsüz kalır. Hükümsüz
kalan bu intifa senetlerini ellerinde bulunduranlar şirkete iade etmeye mecburdurlar.”
Yeri gelmişken intifa senetlerinden doğan hakların sona ermesine dair TTK
düzenlemesine de değinelim. TTK’nın 348nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan anonim şirketler, pay senetlerini halka arz etmeden
önce kurucu intifa senetlerini, herhangi bir bedel ödemeden iptal ederler; aksi hâlde intifa
senetleri kendiliğinden geçersiz sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, TTK’nın
yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra kurulan anonim şirketler, halka açılmak
istedikleri takdirde, intifa senetlerini iptal ederler, iptal etmedikleri takdirde bu senetler
otomatikman geçersiz sayılır. 1 Temmuz 2012 tarihinden önce kurulan anonim şirketler ise
bu düzenlemeden muaf tutulmuşlardır.
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7. Limited Şirketlerce İntifa Senedi Çıkarılması
TTK’nın 584’üncü maddesinde, limited şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin
çıkarılmasının öngörülebileceği, bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla
uygulanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, limited şirketlerce, kuruluş sözleşmesi uyarınca veya
şirket sözleşmesini değiştirerek, kurucu ortaklara, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen
payların sahiplerine, alacaklılara veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine,
dağıtılabilir kârdan 519’uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile ortaklar için yüzde
beş kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda biri ödenebilir ve bu kişilere, net kâra, tasfiye
sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir (TTK,
m.584, m.502, m.348/f.1,m.503).
8. Özet ve Sonuç
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun anonim şirketler için öngördüğü ancak
uygulamada yeterince bilinmeyen imkanlardan birisi intifa senetleridir. Anılan imkana 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda da yer verilmiş ve kapsamına limited şirketler de dahil
edilmiştir. İntifa senedi, sahibine pay sahibi sıfatı kazandırmaz ve şirkette herhangi bir payı
temsil etmez. İntifa senetleri, sahibine ortaklık hakkı tanımamakla birlikte şirketin net kârına
veya tasfiye artığına katılma ya da yeni çıkarılacak payları alma imkanı veren malvarlıksal
haklar tanır. Türk Ticaret Kanunu kapsamında, intifa senetlerini, “kurucu intifa senetleri” ve
“adi intifa senetleri” olarak ikiye ayrılırlar. TTK yanında, Sermaye Piyasası mevzuatıyla
düzenlenen ve para karşılığı çıkarılan “katılma intifa senetleri (KİS) de bulunmaktadır. İntifa
senetleri şirketin kuruluşu esnasında ihdas edilebileceği gibi sonradan esas sözleşme
değişikliğine gidilerek de tesis edilebilir.
Gerek ETK’da gerek TTK’da yer alan intifa senedi, anonim şirketlere tanınmış önemli
bir imkandır. Çünkü, katılma intifa senetleri çıkarmak suretiyle, şirketin ortaklık yapısında bir
değişikliğe sebebiyet vermeksizin sermaye benzeri nakit sağlama olanağına kavuşulmakta,
ayrıca kurucu ve adi intifa senetleri ile, şirketin kurucuları, alacaklıları ve pay sahipleri teşvik
edilmektedir. Ancak, intifa senedi ve bu senede bağlı hakları tesis ederken, mümkün
mertebe, şirket sözleşmelerine intifa senedinin türünü, özelliklerini, devir koşullarını, süresini,
miras yolu ile intikalini, senede bahşedilecek hakkı ve bu hakka esas teşkil eden kâr payı ile
tasfiye neticesinin hesaplanma yöntemini içeren hükümler koymaları, uygulamada
karşılaşabilecekleri sorunları yahut anlaşmazlıkları asgari düzeye indirmelerine vesile
olacaktır. Zira, eski Ticaret Kanunu gibi 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu da, bu hususta,
ana çerçeveyi belirlemekle yetinmiş, detayları belirleme hususunu anonim şirketlerin yetkili
organlarının yahut kurucularının ihtiyarına bırakmıştır.
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14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
TTK’nın 565’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerde de anonim şirket hükümleri uygulanacağından, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler de intifa senedi çıkarabilirler.
Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96.
Ayrıca bkz. Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr.
“Türk Ticaret Kanunu’nda anılan haklar için ‘intifa’ kelimesi kullanılmakla birlikte, buradaki
yararlanmanın Medeni Kanun’da düzenlenen “intifa hakkı” ile bir ilişkisi yoktur. Medeni Kanun’daki
intifa hakkı, tam bir yararlanma yetkisi verir, devredilemez, miras yolu ile geçemez, malike sadece
kuru mülkiyeti bırakır. Ticaret Kanunu’ndaki intifa senetleri ise, sahibine, sadece malvarlıksal
yararlanma yani saf alacaklılık hakları sağlayan ancak yönetim hakkı kazandırmayan katılmayı
ifade eder. Bkz. Tekinalp, 2010, s.612; Ayrıca Bkz. Pulaşlı, 2011, s.1574.
Tekinalp ise intifa senedini, “sahibine sadece malvarlıksal haklar sağlayan, hisse senetlerinin
aksine, anonim ortaklıklarda herhangi bir payı temsil etmeyen, onun için paysahipliği hakları
bahşetmeyeni kıymetli evrak, bazen da menkul kıymet niteliğini haiz bulunan senetler” olarak tarif
etmektedir. Bkz. Tekinalp, 2010, s.612.
TTK’nın 348nci maddesinin üçüncü fıkrasında “intifa sahipleri” tabiri kullanılmakla birlikte, bu
tabirin “pay üzerinde intifa hakkı sahibi” olan manasına gelmediğini belirtelim. “İntifa sahibi” tabiri,
çalışmamızda, “intifa senetlerinin sahibi” manasında kullanılmıştır. Ayrıca, “intifa hakkı” tabiri,
çalışmamızda, “intifa senetlerinden doğan hak” manasında kullanılmıştır. TTK’nın bazı
maddelerinde pay üzerinde intifa hakkı kurulmasından bahsedilmekle birlikte, çalışmamızda “intifa
senedi” ile “intifa senedinden doğan hak” kavramlarını birbirinden ayırmak için böyle bir tanımlama
yapılması yoluna gidilmiştir. Bu nedenle, çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde de, “intifa hakkı”, bu
manada kullanılacaktır. Yoksa, çalışmamızda kullanılan “intifa hakkı” tabirinin, TTK’nın m.432/f.2,
m.492/f.2, m.499/f.1 gibi fıkralarında geçen “intifa hakkı” ile bir ilgisi yoktur.
“İntifa senedi sahibi, aynı zamanda şirketin pay senedine sahip ise, pay sahipliğinden
kaynaklanan haklarını kullanmaya devam eder. İntifa senedine sahip olmak, sahip olunan payların
verdiği hakları ne ortadan kaldırır ne de sınırlandırır.” Bkz. Tekinalp, 2010, s.683.
Yargıtay 11. HD’nin 10/0/2011 tarihli ve E.4355, K.6384 sayılı kararında da “kurucu senet
sahipleriyle anonim ortaklık arasında sözleşmesel ilişki vardır.” denilmiştir. Bkz. ERİŞ, 2013,
s.2427; PULAŞLI, intifa senedi sahipleri ile anonim şirket arasındaki ilişkiyi, esas sözleşme ile
tanınması nedeniyle, “esas sözleşmesel bir hak” olarak nitelendirmektedir. Bkz. Pulaşlı, 2011,
s.1575.
Eriş’e göre; genel kurul aldığı bir kararlar doğrudan doğruya intifa hakkı sahibinin haklarının
verilmesini önlüyorsa, genel kurul kararının iptali istenebilmelidir. Zira, şirket genel kurulunca
alınan kararlar ancak pay sahiplerini bağlayabilir ve pay sahibi bulunmayan intifa hakkı sahiplerine
karşı etkili olmaz. Nitekim, Yargıtay da intifa hakkı sahibinin iptal davası açabileceğini kabul
etmiştir. Bkz. Eriş, 2013, s.3349.
Teoman, kurucular lehine kuruluş sırasında veya daha sonra olağan intifa senedi çıkarılabileceği
görüşündedir. Bkz. Teoman, 2011, s.12.
“Yargıtay, halka açık anonim şirketlerde, ETK’nın 298nci maddesini uygulamamakta, düşülmesi
gereken miktar olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği ilk temettüyü esas almakta idi. Bkz.
Tekinalp, 2010, s.681; “Bir kısım doktrine ve eski Yargıtay kararlarına göre, kurucu intifa senedi
sahiplerinin kârdan istifade hakları ilk sermaye miktarı ile sınırlıdır. Yargıtay bu kararlarında intifa
senedi sahiplerinin haklarının müktesep nitelik taşıdığını da belirtmiş, ancak para değerindeki
değişme olgusunu hiç nazara almamıştır. Son yıllarda Yargıtay kararlarında bu konuda iki yönde
gelişme olmuştur. Birinci gelişme yönü müktesep hakların korunmasının açıklık kazanması
şeklindedir. 11. HD, 1.4.1993 tarihli kararında (7645/2018), ‘kurucu intifa hakkı sahiplerinin kâr
paylarının ilk sermaye ile sınırlı olduğunu’ kabul etmekle birlikte, ‘anonim şirketin sermaye
artırımlarında kurucu intifa senedi sahiplerine yeni sermaye üzerinden kâr vermeğe devam etmesi
halinde şirketin sonradan bu hakları geri alamayacağı, ancak ileriye doğru sermaye artırımları için
sınırlama getirebileceğini’ belirtmiştir. Yüksek Daire’nin eski kararlarında mevcut olan müktesep
hak kavramı bu kararla kesinlik kazanmıştır. İkinci yön ise ileriye dönük sınırlamanın kesin ve bu
amaca dönük olmasıdır. Yoksa, intifa senetlerinin tek taraflı kaldırılması sınırlama diye kabul
olunamaz.” Bkz. Tekinalp, 2010, 617-618; Ancak, şirket esas sözleşmesinde, kurucu intifa senedi
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sahiplerine artırılan sermaye üzerinden kâr payı verileceği açıkça belirtilmişse, bu hüküm geçerli
olacaktır. Şirket, bu yöndeki bir hükmü tek taraflı olarak kaldıramaz.
13/1/2011 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 22/02/2014 tarihinde
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/Tutanak_B_SD.birlesim_baslangic?P4=20839&P5=H&PAG
E1=1&PAGE2=124 adresinden erişildi.
Tekinalp “intifa senedinin vereceği hakları, içerik ve kapsamlarını belirlemeyen bir esas sözleşme
hükmünün yeterliliğinden söz edilemeyeceği” görüşündedir. Bkz. Tekinalp, 2010, s.618; Gene,
Tekinalp’e göre; intifa senedinin vereceği hakların sadece ve zorunlu olarak genel kurul kararı ve
esas sözleşmede öngörülerek oluşturulabilmelerinin nedeni, bunların, yalnız pay sahiplerine
tanınan, anonim şirketin malvarlığından kaynaklanan bazı hakları pay sahiplerinin zararına
azaltması; ona yabancıları iştirak ettirmesidir. Genel kurul, hakların tanınması sırasında pay
sahiplerinin korunması amacı ile yetkiyi elinde tutmaktadır. Bkz. Tekinalp, 2010, s.613.
Tekrar belirtelim ki, adi intifa senedi çıkarılabilmesi için genel kurulun karar almış olması tek
başına yeterli değildir. İntifa senedi çıkarılabileceğine dair şirket esas sözleşmesinde açık bir
hükmün bulunması, bulunmaması durumunda ise genel kurulun öncelikle esas sözleşme
değişikliğine gidip bu yönde bir hüküm tesis etmesi gerekir.
Esas sermayenin azaltılması halinde, bedeli itfa edilen payların sahiplerine verilen intifa
senetleridir. Bu kişiler, payları itfa edildiğinden dolayı pay sahibi değildirler. “Şirket sermayesinin
azaltılması yoluna gidildiği takdirde, şirket piyasadan bir kısım hisse senetlerini toplayabileceği
gibi, kur’a çekmek suretiyle de bir kısım payları itfa edebilir. Kendisine kur’a isabet eden pay
sahibi, şirketteki ortaklık hissesini kaybeder. Bu dengesizliği önlemek amacıyla, bu gibi kimseler
lehine intifa hakkı veren senetler çıkarılır.” Bkz. Bozer, 1996, s.247.
“Şirket alacaklılarına ve benzer sebeplerle şirketle ilgili olanlara intifa senedi verilmesinin altında
yatan düşünce, bu kişilerin şirket ile ilişkilerinde yarar görülmesidir.” Bkz. Tekinalp, 2010, s.684;
“Genel olarak kollektif alacaklı mahiyetinde bulunan tahvil sahipleri için, tasfiye kalıntısına katılma,
sermaye artırılmasında rüçhan hakkı ve şirket kazancından pay alma hakları tanınabilir. Bu
haklar, tahvil senedine yazılabileceği gibi, intifa senedi mahiyetindeki senetlerde de
şekillendirilebilir.” Bkz. Bozer, 1996, s.247-248.
ETK’nın 402’nci maddesinin birinci fıkrasında da yer alan TTK’nın 502’nci maddesinin birinci
fıkrasındaki ‘bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar’ ibaresi, lehine intifa senedi
çıkarılabilecek kişiler çevresini biraz genişletiyor görünüyorsa da, “bunlara benzer sebeplerle”
ibaresi gene de ilgili olabilecek şahısların yukardaki sebeplere benzer olmasını arayarak, kişiler
çevresini belli bir yönde sınırlandırmaktadır. Yararlanacak kimseler çevresinin ‘kapalı’ niteliğinin
bazı durumlarda aşılıp aşılmayacağı, özellikle intifa senedinin bedelsiz değil de nakit karşılığı
olarak çıkarılmasının mümkün olup olamayacağı kaynak (1991’den önceki) İsviçre Hukukunda
tartışılmış ve başlangıçta ileri sürülen bazı olumsuz görüşlere rağmen, soru olumlu
cevaplandırılmıştır. Nakit karşılığı intifa senedi çıkarılması İsviçre’de çok geniş bir uygulamaya
kavuşmuş ve doktriner faaliyet de bu yönde gelişmiştir.” Bkz. Tekinalp, age, s.619; Benzer bir
sebebe örnek olarak, şirket için değerli hatta hayati öneme sahip bir patentin yahut buluşun
şirkette bırakılması, şirkete belirli bir süre hizmeti ve emeği geçmiş yöneticilere ve işçilere mükafat
verilmesi halleri gösterilebilir.Bkz. Tekinalp, 2010, s.620; Benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar
kapsamına şirketin yöneticileri ve işçileri de dahil edilebilir. Ayrıca Bkz. Bozer, 1996, s.248.
14/7/1992 tarih ve 21284 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 07/07/2004 tarih ve
25515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri :III, No:30 sayılı Katılma İntifa Senetleri İhracına
İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile adıgeçen Tebliğe bazı maddeler
ilave edilmiş, bazı maddeleri ise değiştirilmiştir.
Mülga Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliğin 4üncü maddesine göre, anonim
şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma,
tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve Tebliğ'de belirlenen olanakların bir
bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan katılma intifa senedi”
çıkarabilirlerdi. KİS izahnamesi, satışın gerçekleşmesi ile birlikte, şirket ile KİS sahibi arasında
düzenlenmiş bir sözleşme hüviyeti kazanıyordu (Tebliğ, m.4/2). KİS, şirket esas sözleşmesinde
hüküm bulunması koşulu ile genel kurul tarafından süresiz olarak da çıkarılabilirdi (Tebliğ, m.4/3).
KİS, nama yazılı veya hamiline olarak düzenlenebilirdi (Tebliğ, m.4/4). Mülga Tebliğe göre,
KİS’lerde nominal değerin bulunması mecburiydi, nominal değer 1.- Kuruş ve katları olarak
serbestçe belirlenebilirdi. Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması koşulu ile, KİS’ler primli
(agiolu) olarak da çıkarılabilirlerdi. Anonim şirketlerin çıkarabilecekleri KİS tutarı, ödenmiş
sermayeleri ile yedek akçeleri toplamından çok, bu toplamın altıda birinden az olamazdı. Bu
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sınırlar içinde kalmak şartı ile alt ve üst tavanlar şirket esas sözleşmesinde gösterilirdi(Tebliğ,
m.5). KİS karşılığı sağlanan meblağ, bilançoda, sermaye kaleminin altında ayrıca gösterilirdi. KİS
çıkaran anonim şirketler Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabiydi(Tebliğ, m.17). KİS’in
satış süresi, SPK’ca belirlenecek tarihten itibaren en çok üç aydı. Çıkarılan KİS, tamamen
satılmadıkça ve satılamayanlar iptal edilmedikçe yeni KİS çıkarılamazdı (Tebliğ, m.10). KİS
tahsislerine tahsis edilecek kâr payı, SPK’ca belirlenmiş oran ve miktarda birinci temettü tutarı
olarak belirlenmişti (Tebliğ, m.13/4).
30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Çalışmamızda, Pay Tebliği için “PT” kısaltması kullanılmıştır.
TTK’nın 478nci maddesine göre; ilk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı
paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya
tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.
TTK’nın 437nci maddesinde;
(1) Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu,
denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az
onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır
bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve
şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak
üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.
(2) Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma
şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, 200 üncü madde çerçevesinde
şirketin bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri
bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı
dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde
bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bu hâlde
yönetim kurulu bu maddenin üçüncü fıkrasına dayanamaz.
(3) Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya
korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir.
(4) Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının
incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin
alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir.
(5) Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve
bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul
bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Başvuru
basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi
talimatını ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir.
(6) Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz.”
hükümlerine yer verilmiştir.
ETK’nın 402’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “İntifa senetleri sahipleri, 429 – 432’nci maddelere
tabi bulunan bir heyet teşkil ederler. Şu kadar ki; intifa senetlerinin ihdası esnasında daha ağır
hükümler konmuş olmadıkça bu heyet kararlarını mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir.” hükmüne
yer verilerek, intifa senedi sahiplerinin imtiyazlı pay sahipleri gibi özel bir kurul teşkil edecekleri
öngörülmekte idi. Ancak, TTK’da intifa senedi sahipleri özel kuruluna dair bir düzenlemeye yer
verilmemiştir.
TTK’nın 454’üncü maddesinde;
“(1) Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması
konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin
kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay sahiplerinin
yapacakları özel bir toplantıda, aşağıdaki hükümler uyarıca, alacakları bir kararla onanmadıkça
uygulanamaz.
(2) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel
kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin
son gününden başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.
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(3) Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve
toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal
edildiği sonucuna varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Tutanağın on gün içinde şirket
yönetim kuruluna teslimi zorunludur. Tutanakla birlikte, genel kurul kararının onaylanmasına
olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ile bu maddenin
sekizinci fıkrası hükmü gereği açılabilecek dava için geçerli olmak üzere ortak bir tebligat adresi
de yönetim kuruluna verilir. Tutanak, birlikte verilen bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilir. Bu hükümdeki şartlara uyulmadığı takdirde özel kurul kararı alınmamış
sayılır.
(4) Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine,
üçüncü fıkrada öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca
özel toplantı yapılmaz.
(5) Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.
(6) Özel kurul toplantısında, 407’nci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Bakanlık temsilcisi de
hazır bulunur ve tutanağı imzalar.
(7) Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay
içinde, genel kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği gerekçesi ile,
bu kararın iptali ile genel kurul kararının tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye
ticaret mahkemesinde açabilir.
(8) İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy kullananlara karşı yöneltilir.”
hükümleri yer almaktadır.
ERİŞ’e göre; kârdan yararlanan tüm intifa hakkı sahiplerinin, yasada özel bir düzenlemenin
bulunmaması ve eşitlik yönünden Kurumlar Vergisinin ödenmesi sonucu oluşan net kârdan
paylarını almaları gerekir. Bkz. Eriş, 2013, s.3348.
Doktrinde, TTK’nın 503üncü maddesinde sayılan hakların tamamının intifa senedi sahibine verilip
verilemeyeceği hususuna dair bir görüşe rastlanılmamıştır.
“Yeni çıkarılacak payları alma hakkı, intifa senetlerinde belirtilecek bir sermaye artırımı için
tanınabileceği gibi, senet sahiplerine, istediği artırımlardan birinde kullanmak imkanı da
bahşedebilir. Ancak, ikinci şıkkın gerçekleşebilmesi için, intifa senedi sahiplerinden, hangi
artırımda kullanacaklarını genel kurul toplantısından muayyen bir süre önce bildirmeleri
istenmelidir. Çünkü, bu miktarda pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
gerekecektir.” Bkz. Tekinalp, 2010, s.623.
Oysa, ETK uygulamasında, intifa senedi sahipleri, kâr payına, ancak şirket genel kurulunun kâr
dağıtımı kararı alması halinde hak kazanabiliyorlardı. Yani, intifa senedi sahiplerinin kârdan pay
alabilmeleri için safî kazancın elde edilmiş olması tek başına yeterli değildi. Bununla birlikte, şirket
kâr elde ettiği ve gerekli koşullar oluştuğu halde, şirket genel kurulu objektif iyi niyet kurallarına
aykırı şekilde ve de kasıtlı olarak kâr dağıtımı kararı almaz ise, intifa senedi sahipleri, şirket
yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına gidebilecekleri gibi, yoksun bırakıldıkları kâr paylarını
dava yoluyla da isteyebiliyorlardı. Bkz. Tekinalp, 2010, s.622.
İhdas: ortaya çıkarma, meydana getirme, kurma. Büyük Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu:
http://tdkterim.gov.tr.
Ayrıca bkz. Tekinalp, 2010, s.614-616.
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Dünya Bankası Finansal Tüketicinin Korunmasına
İlişkin İyi Uygulama İlkelerinin İlgili Mevzuat
Çerçevesinde Ana Hatlarıyla İncelenmesi*
Pelin Ataman Erdönmez**
I. Giriş
Finans alanında “Tüketicinin Korunması”na dair düzenleme ve uygulamaların dünya
genelinde oldukça yeni ancak hızla gelişmekte olan bir alan olduğu bilinmektedir. Geçmiş
tecrübeler ve finansal hizmetlere dair tüketici davranışları hakkında gerçekleştirilen
araştırmalar ışığında politika üretim süreçleri de değişime uğramakta ve yaşanmakta olan bu
değişim ise yeni düzenlemeleri ve uygulamaları ard arda beraberinde getirmektedir. Finansal
hizmetler sektöründe tüketicinin korunması konusunda iyi uygulama prensipleri uluslararası
kuruluşların öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede geliştirilen yeni araçlar ve en iyi uygulama
örneklerinin ülkelerin bu alanda gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerde yer alması da giderek
daha fazla öne çıkan bir eğilim olarak göze çarpmaktadır. Türkiye de dünya genelindeki bu
gelişmeleri yakından takip etmekte ve yeni düzenlemeleri yürürlüğe koymaktadır. Bu
çerçevedeki en yeni örneklerden biri de yeni 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun (TKHK)’dur.
Bu çalışmada dünyadaki iyi uygulama ilkeleri ve örnekleri kapsamında Yeni Tüketici
Kanunu karşılaştırmalı bir metodolojiyle incelenmektedir. Çalışmanın amacı mevcut ve
bundan sonra gerçekleştirilecek olan düzenlemeler bakımından uluslararası vizyon ile ulusal
vizyonun kesişme noktalarını incelemek ve vurgulamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde Dünya
Bankası, G-20 ve OECD gibi uluslararası kuruluşların çalışmaları ve bu çerçevede öne çıkan
iyi uygulama ilkeleri sunulacaktır. İkinci bölümde söz konusu uluslararası iyi uygulama ilkeleri
ile TKHK ve diğer bazı birincil mevzuatın hangi alanlarda örtüştüğü konusu karşılaştırmalı
olarak tartışılacaktır. Sonuç bölümünde gerçekleştirilen karşılaştırmalı incelemenin sonuçları
ve bunlara bağlı bazı önermeler sunulacaktır.
II. Finans Sektöründe Tüketicinin Korunmasına Dair Uluslararası İyi Uygulama
İlkeleri
Dünya ölçeğinde her yıl ortalama olarak 150 milyon tüketicinin finansal hizmetler
sektörüne dahil olduğu göz önüne alındığında, uluslararası alanda finansal hizmetler
bakımından tüketicinin korunması yönündeki çabaların giderek artıyor olması hiç de şaşırtıcı
değildir. Ayrıca, finansal piyasalarda tüketicinin korunmasına dair düzenlemeler esas
itibarıyla sektörün sağlıklı gelişiminin de doğal bir parçasıdır. Finansal hizmetler sektöründe
tüketicinin korunması etkinliğin, şeffaflığın ve finansal piyasaların sağlıklı olmasının anahtarı
olarak da görülmektedir. Tüketicinin korunmasının gerekliliğinin temelinde yatan husus
finansal hizmet sağlayıcıların tüketiciye kıyasla daha fazla sahip oldukları güç, bilgi ve
kaynak avantajıdır. Ancak, tüketicinin korunması yönündeki düzenlemelerin her iki taraf için
de sürdürülebilir bir dengeye oturtulabilmesi sistemin sağlıklı bir biçimde işlemesi için de
*

**
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Dünya Bankası İyi Uygulamaları’nın tam metni (Orijinali Dünya Bankası internet sitesinde
(www.worldbank.org) yer alan “Good Practices for Financial Consumer Protection”) çevirisi
(www.tbb.org.tr) internet sitesinde yer almaktadır. Bu çalışmaya konu bölüm “Finansal Tüketici
Koruması İçin Finans Sektörlerine Göre İyi Uygulamalar -Bankacılık Sektörü” (s. 21-53)’dür.
Türkiye Bankalar Birliği Araştırma-İstatistik Birimi.

Bankacılar Dergisi

gereklidir. Finansal hizmetler sektörü tüketiciler için şeffaflık, seçim hakkı, kişisel bilgilerin
gizliliği ve gerekli durumlarda tazminat hakkı tanıyacak şekilde düzenlenirken, bütün bir
düzenleme ortamı her iki taraf için de olası riskleri en aza indirgeyebilecektir. Bu çerçevede
en uygun ve ideal çözümlere ulaşmada uluslararası en iyi uygulama örneklerinin dikkate
alınması önemlidir ve bu husus gerek Dünya Bankası gerekse OECD ve G20 tarafından
sürekli olarak vurgulanmaktadır.
Örneğin, G-20 kapsamında G-20 finansal hizmetler alanında tüketicinin korunması
yönündeki Yüksek İlkeler Ekim 2011’de açıklanmıştır.1 Söz konusu ilkeler temel olarak 10
maddeden oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir:











Hukuki, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve
Gözetim Organlarının Rolleri
Tüketicilerin Eşitlikçi ve Adil Muamele Görmeleri
Aydınlatma ve Şeffaflık
Finansal Eğitim ve Farkındalık
Finansal Hizmetler Sağlayıcıları ve Yetkili Acentaların Sorumlu İş Yapma Kuralları
Dolandırıcılık ve Tüketici Varlıklarının Korunmasının Kötüye Kullanımının Önlenmesi
Tüketici Verilerinin Korunması ve Gizlilik
Şikayetlerin İşleme Alınması ve Tazminatlar
Rekabet

Bu ilkelerin içeriği finansal tüketicinin kapsamlı korunmasını ve bu yönde
düzenlemelerin yapılmasını içeren bir yol haritası gibidir. Bu yol haritası finansal hizmetler
alanında tüketicinin korunmasında ülkelerin kendi koşullarını da dikkate almasını öngörür ve
bu çerçevenin finansal ürünler, tüketicilerin hakları ve sorumluluklarına oranlanmasını gerekli
kılmaktadır.
Uygulamada bağımsız, sorumlulukları açıkça ve tarafsız biçimde tanımlanmış, hesap
verebilir, yeterli kaynakları ve yaptırım gücüne sahip gözetim organları oluşturularak finansal
hizmetler alanında tüketicinin korunması güvence altına alınmalıdır. Söz konusu gözetim
organlarının uluslararası alanda muadilleri ile işbirliği içinde olması özendirilmelidir. Tüm
tüketiciler finansal hizmet sağlayıcılarının eşit ve adil uygulamaları çerçevesinde hizmet
almalıdır. Bu çerçevede finansal hizmet sağlayıcılar ve onların resmi temsilcileri tüketicilere
riskler, ürünlerin koşulları vb konuları içerecek şekilde bütün anahtar bilgileri sağlamakla
yükümlüdürler. Dolayısıyla bütün finansal ürünler doğru, dürüst, anlaşılabilir ve yanıltıcı
olmaktan uzak biçimde tüketiciye sunulmalıdır. Riskler ve diğer tüm koşullar açık ve tarafsız
bir biçimde tüketiciye anlatılmalı ve bu konuda farkındalık yaratılmalıdır.
Finansal eğitim ve farkındalık tüm paydaşların tüketicinin korunması, haklar ve
sorumluluklar bakımından aydınlatılması, finansal risklerin ve fırsatların tüketicileri bilinçli
seçimlere yöneltecek yetenek ve mekanizmaların oluşturulması anlamına gelir. Finansal
hizmet sağlayıcıları ve yetkili acenteleri müşterilerinin yararına çalışmalı, faaliyetleri
bakımından sorumlu ve hesap verebilir olmalı ve finansal tüketicinin korunmasını amaç
edinmelidirler.
Finansal hizmet sağlayıcıları, tüketicilerin sağladığı bilgilere dayanarak ve finansal
işlemin niteliğine bağlı olarak bir ürün, tavsiye veya hizmeti tüketiciye sunmadan önce
müşterinin finansal durumunu ve ihtiyaçlarını doğru biçimde değerlendirmelidirler.
Tüketicilere dair bilgiler, kontrol ve koruma mekanizmaları tüketicilerin haklarını ve varlıklarını
uygun şekilde dolandırıcılık, zimmete para geçirilmesi veya diğer suistimallere karşı
korunması bakımından etkin şekilde düzenlenmelidir. Tüketicilerin finansal ve kişisel
bilgilerinin korunması için uygun kontrol ve koruma mekanizmaları geliştirilmesi de bu
çerçevede önemli bir yapı taşı olarak öne çıkmaktadır. Bu mekanizmalar şeffaf biçimde
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toplanacak verilerin özelliklerini, verilere dair tüketicilerin haklarını ve gizlilik sınırlarını
tanımlamalıdır. Hukuk dışı veri toplanmasının önüne geçilmesi önemli olduğu kadar,
yargının da tüketicilerin şikayet süreçlerinin ve tazminat mekanizmalarının erişilebilir,
ekonomik, bağımsız, adil, hesap verebilir, zamanında ve etkin şekilde işlemesini sağlaması
gerekir. Bu tür mekanizmalar tüketiciye ek masraf, gecikme ve yük getirmemelidir. Finansal
hizmetler alanında ulusal ve uluslararası piyasaları desteklemek, tüketicilere daha fazla
seçenek sunmak ve dolayısıyla sektörde rekabet baskısını artırma, yenilikçilik ve yüksek
hizmet kalitesi sağlamak ve bunları sürdürülebilir kılmak bakımından önemlidir.
Yukarıda özetlenen bu ilkeler ve kapsamları daha sonra Haziran 2012’de hazırlanan bir
Eylem Planı ile daha ileriye taşınmıştır. Bu Eylem Planı’na esas olan üç öncelikli ilke
aşağıdaki gibidir ve bu ilkelere bağlı olarak uygulamada etkin yaklaşımlar oluşturulması
gündeme gelmiş ve bu konuda bir Çalışma Grubu kurulmuştur:
 Aydınlatma ve Şeffaflık (4. İlke)
 Finansal Hizmetler Sağlayıcıları ve Yetkili Acentaların Sorumlu İş Yapma Kuralları
(6. İlke)
 Şikayetlerin İşleme Alınması ve Tazminatlar (9. İlke)
G-20/OECD Çalışma Grubu’nun elde ettiği etkin yaklaşımlara dair sonuçlar ise Eylül
2013’de ayrıntılı bir raporla açıklanmıştır.2 Diğer yandan finansal hizmetler sektöründe
tüketicinin korunması yönünde Dünya Bankası nezdinde önemli çalışmalar yapılmakta ve
dünyadaki iyi uygulama örnekleri ülkeler bazında incelenmektedir. Bu çerçevede
gerçekleştirilen çalışmalar arasında öne çıkanlardan biri de Dünya Bankası’nın 2008 yılında
yayınladığı iyi uygulama örneklerine dair ortak noktaların bir araya getirildiği bir diagnostik
araçtır.3 Söz konusu araç özellikle Avrupa ve Orta Asya’ya yönelik olarak hazırlanmıştır.
Dünya Bankası tarafından bu çerçevede gerçekleştirilen çalışmaların en güncel
sonuçlarından birini de Temmuz 2012 yayınlanan rapor oluşturmaktadır. 4 Bu raporda öne
çıkan sekiz temel iyi uygulama ilkesi yukarda belirtilen G-20 iyi uygulama ilkeleri ile de birebir
örtüşmektedir. Dünya Bankası tarafından belirlenmiş olan sekiz temel uygulama ilkesi ve bu
ilkelerin özet olarak açılımları ise aşağıdaki gibidir:
a. Tüketiciyi Koruma Kurumları (Tüketicinin Korunmasına Dair Kurumsal Yapı):
Hukuki düzenlemeler ve kanunlar finansal ürünlerin ve hizmetlerin sunumunda
tüketicinin korunmasına dair açık ve yoruma yer bırakmayan kurallar içermelidir.
İhtiyati denetim ile tüketicinin korunması arasındaki denge korunarak, ilgili sektörün
ve ülkenin yapısına uygun bir kurumsallaşma süreci oluşturmalıdır. Finansal
kurumlar için iyi uygulama ilkeleri temelinde düzenlemeler geliştirilmelidir. Bu
düzenlemeler finansal kurumların kendi içlerinde gönüllü olarak iyi uygulamalar
geliştirmesini de teşvik edebilmelidir. Yargı sistemi kuralların uygulanmasına dair
gerekli güvenilirliği sağlayabilmeli ve tüketicinin korunmasını teşvik edecek
niteliklere sahip olmalıdır.
b. Bilgilendirme ve Satış Uygulamaları: Tüketiciler herhangi bir finansal ürünü satın
almadan önce kendilerine ürün için gerekli genel koşulların yazılı olarak bildirilmesi
gerekir. Tüketiciler tüm finansal ürünler için ayrı ayrı tek sayfalık anahtar terimleri ve
bütün koşulları sade bir dille aktaran bir Temel Bilgiler Bildirimi almalıdır. Finansal
hizmet sağlayıcıları bir finansal ürün veya hizmetin tüketiciye uygunluğunu
tüketiciden alacakları bilgilere dayanarak en iyi şekilde denetlemelidirler. Tüketiciler
bir ürünü almadan önce ön koşul olarak başka bir ürünü de almaları gerektiğinde
istedikleri kurumu seçmekte özgürdürler.
c. Müşteri Hesaplarının Tutulması ve Kayıtlar: Finansal kurumlar müşterileri için
aylık tablolar ve bildirimler hazırlamalıdır. Tüketiciler faiz oranları ve ücretler
bakımından vaktinde bilgilendirilmelidir. Finansal kurumlar tüketicilerin bilgilerini
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d.

e.

f.

g.

h.

sürekli güncellemeli ve tüketicilerin istedikleri zaman bu bilgilere ulaşmalarını
sağlamalıdırlar.
Gizlilik (mahremiyet) ve Veri Koruma: Kanun kredi raporlama sistemi ve kredi
raporlarını kullanan kurumların bilgi paylaşımına dair temel kuralları ve prosedürleri
belirlemelidir. Finansal kurumlar kişisel bilgilerin kullanımı ve korunmasına dair
kurumsal kurallarını tüketicilerle açık bir biçimde paylaşmalıdırlar.
İhtilaf Çözümleme Mekanizmaları (Uyuşmazlıkların Çözümü): Finansal kurumlar
müşteri şikayetlerinin güncel kayıtlarını tutmalı ve bu şikayetlerin çözümü için açık
prosedürlere sahip olmalıdırlar. Tüketicilerin uyuşmazlıkların çözümü için
başvurabilecekleri, şikayetlerini etkin ve finansal yük altına girmeksizin
duyurabilecekleri tarafsız, bağımsız ve yaptırım gücüne sahip bir hakem kuruluşu
olmalıdır. Müşteri şikayetlerine dair istatistikler her tür hukuki ihlaller dahil olmak
üzere periyodik olarak derlenmeli ve yayınlanmalıdır. Düzenleyici kurumlar yasal
olarak tüketicinin korunmasına dair faaliyetlerin analizlerini ve istatistiklerini
yayınlamakla yükümlü olmalıdırlar ve gerekli durumlarda tüketici şikayetlerine ve
anlaşmazlıklarına kaynak oluşturan unsurların giderilmesi için gerekli yasal
düzenlemelerin ve eğitim gereksinimlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemelerin
yapılmasına öncülük etmelidirler. Profesyonel/sektörel dernekler müşteri şikayet
istatistiklerini analiz etme ve sürekli tekrar eden türden şikayetlerin tekrarını önlemek
için gerekli önlemlerin alınmasını teşvik ederler.
Teminat ve Tazminat Şartları: Düzenleyici kurumlar finansal kurumların sıkıntıya
düşmeleri durumunda gerekli düzeltici eylemi vaktinde başlatırlar. Finansal sigorta
ve garanti fonuna dair hukuki düzenlemeler ve kanunlar açık olmalı; finansal
kurumların iflası söz konusu olduğunda etkin bir ödeme mekanizması garanti
edilmelidir. Tasarruf sahipleri bir finansal kurumun iflas süreci söz konusu olduğunda
diğer teminatsız alacaklılara göre öncelikli olmalıdırlar ve mevduatlarını etkin ve
bütün bir biçimde geri alabilmelidirler.
Finansal Farkındalık (Eğitim) ve Tüketici Yetkilendirme: Risk ve getiri gibi temel
finansal kavramlar ve uzun dönemli finansal istikrar gibi unsurların önemi okullarda
öğretilmelidir. Düzenleyiciler ve profesyonel/sektörel dernekler medya kurumlarına
finansal ürün ve hizmetlerin analizine dair yeterli bilgiyi sağlamalı ve toplum
bilgilendirilmesine katkıda bulunmalıdırlar. Finansal düzenleyiciler finansal ürün ve
hizmetlerin masrafları, riskleri ve getirilerine dair tarafsız bilgileri yayınlamalıdırlar.
Sivil toplum kuruluşları tüketicilerin finansal ürün ve hizmetler hakkında kamuya
tüketici bilinci aşılanması için programlar sunmak üzere desteklenmelidirler.
Hükümetler ve devlet kurumları finansal kurumlar, tüketiciler ve dernekler
tüketicilerin gereksinimlerini ve beklentilerini ortaya koyan teklifler geliştirmeleri için
danışma mekanizmaları oluşturmalıdırlar.
Rekabet: Finansal düzenleyiciler ve rekabet otoriteleri karşılıklı danışma
mekanizmaları kurmalıdırlar. Finansal hizmetler rekabet politikası alanında
tüketicinin refahını dikkate almalıdır. Rekabet otoriteleri düzenli olarak finansal
kurumlara dair değerlendirmeler yapmalı ve bunları yayınlamalıdır.

Bu ilkelere paralel olarak Avrupa Birliği ve üye ülkeler nezdinde de finansal tüketicinin
korunması yönündeki iyi uygulamalar benzer ilkeler çerçevesinde teşvik edilmektedir.
Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelere bakıldığında dikkat çekici hususlardan biri finansal
hizmetler sektöründe tüketicinin korunması için her ülkede bu konudan sorumlu bir veya
birden fazla kurumsal yapının varlığıdır.5 Bu yapılar üye ülkelerde finansal tüketicinin
korunmasını koordine eden ve iyi uygulama ilkelerini teminat altına alan kurumlardır. Avrupa
Birliği genelinde de Avrupa Komisyonu finansal tüketicinin haklarını korumaya yönelik detaylı
düzenlemelere imza atmakta ve bu konudaki uluslararası normları ve ilkeleri Avrupa Birliği
özeline uyarlayarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yine Avrupa Birliği’nde gerçekleştirilmiş
olan düzenlemeler uluslararası iyi uygulama ilkelerine dair çalışmalar bakımından kaynak
görevi de görebilmektedir.6
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Özet olarak, yukarda özetlenen iyi uygulama ilkelerine bağlı olarak Dünya Bankası
nezdindeki çalışmaların en etkin çalışmalar olduğu belirtilebilir. Finansal tüketicinin
korunması bakımından gerçekleştirilen ülke bazındaki vaka analiz sonuçlarına göre Dünya
Bankası etkin uygulamalar için şu önerilerde bulunmaktadır7:

 Güçlü ve finansal tüketici odaklı bir yapı oluşturarak, tüketicilere finansal konulardaki
bilgilerin şeffaflık ilkesi temelinde sunulması,

 Finansal hizmetler sektöründeki uygulamaların iyileştirilmesi ve hizmet sağlayıcıların
hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde faaliyet göstermelerinin sağlanması,
 Etkin ihtilaf çözümleme mekanizmalarının oluşturulması,
 Finansal eğitim programları geliştirilmesi ve
 Finansal okuryazarlık ile ilgili düzenli olarak anketler yapılması
Bu önermeler de dikkate alınarak, bir sonraki bölümde, finansal tüketicinin
korunmasına yönelik olarak tanımlanmış olan uluslararası iyi uygulama ilkeleri, uluslararası
kuruluşların gerçekleştirdiği ülke temelli vaka analiz sonuçları da dikkate alınarak
Türkiye’deki ilgili mevzuat durumu karşılaştırmalı olarak özetlenmektedir.
III. Dünya Bankası İyi Uygulamalarının Bankacılık Sektörü ve İlgili Mevzuat
Çerçevesi İle Karşılaştırılması
Finansal tüketicinin korunması temelinde ilgili mevzuat ve kurumsal yapı incelendiğinde
tek bir mevzuat ya da kurumsal yapıdan söz etmek mümkün değildir. Dolayısıyla
gerçekleştirilen karşılaştırmada 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu (TKHK),
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (BK), 4054 sayılı Rekabet
Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi değişik birincil yasal
düzenlemeler ele alınarak çalışmanın odağı iyi uygulama ilkelerine referansla korunmuştur
ve dolayısıyla diğer ikincil düzenlemeler ilgili iyi uygulama ilkelerine birebir referans
sağlamadığı sürece dolaylı olarak kabul edilmiştir.
1. Tüketici Koruma Kuruluşları
Tüketici Koruma Rejimi
Dünya Bankası iyi uygulamalarında “Bankacılıkta tüketici hakları da dahil her türlü
yasak hakkının kullanılabilmesinin asli ön koşulu, tüketici korumasının tanınması,
uygulanması, denetlenmesi ve icra edilmesi için gerekli yasal temelin oluşturulmasıdır.
Benzer şekilde, finans sisteminde tüketici koruma işlevlerinin denetlenmesi ve icra edilmesi,
tüketicilerin korunmasını sağlamak için kritik önemi haizdir. Bu bakımdan, bugüne kadar
yapılan değerlendirmeler ve dünya çapında ülkelerin deneyimleri, tüketici korumasının
denetlenmesi ve icra edilmesi görevine adanmış bir kurum kurmak gerektiği fikrini açıkça
desteklemektedirler” denilmektedir. Finansal tüketicinin korunması görevinin hangi sorumlu
kuruluşlarca gerçekleştirileceği hususu ülkemiz açısından çoklu bir yapıya bağlanmıştır.
Bankacılık ürünlerinin kullanılmasına ilişkin olarak tüketicileri korumak için kurulmuş bir
finansal denetim kurumu ya da finansal tüketici kurumu yoktur. TKHK ile aşağıdaki
kuruluşlara yer verilmiştir. Reklam Kurulu (Mad.63) ii) Tüketici Konseyi (Mad.64) iii) Reklam
Konseyi (Mad.65) iv) Tüketici Hakem Heyeti (Mad.66) v) Tüketici Mahkemeleri (Mad.73).
Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında ise bankalar, tüketici kredisi veren finansal
kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün veya hizmetlerde ise
tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi yetkisi Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle BDDK’ya
verilmiştir.
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“Tüketici Koruma Kuruluşları” başlığının 2. maddesinde “Sektöre özgü finans
kuruluşları için davranış kuralları, sektör meslek birliği tarafından (mümkünse, finansal
denetleme kurumlarıyla ve tüketici dernekleriyle konsültasyon yoluyla) geliştirilir ve belirlenir”
denilmektedir. Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesi ikinci fıkrasında ise, bankalar ile bireysel
müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî
hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak Kuruluş
Birlikleri tarafından belirlenir. hükmü yer almaktadır.
Bankacılık Kanunu’nun 80. maddesinde Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) “Üyelerin ilân
ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun
uygun görüşünü alarak tespit etmek” görevi verilerek, finans kuruluşlarının tüketicileri
aldatacak şekilde ilan ve reklama yapmaları engellenmek istenmiştir. Bankacılık Kanunu’nun
anılan hükmüne göre, bankalar tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı reklam yapmalarını önleyecek
tedbirleri alacaktır. Bu açıdan, finans kuruluşları için bu konuda davranış kurallarını belirleme
göre kuruluş birliklerine verilmiştir. Bunun gibi, aynı maddenin (i) bendinde kuruluş birliklerine
“Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usul
ve esasları belirlemek” görevi tevdi edilerek, bankalar ile bireysel müşteriler arasında
akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğine ilişkin hususları belirleme görevi verilmiştir.
Bankalar İçin Davranış Kuralları
İyi uygulamalarda dört madde halinde bankalar için muhtelif davranış kuralları
getirilmiştir. Bu kurallar şu şekilde sıralanabilir: (a) Mümkünse, finansal denetleme kurumu ve
tüketici dernekleriyle danışma halinde bankaların tümü veya bankacılık derneği tarafından
geliştirilmiş, bankalar için prensiplere dayanan bir davranış kuralları bütünü bulunmalıdır.
Tüm sektör kuruluşları, yasal kurumların ya da etkin özdenetim kuruluşlarının izledikleri ve
denetledikleri bu davranış kurallarına uymalıdırlar. (b) Bir prensiplere dayanan davranış
kuralları seti mevcutsa, bu set, kamuoyuna ilân edilmeli ve yayımlanmalıdır.(c) Prensipleredayanan davranış kuralları, tüketicilerin cari hesaplarının kolay değiştirilmesini sağlamak ve
bankacılık sektöründe bankaların ücretleri, hizmetleri ve ürünlerinin tanımlanması için ortak
bir terminoloji oluşturmak gibi meseleler hakkında bankaların kendilerinin düzenledikleri
gönüllü davranış kurallarıyla büyütülmeli ve güçlendirilmelidir. (d) Bu gönüllü davranış
kurallarının her biri de aynı şekilde kamuoyuna ilân edilmeli ve yayımlanmalıdır. Bu ilkeler
dahilinde ülkemizdeki uygulamalar dikkate alındığında henüz bu hususların bütüncül bir
şekilde uygulaması bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, Türkiye Bankalar Birliği tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun
75'inci maddesinin ikinci fıkrası, 80’inci maddesinin (c) ve (e) bentleri ile 81'inci maddesinin
üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak Bankacılık Etik İlkeleri hazırlanmıştır. Tasarruf
sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, mali piyasalarda güven ve istikrarın
sağlanması, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, mevduat ve kredi
sistemlerinin etkin şekilde çalışmasının sağlanması, ekonomide önemli zararlar
doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra toplumsal yararın gözetilmesi
ve çevrenin korunması amacıyla bankaların bu etik ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermesi
gerekmektir.
Diğer Kurumsal Düzenlemeler
Bu bölümde “Adli sistem, bir finansal ürün veya hizmetle ilgili tüketici koruması
ihtilâflarının kesin olarak çözümlenmesi sürecinin maliyetinin uygun ve makul olmasını, bu
hizmetin zamanında verilmesini ve profesyonel bir tarzda uygulanmasını garanti etmektedir”
denilmektedir. Buna göre, TKHK’nun 66. maddesinde basit ve ucuz bir başvuru imkanına
olanak veren tüketici hakem heyetleri kurumuna yer verilmiştir. Kanununun 68. maddesinde
özellikle küçük miktarlı uyuşmazlıkların hakem heyetleri8 nezdinde çözümlenmesine imkan
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tanınmış; ancak, uyuşmazlığı kesin biçimde sona erdirme yetkisi tüketici mahkemelerine
verilmiştir. Tüketici mahkemeleri TKHK’nun uygulamasından doğan uyuşmazlıklara bakan
özel bir mahkemedir. Tüketici mahkemelerinde basit yargılama usulünün uygulanacağı kabul
edilerek (TKHK.m.73/4), anılan mahkemelerde basit ve ucuz bir yargılama yapılması
hedeflendiği görülmektedir. Bu açılardan, iyi uygulamalarda söz edildiği gibi ihtilafların kesin
olarak çözümleme sürecinin maliyetinin makul olduğu söylenebilir.
Ruhsatlandırma
Ruhsatlandırma konusunda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde
Türkiye'de bir bankanın kurulmasına veya yurt dışında kurulmuş bir bankanın Türkiye'deki ilk
şubesinin açılması için BDDK (Kurul) tarafından izin verilir (BK 6. madde). İzin için yapılacak
başvurulara ve iznin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili yönetmelikle belirlenmektedir
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 6’ncı maddesi çerçevesinde kuruluş veya Türkiye'de şube
açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şarttır. (BK 10. madde) Ayrıca,
5411 sayılı Kanun kapsamındaki kuruluşlar ve bunların faaliyetleri, Kurumun denetim ve
gözetimine tâbidir (BK 65. madde). Yine 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma
yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşların
Kuruldan izin almaları şarttır.
II. Bilgilendirme ve Satış Uygulamaları
Genel Durum:
TKHK’nun iyi uygulama ilkelerinden bilgilendirme ve satış uygulamaları kapsamındaki
maddelerine bakıldığında 4. madde, 5. madde (Fıkra, 4), 22. madde, 23. madde (Fıkra 1),
26. madde, 31. madde, 49. madde (Fıkra 4, 5) öne çıkan maddeler olarak saptanmıştır.
Özellikle 4.madde9 ile getirilen temel ilkeler bankacılık sektörünü doğrudan ilgilendirdiği gibi,
Dünya Bankası tarafından ortaya konulmuş olan iyi uygulama ilkeleriyle de örtüşmektedir.
5. madde (Fıkra 4) tüketici sözleşmelerindeki olası haksız şartları düzenlerken, 22.
Madde Tüketici Kredisi Sözleşmelerini, 23. madde ve özellikle de (1.) bendi sözleşme öncesi
bilgilendirme yükümlülüğünü düzenlemektedir, 26. Madde sözleşmelerde değişiklik yapılması
hususunu düzenlerken, 32., 33., 40., 44., 49 (4). (5). maddeler konut kredileri, sigorta vb
konulardaki diğer sözleşmelerini ve tüketicinin bu kapsamda bilgilendirilmesi hususunu
düzenlemektedir.
31. maddenin dördüncü fıkrası sözleşme öncesi bilgilendirme/bilgilendirme formu
verme yükümlülüğünü aşağıdaki gibi düzenlemektedir. İlgili maddede söz edilen yeni kanuna
bağlı yönetmelik10 yayınlanıp yürürlüğe girdiğinde iyi uygulama ilkeleri çerçevesinde önemli
mesafe alınmış olacaktır.
“Madde 31/4 - Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı
sözleşmeler, tüketici ile kredi verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme,
efektif yıllık faizin hesaplanması, tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih
hakkının kullanılması, temerrüt, kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve
esaslar yönetmelikle belirlenir.”
Yine 31. maddenin ikinci fıkrası ile tüketicinin açık talimatı olmaksızın belirli süreli kredi
sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bilgilendirme ve satış uygulamalarına dair iyi uygulama ilkeleri kapsamı aşağıdaki alt
bölümlerde daha da detaylı olarak sunulmaktadır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
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maddelerine bakıldığında söz konusu iyi uygulama ilkesi bakımından 76. madde özellikle öne
çıkmaktadır.
İyi uygulamalarda bahsi geçen “bir tüketiciye bir tavsiye vermeden önce, banka, o
tüketiciye uygun bir ürün veya hizmet sunabilmek için ondan yeterli miktarda bilgi almalı ve
bu bilgileri dosyalamalı ve kaydetmelidir” hususunda müşterinin tanınmasına ilişkin hususlar
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesi birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile
11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanunu’nun ve Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün
Finansmanının Önlenmesine Dair Tebliğler Hakkında Yönetmeliğ’in 5 ve 6. maddeleri ile
düzenlenmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında 4. Maddesin de sayılı yükümlüler (bankalar,
bankalar dışında kredi kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar, vb) hesap
açılması, kredi kartı veya kredi kartı verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktöring, finansal
kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan ve niteliği itibariyle devamlılık unsuru taşıyan
sürekli bir iş ilişkisi tesisinde müşterilerin kimliğini tespit etmek zorundadır.
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun ilgili maddeleri de iyi uygulama
ilkeleri çerçevesinde bazı hükümlere sahiptir. Örneğin;
“Madde 8 - Kart çıkaran kuruluşlar, kartın verilmesi anında kart hamilini yeteri derecede
bilgilendirmek ve talep edilmesi halinde, gerçekleştirilmiş işlemlere ait kayıtları otuz günü
geçmemek üzere işlemin mahiyetine uygun bir süre zarfında sağlamakla yükümlüdür. Yurt
dışı işlemlerinde bu süre altmış gün olarak uygulanır.”
“Madde 18 – Üye işyerleri, banka kartı ve kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren
işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere
koymak, üye işyeri sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de, bu işaretleri
kaldırmakla yükümlüdür. Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem
yapılamadığı hallerde kart hamillerini uyarmakla yükümlüdür.”
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında çıkarılan 10.03.2007
tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Banka Kartları ve
Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” de bilgilendirme ve satış uygulamalarına dair iyi
uygulama ilkelerini destekleyici türden içeriğe sahiptir. Örneğin 17. madde “Sözleşme Şekil
ve Genel İşlem Şartları”na ilişkin düzenleme getirirken söz konusu iyi uygulama ilkesine de
dayanak oluşturmaktadır.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te “Sözleşme Şekli ve Genel
İşlem Şartları” başlıklı dördüncü bölümde yer alan 17-20. maddelerde, Türkiye Bankalar
Birliği’nin “Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve
İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 5. maddesinde sözleşmelerin şekli düzenlenmiştir.
7. maddesinde ise; bir bireysel sözleşme kapsamında maddi yükümlülük doğuracak olan her
bir ürün veya hizmet için ayrı ayrı olmak üzere yazılı veya müşteri şifresi girmek ya da kimlik
doğrulamak suretiyle kullanılan elektronik ortam, e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya
benzeri araçlarla talep alınması ve bilgilendirme yapılması zorunlu tutulmuştur. Yapılacak
bilgilendirme asgari olarak; sözleşmeye ilişkin her bir ürünün adı ya da tanımı, vadesi ya da
süresi, tüm ayrıntılarıyla ürün veya hizmet için müşteriden tahsil edilecek faiz, ücret tutarları
(komisyon, hesap işletim ücreti, havale-eft masrafı v.b.), faiz veya ücretin tahsil yöntemi
(nakden, hesaben vb.) geçerli olduğu süre, geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin
tutarı ya da oranı ya da değişikliğin hangi esasa göre yapılacağı hususlarını içermesi hükme
bağlanmıştır.
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Bilgilendirme ve Satışa Dair İyi Uygulama İlkeleri Kapsamına Giren Diğer
Hususlar
İyi uygulamalardaki sakin kafayla düşünme ve sebep bildirmemizin sözleşmeyi
feshetme imkanı, TKHK’ da “Sigorta Yaptırılması” başlıklı 29. maddede finansal bir ürünü
kullanan tüketici sigorta yaptırmakta zorunda bırakılmamıştır. İyi uygulamalar arasında yer
alan ve bankalara tüketicilere bir finansal hizmet sunarken gerekli özeni gösterme ve bu
konudaki sorumluluğun üzerinden atacak hükümleri sözleşmelere koymama yönündeki
prensip TKHK'da mevcut değildir. Ancak, bankalar zaten Borçlar Kanunu hükümleri
gereğince özen yükümlülüğü altındadır.
İyi uygulamalar arasında kalan ve şart ve koşullar başlığını taşıyan tavsiye kısmen
TKHK 'da yer almaktadır. TKHK'da 23’de sözleşme öncesinde bilgilendirme yükümlülüğü
getirilmiştir. Kredi hesabına uygulanacak özel koşullara sözleşme öncesi verilen bilgi
formunda yer verilebilecektir. Ancak sözleşmelerde iyi uygulamalarda yer alan bütün
hususlara yer verilmemiştir. Genelde “Şart ve Koşullar” başlığı altında iyi uygulamalar
arasında yer alan
“(v), tüketicinin temerrüde düşmesi halinde bankanın alabileceği tedbirler ve
başvurabileceği kanun yolları hakkında bilgi;
(viii) tüketicinin ödeyeceği hizmet ücretleri; tüketicinin hesap transferleri üzerine
getirilen kısıtlamalar (varsa) ve bir hesabı kapatma prosedürleri ve
(ix) genel olarak yetkisiz işlemlerde ve özellikle kartların çalınması halinde tüketicinin
uygulaması gereken raporlama / bildirim prosedürleri hakkında ve bu durumlarda bankanın
sorumlulukları hakkında net ve açık kurallar”. ile
ilgili bilgilere sözleşme öncesi bilgilendirme formunda bu konulara yer verilebilir.
Yine iyi uygulamalarda “Şart ve Koşullar” başlıklı (b) bendinde sözleşme koşullarının
anlaşılabilir ve okuyabilir şekilde yazılması gerektiği kabul ediliyor. Bu uygulamanın TKHK 'da
karşılığı vardır. TKHK 'da 4/1 de temel ilkeler arasında bu hususa yer verilmiştir. Bu ilkeler
TKHK 'un kapsamına giren bütün ürünler için geçerlidir. Bu çerçevede finansal ürünlerle ilgili
sözleşmelerde de uygulama alanı bulacaktır.
İyi uygulamalarda “Düzenlenmiş Statünün Açıklanması Gereği” başlığı altında “İster
basılı, ister televizyon, ister radyo, isterse başka yöntemlerle yapsın tüm reklamlarında, bir
banka, kendisinin düzenlenmiş bir kuruluş olduğunu açıklamalı ve düzenleyici otoritenin
ismini ve irtibat detaylarını vermelidir” denilmektedir. Buna yönelik TKHK, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Reklam Kurulu Yönetmeliği, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve TBB tebliğinde açık
bir düzenleme bulunmamaktadır.
Önemli Gerçekler Beyanı
İyi uygulamalarda “Önemli Gerçekler Beyanı” başlığı altında “Bir bankanın, hesapları,
kredi tipleri veya diğer ürün veya hizmetlerinin her birine ilişkin Önemli Gerçekler Beyanı gibi
bir özet beyanı bulunmalı ve bu beyanını müşterilerine ve potansiyel müşterilerine
sunmalıdır” denilmektedir. Bu düzenlemenin getiriliş amacı ise “Önemli Gerçekler Beyanı gibi
bir özet beyan, tüketicilere, bir bankacılık ürünü veya hizmetinin temel akdi bilgilerini basit ve
standart bir dille açıklamak suretiyle tüketicilerin o ürünü veya hizmeti daha iyi anlamalarına
katkıda bulunur” şeklinde açıklanmıştır. Bu konuda TKHK’nda 21/4 maddesinde “Sözleşme
öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, tüketici ile kredi
verenin hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, erken ödeme, efektif yıllık faizin hesaplanması,
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tüketici kredilerine ilişkin reklamların zorunlu içeriği, fesih hakkının kullanılması, temerrüt,
kredinin devri, bağlı kredi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir”
denilmek suretiyle, bu husus çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır. Henüz bu konuda bir
yönetmelik çıkarılmadığı için “iyi uygulamaları” kapsayan bir hüküm yoktur. İyi uygulamaların
ne ölçüde karşılanacağı ise ancak çıkarılacak yönetmelikten sonra anlaşılacaktır.
İyi uygulamalarda “Reklam ve Satış Materyalleri” başlığında bankalar, kullandıkları
reklam ve satış materyalleri ve prosedürlerinin tüketicileri yanıltmamasını sağlamalıdırlar”
denilmektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanununda açık bir hüküm bulunmamakla, bankalar
diğer tacirler gibi Türk Ticaret Kanunu’nun genel hükümlerine tabi olup, haksız rekabet teşkil
edecek fiillerden kaçınmak mecburiyetindedirler TKHK 61. maddesinde düzenlenmekle
birlikte ticari reklamlara ilişkin getirilecek sınırlamalar ile bu reklamlarda uyulması gereken
usul ve esaslar çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Ayrıca, Türkiye Bankalar Birliği Üyesi
Bankaların İlan ve Reklam Yaparken Uymakla Yükümlü Oldukları İlkeler ve Koşullar’da; “üye
bankaların, radyo, televizyon, film, yazılı basın, internet, pano gibi her tür iletişim araçları
marifetiyle veya herhangi bir şekilde yapacakları ilan ve reklamlar Türkiye Bankalar Birliği'nin,
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 80’inci maddesi uyarınca saptadığı bu düzenlemede
belirlenen ilkelere ve koşullara aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır.
III.3. Müşteri Hesaplarının Tutulması ve Kayıtlar
a. Genel Durum
Bu iyi uygulama ilkesi çerçevesinde TKHK’nun 4. madde (3. ve 4. fıkra ), 26. madde
gibi ilgili hükümlerinin söz konusu iyi uygulama ilkelerine dayanak oluşturduğu görülmektedir.
Bunlara ek olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesi de yine bu ilke
kapsamında değerlendirilmesi gereken mevzuatın bir bileşenidir. Bunlara ek olarak 5464
sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik de ilgili iyi uygulama
ilkelerine referans olabilecek düzenlemeler mevcuttur.
Hesap Özetleri
Hesap özetleriyle ilgili TKHK’nda ve Bankacılık Kanunu’nda açık hüküm yoktur, ancak
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu hesap özetlerine dair düzenlemeye 10.
maddede yer verilmiştir. Bu Kanuna dayalı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmeliği’nde de 18. madde ve 19. madde hesap özetlerine ilişkin esasları açıkça
düzenlemektedir. Ayrıca Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik
kapsamında da müşterinin sigorta sözleşmesine dair bilgilendirilmesine dair hükümler
çerçevesinde iyi uygulama ilkelerine referans olabilecek maddeler, örneğin 10. ve 11. madde
mevcuttur. Dolayısıyla, ilgili iyi uygulama ilkesi birincil ve ikincil mevzuata referansla belirli bir
ölçüde karşılanmaktadır.
Faiz Oranlarında ve Faiz Dışı Ücretlerde Meydana Gelen Değişikliklerin
Bildirilmesi
Müşterinin herhangi bir hesabı üzerinden ödenecek veya tahsil edilecek faiz
oranlarındaki bir değişik kendisine en kısa zamanda ve yazılı olarak bildirmeli ve müşterinin
herhangi bir hesabı üzerinden alınacak faiz-dışı ücretlerdeki bir değişikliğin ise müşteriye bu
değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihten makul bir süre önce yazılı olarak bildirilmesi iyi
uygulama ilkeleri kapsamındadır. Bu çerçevede, örneğin, TKHK’nun 26. maddesinin ikinci
fıkrasında “Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranında değişiklik yapılması hâlinde, bu
değişikliğin yürürlüğe girmesinden otuz gün önce, tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri
saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Bu bildirimde, yeni faiz oranının
yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ödemelerin tutarı, sayısı ile aralıklarının değişmesine
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ilişkin ayrıntılara yer verilir” denilerek, iyi uygulamalarda öngörülen şekilde bir düzenleme
oluşturulmuştur.
Yine Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak
Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin
Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8. maddesinde ise faiz ve
ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
Aynı şekilde, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğ’in 18. maddesine
göre faiz oranlarının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için
otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Müşteri Kayıtları
“Müşteri Kayıtları” başlığında altında iyi uygulama ilkelerinde yer alan önemli bir husus
müşteri kayıtlarının tutulmasına ilişkin önermedir. Buna göre, bankalar müşterileri hakkında
güncel kayıtlar tutmalıdırlar ve bu kayıtların tutulmasına izin verilen asgari süre bir kanun
veya yönetmelikte belirtilmeli ve bu süre boyunca, müşterinin tüm bu kayıtlara ücretsiz veya
makul bir ücret karşılığında erişmesine olanak sağlanmalıdır. Bu ilke çerçevesinde
bakıldığında, TKHK’nun finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri düzenleyen 49.
maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında dolaylı da olsa mevcuttur.
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 76. maddesinde bankalar, müşterilerinin, verilen
hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu
hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır.
Kağıt Çekler ve Elektronik Çekler
Söz konusu iyi uygulama ilkesi kağıt çeklerin keşide edilmesi ve ödenmesi konusunda,
net ve açık kurallar öngörmektedir. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu, 5941 sayılı Çek Kanunu
ve bu iki temel kanuna bağlı ikincil mevzuat “Kağıt Çekler” konusundaki iş yapma kuralları
bakımından iyi uygulama ilkelerine referans sağlayabilecek bir mevzuattır, ancak yeterli
değildir.
Çek hesabı açılırken ve çek karnesi verirken, karşılıksız çek keşide edilmesinin
sonuçları hakkında müşterinin bilgilendirilmesine ilişkin herhangi bir mevzuat hükmü de
bulunmamaktadır. Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü
Olduğu Miktar İle Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2) ikincil mevzuat olarak bu konuda önemlidir. Çek
Mevzuatı birincil ve ikincil mevzuata ek olarak çeşitli Yargıtay kararlarından oluşan içtihat ile
de desteklenmektedir. Diğer yandan ülkemizde elektronik çek ve kredi kartı çeki uygulaması
bulunmamaktadır, ancak çeklerin takası elektronik olarak yapılabilmektedir.
Kredi Kartları
“Kredi Kartları” başlığının alt başlıkları tüketicinin korunmasıyla ilgili TKHK’nda bu
konuda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tek düzenleme TKHK.m.31/3
de getirilen “Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında
ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır” hükmüdür. Bu düzenlemede iyi
uygulamalar arasında sayılan hususlar arasında bulunmamaktadır.
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Ülkemizde kredi kartlarının yaygın kullanımı göz önüne alındığında kredi kartlarına
ilişkin iyi uygulama ilkelerinin ayrıntılı olarak sunulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Bu çerçevedeki iyi uygulama ilkeleri ve ilgili mevzuat durumu şöyledir:
a) Kredi kartlarının çıkartılıp verilmesini ve ilgili müşteri bilgilendirme koşullarını düzenleyen
kanuni kurallar bulunmalıdır. Bu konuyla ilgili mevzuat 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve bu Kanuna dayanan ilgili Yönetmelikle düzenlenmiştir.
b) Kredi kartı düzenleyen ve veren kurumlar olarak, bankalar, tüm kredi kartı teklifleri ve
tanıtımlarında, ücret ve komisyonlar (finansal ücretler de dahil), kredi limiti, ceza faizi oranları
ve asgari aylık ödemeyi hesaplama yöntemi de dahil kişiselleştirilmiş bilgilendirme
kurallarının belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamalıdırlar.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği’nin “Kart Çıkarma ve Buna İlişkin
Yükümlülükleri” düzenleyen 21. maddesinde yer alan hususlar arasında yukarda belirtilen
uygulamaya esas teşkil edecek bir hüküm bulunmamaktadır.
c) Bankaların müşterinin kabul etmediği, önceden onaylanmış kredi kartları üzerinden ücret
veya komisyon almalarına izin verilmemelidir.
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğ’in “Kart Çıkartma ve Buna İlişkin
Yükümlülükleri” düzenleyen 21. maddesinin birinci fıkrasında tüketicinin bilgisi dışında kart
çıkartılması yasaklanmaktadır. Komisyon hususunda ilgili Kanunda ve Yönetmelikte açık bir
hüküm bulunmamaktadır. Diğer yandan TKHK’nun 31. maddesinin üçüncü fıkrasında “Kart
çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil
etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır.” biçiminde bir düzenleme mevcuttur.
Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında
İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile
Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’nin 7
maddesinde müşteriye yapılacak bilgilendirmede asgari olarak; sözleşmeye ilişkin her bir
ürünün adı ya da tanımı, vadesi ya da süresi, tüm ayrıntılarıyla ürün veya hizmet için
müşteriden tahsil edilecek faiz, ücret tutarları (komisyon, hesap işletim ücreti, havale-eft
masrafı v.b.), faiz veya ücretin tahsil yöntemi (nakden, hesaben vb.) geçerli olduğu süre,
geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişikliğin tutarı ya da oranı ya da değişikliğin hangi
esasa göre yapılacağı hususlarını içermesi zorunluluğu getirilmiştir. 8. maddede ise faiz ve
ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilmesi zorunlu
tutulmuştur.
d) Tüketicilere, her aylık hesap özetinde kişiselleştirilmiş asgari ödeme uyarılarının yapılması
ve kart sahibinin sadece talep edilen asgari ödemeyi yapması halinde tahakkuk edecek
toplam faiz maliyetinin bildirilmesi gerekir. Bu konuda doğrudan bir düzenleme
bulunmamaktadır. Ancak 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 10.
maddesi ve buna bağlı Yönetmeliğin 19. (f) maddesi asgari ödeme miktarı ve uygulanacak
gecikme faizi oranını düzenlemektedir. Müşteriye toplam faiz maliyetini bildirmek zorunlu
kılınmamıştır. Ancak bütün yukarda belirtilen iyi uygulama ilkeleri çerçevesinde 5464 sayılı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 24. maddesi içeriği mevcut mevzuat içerisinde
önemli bir bileşen olarak öne çıkmaktadır.
(e) İyi uygulamalarda yer alan:
(i) bağımsız gelir kaynakları bulunmayan genç yetişkinlere kredi kartlarının verilmesi ve
pazarlanması hakkında belirli koşullar veya kısıtlamalar getirmeli; hususuna ilişkin
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olarak; limit bakımından ekonomik ve sosyal durumu ile yaşın dikkate alınacağı kabul
ediliyor. Bu husus kısmen Yönetmeliğin 22. maddesi birinci fıkrasında yer almaktadır.
(ii) ücretlerdeki değişikliklerin ve faiz oranı artışlarının makul bir süre önceden
bildirilmesini gerektirmeli; (Faiz oranlarıyla ilgili hususlar Banka ve Kredi Kartları
Yönetmeliği 18. maddesi ve 17. madde beşinci fırka (ğ), (h) bentlerinde düzenlenmiştir.
Ücretlere dair dolaylı bir değinme de tüketiciye bildirim bakımından aynı maddenin (ı)
bendinde düzenlenmiştir.
Yine Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak
Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin
Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 8.maddesinde ise faiz
ve ücretlerdeki değişikliklerin müşteriye en az 30 gün önce etkin bir yolla bildirilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
(iii) tüketiciler belirli kredi limitlerini aştıklarında uygulanan ücretler gibi ücretlerin
uygulanmasını kısıtlamalı ve sınırlandırmalı hususu Banka ve Kredi kartları
Yönetmeliğinin 19. maddesi ve 20. maddesi üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir ve bileşik
faiz yasaklanmıştır.
(iv) “kart kuruluşlarının bir fatura dönemi yerine iki fatura dönemi boyunca faiz
uyguladıkları, “çift-dönem faturalandırma” isimli uygulamayı yasaklamalı” hususu Banka
ve Kredi Kartları Yönetmeliği’nin 17. maddesi 2. fıkrası (b), (c), (ç), (e), (f) bendi ve 23.
maddesi birinci fıkrasında düzenlenmiştir.
(v) “kredi kartı çıkarta kuruluşların aylık ödemeleri tüketiciler üzerindeki faiz yüklerini
azami düzeye yükseltecek şekilde tahsis etmelerine engel olmalıdır” hususu
Yönetmeliğin 19. maddesi, 20. maddesi üçüncü fıkrasında düzenlenmiştir. Bileşik faiz
yasaklanmıştır.
(vi) “kredi notu kötü olan kişilere çıkartılan yüksek faizli kredi kartları üzerinden alınan ilk
başlangıç ücretlerini sınırlandırmalıdır” hususu. Yönetmeliğin 20. maddesi birinci
fıkrasında düzenlenmiştir.
f) “Hataların giderilmesi ve çözümlenmesi ve yetkisiz işlemlerin ve çalınan kartların
bildirilmesi konularında açık ve net kurallar bulunmalı ve bunlardan doğan müşteri
sorumlulukları, kredi kartını kabul etmeden önce müşteriye açıkça bildirilmelidir”. hususu
Yönetmeliğin 17. maddesi ikinci fıkrası (b), (c), (ç), (e) (f) bendi, 23. maddesi birinci
fıkrasında düzenlenmiştir.
g) “Banka-dışı kredi kuruluşları ve kredi kartı kuruluşları, kredi kartlarının kötüye
kullanılması, kredi kartıyla aşırı borçlanma ve sahtekârlıkların önlenmesi konularında tüketici
bilinçlendirme programları uygulamalıdırlar.” hususunda gerek BDDK, gerekse TBB
tarafından kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmaktadır.
İnternet Bankacılığı ve Cep Telefonu Bankacılığı11
Konuya ilişkin olarak “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere
İlişkin Tebliğ” kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Tebliği Bankacılık Kanunu
93’üncü madde ve İç Sistemler Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin beşinci fıkrası ile 16’ncı
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca hazırlanmıştır. İlgili mevzuatla iyi uygulamalarda geçen
hususlarda uyumun sağlandığını söylemek mümkündür.
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6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve TCMB El Kitapçığı’nda Dünya Bankası iyi
uygulamalarında geçen hususlar kapsanmaktadır. Ancak anılan Kanuna ilişkin alt
düzenlemelerin gerçekleştirilmesini beklemek gerekmektedir.
Alacakların Tahsili, İpotekli veya Rehinli Malların Paraya Çevrilmesi ve Bireylerin
İflas Etmesi
İyi uygulamalarda yer alan “Alacakların Tahsili, İpotekli veya Rehinli Malların Paraya
Çevrilmesi ve Bireylerin İflas Etmesi” başlıklarında düzenlenen hususlar hakkında gerek
TKHK gerekse 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda açık düzenlemeler yoktur. Bu konuyla ilgili
İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlemeler vardır. Ancak, iyi uygulamalarda sözü edilen
bilgilendirme yükümlülüklerine İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) yer verilmemiştir. Örneğin,
Bankaların İİK hükümlerine göre başlattıkları rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde, iyi
uygulamalarda yer alan
(c) Duruma göre, banka, paraya çevrilen malın satışından elde edilen paraların bakiye
borçları tamamen ödemek için yeterli olmaması halinde borcun kalan kısmını tahsil etme
konusunda bankanın kanuni hak sahibi olduğuna tüketicinin dikkatini çekmelidir. hükmüne
yer verilmemiştir. Bankaların böyle bir yükümlülüğü yoktur.
Bunun yanında, iyi uygulama kuralları arasında yer alan, “Bireylerin İflas Etmesi”
başlığıyla ilgili “Bir banka, hangi esaslarda ve hangi durumlarda bir müşteriyi müflis
sayacağını, bu konuda alacağı tedbirleri ve herhangi bir bireyin iflas etmesinin sonuçlarını,
gerçek kişi müşterilerine zamanında ve yazılı olarak bildirmelidir.” şeklindeki hükmün de
gerek Bankacılık Kanunu’nda gerekse İcra ve İflas Kanunu’nda karşılığı bulunmamaktadır.
Mahremiyet ve Veri Koruma
“Mahremiyet ve Veri Koruma”ya dair iyi uygulama ilkelerine ilişkin olarak TKHK
kapsamında doğrudan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 4. madde, 26. madde, 49.
madde (üçüncü fıkra) ile dolaylı olarak mevzuat çerçevesine alınmıştır. Bu konuda 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinde “sırların saklanması” başlıklı düzenleme
bulunmaktadır. Bu hükümde, müşteri bilgileri müşteri sırrı olarak kabul edilmekte ve
bankalara bu bilgileri saklama yükümlülüğü getirilmektedir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında
“Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu
sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar”
hükmüne yer verilmiştir. Aynı 73. maddenin 2-4. fıkralarında ise sır saklama yükümlülüğüne
istisnalar getirilmektedir. Bu bağlamda, iyi uygulamalarda yer alan ilkelerin büyük ölçüde
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda karşılandığını kabul etmek mümkündür.
Resmi Gazete’nin 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 (mükerrer) sayılı nüshasında
yayımlanan 6111 Sayılı Kanun ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’na Ek Madde 1 ve Geçici
Madde 28 ilave edilmiştir. Ek Madde 1 ile Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları
ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz
konusu bilgileri bu kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri
koşuluyla gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk
Merkezi kurulmuştur. Kredi kuruluşları ile Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşlar, Risk
Merkezine üye olmak zorundadır. Üye kuruluşlar12, Risk Merkezince istenilen, müşterileri ile
ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. Risk Merkezi, bu yükümlülüğe uymayanlara bilgi
akışını durdurmaya yetkilidir.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği’nde, Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezinin kuruluşuna, faaliyetine ve çalışmasına, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
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yönetiminin oluşumuna, toplanmasına ve karar almasına, Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biçim ve içeriğine ve bunların paylaşılmasına,
paylaşılacak bilgilerin kapsam ve içeriğine, ücretlendirilmesine ve üyelerce ödenecek
aidatların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki
Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek veya Tüzel
Kişilere Verilmesine İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliği ile ise Türkiye Bankalar
Birliği Risk Merkezi üyelerinin müşterilerinin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki
bilgilerinin, kendilerine ya da onay vermeleri koşuluyla belirledikleri gerçek veya tüzel kişilere
verilmesini teminen başvuru ve onay verme sürecine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir.
Risk merkezi raporu (Kredi limit/kredi risk bilgileri, karşılıksız ve ödenen çek bilgileri,
protestolu senet bilgileri negatif nitelikli bireysel kredi bilgileri), ilişkin bilgiler müşteriler ve
muvafakat verilmesi halinde üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
Kredi Raporlaması
 BK Ek madde 1 ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk
Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri
Gerçek veya Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te iyi
uygulamalarda geçen husus düzenlenmiştir. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi
Yönetmeliği’nde iyi uygulamalarda geçen hususların birçoğu yer almaktadır. Ancak iyi
uygulamalarda geçen;
 Kredi verilerinin sınır-ötesi transferinin kolaylaştırılmasında, kredi raporlama sistemi,
uygun seviyelerde koruma sağlaması ve tüm bilgi talepleri hakkında, altı ay gibi bir süre
içerisinde bilgilendirilme hakkı ve
 örneğin, olumlu bilgiler için iki yıl ve olumsuz bilgiler için 5-7 yıl gibi, kredi tarihçesi
hakkında bilgilere ilişkin makul bilgi saklama sürelerine ilişkin hakkında geçmişte
yapılmasına rağmen halihazırda uygulama bulunmamaktadır
Verilere yetkisiz erişimi, verilerin kötüye kullanılmasını ya da veri kaybı veya tahribatını
önlemek amacına yönelik yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve bilgilerin gizli tutulmasını
sağlama hakkıyla ilgili olarak Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi
Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler İle İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin
Denetimine İlişkin Tebliğ’inde düzenleme yapılmıştır.
İyi uygulamalarda geçen kredi sicilleri, düzenleyici otoriteler ve bankacılık birlik ve
dernekleri, yukarıdaki konularda tüketicilerin hakları hakkında ve bir olumsuz kişisel kredi
tarihçesinin sonuçları hakkında kamuyu bilgilendirmek ve eğitmek amacına yönelik
kampanyalar örgütlemelidirler hususunda Risk Merkezi tarafından internet sitesinde düzenli
olarak kamuoyu duyuruları yapılmaktadır.
V. İhtilâf Çözümleme Mekanizmaları
Dahili Şikayet Prosedürü
Bu konuda yasal bir düzenleme olmamakla birlikte bankaların bünyelerinde müşteri
şikayetlerine ilişkin ilgili süreçleri ve organizasyon yapılarını oluşturdukları bilinmektedir.
Ayrıca TBB’nin internet sitesinde de yer alan Türkiye Bankalar Birliği’nin 1 Mart 1993 tarihli
bankalara hitaben yazısında; Yönetim Kurulu’nda tüketicilerin korunması ve bilgilendirilmesi,
şubeler arası yeknesak uygulamanın gerçekleştirilebilmesi açısından bankaların, çek tahsili,
çek provizyonu, havale, senet tahsilatı gibi asgari hizmet kategorileri için tespit edecekleri
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hizmet bedellerini kamuoyuna açıkça yayınlamalarına, bünyelerinde müşterilerin şikayetlerini
iletebilecekleri mekanizmalar oluşturmalarına karar verildiği ifade edilmektedir.
Diğer yandan, bankaların, kendi aralarında, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve
diğer kurumlar arasındaki iş ve işlemlerinde uygulanacak bankacılık etik ilkeleri ile
kamuoyunda bankacılık mesleğine duyulan saygınlığın artırılması ve sürekliliğinin
sağlanması ve bankacılık sektöründe istikrar ve güvenin korunmasını sağlamak amacıyla
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 75'inci maddesinin ikinci fıkrası, 80’inci maddesinin (c) ve
(e) bentleri ile 81'inci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri ve Türkiye Bankalar Birliği
Bankacılık Etik İlkeleri’nin 24’üncü maddesine göre Türkiye Bankalar Birliği Etik Komisyonu
oluşturulmuştur.
Resmi İhtilaf Çözümleme Mekanizmaları
a)

İyi uygulamalarda “bir bankanın müşterilerinden biri veya birden fazlasının yaptığı bir
şikayetin yukarıda E.1 paragrafında açıklanan prosedürlere uygun olarak
çözümlenememesi halinde, banka müşterilerinin bir üçüncü şahıs bankacılık
ombudsmanına veya dengi kuruluşa rücu edebilmelerini sağlayan, uygun maliyetli, etkin
ve etkili bir mekanizma getiren bir sistem mevcut olmalıdır” denilmektedir. Bankacılık
Kanunu Madde 80 (j) ve bu neden dayanarak hazırlanan Türkiye Bankalar Birliği Müşteri
Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler
Tebliği’ne Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri
düzenlemeleri yer almaktadır.
Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde TBB bünyesinde bankacılık hizmetlerinde
(mevduat hesapları, tüketici kredileri, kartlar, vb) bankalar ile müşterilerin yaşadığı
anlaşmazlıkların değerlendirilmesi amacıyla Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
kurulmuştur. Bu çerçevede





Banka Kartları ve Kredi Kartları Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
Tüketici Kredileri Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
Sigortacılık İşlemleri Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti

İyi uygulamalarda geçen
(b) Bankacılık ombudsmanının veya dengi kuruluşun varlığı hakkında ve süreç ve
prosedürler hakkında gereken temel bilgiler, her bankanın yukarıda B.7 paragrafında atıf
yapılan “Şart ve Koşullar”ında açıklanmalıdır.
(c) Herhangi bir banka müşterisinin talebi üzerine, banka, bankacılık ombudsmanı veya
dengi kuruluş hakkında detaylı bilgileri ve ayrıca, kararların bağlayıcı olduğu ve
kararların icra ve tenfizini sağlayan mekanizmalar hakkında bilgiler de dahil, ilgili cari
süreçler ve prosedürler hakkında bilgileri müşteriye vermelidir.
d)

Bankacılık ombudsmanı veya dengi kuruluş, uygun kaynaklara sahip olmalı ve görev ve
işlevlerini tarafsız bir şekilde ifa etmelidir.

hususlarının ise ülkemizde uygulaması bulunmamaktadır.
e)

Bankacılık ombudsmanı veya dengi kuruluşun kararı, aleyhine şikayet yapılan bankayı
bağlayıcı olmalıdır hususunda Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti
Tebliği’nin 12/3 fıkrası uyarınca heyetin tutarı iki bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarla
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ilgili kararları yargı yolu açık olmak üzere bankalar tarafından uygulanmaktadır. Banka,
kararın kendisine tebliğ edilmesini izleyen on beş gün içinde; kararın gereğini yerine
getirir, şikayetçiyi bilgilendirir ve her iki işlem ile ilgili Birliğe yazılı olarak bilgi verme
durumundadır. Bu fıkrada belirtilen üst sınır her sene Ocak ayında Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından yayımlanan yıllık tüketici fiyat endeksi değişim oranında
artırılmaktadır.
Tüketici Şikayetlerine İlişkin Bilgilerin Yayımlanması
Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetinin Oluşumu, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
Tebliğ’in 18’inci maddesi uyarınca; Bankalar kendilerine iletilen şikâyetlerin sayıları, konuları
ve bunların sonuç bilgilerini her yılın Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında Birliğe, Birlik
de bunları izleyen ayların sonuna kadar Kuruma iletmektedir. Birlik, bu bilgiler ve Heyete
intikal eden ve nihai bir çözüme bağlanan şikâyetler ile Heyete iletilmekle birlikte yargıya da
intikal eden şikayetlere ilişkin istatistiki bilgileri içeren Heyetin yıllık faaliyet raporunu en geç
her yılın Mart ayı sonuna kadar Kuruma iletmekte ve kendi internet sitesinde
yayınlamaktadır.
VI. Garanti Programları ve Ödeme Aczi
Mudi Koruma
Türkiye’de mevduat sigortasını düzenleyen bir kanun bulunmamaktadır. Mevduatın ve
katılım fonunun sigortalanması Bankacılık Kanunu’nun 63. maddesinde düzenlenmiştir.
Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına
açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Yeni
Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; a) Tasarruf mevduatı hesaplarının
anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının, b) Katılma hesapları birim
hesap değerleri ve özel cari hesapların, 100 bin TL'ye (yüz bin TL) kadar olan kısmı sigorta
kapsamındadır. Gerçek veya tüzel kişiler adına açılan ticari işlemlere konu olan hesaplar
(münhasıran çek keşide edilmesi hariç) sigorta kapsamında değildir.
Ödeme Aczi
İyi uygulamalarda;
(a) Mudiler, bir bankanın tasfiye sürecinde diğer teminatsız alacaklılardan daha yüksek
bir önceliğe sahip olmalıdırlar.
(b) Bankaların ödeme aczini düzenleyen kanun, mevduatların mudilere azami oranda ve
zamanında iadesini sağlamak amacına yönelik, hızlı, maliyet etkin ve hakkaniyete uygun
hükümler içermelidir.
denilmektedir.
(a) bendiyle ilgili olarak Bankacılık kanununda açık hüküm vardır. Bankacılık
Kanunu.m.63/4’de: “Kredi kuruluşlarının iflası hâlinde mevduat ve katılım fonu sahipleri,
Fonun imtiyazlı alacaklarından ve Devlet ile sosyal güvenlik kuruluşlarının 6183 sayılı Kanun
kapsamındaki alacaklarından sonra gelmek üzere sigortaya tâbi olmayan kısım için 2004
sayılı İcra ve İflas Kanununun 206’ncı maddesindeki üçüncü sıra anlamında imtiyazlı
alacaklıdırlar” denilerek, mevduat ve katılım fonu sahiplerine bankaların iflası halinde
öncelikli olarak alacaklarını tahsil imkanı verilmiştir.
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(b) bendiyle ilgili olarak da, mevduatların mudilere azami oranda ödenmesini yine
Bankacılık Kanunu 63. madde dördüncü fıkra hükmü sağlamaktadır. Bu bağlamda, kredi
kurumlarının iflası halinde, tasfiye sonunda elde edilen paradan mevduat sahiplerine
İİK.m.206 hükmünde 4. sırada yer alan imtiyazsız alacaklılardan daha önce ödeme
yapılacaktır.
III.7. Tüketici Yetkilendirme & Finansal Okuryazarlık
a. Genel Durum
Tüketicinin bilinçlendirilmesine dair hususlar TKHK’nun 59. ve 60. maddelerinde
düzenlenmiştir. BDDK’nın 2013-2015 Stratejik Planı’nda ise;
 Finansal tüketicinin farkındalık ve okuryazarlık seviyelerini belirlemeye yönelik yapılacak
kamuoyu araştırmalarının sonuçları doğrultusunda, bilgi eksikliği görülen alanlarda
bilgilendirme rehberi oluşturulacağı,
 Kuruluş birlikleri ve finansal tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren STK’lar ile
işbirliği yapılarak finansal tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirileceği,
 Kuruluş birlikleri ile ortak olarak finansal tüketiciyi bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirici
kitapçık ve kılavuzlar hazırlatılması ve yazılı ve görsel basının kullanılması sağlanacağı
hususunda strateji oluşturulduğu belirtilmiştir.
VIII. Rekabet ve Tüketicinin Korunması
a. Genel Durum: Düzenleyici Politika ve Rekabet Politikası
İyi uygulamalarda düzenleyici otoritelerin ve rekabet otoritelerinin, finansal hizmetlerin
düzenlenmesi konusunda istikrarlı ve tutarlı politikaların belirlenmesini, uygulanmasını ve icra
edilmesini sağlamak amacıyla birbirlerine danışmaları gerekir ilkesi yer almaktadır.
Genel olarak rekabet politikası ve 4054 sayılı Rekabet Kanununu oluşturan gerekçeler
temelde tüketicinin refahının korunmasına yönelik olduğundan rekabet ile tüketicinin
korunmasına dair iyi uygulama ilkeleri arasında organik bir bağ olduğunu söylemek
mümkündür. Yine genel olarak bakıldığında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki
Kanunun 4. madde (a), (b), (c), (d), (f), 5. madde (b), 6. madde (e), 9. madde çerçevesinde
tüketicinin korunmasına dair bir çerçeve içermektedir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 94.
maddesi kapsamında rekabet kavramına değinilmektedir. Ancak TKHK’da rekabet
kavramına dair hükümler bulunmamaktadır.
b. Rekabetin Gözden Geçirilmesi
İyi uygulama ilkeleri kapsamında; “rekabet otoriteleri perakende bankacılıkta rekabeti
izlemeli ve gözden geçirmeli; perakende bankacılıkta rekabet (örneğin, bankalar arasında
belirli ürünlere uygulanan faiz oranları karşılaştırması) hakkında periyodik değerlendirmeler
yapmalı ve genel tüketim için yayımlamalı” denilmektedir. İyi uygulama ilkeleri kapsamında
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 94. maddesinin (a) bendinde ve Rekabet Kanunu’nun 4.
maddesinin (a) ve (b) bentlerinde mevzuata dair karşılıklarının bulunduğunu söylemek
mümkündür. Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda bankacılık sektörüne ilişkin olarak
BDDKya ve kuruluş birliklerine 94. madde ve 80. madde (e) bendinde bazı yetkiler
tanınmıştır.

109

Pelin Ataman Erdönmez

c. Rekabet Politikasının Tüketici Koruma Üzerindeki Etkisi
İyi uygulama ilkeleri çerçevesinde “Rekabet otoritesi ve düzenleyici otorite, özellikle
tüketici seçimleri üzerindeki sınırlamalar ve faiz ve diğer ücretlere ve komisyonlara dair hile
ve muvazaa konularında, rekabet politikalarının tüketici refahı üzerindeki etkisini
değerlendirmelidirler” ilkesi öne çıkmaktadır. TKHK’da bu hususta doğrudan bir hüküm
bulunmamaktadır. 4054 sayılı Rekabet Kanunu verilerin korunması ve piyasalarda tüketicinin
haklarının rekabetin tesis edilip korunmasına dair iki ilkeyi içermektedir ve bu yönde bireysel
başvuru hakkı sağlamaktadır.
Bunun yanında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da teşebbüsler arası
anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı
ve yasak kabul edilmekle birlikte (RKHK.m.4), tüketicinin yarar sağladığı hallerde Rekabet
Kurulu’nun anılan anlaşma ve uyumlu eylemleri hukuka aykırı ve yasak olmaktan muaf
tutabileceği kabul edilmiştir (TKHK.m.5). Böylece, aralarında bankaların da bulunduğu
teşebbüsler arasındaki anlaşma ve eylemlerin tüketiciler lehine yarar sağlamak kaydıyla
geçerli olacağına dair bir muafiyet getirilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirmeler
Dünya Bankası tarafından finansal tüketicinin korunması yönünde ortaya konulan
ilkeler kapsamında gerçekleştirilen karşılaştırmalı hukuki çerçeve analizine göre aşağıdaki
hususlar öne çıkmaktadır:
Finansal tüketicinin korunması temelinde ilgili mevzuat ve kurumsal yapı incelendiğinde
tek bir mevzuat ya da kurumsal yapıdan söz etmek mümkün değildir. Türk mevzuatında bu
konuda farklı Kanunlarda çok sayıda hüküm sevk edildiği görülmektedir. İyi uygulamaların
Türk mevzuatında karşılık bulup bulmadığını saptayabilmek için, Tüketicinin Korunması
Kanunu ve Bankacılık Kanunu gibi özel kanunları incelemek yeterli olmayıp, 5464 sayılı
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelik gibi alt düzenlemelerin de incelenmesi gerekmektedir.
TKHK söz konusu ilkelerle büyük ölçüde örtüşmekte olup, finansal hizmetler
konusunda kanuna ek olarak çıkarılacak tebliğler ve yönetmeliklerle uygulamada tüketicinin
korunması bakımından önemli ilerleme kaydedilmesi anlamına gelecektir. 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu finansal tüketicinin korunmasına dair kurumsal çerçeve; bilgilendirme;
müşteri hesaplarının kullanımı ve rekabete dair ilkeleri içermektedir.
4054 sayılı Rekabet Kanunu’nun Dünya Bankası ilkelerinden rekabeti güçlü bir biçimde
desteklediği sadece ilgili kanun maddeleriyle değil, aynı zamanda Rekabet Kurulu’nun
bankacılık sektöründe Rekabet İhlaline dair verdiği kararlarla da desteklendiği
gözlemlenmektedir.
Dünya Bankası’nın finansal kuruluşlar ve bankalar için öngördüğü iyi uygulamalarından
bazılarının Türk mevzuatında nispeten fazla karşılık bulduğu söylenebilir. Örneğin kredi
kartlarına yönelik iyi uygulamaların 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile önemli ölçüde karşılandığı
görülmektedir. Bunun gibi, ihtilaf çözümleme mekanizmaları bakımından da gerek Bankalar
Birliği nezdinde şikayet merci oluşturularak gerekse tüketici hakem heyetleri ve tüketici
mahkemeleri kurularak önemli ölçüde yol alındığı düşünülmektedir. Ancak, aynı sonuca
bilhassa finansal okur-yazarlık, tüketicinin bilinçlendirilmesi gibi konularda varmak mümkün
değildir. Bu çerçevede, Türk mevzuatında Dünya Bankası’nın kabul ettiği iyi uygulama
kurallarından eksik olanlar tamamlanması hedeflenmelidir.
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Dünya Bankası İlkeleri
Tüketicinin Korunmasına
Dair Kurumsal Yapı

İyi Uygulama Kapsamı
Hukuki
düzenlemeler
ve
kanunlar finansal ürünlerin ve
hizmetlerin
sunumunda
tüketicinin korunmasına dair
açık
ve
yoruma
yer
bırakmayan
kurallar
içermelidir. İhtiyati denetim ile
tüketicinin
korunması
arasındaki denge korunarak,
ilgili sektörün ve ülkenin
yapısına
uygun
bir
kurumsallaşma
süreci
oluşturmalıdır.
Finansal
kurumlar için iyi uygulama
ilkeleri temelinde düzenlemeler
geliştirilmelidir.
Bu
düzenlemeler
finansal
kurumların kendi içlerinde
gönüllü olarak iyi uygulamalar
geliştirmesini
de
teşvik
edebilmelidir. Yargı sistemi
kuralların uygulanmasına dair
gerekli
güvenilirliği
sağlayabilmeli ve tüketicinin
korunmasını teşvik edecek
niteliklere sahip olmalıdır.
Bankacılık Kanunu Madde 6,
10, 65, Madde 80 (j), Madde
80 (c) ve (e), Madde 76, 75
(2), Madde 81 (3), BK 6,
10,65,

TKHK ve Bankacılık
Kanunu İlgili Maddesi
TKHK: Madde 4(3)Madde
3(m), Madde 63, 64 (1),
Madde
65,Madde
66,68
Madde 73, 73 (4)

Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve İlgili
Yönetmelik Maddesi
Madde 4

Ek 1: Dünya Bankası İyi Uygulama İlkeleri İle İlgili Mevzuat Maddelerinin Ana Hatlarıyla Karşılaştırılması

Rekabet Kanunu ve Diğer
Düzenlemeler İlgili Maddesi
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ve

Satış

Müşteri
Hesaplarının
Kullanımı (Kayıtlar)

Bilgilendirme
Uygulamaları

Dünya Bankası İlkeleri

Tüketiciler
herhangi
bir
finansal ürünü satın almadan
önce kendilerine ürün için
gerekli genel koşulların yazılı
olarak
bildirilmesi
gerekir.
Tüketiciler tüm finansal ürünler
için ayrı ayrı tek sayfalık
anahtar terimleri ve bütün
koşulları sade bir dille aktaran
bir Temel Bilgiler Bildirimi
almalıdır. Finansal hizmet
sağlayıcıları bir finansal ürün
veya
hizmetin
tüketiciye
uygunluğunu
tüketiciden
alacakları bilgilere dayanarak
en iyi şekilde denetlemelidirler.
Finansal kurumlar müşterileri
için aylık tablolar ve bildirimler
hazırlamalıdır. Tüketiciler faiz
oranları
ve
ücretler
bakımından
vaktinde
bilgilendirilmelidir.
Finansal
kurumlar tüketicilerin bilgilerini
sürekli
güncellemeli
ve
tüketicilerin istedikleri zaman
bu
bilgilere
ulaşmalarını
sağlamalıdırlar.

İyi Uygulama Kapsamı

TKHK: Madde 4 (3), Madde 4
(4), Madde 26, (2), 49 (3)ve
4) 31 (3)
Bankacılık Kanunu:
Madde 76 ve Madde 93

Bankacılık Kanunu:Madde 76

TKHK ve Bankacılık
Kanunu İlgili Maddesi
TKHK:Madde 4, 4 (1) Madde
5 (4),21(4) Madde 22, Madde
23 (1), Madde 26,Madde 31,
31(4), 32,33,40,44,49 (4 ve
5) Madde 49 (4) (5), Madde
61.

Madde 10
Yönetmelik: Madde 18, 19
Yönetmelik:
Madde 21 (1) 19 (f)
Madde 19 ve 20 (1), 20
(3)
10.madde
24. madde
17. maddesi 2. fıkrası (b),
(c), (ç), (e), (f) bendi ve
23. maddesi birinci fıkrası

Yönetmelik Madde 17-20

Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve İlgili
Yönetmelik Maddesi
Madde 8, 18

Çek Defterlerinin Baskı

TTK ve 5491 sayılı Çek Kanunu
ve ilgili ikincil Mevzuat

Türkiye
Bankalar
Birliği’nin
Bankalar ile Bireysel Müşterileri
Arasında
İmzalanacak
Sözleşmelerin
Şekil
ve
İçeriğinde Yer Alması Gereken
Asgari
Hususlar
ile
Sözleşmelerin
Uygulanacağı
İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ: Madde 7, 8.

Sigorta
Sözleşmelerinde
Bilgilendirmeye
İlişkin
Yönetmelik Madde.10, 11

Rekabet Kanunu ve Diğer
Düzenlemeler İlgili Maddesi

Pelin Ataman Erdönmez

Gizlilik ve Veri Koruma
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Kanun kredi raporlama sistemi
ve kredi raporlarını kullanan
kurumların bilgi paylaşımına
dair
temel
kuralları
ve
prosedürleri
belirlemelidir.
Finansal
kurumlar
kişisel
bilgilerin
kullanımı
ve
korunmasına dair kurumsal
kurallarını tüketicilerle açık bir
biçimde paylaşmalıdırlar.

İyi Uygulama Kapsamı

Madde 4, Madde 26, Madde
49 (3) Bankacılık Kanunu
Madde 73.
Ek Madde 1 ve Geçici Madde
28.

TKHK ve Bankacılık
Kanunu İlgili Maddesi

Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve İlgili
Yönetmelik Maddesi

11

(5),

Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin
Risk
Merkezi
Nezdindeki
Bilgilerinin Kendilerine ya da
Onay
Vermeleri
Koşuluyla
Belirledikleri Gerçek Veya Tüzel
Kişilere Verilmesine İlişkin Esas
ve Usuller Hakkında Yönetmeliği

6111
Sayılı
KanunTürkiye
Bankalar Birliği Risk Merkezi
Yönetmeliği

6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri,
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik
Para
Kuruluşları
Hakkında
Kanun TCMB El Kitapçığı
Rekabet Kanunu:
Madde 15

İç Sistemler
Yönetmeliği Madde
Madde 16 (3)

Bankalarda
Bilgi
Sistemleri
Yönetiminde Esas Alınacak
İlkelere İlişkin Tebliğ

Rekabet Kanunu ve Diğer
Düzenlemeler İlgili Maddesi
Şekline,
Bankaların
Hamile
Ödemekle Yükümlü Olduğu
Miktar İle Çek Düzenleme ve
Çek Hesabı Açma Yasağı
Kararlarının Bildirilmesine ve
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
(Sayı: 2010/2)
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114

ve

Finansal kurumlar müşteri
şikayetlerinin güncel kayıtlarını
tutmalı ve bu şikayetlerin
çözümü için açık prosedürlere
sahip olmalıdırlar. Tüketicilerin
uyuşmazlıkların çözümü için
başvurabilecekleri, şikayetlerini
etkin ve finansal yük altına
girmeksizin duyurabilecekleri
tarafsız, bağımsız ve yaptırım
gücüne sahip bir hakem
kuruluşu olmalıdır. Müşteri
şikayetlerine dair istatistikler
her tür hukuki ihlaller dahil
olmak üzere periyodik olarak
derlenmeli ve yayınlanmalıdır.
Düzenleyici kurumlar yasal
olarak tüketicinin korunmasına
dair gerekli düzenlemelerin
yapılmasına
öncülük
etmelidirler.
Düzenleyici kurumlar finansal
kurumların sıkıntıya düşmeleri
durumunda gerekli önlemleri
zamanında alırlar. Finansal
sigorta ve garanti fonuna dair
hukuki
düzenlemeler
ve
kanunlar açık olmalı; finansal
kurumların iflası söz konusu
olduğunda etkin bir ödeme
mekanizması
garanti
edilmelidir..

İhtilâf
Çözümleme
Mekanizmaları

Garanti Programlari
Ödeme Aczi

İyi Uygulama Kapsamı
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Bankacılık Kanunu: Madde
63

Bankacılık Kanunu 75 (2)
80’inci (c) ve (e) bentleri ile
81(3) 80 (j)

TKHK: Madde 66, Madde 68,
Madde 73

TKHK ve Bankacılık
Kanunu İlgili Maddesi

Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve İlgili
Yönetmelik Maddesi

İcra ve İflas Kanunu Madde 206

Müşteri
Şikayetleri
Hakem
Heyetinin Oluşumu, Çalışma
Esas ve Usulleri Hakkında
Tebliğ Madde 18

Türkiye
Bankalar
Birliği
Bankacılık Etik İlkeleri Madde 24
Türkiye Bankalar Birliği Bireysel
Sözleşmeler Tebliği’ne Aykırılık
Başvurularını
Değerlendirme
Komisyonu Çalışma Esas ve
Usulleri düzenlemeleri Türkiye
Bankalar
Birliği
Müşteri
Şikayetleri
Hakem
Heyeti
Tebliği’nin Fıkra 12/3.

Rekabet Kanunu İlgili Maddesi
ve Diğer Düzenlemeler

Pelin Ataman Erdönmez

Rekabet
Koruma

ve

Tüketici

Dünya Bankası İlkeleri
Tüketici Yetkilendirme &
Finansal Okuryazarlik

İyi Uygulama Kapsamı
Risk ve getiri gibi temel
finansal kavramlar ve uzun
dönemli finansal istikrar gibi
unsurların önemi okullarda
öğretilmelidir. Düzenleyiciler ve
profesyonel /sektörel dernekler
medya kurumlarına finansal
ürün ve hizmetlerin analizine
dair yeterli bilgiyi sağlamalı ve
toplum
bilgilendirilmesine
katkıda
bulunmalıdırlar.
Finansal
düzenleyiciler
finansal ürün ve hizmetlerin
masrafları,
riskleri
ve
getirilerine dair tarafsız bilgileri
yayınlamalıdırlar. Hükümetler
ve devlet kurumları finansal
kurumlar,
tüketiciler
ve
dernekler
tüketicilerin
gereksinimlerini
ve
beklentilerini ortaya koyan
teklifler
geliştirmeleri
için
danışma
mekanizmaları
oluşturmalıdırlar.
Finansal düzenleyiciler ve
rekabet otoriteleri karşılıklı
danışma
mekanizmaları
kurmalıdırlar.
Finansal
hizmetler rekabet politikası
alanında tüketicinin refahını
dikkate almalıdır. Rekabet
otoriteleri
düzenli
olarak
finansal
kurumlara
dair
değerlendirmeler yapmalı ve
bunları yayınlamalıdır.
Bankacılık Kanunu
Madde 80 (e) Madde 94

TKHK:Madde yok

TKHK ve Bankacılık
Kanunu İlgili Maddesi
TKHK:Madde 59, Madde 60

Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunu ve İlgili
Yönetmelik Maddesi

Rekabet Kanunu
Madde 4. Madde (a), (b), (c),
(d), (f), Madde 5 (b),Madde 6
(e), Madde 9

BDDK’nın 2013-2015 Stratejik
Planı

Rekabet Kanunu İlgili Maddesi
ve Diğer Düzenlemeler
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Pelin Ataman Erdönmez

Kaynakça
 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.
 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.
 4054 Sayılı Rekabet Kanunu.
 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu.
 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu.
 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
Kuruluşları Hakkında Kanun.
 Çek Kanunu.
 İcra ve İflas Kanunu.
Yönetmelik ve Tebliğler
 Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik.
 Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ.
 Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak
İlkeler İle İş Süreçleri Ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliği.
 Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar İle Çek
Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
(Sayı: 2010/2).
 Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik.
 Türkiye Bankalar Birliği’nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin
Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ.
 Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği
Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve
Usulleri.
 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin
Kendilerine ya da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Gerçek Veya Tüzel Kişilere Verilmesine
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik.
 Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliği.
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5
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10

11
12

G-20 High Level Principles of Financial Consumer Protection, October 2011, OECD, Paris.
Update Report on the Work to Support the Implementation of the G20 High Level Principles on
Financial Consumer Protection, G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection Principles
4, 6, 9 Eylül 2013.
Good Practices in Consumer Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A
Diagnostic Tool, World Bank, 2008.
Good Practices for Financial Consumer Protection, The World Bank, June 2012. Söz konusu Dünya
Bankası Raporu Türkçeye çevrilmiş olup, TBB’nin internet sitesinde yer almaktadır.
http://www.eba.europa.eu/consumer-corner/national-competent-authorities-for-consumer-protection
Örneğin finansal hizmetler sektöründe tüketicinin korunması rejimi bakımından uluslararası iyi
uygulamalara konu olmuş bazı Avrupa Birliği düzenlemeleri şunlardır: EU Directive on Credit
Agreements for Consumers, 2008/48/EC, Directive 87/102/EEC; EU Directive on Consumer
Protection in the Indication of the Prices of Products offered to Consumers, 1998/6/EC; EU Directive
on the Distance Marketing of Consumer Financial Services, 2002/65/EC.
The World Bank ECA Knowledge Brief, 26, Temmuz 2010, pp.1.
Yeni Yasa ile birlikte Türkiye’de tüketici şikayetleri için il ve ilçelerde Tüketici Hakem Heyetleri
kurulacaktır. Bunun için Bakanlık, bu heyetlerde çalışmak üzere 500 kişilik bir Raportör kadrosu
almıştır. Yasanın 67'nci maddesi gereğince, raportör, heyetin çalışması ve karar almasında esas
olacak
dosyayı
hazırlayacak
ve
uyuşmazlığa
ait
raporunu
sunacaktır
- Tutarı 2 bin TL'nin altındaki uyuşmazlık için tüketici İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvuracaktır.
- Tutarı 3 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici İl Tüketici Hakem Heyetine başvuracaktır.
- Büyükşehirlerde 2-3 bin TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetine başvuru
zorunludur.
- Tüketici işlemleri ve uyuşmazlık davalarına Tüketici Mahkemeleri bakacaktır.
Madde 4 – (1) Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmeler en
az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve
bunların bir nüshası kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede
bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, eksiklik sözleşmenin
geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhâl giderilir.
(2) Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez.
(3) Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve
sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin
kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemez. Bankalar,
tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar tarafından tüketiciye sunulan ürün
veya hizmetlerde ise tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile
bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın görüşü alınarak bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve
tüketiciyi koruyacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.
(4) Bu Kanunda düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve
masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi
zorunludur. Uzaktan iletişim aracıyla kurulan sözleşmelerde ise, bu bilgiler kullanılan uzaktan iletişim
aracına uygun şekilde verilir. Bu bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene aittir.
(5) Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her
bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak
düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
6) Tüketici işlemlerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim
altında olursa olsun adi kefalet sayılır. Tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi
teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılır.
(7) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
(8) Bu Kanun tüm düzenlemeleri yönünden katılım bankalarını da kapsar. Uygulama,kâr payı dikkate
alınarak yapılır.
TKHK Madde 84’e göre Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacaktır.
Dünya Bankası İyi Uygulamalar s.39-40.
Bankalar, faktöring şirketleri, finansal kiralama şirketleri, finansman şirketleri, varlık yönetim
şirketleri, diğer finansal kuruluşlar Risk Merkezi’nin üyeleridir. Risk Merkezi internet sitesinde
(www.riskmerkezi.org) bu kuruluşların listesi yer almaktadır.
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Küresel Bir Ödeşme Sistemi
Hasan Yaşar Şababoğlu*
Özet
Özellikle son elli yılda emtia ve finansal ürünler piyasalarında, art arda meydana gelen krizler ve
bu krizlerin yayılma hızlarının ivmelenmesi, denetim mekanizmalarının iyileştirilmesi, risk yönetiminin
etkinleştirilmesi ve şeffaflığın artırılması çalışmalarını da beraberinde getirerek piyasaları daha güvenli
hale getirecek yeni düzenlemelerin ağırlık kazanmasına sebebiyet vermiştir. Bu amaçla, zaman içinde
düzenleme, denetim ve risk yönetimiyle ilgili pek çok uluslararası kurum ve kuruluş oluşturulmuş, yasal
düzenlemeler yapılmış ve yeni finansal mekanizmalar üretilmiştir. Bahse konu mekanizmalardan biri
de uluslararası döviz piyasalarında, “ödeme karşılığı ödeme” prensibiyle gerçekleştirilen işlemlere ait,
“ödeşme” riskinin asgari seviyeye çekilmesi için oluşturulan Continuous Linked Settlement (CLS)
Sistemi’dir. CLS Sistemi üzerinden başlangıçta sadece gelişmiş ülke para birimleri ve en büyük
küresel bankaların işlemleri gerçekleşmekteydi. Zamanla, sağladığı faydaların görülmesi ve sisteme
katılım koşullarının esnetilmesiyle, gelişmekte olan ülkeler ve ulusal ölçekteki bankalarca da
kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmayla, CLS Sistemi, işleyiş mantığı, sistemin kullanıcıları hakkında
bilgi verilmesi ve Ülkemizin durumunun analiz edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: CLS, Karşı Taraf Riski, Ödeme.
JEL Sınıflaması: D53, F31, G15, G32.
Continuous Linked Settlement (CLS), A Global Settlement System
Abstract
Especially in the last fifty years, crises that occurred one after the other in commodity and
financial markets and acceleration of spreading of these crises caused improvements on monitoring
mechanisms, more effective risk management and enhancement of transparency and led to new
regulations that can make the markets more secure. For this purpose, regarding regulation,
supervision and risk management new legal arrangements, many international organizations and
institutions have been formed in the course of time and new financial mechanisms have been created.
One of the mechanisms created in international foreign exchange markets is Continuous Linked
Settlement (CLS) System which has been formed in order to minimize settlement risk for payment
versus payment transactions. Through the CLS System, initially only currencies of developed
countries and operations of the largest global banks have been realized. In the course of time, with the
realization of the benefits and with the increase in flexibility of participation conditions developing
countries and the banks on national scale started to use the system as well. The aim of this study is to
provide information on CLS system, the logic behind its operation and the system’s users as well as to
analyze our country’s current status.
Keywords: CLS, Counterparty Credit Risk, Payment.
JEL Classification: D53, F31, G15, G32.

Giriş
26 Haziran 1974 tarihinde uluslararası döviz piyasası işlemlerinden kaynaklanan Alman
Mark’ı (DEM) karşılığı Amerikan Doları (ABD DOLARI) ödeme yükümlülüklerinin bir kısmını
yerine getiremeyen Bankhaus Herstatt, Alman resmi makamlarınca kapatılmıştır. Bu tarihten
*

Akbank T.A.Ş. Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyon Bölüm Yöneticisi.
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sonra Herstatt Riski olarak da adlandırılan döviz alım satım işlemlerinden kaynaklanan
ödeşme riskinin giderilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır (Miller, 2002).
Aynı yıl, The Bank For International Settlements (BIS) bünyesinde on gelişmiş ülke
merkez bankası yetkilileri tarafından, Basel Bankacılık Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Adı
geçen komitede, bankacılık sektöründe denetim, risk yönetimi ve ilgili düzenlemeler üzerinde
çalışılmaya başlanmıştır. Zamanla genişleyen Basel Bankacılık Denetim Komitesi’ne Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da dâhil olmuştur.
1996 Mart’ında BIS nezdindeki Ödeme ve Takas Sistemleri Komitesi (The Committee
on Payment and Settlement Systems – CPSS), döviz alım satım işlemlerinin daha risksiz
hale getirilmesi ve belli kurallara bağlanması için “Settlement Risk in Foreign Exchange”
Raporu’nu (Allsopp Report) yayımlamıştır. Ardından da döviz piyasalarında tarafların
karşılıklı ödeme riskini büyük oranda ortadan kaldıracak olan Continuous Linked Settlement
kavramı oluşturulmaya başlanmıştır (McDonough,1996, s.1)
1. CLS Nedir?
Klasik ödeme sistemleri, tek bir para birimi için kullanılmakta ve genellikle merkez
bankaları tarafından işletilmekte veya denetlenmektedir. Elektronik ortamda yapılan
ödemelerin tek bacağı vardır ve gerçekleştirilmesi başka işlemlere bağlı değildir.
Bazı yazılı kaynaklarda bir “ödeme” (payment) sistemi olarak tanımlanan CLS
sisteminde de emirler, elektronik ortamda ve gerçek zamanlı (real time) olarak
gerçekleştirmektedir. Klasik ödeme sistemlerinden farklı olarak CLS Sistemi, bir kamu
kurumu tarafından değil, merkezleri farklı ülkelerde bulunan sistemin (CLS Bank) ortakları
tarafından işletilmekte ve aynı anda birden fazla para birimine ait ödemeler karşılıklılık
prensibine göre gerçekleştirmektedir. Sistemde bir işleme ait birden fazla bacak ve iki farklı
taraf bulunmaktadır. İşlemin karşılıklı olarak gerçekleşmesi için her iki tarafın da CLS Bank’ta
yeterli fonunun bulunması gereklidir. Taraflardan birinin ödemeyi gerçekleştirecek fonunun
bulunmaması durumunda, diğerinin ödemesi de gerçekleştirilmediğinden, esasen CLS bir
ödeme sistemi değil, “ödeşme” (settlement) sistemi olarak adlandırılması doğru olacaktır.
CLS Sistemi üzerinden ödeme karşılığı ödeme (payment versus payment – PvP)
özelliğine sahip iki gün valörlü döviz işlemleri (spot), vadeli döviz işlemleri (forward), döviz
değişimi (swap) ve tezgah üstü türev işlemlerinin ödeşmeleri gerçekleştirilmektedir. 1
2. CLS Sisteminin Gelişimi
1997 yılı Haziranı’nda dünyanın en büyük bankalarının oluşturduğu Grup 20, sisteme
dâhil olan para birimlerine ait işlemlerin anlık ödeşmelerini gerçekleştirecek olan CLS UK
Intermediate Holdings’i kurduklarını ilan etmişlerdir (Kronseder, s.1). Ertesi yıl ise Grup 20,
CLS Sistemi’nin 2000 yılı ortalarında aktif biçimde kullanılacağı duyurmuştur. Sistemin teknik
alt yapısının oluşturulması amacıyla1999 yılı Temmuz’unda başlatılan çalışmaların (SWIFT
ortamındaki testlerinin) Kasım 2000’de tamamlanmasının ardından, CLS Sistemi’nin 2001
yılında ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Avustralya Doları, Kanada Doları, Japonya Yeni ve
İsviçre Frangı para birimleri cinsinden servis verecek şekilde hazırlandığı duyurulmuştur
(McDonough,1996, s.1).
2001 yılının ilk yarısında CLS Mutabakat Üyeleri ile CLS Sisteminin dışında kalan
kuruluşlar arasında, döviz alım satım işlemlerinin baştan uca testi yapılmıştır. Bu tarihte
CLS’in, 16 ülkeden 67 ortağı bulunmaktaydı (Northern Trust, 2012, s.1). CLS’in aktif olarak
kullanılmaya başlanması için ise 2002 Eylül ayına kadar beklenmesi gerekmiştir.
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2003 yılında sisteme, Danimarka Kronu (DKK), Norveç Kronu (NOK), İsveç Kronu
(SEK) ve Singapur Doları (SGD) dâhil olmuştur. Müteakiben 2005 yılında, Güney Afrika
Randı (ZAR), Yeni Zelanda Doları (NZD), Hong Kong Doları (HKD) ve Güney Kore
Won’unun da katılımıyla, sisteme dâhil olan para birimi adedi 15’e ulaşmıştır (CLS Group,
History, s.5). 2007 Aralığında CLS, Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) ile
işbirliğine giderek bazı tezgâh üstü türev işlemlerinin de CLS sistemi üzerinden
gerçekleştirilmesi sağlamıştır. 2 Üç ay sonra, 2008 Mart’ında CLS bir günde toplam 10.3
trilyon Amerikan Doları işlem gerçekleştirerek bir rekora imza atmıştır (TCMB, 2004, s.7).
CLS’e, son olarak 2008 yılında Meksika Pezosu (MXN) ve İsrail Şekel’inin (ILS) katılımıyla,
para birimi adedi on yediye ulaşmıştır.
Şema 1: CLS’e Dâhil Para Birimleri ve Merkez Bankaları

Kaynak: CLS-Group 2013

Şema 2: 2012 yılı İtibarı ile CLS Üzerinden Gerçekleşen İşlemler (%)
NOK, NZD, 1.03% SGD, 0.87%
1.00%
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KRW, 0.59%
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CHF,
4.07% AUD, 5.20%

Kaynak: CLS Group Holdings AG (2012)
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Aynı zamanda finansal krizin doruğa ulaştığı yıl olan 2008’de üyelerinden Lehman
Brothers’in iflas etmesiyle CLS, en önemli sınavını başarıyla vermiştir. Bu arada CLS
yetkililerinin, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’dan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19
para birimini sisteme dâhil etmek için, ilgili ülkelerin resmi kurum, kuruluş ve bankalarıyla
iletişime geçtikleri görülmektedir (TCMB, 2014, s.5).
2010 Mayıs ayında CLS, üzerinden günlük 4.2 trilyon ABD Doları işlem gerçekleştirilen
bir sistem haline gelmiştir (CLS, 2012, s.5).
Şema 3: CLS Üzerinden Gerçekleştirilen İşlemler (Adet)
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00

Kaynak: CLS Group Holdings AG (2012)

2013 yılında 8.2 trilyon Amerikan Doları işlem hacmine ulaşan CLS’nin, bazı para
birimleri için aynı gün valörlü işlem gerçekleşir hale geldiği görülmektedir (CLS-History,
2013).
3. CLS’in Yapısı
Merkezi İsviçre’de bulunan ve holding şeklinde örgütlenen CLS Group Holdings AG’ye
bağlı olarak faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde sürdüren
“CLS Bank International”, New York Federal Reserve Bank tarafından denetlenmektedir
(TCMB, 2014, s.2). CLS Sistemi, uluslararası piyasalarda döviz alım satım işlemlerinin kesin
olarak gerçekleşmesini sağlayan, karşı taraf kredi riskini gideren bir çerçeveye sahiptir. Bu
bağlamda CLS Sistemi’nde, döviz alım satım işlemlerinin ABD Ticari Kanunlarına
uygunluğunu kontrol için, OFAC (Office of Foreign Assistant Control) adı verilen bir tür filtre
bulunmaktadır (Medlar, 2005)
Yine aynı holdinge bağlı bulunan, İngiltere ve Galler yasalarına tabi olarak Londra’da
faaliyet gösteren CLS UK İntermediate Holdings Ltd., CLS üyelerine kurumsal hizmet veren
aracı nitelikteki bir kuruluştur ve Tokyo’da bir temsilciliği bulunmaktadır (CLS-Corporate
Governance). Londra’da yerleşik bir diğer holding kuruluşu ise kullanıcılarına teknik ve
operasyonel destek sağlayan CLS Services Ltd.’dir. Adı geçen şirket, CLS mutabakat
sistemine akacak SWIFT mesajlarının kullanıcı kontrol ünitesinden geçirilerek varsa yanlış
olanlarının düzeltilip, CLS Sistemine doğru haliyle ulaşmasını sağlama işlevi görmektedir.
2013 yılsonu itibarı ile CLS Group Holdings AG’nin 75 adet ortağı bulunmaktadır (CLS,
2014).
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4. CLS Kullanıcıları
CLS Sistemi’nin dört çeşit kullanıcısı bulunmaktadır. Bunlar: Mutabakat Üyeleri
(Settlement Members), Kullanıcı Üyeler (User Members), Üyeler üzerinden işlem yapan
Üçüncü Taraf Kullanıcılar (Third Parties) ve Üçüncü Taraf Kullanıcılara bağlı işlem yapan
Dördüncü Taraflardır (Fourth Parties).
4.1. Mutabakat Üyeleri (Settlement Members)
Mutabakat Üyeleri aynı zamanda CLS Sistemi’nin ortağıdır. Mutabakat Üyesi olmanın
en önemli koşulu, aday bankanın, yeterli derecelendirme notuna ve CLS Sistemi üzerinden
gerçekleştireceği işlemlerle doğru orantılı fon kapasitesine sahip olmasıdır. Mutabakat
Üyeleri’nin CLS Bank nezdinde bir çoklu döviz (multi-currency) hesabı bulunmaktadır. Bu
hesap altındaki alt hesaplar, hem kendileri hem de Üçüncü Taraf Kullanıcılar adına
yapacakları işlemler için kullanmaktadır. Mutabakat üyeleri, kendileri ve Üçüncü Taraf
Kullanıcılar adına gerçekleştirecekleri bütün işlemlerin net tutarlarını bu hesaba ödemekle
yükümlüdürler.
Mutabakat Üyeliği için gerekli olan diğer nitelikler ise sermaye yeterliliği, personel
sayısı, teknolojik yatırım hacmi, likidite yönetiminin istenen düzeyde yapılıyor olması ve
Üçüncü Taraf Kullanıcı olan müşterilerinden hangi düzeyde komisyon gelirleri elde
edilebileceğidir. Mutabakat Üyeliği için en az 5 Milyon ABD Doları sermaye yatırma ön koşulu
bulunmaktadır. Ayrıca bir para biriminin sisteme katılabilmesi için konulmuş olan ilgili ülkeden
en az iki Mutabakat Üye bulunması koşulu ise CLS tarafından kaldırılmıştır. CLS sisteminin
halen 63 adet Mutabakat Üyesi bulunmaktadır (Finextra, 2013).
Yukarıda da belirtildiği gibi her Mutabakat Üyesi için birden çok döviz cinsinin işlem
görebildiği bir tek hesap bulunmaktadır. Anılan hesap, döviz alım satım işlemleri için karşılıklı
olarak hem borçlandırılmakta, hem de alacaklandırılmaktadır. Bunun için üyenin likidite
durumunun ve tarafların karşılıklı olarak çalışma saatlerinin işlem yapmaya uygun olması
gerekmektedir. CLS sisteminde, saat 00:00’da (Avrupa Merkezi Saati – CET) döviz alım
satım işlemleri için son işlem zamanı (cut off-time) uygulanmakta ve o saatten itibaren, yeni
günde hangi üyenin ne kadar ödeme yapacağı her bir Mutabakat Üyesinin net pozisyonunu
gösterecek şeklide tek tek hesaplanmaktadır. Üyelerin işlemlerini en iyi orandan
yapabilmelerini teminen CLS Sistemi’nde; Petras Programı (Promptive Trade Allogarthm)
adında bir sistem kullanılmaktadır (Medlar, 2005).
4.2. Kullanıcı Üyeler (User Members)
Kullanıcı Üyeler, Mutabakat Üyeleri gibi aynı zamanda CLS Bank’ın ortağı olmalıdır. Bu
üyeler de işlemlerini, aracı kullanmaksızın, doğrudan CLS Sistemi’ne bağlı olarak
gerçekleştirebilirler. Kullanıcı Üyelerin CLS üzerinden gerçekleştirecekleri işlemler için bir
Mutabakat Üyesinin CLS Bank nezdindeki çoklu döviz hesabını kullanmaları gerekmektedir.
Mutabakat Üyeleri, Kullanıcı Üyeler’in işlemlerini sisteme tanımlamasından sonra döviz
işlemlerini görüp kontrol edebilirler. Bu sayede CLS sitemini hem Kullanıcı, hem de
Mutabakat Üyeleri direkt olarak kullanabilirler.
Adı geçen üyelik statüsüne göre; Mutabakat Üyeleri’nin CLS Bank’ta hesapları varken,
Kullanıcı Üyeler’in yoktur. Kullanıcı Üyeler, CLS Bank’a doğrudan ödeme emri verebilirler.
Fakat bunun için Mutabakat Üyeleri tarafından kendi nezdlerinde yetkilendirilmeleri gerekir.
Bir Kullanıcı Üye’nin işlemleri, hesabını kullandığı Mutabakat Üye’sinin CLS Bank nezdindeki
gün içi ve sonu limitlerine bağlı olarak gerçekleşebilir. Her iki Üye de CLS Bank tarafından eş
zamanlı bilgilendirilme ayrıcalığına sahiptir.
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Mutabakat Üyesi olabilme ölçütlerine (sermaye yapısı şirket notu ve personel sayısı)
uymayan ya da Mutabakat Üyesi olmak istemeyen bankaların, Üçüncü Taraf Kullanıcı
olmaksızın CLS Sistemi’ne katılmasını sağlamayı amaçlayan Kullanıcı Üye statüsünde
bugün için sadece 2 katılımcı bulunmaktadır.
4.3. Üçüncü Taraf Kullanıcılar
Üçüncü Taraf Kullanıcılar, Mutabakat Üyeleri ile CLS dışında başka bir bağı olmayan
ayrı tüzel kişiliklerdir. Döviz alım satım işlemlerini, seçtikleri (müşterisi oldukları) Mutabakat
Üyesinin sistemi üzerinden gerçekleştirirler. CLS Bank, Üçüncü Tarafların işlemlerinden
ayrıca masraf almamaktadır. Ama Mutabakat Üyeleri’yle olan anlaşmalarından kaynaklı bir
borç alacak ilişkisi olabilir. Üçüncü Tarafların, CLS’i Mutabakat Üyeleri aracılığıyla etkili
biçimde kullanmalarını temin etmek amacıyla, bu kullanıcıların da işlem raporlarını
Mutabakat Üyeleri gibi CLS Bank üzerinden eş zamanlı (real-time) alabilmeleri temin
edilmiştir.
Üçüncü Taraflara ait işlemler, Kullanıcı ya da Mutabakat Üyeleri’ne arz edilebilir
(Medlar, 2005). CLS, ödeme karşılığı ödeme (PvP) prensibiyle çalışan bir sistem
olduğundan, Üçüncü Taraf Kullanıcıların uzun ve kısa pozisyonlarını net olarak bilmeleri
mümkündür. Böylelikle Üçüncü Taraf Kullanıcıların işlem yapma kapasitesi de artar. Ayrıca;


Mutabakat Üyeleri, Üçüncü Tarafların pozisyonlarını, kendi pozisyonlarından
ayırarak takip etmelidir. Kısa pozisyon limitlerinin kontrolü bu yolla sağlanmaktadır.



Döviz işlemlerinin hem CLS sistemi içindeki hem de dışındaki bacaklarına ödemeler
için aynı nostro hesapların kullanılması, nakit akışının kontrolüyle ilgili sorunları
azaltması bakımından daha uygundur (Medlar, 2005).



Üçüncü Taraf Kullanıcıların işlemleri için Mutabakat Üyesi bünyesinde, ayrı bir son
işlem gerçekleştirme zaman limiti (cutoff-time) uygulanabilir (Medlar, 2005).



Her bir Üçüncü Taraf Kullanıcı için, ayrı kısa pozisyon limiti uygulanmalıdır. Her
döviz cinsi için tek tek ve bunların ABD DOLARI toplamı olmak üzere iki farklı kısa
pozisyon limiti de uygulanabilir (Dresner Bank, 2002, s. 17).
Üçüncü Taraf Kullanıcıların limitleriyle doğru orantılı olarak, günlük döviz alım
satım işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesini sağlayacak servis alt yapısının
sağlanması gerekir.





Döviz cinsleri bazında, gün içi eksi bakiyeye sebebiyet verebilecek yüksek montanlı
işlemler için Mutabakat Üyesi, Üçüncü Taraf Kullanıcılardan önbilgi (pre-advice)
isteyebilir.



Gün içi eksi bakiye limitinin aşılmaması için birtakım kurallar, prosedürler ve
sistemler geliştirilerek, bunların Üçüncü Taraf Kullanıcılarca dikkate alınması
sağlanabilir. Bu mekanizmalar sayesinde eksi bakiye masrafları azalabileceği için,
Üçüncü Taraf Kullanıcılara verilecek hizmetin fiyatlandırılmasında da olumlu
yansıması mümkündür.

Ülke ve firma riskleri en alt düzeye çekildiğinden, CLS kapsamında işlem yapmak
isteyen taraflar, CLS Sistemi’ni kullananların tamamına, ayırt etmeksizin rahatlıkla
başvurabileceklerdir. 2013 yılsonu itibarı ile CLS sistemini üçüncü taraf olarak kullananların
sayısı 14,000’in üzerindedir (Hartsink, 2013, s.2).
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Bir Üçüncü Taraf Kullanıcının hesabına, işlemle ilgili tutar geldikten sonra (pay in)
müşterinin ödemesi (pay-out) yapılırsa, eksi bakiye limitleri de hiçbir biçimde aşılmayacaktır.
4.3.1. Üçüncü Taraf Olacak Kuruluşların Mutabakat Üye Seçiminde Dikkate
Alması Gereken Konular:
1) Mutabakat Üyesi’nin CLS Bank İçi Limiti: Yüksek işlem hacmine sahip Mutabakat
Üyesi’nin CLS nezdindeki limitinin de yüksek olması, kendisinin ve servis verdiği Üçüncü
Taraf Kullanıcıların işlemlerinin CLS Sistemi’nde bekletilmeden ve sorunsuz biçimde
gerçekleşmesi bakımından önemlidir.
2) CLS Servis Kullanım Ücreti: Döviz işlem maliyeti açısından Mutabakat Üyesinin, Üçüncü
Taraflardan talep ettiği servis ücreti, ücretlendirmenin işlem başına mı yoksa yıllık mı
(işlem yoğunluğuna göre) yapıldığına bakılmalıdır.
3) Mutabakat Üyesi’nin Servis Kalitesi: Üçüncü Taraf olmaya karar veren kuruluşların,
Mutabakat Üyeleri ile olan muhabirlik ilişkisi sırasında oluşan genel kanaat önem
taşımaktadır.
4) CLS Servis Ürünleri: Mutabakat Üyeleri’nin, CLS Sistemi’nin kullanımı için oluşturdukları
ürünler ve bu ürünlerin kullanım kolaylığı değerlendirilmelidir.
5) Güvenlik: CLS servisinin güvenlik seviyesi ve Mutabakat Üyesi’nin işlem görecek para
biriminin olduğu ülkede (Türkiye’de) faaliyet gösterip göstermediğine bakılmalıdır
(rekabet durumu).
6) Yatırım Faizi: Döviz işlemleri, Mutabakat Üyesi nezdindeki çoklu hesap üzerinden
yapılacağı için, Mutabakat Üyesi nezdindeki hesaplarda gün sonunda kalması muhtemel
bakiye için uygulanacak yatırım faiz oranı verim açısından değerlendirilmesi gereken bir
diğer faktördür.
7) Dördüncü Taraflara Verilen Servis’in Kalitesi: Üçüncü Taraf Kullanıcı aracılığıyla, diğer
taraflara verilen hizmetin ne düzeyde olduğuna da bakılmalıdır.
8) Eksi Bakiye ve Son İşlem Zamanı (Cut off-Time): Gün içi eksi bakiye hesaplaması olup
olmadığı ile son işlem zamanı konusunda ne kadar esnek olunduğu üzerinde önemle
durulması gereken konulardandır.
9) Yedek Sistem (Back-up): Kullanıcı Üye’nin sisteminde meydana gelebilecek arızaların,
en kısa zamanda giderebilmesi ya da hemen yerine yedek sistemin çalıştırabilmesi
gerekir. CLS Sistemi’ndeki işlemlerin ödeşme sürecinde, diğer gerçek zamanlı sistemler
(Real Time Gross Settlements - RTGS) ve ilgili para birimlerinin merkez bankaları
devrede olduğu için, Mutabakat Üyeleri’nin yedek sistemleri, merkez bankalarından ve
diğer RTGS sistemlerden kaynaklanması muhtemel sorunlar dikkate almalıdır.
10) Pazardaki Diğer Sistemlerle Uyum: Mutabakat Üyesi’nin sağladığı hizmet üzerinden,
CLS Sistemi dışındaki bankalarla da işlem yapılabilir. Bu durumda servis sağlayıcı üyeye
ait sistemin, CLS dışı sistemlerle uyumuna bakılmalıdır.
11) Gün İçi Kredi Limiti: CLS Mutabakat Üyeleri’nin CLS ve ilgili merkez bankalarında yeterli
kredisi (eksi bakiye limiti) olmalıdır. Bir kısım bankalar için bu kredi oldukça sınırlı
olabilmektedir.
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4.4. Dördüncü Taraf Kullanıcılar
CLS sistemine erişimin Üçüncü Taraf kullanıcıların sistemi üzerin gerçekleştirilmesi
durumunda Dördüncü Taraf Kullanıcılıktan bahsedilmektedir. Pratikte genellikle, Üçüncü
Taraf kullanıcıların sistemlerini, İştirakleri ya da müşterileri için kullandırmaları şeklinde
uygulama alanı bulmaktadır. Dördüncü Tarafların teorik olarak Mutabakat Üyeler ile direkt
ilişkisi mümkündür. Fakat nakit alış-verişleri ancak servisine başvurduğu Üçüncü Taraf
Kullanıcının aracı olmasıyla mümkündür. Üçüncü Taraflar’ın, Mutabakat Üyeleri’nin ya da
Kullanıcı Üyeler’in, müşterileriyle olan ilişkilerine CLS Bank karışmamaktadır.
Şema 4 : CLS ve Kullanıcıları

5. CLS Sistemi’nin Teknik Yapısı
Bankaların yaptıkları döviz işlemleriyle ilgili ödeşme riskini azaltan bu sistemin
elektronik altyapısı IBM tarafından oluşturulmuştur ve sistem halen bu firma tarafından
işletilmektedir. Sistemin elektronik altyapısının gelişiminin üç aşaması bulunmaktadır:
1. 1999 Nisanı’na kadar süren bu aşamada üyelerin sisteme erişim sistematiği
üzerinde durulmuştur.
2. Bu aşama Mart 2000’e kadar sürmüş ve sistemin fonksiyonel olarak kullanılabilirliği
test edilmiştir.
3. Son faz, tamamlanma aşaması olup, sistemin sorunsuz işlediği test edildikten
sonra kullanıma başlanmıştır (Dresdner Bank, 2002).
CLS bağlantısı, SWIFT kullanılarak ya da internet üzerinden yapılabilmektedir. Sistem,
Mutabakat Üyesi bünyesinde işlemlere ait teyit mesajlarının karşılıklı eşleştirilmesini anlık
(on-line) olarak yapmakta ve eşleşmeyenleri hemen ortaya çıkarabilmektedir. Sistem içinde
eşleşen, eşleşmeyen ve ilişkisiz işlemlerin tamamı raporlanabilmektedir.
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CLS Sistemi’ne tabi bankalar, döviz alım satım işlem kapasiteleriyle doğru orantılı
olarak, belli bir teminat tutarını sabah saatlerinde ödemekle yükümlüdür. CLS Sistemi birçok
dilde, 6 gün (pazar günü hariç) ve 24 saat çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır. Üyelerinin
CLS Bank nezdindeki hesaplarında oluşacak eksiye bakiyelere ait faiz, günlük bazda
hesaplandığı için, CLS zamana duyarlı olarak çalışmaktadır. Sistemin kendisinden
kaynaklanan sorunlar, gün içi eksi bakiye oluşmasına da sebebiyet verebileceğinden, bu tip
sorunların çok çabuk giderilmesi gereklidir.
6.

CLS Sistemi’nin İşleyişi

6.1. Genel İşleyiş
CLS Sistemi sayesinde tarafların, ilgili para birimleri cinsinden net likit pozisyonları
izlenebildiğinden yeni döviz işlemi yapabilmelerinin mümkün olup olmadığı görülebilmektedir.
Buna bağlı olarak Mutabakat Üyeleri’nin hesabı üzerinden gerçekleştirilen döviz alım satım
işlemleri kaynaklı net borç ve alacakları da hesaplanmaktadır. Sistemin getirdiği netleştirme
kolaylığı sayesinde, büyük montanlara ulaşan döviz alım satım işlemleri neticesinde gün
sonunda, bankaların birbirlerine ödemeleri gereken net tutarlar nispeten çok daha az
olmaktadır. Çünkü yapılan işlem tutarı kadar alacak ve borç tutarlarının karşılıklı ödenmesi
yerine, alacak ve borç farkı kadar tutarın transferi sağlanmakta böylelikle fiili fon transferleri
asgari düzeyde tutulmaktadır.
Örnek: A Bankası’nın döviz işlemlerinden kaynaklanan borcu 120.000.000 ABD Doları
alacağının da 85.000.000 ABD Doları olduğunu düşünelim. Bu ödemelerin sonuçlandırılması
için A Bankası’nın, 120.000.000 ABD Doları gönderip 85.000.000 ABD Doları
alacaklandırılması yerine, 35.000.000 ABD Doları tutarında borçlandırılması yeterli olacaktır.
Bu sayede, toplam 205.000.000 ABD Doları tutarında para hareketi yerine, yalnızca
35.000.000 ABD Doları para hareketi ile sonuç alınması mümkün hale gelmektedir. CLS
sistemi netleştirme için birkaç kriterin varlığını kontrol etmektedir. Bunun ilk ölçütü, ABD
Doları cinsinden pozitif bir toplam pozisyon olması zorunluluğudur (pozisyonun uzunda
olması). İkincisi, CLS Bank’ın döviz cinsleri itibariyle saptadığı aşım tutarları içinde
kalınmasıdır. Son olarak da tüm açık pozisyonların üye limitini aşmamasına dikkat
edilmektedir.
Her işlem sisteme giriş sırasıyla gerçekleştirilmektedir. Eğer Mutabakat Üyesi’nin
hesabında bir para birimine ait pozisyon uygunsa, kısa pozisyondaki diğer döviz alt hesapları
için ödeme yapılmasına izin verilmektedir. Tarafların karşılıklı hesapları müsaitse işlemler
anında gerçekleştirilmekte ve CLS Bank tarafından raporlanmaktadır. CLS hizmeti başka hiç
bir işleme bağlı olmaksızın, döviz alım satım işlemleri üzerinden (ödeşmeyle ilgili piyasada
domino etkisi riski bulunmadan) hizmet vermektedir. 5 saatlik döviz alım satım
gerçekleştirebilme sürecinde, ödeme emirleri 3 ayrı risk yönetimi testine tabi tutulmaktadır
(Dresdner Bank, 2002).
İşlemler, her biri için ayrı ödeme yapılması yerine, netleştirildikten sonra kalan tutarların
ödemesi suretiyle gerçekleştirildiğinden, tarafların karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmeleri
daha kolay olmaktadır. Sistem kullanıcıları, hangi döviz cinsinden ne kadar ödeme yapmaları
gerektiğini net olarak görebildiklerinden, ellerinde bulunduracakları likit fon tutarları asgariye
inmektedir. Katılımcıların sistem gereksinimi için bulunduracakları likit pozisyonlarla;
Mutabakat Üyeleri’nin her para birimi için farklı işlem yapabilme limitleri bulunmaktadır.
Ayrıca;
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Bir döviz alım satım işleminin her iki tarafı da CLS Mutabakat Üyesi ise, öncelikle bu
işlemler gerçekleşmekte, sonra diğer ödeşmeler yapılmaktadır.
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Mutabakat Üyeleri, CLS Bank’a karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için, likidite yönetimlerine önem vermelidir. Üçüncü Taraf Kullanılıcılar
da aynı özeni, Mutabakat Üyelerine yapmaları gereken ödemeler konusunda
göstermelidir.



Anlık likidite gereksiniminden dolayı CLS Bank, üyeleri için gün içinde belli bir
oranda likidite bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

Sistemde prensip olarak, döviz alım satım işlemlerinin gerçekleşme süreci hiç kesintiye
uğramaz. Alt hesaplarındaki eksi bakiyeler, diğer alt hesaplardaki artı bakiyelerle
giderildiğinden, CLS Sistemi’nde alacaklandırmayla ilgili bir risk bulunmamaktadır. Eğer
üyenin hiç bir alt hesabında eksi bakiyeyi karşılayacak kadar bakiye yoksa, CLS Bank
yetkilileri, üye kuruluşu arayarak CLS hesaplarında işleme bağlı karşılıklı döviz değişimi
(swap) yapmaları gerektiğini bildirmektedir. Değişimi yapılana kadar, döviz alım satım işlemi,
CLS Sistemi içerisinde gerçekleşmek üzere sırada bekletilmektedir.
Günlük döviz işlemleri, sadece sabah (CET) 07:00-12:00 saatleri arasında (5 saat)
gerçekleştirilebilir. Bunun sebebi, dünya üzerindeki yerel zaman farkları konusunda ortak bir
zaman dilimi sağlanabilmesidir (SWIFT, 2005,s.125). Döviz alım satım işlemleri genellikle
ileri vadeyle gerçekleşir (Bir gün, birkaç gün ya da aylar sonrası için). Bu yüzden CLS’in
kullanıcılarının yalnızca aynı gün değil, gelecekteki pozisyonlarını da hesaplayabilecek
durumda olması gerekir.
CLS Bank’ın, döviz alım satım anlaşmalarıyla ilgili sisteme dahil her bir para biriminin,
ait olduğu ülkenin merkez bankası nezdinde bir hesabı vardır. Bu yöntemin CLS’in güvenli
çalışmasını sağladığı belirtilmektedir. Üye bankalar CLS Bank’tan, işlemlerin ödeşme
(settlement) için tespit edilen tarihlerinde, bölgesel ödeme sistemleri (RTGS) kanalıyla
ödeşme işlemlerinin gerçekleştirilmesini talep ederler. CLS Bank ta döviz alım satım
işlemlerine taraf bankaların hesaplarını borçlandırıp alacaklandırmak suretiyle işlemi
gerçekleştirir (SWIFT, 2006, s. 128).
6.2. CLS Pozisyonlarının Ayarlanması
CLS sisteminde üyelerin mevcuttaki nakitlerinden daha fazla kısa pozisyonlarının
olması önemli sorunlar doğurabilir. Bu yüzden Mutabakat Üyeleri, CLS pozisyonlarını
azaltmak için dahili ya da harici döviz değişimi yapabilirler. Döviz takas işleminin bir bacağı
CLS Sistemi içinde, bir bacağı ise dışında olacak şeklide de işlem yapılabilir. Bu durumda,
CLS dışında kalan bacak yüzünden döviz ödeşme riski üstlenilmektedir. CLS Sistemi içinde
PETRA (Preemptive Trade Alogarithm) programı, CLS kullanıcılarının piyasadaki en uygun
orandan döviz takası yapabilmelerini sağlar (Medlar, 2005).
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Şema 5: CLS İşlem Süreci
Japonya
08:00

Avrupa
00:00

ABD
18:00 Başlangıç saati. İşlem gerçekleşmesi ya da iptali için son an
PETRA alogaritma aracılığıyla iç ve dış
CLS içinde bacağı olan işlemler için arz, dışındakiler
için kabul vakti.

14:30

06:30

00:30 Güncellenmiş işlem tabloları yayımlanır. Aynı gün işlem
yapabilmek için son işlem saatidir ve üyelerin ödeşmeleri kabul
etmeleri gereklidir.

15:00

07:00

01:00 CLS Bank işlem gerçekleştirmeye başlama
zamanı.

18:00

10:00

04:00 AUD ve JPY için son işlem zamanı. Gerekirse bu
para birimleri üzerinden işlem yapacak üyelere
hesaplarına işlem tutarlarını karşılayacak kadar
Döviz değişimi yapmaları gerektiği bildirilir.

20:00

12:00

06:00 Her türlü fon hareketinin sonlanma vakti: Kuzey
Amerika ve Avrupa için de ödeşme saati
Tamamlanma süresi.

21:45

13:45

07:45 Bu vakte kadar gerçekleşmemiş döviz alım satım işlemi varsa
artık gerçekleşmesi mümkün değildir.

23:00

15:00

9:00 CLS iş günü sonu

Kaynak: SWIFT, 2005

Örnek: A Bankası, saat 00:00’de (CET) CLS Bank’tan para yatırma tablosunu alır. Bu
tabloya göre CLS Bank’a toplam 2.000 ABD Doları ödemelidir. Tutar ABD Doları ödeme
sistemi olan Fedwire aracılığıyla A Bankası’nın CLS Bank nezdindeki hesabına ödenecektir.
Ödemenin aşağıdaki tabloya uygun biçimde yapılması gerekmektedir
ABD Doları Kısa Pozisyon Limiti
600 ABD Doları
Son İşlem Süreleri
Gerekli Toplam Tutar

08:00 CET 09:00 CET 10:00 CET 11:00 CET
ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları
700
1.400
1.600
1.800

12:00 CET
ABD Doları
2.000

Buna ek olarak A Bankası’nın, CLS Bank nezdindeki hesabına 3.000 İsviçre Frangı
(CHF) gelecektir.
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B Bankası, CLS para yatırma tablosunu aldığında, CLS Bank nezdindeki hesabına
2.000 ABD DOLARI geleceğini ve CLS Bank’a SIC (İsviçre Frangı Ödeme Sistemi)
üzerinden CHF ödemesi yapılacağını görmektedir.
CHF Kısa Pozisyon Limiti 500 CHF
Son İşlem Süreleri
Gerekli Toplam Tutar

08:00 CET 09:00 CET 10:00 CET 11:00 CET 12:00 CET
CHF 1.250 CHF 2.500 CHF 2.666 CHF 2.833 CHF 3.000

A ve B Bankaları elektronik simsar (broker) ya da başka bir araçla döviz değişimi
yaparak, karşılıklı pozisyonlarını ayarlayabilirler. A Bankasının elinde 3.000 CHF (İsviçre
Frangı) vardır. Fakat 2.000 ABD Doları’na ihtiyaç duymaktadır. B Bankası’nda ise tam aksine
fazladan 2.000 ABD Doları vardır ve 3,000 CHF’e ihtiyacı vardır. Buna göre döviz ödeşmeleri
aşağıdaki biçimde olacaktır:
A Bankası 2,000 ABD Doları alır ve 3,000 İsviçre Frangı B Bankası’na CLS Sistemi
üzerinden aynı gün valörüyle satar. Bu işlem ABD Doları için CHIPS (Amerikan Doları
Ödeme Sistemi) üzerinden, İsviçre Frangı için ise SIC üzerinden aynı gün valörüyle yapılır.
İşlem oranı 1.5 İsviçre Frangı/ABD Doları’dır.
Bu işlem için CLS Bank’a 00:00 ile 06:00 (CET) saatleri arasında bilgi ulaşırsa, aynı
gün valörle gerçekleşmesi sağlanmış olur. SIC ve CHIPS üzerinden yapılan döviz alım satım
işlemleri için ise normal (ödeme sistemlerinin kendi prosedürleri) prosedür uygulanabilir.
Yukarıdaki döviz alım satım işleminden sonra, A ve B Bankaları CLS Bank’tan yeni
para yatırma tablolarını alırlar. Böylece önceki duruma göre iki bankanın kısa pozisyonları ve
gün içi eksi bakiye baskısı azalmış olur.
6.3. Güncelleme ve Son Fonlama Gereksinimleri
CLS Bank, her gün saat 06.30’da (CET) Mutabakat Üyeleri’nin başlayan gün için son
nakit (her bir para birimi için) durumunu hesaplayarak üyelerine bildirir. Ardından üyeler
borçlandıkları tutarlar için, ödeme bölüm ya da nostro muhabirlerine, CLS Bank’a yapılacak
döviz işlemleri için ödeme emri verirler (SWIFT, s.125).
6.4. Sürekli Döviz Alım Satımı İşlem Süreci
CLS Bank para yatırma süresi 07:00 ile 12:00 (CET) arasındadır. Üyeler bu süre
zarfında, para yatırma tablolarında görülen kısa pozisyonlarını kapsayacak ödeme emirlerini
CLS Bank’a göndermelidir. Üyelerin eksi bakiyeli alt hesap pozisyonları için yaptıkları
ödemeler CLS Sistemi’ne ulaştıktan sonra saat 07:00’de (CET) gerçekleşmeye başlar
(SWIFT, s.125).
Döviz alım satım işlem süreci üç ayrı aşamadan oluşur:
1) Ödemelere Ulaşmak: Ulusal ödeme sistemi aracılığıyla CLS’e ödeme yapıldığında, CLS
Sistemi ilgili üyenin aynı para birimindeki alt hesaplarını ilişkilendirir.
2) Döviz İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Döviz işlemleri sıraya sokulur ve mümkün olan en
kısa süre içinde işlemlerin gerçekleşmesi sağlanır.
3) Para Yatırma ve Mevcut Fonlar: CLS üyeleri uzun bakiyelerine bakarak başlayan yeni
günde, hangi tutarda döviz işlemi yapabileceklerini hesaplarlar.
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Daha önce de belirtildiği gibi, üyelerin bir hesap numarası ve bu hesaba bağlı, CLS
Sistemi’ne dâhil olan her para birimi için alt hesapları vardır. Üyeler, CLS Bank nezdindeki
hesaplarında fon tutmayacaklardır. Gün başında üyelerin hesaplarında “sıfır” bakiye
bulunacaktır. Fakat gün içinde döviz işlemleri ve ödeşmelerin yapılmasıyla, üyelerin
hesapları anında hareketlenecek/değişecektir. Her an üyelerin farklı döviz cinslerinden
hesaplarının bir kısmı alacaklandırılacak, diğer kısmı ise borçlandırılacaktır.
6.5. Ulusal Ödeme Sistemi Kapanmadan Ödeşmelerin Gerçekleştirilmesi
CLS gün içi ödeşme işlemleri ulusal ödeme sistemleri (Real Time Gross System RTGS) kapanmadan önce bitirilmelidir (İlk olarak en doğuda bulunan JPY, NZD ve AUD
ödeme sistemleri kapanır.). Gün bitiminde, üyelerin CLS Bank hesaplarında, CLS Bank’ın
her para biriminin ait olduğu merkez bankası nezdindeki hesaplarında bakiye kalmayacaktır.
CLS Sistemi genel olarak, üyeler tarafından kısa pozisyonları için gereken tutarların
ödenmesi durumunda sorunsuz çalışır. Fakat bazı sorunlardan (operasyonel) dolayı, bir
Mutabakat Üyesi’nin kısa pozisyonuna katılacak tutarın ödenmesi yapılamayabilir. Bu
durumda, diğer para birimlerine ait alt hesaplardaki bakiyelerinden takviye yapılarak sorunun
giderilmesi mümkündür. Böylece hesabın her zaman artı bakiye vermesi sağlanabilir. Diğer
alt hesaplarda da yeterli bakiyenin bulunmadığı durumlarda, CLS yetkilileri üyeyi arayarak
tüm işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayacak kadar fonun CLS Bank hesaplarına
yatırılmasını isterler.
7. CLS Sisteminin Avantajları
CLS kullanıcıları arasında yapılan döviz işlemlerinin taraflarından kaynaklanabilecek
karşılıklı riskler, sistem tarafından asgari düzeye indirilir. CLS sayesinde kullanıcılar,
birbirlerini hiç tanımasalar dahi, piyasadaki en iyi oranlardan döviz alım satım işlemi
yapabilirler. Bütün CLS işlemleri, resmi CLS kurallarına tabidir. Sistemdeki bütün işlemler tek
tek ele alınarak, gerçekleşmesi sağlanmakta ve aynı anda raporlanmaktadır. Kullanıcılar bu
raporlar sayesinde, geçmişte yaptıkları işlemlere ait ve günlük net pozisyonlarına ait bilgilere
ayrıca bir raporlama sistemine ihtiyaç duyulmaksızın ulaşabilmektedir. Bütün CLS ödeme
emirlerinin tek bir merkezi komünikasyon ağına bağlı olmasından dolayı erişimi kolaydır.
Ayrıca çoklu para birimi kullanabilme olanağı vardır.
Bir CLS kullanıcısının, sistemin dışındaki bir kuruluşla yaptığı döviz işlemleri için,
mevcut ödeşme riskini CLS Sistemi’nin gidermesi mümkün değildir. Bu yüzden önceleri
işlemin CLS dışında kalan tarafından “risk premium” adı altında bir masraf alınması
düşünülmüş (Medlar, 2005), ancak bu uygulamaya geçilmemiştir. Onun yerine döviz
piyasalarında yapılan işlemler işlemler için CLS kullanıcılarınca, CLS sistemini
kullanmayanlara cazip olmayan oranlar verilmesi yoluna gidilerek sisteme üyelik teşvik
edilmiştir. Böylece CLS kullanmayan tarafların döviz alım satım maliyetleri yükselmekte, kar
marjları düşük düzeyde kalmaktadır.
8. CLS Sistemi ve Üyeliği’yle İlgili Sorunlar
CLS Sistemi’nde özellikle Mutabakat Üyesi olarak işlem yapabilmek
sisteme has bağlantı (iletişim) ve güvenlikle ilgili teknik bütünleşme
bulunmaktadır. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan teknik alt yapı ve
noktasında, konuyla ilgili sınırlı sayıdaki bilgi teknolojileri firmalarından destek
buna bağlı olarak bazı sabit ve değişken masraflara katlanılması gerekmektedir.

için, anılan
zorunluluğu
uyum tesisi
alınması ve

Üçüncü Taraf Kullanıcılar, CLS Servisi’ne Mutabakat Üyesi’nin sistemi üzerinden
ulaşabileceği için, yapmaları gereken bilgi teknolojileri yatırımı, bir Mutabakat Üyesi’ne göre
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daha azdır. Fakat Üçüncü Taraf Kullanıcılar da, müşterisi oldukları Mutabakat Üyelerinden
alacakları hizmetler için, kendilerine yansıtılan yeni masraf kalemleriyle karşı karşıya
kalmaktadırlar.
İşlemlerin eş zamanlı gerçekleştirilebilmesi için sistem içerisinde yer alan farklı para
birimleri cinsinden ödemelerin, ait oldukları ülke yerel zaman dilimleri dâhilinde,
gerçekleştirilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu itibarla, 24 saat çalışan sistemin, günün
tamamında takibi gerekmektedir.
Sistem içinde yer alan on yedi para biriminin tamamı, CLS’in ilk altı yılında Sisteme
dâhil olmuştur. Sonraki dönemlerde başka bazı ülke para birimlerinin de sisteme alınması
yönünde çalışmalar olduysa da, makalenin kaleme alındığı yıl olan 2014 başına değin bir
sonuç alınamamıştır. Bunun en önemli iki sebebi; her ülke para birimi için o ülkeden en az iki
büyük bankanın CLS Mutabakat Üyesi olması ve bu bankaların 5 milyon ABD Doları
civarında hissedarlık payı ödemesi gerekliliğidir.
9. Türkiye’nin Durumu
Yakından takip etme olanağı bulduğumuz CLS’in Türkiye macerası, faaliyete geçtiği yıl
olan 2002’de başlamıştır. 2002 – 2007 yılları arasında CLS Bölge Müdürü Sarah Medlar
Türkiye’de sunumlar yapmış, CLS Başkanı Joseph De Feo ve diğer yetkililerle, TC Merkez
Bankası, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve ülkemizin büyük bankaları nezdinde çeşitli
görüşmeler yapmıştır (TCMB, 2014). 2007 yılı yazında Türk Lirası’nın CLS sistemine dâhil
olmasıyla ilgili çalışmaların başlatılması için CLS ve ülkemizdeki ilgili taraflar arasında gizlilik
anlaşması imzalanmıştır.
Bir yıl sonra TC Merkez Bankası ve Türkiye’nin büyük bankalarının niyet mektubu
imzalamalarının ardından, aynı yılın kasım ayında durum tespiti (Due Diligence) çalışmaları
için CLS yetkilileri sektörden bazı banka yetkilileriyle bir araya gelmişlerdir. 20 Mart 2009
tarihinde TC Merkez Bankası’nın Ankara’daki merkezinde TBB ve bahse konu banka
yetkilileriyle bir koordinasyon toplantısı düzenlenmiştir.
2008 yılında yaşanan finansal krizin de etkisi ile bir süre soğumaya bırakılan CLSTürkiye Bankacılık sektörü ilişkileri, CLS yetkililerinin 2013 Nisanı’ndaki ziyaretiyle yeniden
ivme kazanmaya başlamıştır. Bir para biriminin sistemde işlem görmesi için, o ülkeden en az
iki bankanın Mutabakat Üyesi olma zorunluluğunun kalkmasının ardından, 6 Ocak 2004
tarihinde TC Merkez Bankası uhdesinde Türk Lirası’nın CLS sistemine üyeliği sürecinde
görev yapmak üzere bir Çalışma Grubu Kurulmuştur (TCMB, 2014, s.11).
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Şema 6: Türk Lirası Açısından Katılım Kriterleri

Aranan Şartlar

Türkiye’nin Durumu

Açıklama

En az BB-/BA3

Fitch:BBB
Moody's:Baa3
S&P:BB+

* Ödeme ve Mutabakatın Nihailiği
* Çok para birimli hesabın bütünlüğü
* Yeterli karapara aklama rejimi
* Paranın yeterli derecede
çevrilebilir olması
* CLS'in güvenli işletimini
engellemeyecek döviz kontrolleri
* Bankacılık sisteminin istikrarı

6493 Sayılı Kanun

İki kuruluş
tarafından yatırım
yapılabilir seviyede.
Ödeme
ve
mutabakatın
nihailiği hükme
bağlanmıştır.

Ülke
Kredi
Notu

Hukuki

Para Birimi

Yurtiçi
Destek

* Likidite sağlayıcısı 3 banka
* En az %50 yerli sermayeli iki
bankanın CLS'e hissedar olması
Operasyonel * Merkez Bankasında CLS hesabı
Teknik
* CLS'in EFT Sistemine erişimi
* EFT'nin SWIFT bağlantısı
* EFT çalışma saatlerinin uyumu

* Henüz açılmadı
* Yöntem belirlenmeli
* Yöntem belirlenmeli
* Halen uyumlu değil

TL için belirlenmedi
Bu şart artık geçerli
değildir.
Ayrıntılı olarak
çalışılmalıdır.

Kaynak: TCMB, 2014.

Bu makalenin yazıldığı tarihte para birimimizin CLS sisteminde işlem görmesine yönelik
çalışmalar TCMB liderliğinde devam etmektedir.
10. Sonuç ve Değerlendirme
Uluslararası döviz piyasalarında yapılan döviz değişim (FX) işlemlerinden kaynaklanan
ödeşmenin ancak her iki tarafın da yeterli fona sahip olması ve/veya karşı taraf kredi riskini
tamamen üstlenme şartıyla gerçekleşmesini sağlayan klasik sisteme nazaran, ödemelerin
netleştirilmesi prensibiyle gerçekleştirilmesini temin eden CLS Sistemi, öngördüğü çalışma
prensipleri itibariyle gün içi likidite ihtiyacını önemli ölçüde azaltan bir finansal
mekanizma/kolaylık sunmaktadır. Ayrıca karşı taraf riski, klasik yönteme göre daha az
olduğundan, sisteme katılan para birimlerinin itibarını artıran bir unsur olmaktadır. Bu
nedenlerden dolayı TL’nin CLS’e katılımının ülkemiz finans sektörüne olumlu etkileri olacağı
değerlendirilmektedir
Öte yandan; CLS Sistemi risklerden ve sorunlardan tamamen arındırılmış bir yapıda
değildir. CLS’in kendisi de sektördeki diğer bankalar gibi kâr amacı güden özel bir kuruluştur.
CLS sisteminin gözetimi için ilgili ülkelerin merkez bankalarınca bir protokol oluşturulmuştur.
Fakat CLS üzerinde, para birimleri bu sisteme dâhil olan ülkelerin tamamının değil, sadece
“merkezlerinin bulunduğu” ülkelerin yasalarının yaptırım yetkisi bulunmaktadır. Üye
seçimlerinde öncelikle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara itibar
edilmektedir. İflas etmeden önce, Lehman Brothers’ın da bu kuruluşlar tarafından yeterli nota

132

Bankacılar Dergisi

sahip olduğu için CLS Sistemi’nde “Kullanıcı Üye” olarak işlev gördüğünün belirtilmesi
gerekir. Bu sebeple CLS’e ait kuruluşların tüm risklerden “tamamen” arındırılmış olduğunu
söylemek mümkün değildir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise; CLS katılım ve kullanım kurallarının
uluslararası bankacılık sektörünün en büyük bankaları olan kurucu üyeler tarafından
oluşturulması noktasındadır. Buna göre CLS Sistemi’nde, işlem adetleri arttıkça
kullanıcılardan işlem başına alınan ücretler azalmaktadır. Yani en fazla işlemi yapan
bankalar en düşük maliyete sahiptir. Oransal olarak az işlem yapan üyelerin maliyetleri daha
fazla olduğundan, bu maliyeti kendi CLS sistemlerini kullanan Üçüncü Taraflara da
yansıtmaları gerekmektedir. Bu yapı nispeten küçük bankaları, Mutabakat Üyesi olup, işlem
başına daha fazla masrafa katlanmaktansa, en büyük Mutabakat Üyeleri’nden birine müşteri
olmaya yönlendirmektedir.
Belirtilen handikaplarına karşın, bir ülkeye ait para biriminin CLS Sistemi’ne üye olması,
o para biriminin döviz piyasalarındaki ödeşme riskinin azalmasını, dolayısı ile piyasa
oyuncuları tarafından daha fazla tercih edilir hale gelmesini sağlamaktadır. Bu durum
özellikle son dönemde, TCMB başta olmak üzere Ülkemizdeki ilgili resmi kurumların Türk
Lirası’nın CLS Sistemi’nde işlem gören para birimleri arasına katılması konusunda istekli
davranmaya itmekte ve ulusal bankaların da sisteme dâhil olması için teşvik vesilesi
olmaktadır. Türk Lirası’nın CLS’e dahil olmasıyla ilgili koşulların esneteceğinin iletilmesinin
de etkisi ile gelinen durumda, Türkiye’deki bankaların CLS’i kullanmayla ilgili durumlarını
yeniden değerlendirmeye iteceği kanaati taşınmaktadır.
Ek 1
CLS Group Holdıngs AG Ortakları
American International Group, Inc.
Australia and New Zealand Banking Group Limited
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bank of China Limited
Bank of Montreal
Bank of Nova Scotia, The
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., The
BankAmerica International Financial Corporation
Bank Hapoalim B.M.
Bank Leumi le-Israel B.M.
Banque Internationale à Luxembourg
Barclays Bank plc
Bayerische Landesbank
BNP Paribas, SA
BNY International Financing Corporation
CIBC World Markets plc
Citibank, N.A.
Commerzbank AG
Commonwealth Bank of Australia
Coöperatieve Centrale Raiffeisen - Boerenleenbank
B.A. (Rabobank Nederland)
Crédit Agricole S.A.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
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Credit Suisse AG
Danske Bank A/S
DBFIC, Inc.
DBS Bank Ltd
DNB Bank ASA
Deutsche Bank AG
DZ BANK AG Deutsche ZentralGenossenschaftsbank Frankfurt am Main
Fortis Bank SA/NV
Goldman Sachs Group, Inc., The
HSBC Bank plc
ING Bank N.V.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
J.P. Morgan Clearing Corp.
J.P. Morgan International Inc.
KBC Bank NV
Kookmin Bank
Korea Exchange Bank
Lehman Brothers Holdings Inc.
Lloyds Bank plc
Merrill Lynch International Bank Limited
Mizuho Bank, Ltd.
Morgan Stanley & Co. International plc
National Australia Bank Limited
National Bank of Greece S.A.
Natixis
Nomura International plc
Nordea Bank Danmark A/S
Norinchukin Bank, The
Northern Trust Corporation
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Scotland plc, The
Shinhan Bank
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Société Générale
Standard Bank of South Africa Limited, The
Standard Chartered Bank
State Street Bank and Trust Company
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
Svenska Handelsbanken AB (publ)
Swedbank AB (publ)
Toronto-Dominion Bank, The
UBS AG
UniCredit Bank AG
UniCredit S.p.A.
United Overseas Bank Limited
Wells Fargo Bank, N.A.
WestLB AG
Westpac Banking Corporation
Zürcher Kantonalbank
Kaynak: CLS-Group, 2014.
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Ek 2
Tarihçe

























1997 Haziranı- G20’ler CLS Sistemi’ni kuracaklarını ilk kez ilan etti ve CLS Ltd. Kuruldu.
1998 Ocak- Sistemin yazılımını oluşturmak için EDS, Logica ve IBM firmaları talip oldu.
1998 Nisan- IBM’in sistem yazılımını (CIMAD) yapacağı ve bu yazılımı Belçika’da bir
merkezde oluşturacağı bildirildi. Ayrıca CLS Sistemi’nin 2000 yılının ortalarında aktif
biçimde kullanılacağı da ilan edildi.
1999 Mayıs- Beta testleri başladı.
1999Temmuz- CLS Sisteminin SWIFT ortamındaki testleri başladı ve Kasım 2000’de
sistemin, ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, ve İsviçre Frangı para
birimleri cinsinden servis vereceği duyuruldu.
1999 Ağustos- Merill Lynch C.M. Sistemin 62. Mutabakat Üyesi oldu.
1999 Eylül- CLS, CLS Bank Kasım 2000’de servis vermeye hazır olacağını ilan etti.”
1999 Kasım- Bank of America CLS Sistemini Fundtech Firması’nın PayPlus programı
aracılığıyla kullanacağını duyurdu.
2000 Şubat- Eylül 2001 tarihinde CLS Sistemi’nin artık kullanıma başlanması gerektiği
ifade edildi.
2000 Nisan- CLS Bank, sistemin Ekim 2001 tarihinde kullanıma başlayacağını açıkladı.
2000 Mayıs- CLS Bank, Mutabakat Üyeler’ine, sistemin kullanılma tarihi konusunda
bilgilendirme gezileri yapmaya başladı.
2001 İlk Yarısı- CLS Kullanıcısı Üyeler ile CLS Sistem dışı kuruluşlar arasında, döviz
alım satım işlemlerinin baştan uca testi yapıldı.
2001 Mart- CLS Sistemi’nin 16 ülkeden 64 üyesi oldu.
2002 Eylül- CLS Sistemi 67 ortak ile (bu ortaklardan 54’ü Mutabakat Üyesi’dir.) fiilen
kullanılmaya başlandı.
2002 Ekim- CLS yetkilileri Türkiye’de sistemin ilk tanıtımını yaptılar.
2003 Eylül- CLS Sistemi’ne dört yeni döviz cinsinin (DKK, SEK, NOK, SD) dâhil
edilmesiyle toplam 11 adet para birimi üzerinden işlem yapılabilmesi sağlanmış oldu.
2005- Güney Afrika Randı (ZAR), Yeni Zelanda Doları (NZD), Hong Kong Doları (HKD)
ve Güney Kore Won’u CLS’e dâhil oldu.
2007 Aralık- CLS, bazı tezgâh üstü türev işlemlerinin CLS Sistemi üzerinden
gerçekleştirilmeye başlandı.
2008- Meksika Pezosu (MXN) ve İsrail Şekeli (ILS) katılmıştır.
2008- CLS Mutabakat Üyeleri’nden Lehman Brothers’in iflas etti. Fakat CLS Sistemi
sorunsuz çalıştı.
2008- Meksika Pezosu ve İsrail Şekel’inin dâhil olmasıyla birlikte CLS Sistemi’nde işlem
gören para birimi adedi 17’ye ulaştı.
2008 Kasım-TC Merkez Bankası ve Türkiye’nin büyük dört bankası’nın, katılım için niyet
mektubu imzalamalarının ardından durum tespiti çalışmaları için CLS yetkilileri bu dört
bankanın yetkilileriyle bir araya geldi.
2009 Mart- TC Merkez Bankası, TBB ve bahse konu dört bankanın yetkilileriyle bir
koordinasyon toplantısı düzenledi.
2014 Şubat- TBB’nde, CLS yetkilileri, Ülkemizdeki bankacılık sektörden bazı kuruluşlar
ile Türk Lirası’nın CLS’e katılımı için bir araya geldiler.
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Ödeme Karşılığı Ödeme: Döviz piyasasında tarafların ödeşmesini sağlayan mekanizmadır. Döviz
işleminin bir bacağının gerçekleşmesi diğer bacağa ait ödemenin yapılabilir olması şartına
bağlıdır.
Finansal piyasalarda bazı menkul kıymet türlerinin alıcılarıyla satıcılarının, işlemlerine ait takas ve
ödemeleri gerçekleşmeden önce karşılıklı mutabakatlarının yapıldığı bir sistemdir. DTCC
üzerinden özellikle, devlet garantili ve konut kredilerine bağlı menkul kıymetler, kredi temerrüt
takas işlemleri (Credit default swaps), bonolar ve tezgâh üstü türev ürünlerin mutabakatı
yapılmaktadır. Ülkemiz bankalarının bir kısmı da DTCC Sistemi’ni aktif olarak kullanmaktadır.

Yazım Kuralları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial
yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.
Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları,
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.
Makalenin ilk sayfasında makalenin adı, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan
sonra paragraf başı yapılmalıdır.
Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı
altında toplanmalıdır.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.
Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır.
Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapılmalıdır.
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