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Türkiye’de Enflasyon – Enflasyon Belirsizliği İlişkisi ve
Enflasyon Hedeflemesinin Enflasyon Belirsizliğini

 Azaltmadaki Rolü

Yrd. Doç. Dr. Haydar Akyazı* - Seyfettin Artan**

1. Giriş

Enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisi ilk kez Okun (1971) ve Gordon (1971) tara-
fından ele alınmış ve Friedman (1977) tarafından teorik bir temele oturtulmuştur. Friedman
çalışmasında özetle, yüksek enflasyonun yüksek bir enflasyon belirsizliğine, ekonomide et-
kinliğin azalmasına ve ekonomik büyümenin olumsuz yönde etkilenmesine yol açacağını ifa-
de etmiştir. Daha sonraki yıllarda özellikle enflasyon belirsizliğinin ölçümü konusunda ya-
rarlanılan yeni teknikler bu tartışmayı daha anlamlı bir hale getirmiştir. Enflasyon belirsizliği
ölçüsü olarak birden çok yaklaşımın ele alınmasına karşılık, literatürdeki mevcut çalışmaların
büyük bir kısmı enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasındaki pozitif ilişkinin değişmediğini
ifade etmektedir. Çalışmalar daha çok enflasyon-enflasyon belirsizliği ya da enflasyon belir-
sizliği-büyüme ilişkisi üzerine odaklanmıştır. Genel kabul gören görüş ise, enflasyon ile enf-
lasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki, enflasyon belirsizliği ile büyüme arasında
negatif yönlü bir ilişkinin olduğu şeklindedir.

Literatürde enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasında, pozitif yönlü bir ilişkinin var-
lığı konusunda tam bir mutabakat sağlanmış olsa da nedenselliğin yönü konusunda iki farklı
yaklaşım söz konusudur. Cukierman ve Meltzer (1986), Devereux (1989), enflasyon belirsiz-
liğinin enflasyona neden olduğunu ileri sürmekte, dolayısıyla enflasyon belirsizliğini enflas-
yonun bir maliyeti olarak görmemektedir. Diğer taraftan Friedman (1977), Ball (1992),
Holland (1993, 1995), Evans ve Wachtel (1993)’e göre enflasyon belirsizliği, enflasyonun
ekonomide yol açtığı tahribatlardan biridir ve yüksek enflasyon sürecinde ortaya çıkmaktadır.
Bu bakış açısına göre, yüksek enflasyon şu nedenlerden dolayı enflasyon belirsizliğini arttır-
maktadır: 1) Yüksek enflasyon döneminde, ekonomideki karar alıcılar merkez bankasının ne
yapacağını tam olarak kestiremediklerinden kararlarına risk unsurunu da ilave etmektedirler
bu da ekonomideki belirsizliği arttırmaktadır. 2) Ekonomik birimler, merkez bankasının bir
şok politika uygulayabileceği varsayımıyla daha yüksek bir enflasyon beklentisi içerisine
girmektedirler. Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark enflasyon belir-
sizliğinin bir ölçütü olarak kabul edildiğinde, beklenen enflasyonun artması durumunda ger-
çekleşen enflasyon sabit kalsa dahi enflasyon belirsizliği artacaktır. 3) Yüksek enflasyon dö-
neminde kontratların sürelerinin ve endekslemenin sürekli değişmesi, ekonomik birimlerin
ekonominin yapısı hakkında tam bir bilgiye sahip olamamalarına neden olmaktadır. Dolayı-
sıyla (Holland 1993)’a göre, ekonomideki parametrelerin belirsiz olması durumunda yüksek
enflasyon, yüksek enflasyon belirsizliğine yol açacaktır.

Enflasyon belirsizliğinin ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin beklenen
yüksek enflasyondan daha fazla olduğu artık kabul edilen bir olgudur. Çünkü, enflasyon belir-

 * Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, hakyazi@yahoo.com.
** Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE, İktisat Bölümü, artan@ktu.edu.tr.
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sizliği, beklenen yüksek enflasyonun ortaya çıkardığı maliyetlere ek olarak, ekonomik birim-
lerin piyasadaki sinyalleri tam olarak algılayamamasına, göreli fiyat değişimlerinin anlaşıla-
mamasına, gelecekle ilgili olumsuz beklentilerin ortaya çıkmasına ve karar alıcıların uzun
vadeli sözleşmelere risk primini de eklemelerine yol açmakta bu durum ise, yüksek faiz oranı
ve düşük yatırım düzeyi olarak reel ekonomide kendini göstermektedir. Ayrıca, piyasadaki
göreli fiyat değişimlerinin algılanamaması yatırımların kompozisyonun değişmesine neden
olmakta yani ekonomik birimler tasarruflarını uzun vadeli üretken yatırımlardan kısa vadeli
üretken olmayan yatırımlara doğru kaydırmaktadırlar.

Bu çalışmanın amacı, 1987:1-2003:10 dönemi tüketici fiyat endeksi aylık verilerinden
ve GARCH yönteminden yararlanarak oluşturulan enflasyon belirsizliği ile enflasyon arasın-
daki nedensellik ilişkisini Türkiye örneği için test etmek ve enflasyon belirsizliğini azaltmaya
yönelik para politikası uygulamalarını ele almaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde, enflasyon-
enflasyon belirsizliği ilişkisini test eden çalışmalara yer verilmiş, üçüncü bölümde veri seti
tanıtılmış, kullanılan ekonometrik yöntem ve elde edilen bulgular ise dördüncü bölümde ele
alınmıştır. Enflasyon hedeflemesinin enflasyon belirsizliğini azaltmadaki rolünün tartışıldığı
beşinci bölümü, sonuç ve değerlendirme kısmı takip etmiştir.

2. Literatür

Enflasyon belirsizliğini, enflasyonun standart hatası olarak ele alan Okun (1971) ve
Gordon (1971), 17 OECD ülkesi için enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini test etmişler-
dir. Okun 1951-1968 dönemini ele almış ve enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozi-
tif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Gordon (1971) Okun’un yaptığı çalışmayı
1960-1968 dönemi için test etmiş ve elde ettiği bulgu Okun (1971)’un tespitleri ile örtüşmekle
beraber, Gordon enflasyon-enflasyon belirsizliği arasındaki pozitif ilişkinin daha zayıf oldu-
ğunu ve ele alınan döneme göre ilişkinin değişim gösterdiğini vurgulamıştır.

Enflasyon belirsizliğini, enflasyon oranındaki mutlak değişimin hareketli ortalaması
olarak ele alan Foster (1978), enflasyon belirsizliği ölçütü olarak enflasyonun standart hatası-
nın ele alınmasını belirsizliğin iyi bir temsilcisi olmadığı gerekçesiyle eleştirmiştir. Foster
(1978)’e göre, enflasyon oranı yüksek iniş-çıkış gösteren bir ülke ile enflasyon oranı dengeli
olarak artan bir ülkenin enflasyonunun standart hatası aynı olabilir. Ancak, enflasyon oranı ne
kadar yüksek iniş-çıkışa sahipse enflasyon belirsizliğinin de o ölçüde yüksek olması gerekti-
ğini ileri süren Foster, standart hata yaklaşımı ile enflasyon belirsizliğinin ölçülmesinin an-
lamsız sonuçlar ortaya koyacağını vurgulamıştır. Enflasyon belirsizliğinin ölçülmesine yöne-
lik bu eleştirilerin ardından Foster (1978), 1954-1975 dönemi için 23 ülkeyi kapsayan bir a-
naliz gerçekleştirmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, enflasyon ile enflasyon belirsizliği arsında
pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur.

Katsimbris ve Miller (1982) 1949-1970 dönemini kapsayan 18 OECD ülkesi için yap-
tığı çalışmada, enflasyonun altı yıllık hareketli ortalamasını ve enflasyon belirsizliğinin ölçütü
olarak enflasyonun altı yıllık hareketli ortalamasının standart sapmasını kullanmıştır. Çalış-
madan elde edilen bulgulara göre, 18 OECD ülkesinin dokuzunda enflasyon ile enflasyon
belirsizliği arasında herhangi bir ilişkiye rastlanamazken, geriye kalan dokuz ülkede enflas-
yon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Holland (1984) enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişkinin
olduğunu rapor ettiği çalışmasında, yüksek enflasyonun neden yüksek enflasyon belirsizliğine
yol açacağını şöyle açıklamaktadır: Herhangi bir ülke yüksek enflasyon ile karşılaştığında,
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hükümet enflasyonu kontrol etmek için çeşitli politikalar uygulamak durumunda kalacak ve
bunun sonucunda da enflasyon daha dalgalı bir hal alacaktır. Ayrıca Holland, enflasyon belir-
sizliğinin en iyi ölçütünün, beklenen enflasyonun tahmin hatası olduğunu vurgulamakta ve
tahmin hatasının dönem boyunca sabit olması durumunda enflasyon belirsizliğinde de bir de-
ğişimin olmayacağını ifade etmektedir.

Katsimbris (1985) enflasyon belirsizliğinin ölçütü olarak enflasyonun standart hatasını
kullandığı ve 1955:1-1983:1 dönemini kapsayan çalışmasında, 18 OECD ülkesi için enflas-
yon-enflasyon belirsizliği ilişkisini test etmiştir. Yazar öncelikle, yatay-kesit çalışmaların ül-
keler arasındaki farklılığı dikkate almadığı ve dolayısıyla yatay-kesit çalışmaların sonuçlarını
yorumlarken dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Katsimbris, daha sonra yaptığı panel
ve yatay-kesit çalışmanın sonuçlarına değinmiş ve enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında
pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu, ancak bireysel ülke deneyimlerinde bu sonucun doğrula-
namadığını rapor etmiştir.

Cukierman ve Meltzer (1986), Barro ve Gordon (1983)’un FED yaklaşımını takip ede-
rek enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini analiz etmişlerdir. Yazarlar FED gibi hiçbir
merkez bankasının enflasyonu sevmediğini ancak merkez bankalarının kısa dönemde üretim
artışı sağlamak için sürpriz ya da şok enflasyon yaratma girişiminde bulunabileceğini ifade
etmektedirler. Yazarlara göre, ekonomide belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde gelecekte
uygulanabilecek muhtemel politikalara ilişkin belirsizlik de yüksek olacağından merkez ban-
kaları sürpriz enflasyon yaratmak suretiyle kısa dönemli kazançlar elde etme yoluna gidecek-
tir. Ancak ekonomideki rasyonel karar alıcılar, beklenmeyen bu enflasyon şoku nedeniyle
gelecekte merkez bankasının yine benzer bir davranış içinde olacağını düşünerek geleceğe
ilişkin enflasyon beklentilerini arttıracaklardır. Bu ortamda sürpriz ya da şok enflasyon politi-
kasının devam ettirilmesi daha yüksek enflasyon yaratılmasını gerektireceği için, ortalama
enflasyon oranı da gittikçe artacaktır. Yani merkez bankasının fırsatçı yaklaşımı sonucunda
oluşan enflasyon belirsizliği, daha yüksek bir enflasyonun ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Sonuç olarak, Cukierman ve Meltzer (1986), enflasyon belirsizliğinin enflasyona neden oldu-
ğunu ileri sürmekteler ve yazarlar enflasyon belirsizliğini enflasyonun bir maliyeti olarak
görmemektedirler.

Enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkiyi, zamana göre değişen parametre
(time-varying-parameter) yaklaşımıyla Evans (1991), 1960-1998 dönemini ele alarak ABD
ekonomisi için ve Sauer ve Bohara (1995) ise, 1966-1990 dönemini kullanarak Almanya eko-
nomisi için test etmişlerdir. Çalışmalarda yazarlar, kısa ve uzun dönemli enflasyon belirsizliği
arasında ayırım yapmakta ve uzun dönemli enflasyon belirsizliği ile enflasyon arasında pozitif
yönlü bir ilişkinin olabileceğini ancak kısa dönemde bu ilişkinin tespit edilemeyeceğini rapor
etmektedirler. Çünkü, kısa dönemli enflasyon belirsizliği geçici şoklara bağlı iken, uzun dö-
nemli enflasyon belirsizliği para politikasındaki değişimin neden olduğu sürekli şoklara bağ-
lıdır.

Ayrıca Evans (1991), çalışmasının sonunda ele alınan dönemde ABD ekonomisinde
yüksek enflasyonun yüksek enflasyon belirsizliğine yol açtığını ifade ederken, Sauer ve
Bohara (1995) Almanya ekonomisi için enflasyonun enflasyon belirsizliğini arttırdığı şeklin-
de bir bulguya rastlayamamıştır. Yazarlar bunun muhtemel sebeplerini ise şu şekilde sırala-
maktadır: 1) Bundesbank’ın enflasyonla mücadelede FED’e kıyasla güvenirliliğinin daha
yüksek olması, 2) Tüm merkez bankaları gibi Bundesbank’ın da temel amacı fiyat istikrarını
sağlamaktır ve Bundesbank bu amacından ödün vermezken, FED zaman zaman tam istihdamı
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sağlamak amacıyla bu asli görevini ikinci plana itebilmektedir. 3) FED ve diğer merkez ban-
kaları ile kıyaslandığında Bundesbank’ın daha bağımsız hareket edebilmesi.

Ball (1992), enflasyonu önlemek isteyen (anti-enflasyonist) ve enflasyon oranlarındaki
düşüşün durgunluğa neden olmaması için enflasyona izin veren iki politika uygulayıcısının
varlığından yola çıkarak, Okun (1971) ve Friedman (1977)’nın görüşlerini teorik olarak ma-
tematiksel bir yaklaşımla ortaya koymuştur. Anti-enflasyonist politika uygulayıcısının tek
hedefi enflasyonu düşürmektir ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durgunluğun yol açtığı mali-
yete katlanmaya hazırdır. Ancak ikinci politika uygulayıcısı, enflasyona kıyasla istihdamdaki
artışa daha fazla önem vermekte ve bu nedenle enflasyonu düşürmenin ortaya çıkaracağı ma-
liyete katlanma konusunda pek istekli görünmemektedir. Ball (1992)’a göre; enflasyon oran-
larının düşük olması durumunda her iki politika uygulayıcısı da enflasyon oranını düşük dü-
zeyde tutmak isteyecektir. Ancak enflasyon oranlarının yüksek olması durumunda, sadece
anti-enflasyonist politika uygulayıcısı yüksek enflasyonun maliyetine katlanmak zorunda ka-
lacaktır. Ayrıca, yüksek enflasyon döneminde anti-enflasyonist politika uygulayıcısının ne
zaman enflasyona müdahale edeceğinin ya da iktidarın ne zaman el değiştireceğinin tahmin
edilememesi uygulanacak para politikasına ilişkin belirsizlik yaratacaktır. Sonuç olarak, eko-
nomi düşük enflasyon düzeyinde iken uygulanacak politika belli iken, yüksek enflasyon dö-
neminde uygulanacak politika belirsizdir. Dolayısıyla Cukierman ve Meltzer (1986)’in aksine
Friedman (1977) ve Ball (1992), yüksek enflasyonun yüksek enflasyon belirsizliğine neden
olacağını savunmakta ve literatürde Friedman-Ball hipotezi olarak anılmaktadırlar.

Holland (1995), gerek diğer çalışmalarla birliktelik sağlamak gerekse II.Dünya Savaşı
ve Kore Savaşı’nın etkilerini bertaraf etmek amacıyla ABD ekonomisi için yaptığı bu çalış-
mada, 1954-1990 dönemini ele almış ve enflasyon belirsizliği ölçütü olarak Joseph Livingston
tarafından hazırlanan enflasyon belirsizliği serisini kullanmıştır. Yazar, ABD ekonomisi için
yapılan tüm çalışmalarda enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki-
nin tespit edildiğini ancak, enflasyonun enflasyon belirsizliğini arttırıp arttırmadığı ya da enf-
lasyon belirsizliğinin enflasyonun bir maliyeti olup olmadığı sorusunun yanıtsız kaldığını
vurgulamıştır. Yazarın bu sorulara yanıt bulmak amacıyla yaptığı çalışmanın sonuçlarına gö-
re, yüksek enflasyonun yüksek enflasyon belirsizliğine neden olduğu şeklindeki bulgu net
iken, istatistiki olarak zayıf da olsa yüksek enflasyon belirsizliği düşük enflasyona neden ol-
maktadır. Yazar enflasyon belirsizliğinin, enflasyonu düşürme nedeni olarak da yüksek enf-
lasyonun maliyetine katlanmak istemeyen politika uygulayıcılarının gelecekteki enflasyonu
düşürmek istemelerinden kaynaklandığını ifade etmektedir.

Grier ve Perry (1998), enflasyon-enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik ilişkile-
rini Friedman (1977), Ball (1992) ve Cukierman ve Meltzer (1986)’in öncülük ettiği hipotez-
ler çerçevesinde G7 ülkeleri için test etmişlerdir. Çalışmada her iki görüşün de geçerli olduğu
yönünde bulgulara rastlanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; çalışmaya konu olan
G7 ülkelerinin tamamında enflasyon, enflasyon belirsizliğine neden olmaktadır. Ancak, enf-
lasyon belirsizliği Japonya ve Fransa’da enflasyonu arttırmakta iken, ABD, İngiltere ve Al-
manya’da enflasyon belirsizliği enflasyonu düşürücü yönde hareket etmektedir.

Davis ve Kanago (2000), yatay-kesit çalışmalarda enflasyon ve enflasyon belirsizliği
arasındaki pozitif ilişkinin net olduğunu ancak, bu pozitif ilişkinin tek ülkeli çalışmalarda
doğrulanamadığını, ayrıca pozitif ilişkinin daha çok enflasyon belirsizliği ölçüsü olarak
Livingston ve OECD tarafından hesaplanan enflasyon belirsizliği serilerini ele alan çalışma-
larda geçerli olduğunu öne sürmektedirler. Yazarlar bu görüşlerini desteklemek amacıyla
enflasyon belirsizliği ölçüsü olarak OECD tarafından hazırlanan verileri kullanmış ve arala-
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rında Türkiye’nin de bulunduğu 24 ülkede, enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini zaman
serisi ve yatay-kesit verilerden yararlanarak test etmişlerdir. Yatay-kesit çalışmanın sonucu
enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü ilişkiye işaret ederken, her bir ülke
için ayrı ayrı yapılan zaman serisi analizi sonucunda ele alınan 24 ülkenin sadece dokuzunda
pozitif ilişkiye rastlanmıştır ve bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ayrıca yazarlar eşik enflas-
yon değerini de dikkate alarak sürdürdükleri çalışmada yüzde 10’un üstündeki enflasyon ora-
nında pozitif ilişkinin net olduğunu ancak bu oranın altında pozitif yönlü ilişkinin zayıfladığı-
nı rapor etmişlerdir.

Nas ve Perry (2000), enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki nedensellik ilişkile-
rini 1960-1998 dönemi aylık verilerden yararlanarak Türkiye ekonomisi için test etmişlerdir.
Nas ve Perry (2000), enflasyon belirsizliğinin oluşturulmasında GARCH analizinden yarar-
lanmış ve analizini üç alt döneme ayırmak suretiyle sürdürmüştür. Elde edilen bulgulara göre;
net bir sonuç olmamakla beraber gerek 1960-1998 döneminde gerekse üç alt dönemde yüksek
enflasyon yüksek enflasyon belirsizliğine neden olmaktadır. Ancak, enflasyonun enflasyon
belirsizliği üzerindeki etkisi ele alınan döneme göre değişmektedir. Örneğin, enflasyon belir-
sizliği 1960-1998 döneminde enflasyonu azaltmakta iken, alt dönemlerde sonuç gecikme u-
zunluğuna göre değişmekte ve elde edilen sonuçlar her iki hipotezi de destekler nitelikte so-
nuçlar ortaya koymaktadır.

Neyaptı (2000) enflasyon belirsizliğinin ölçümünde ARCH yönteminden yararlanarak,
1982:10-1999:12 dönemi kapsayan çalışmasında, enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini
Türkiye ekonomisi için test etmiştir. Yazarın çalışmadan elde ettiği bulgulara göre, enflasyon
ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusudur ve yüksek enflasyon
daha yüksek bir enflasyon belirsizliğine yol açmaktadır.

Fountas (2001), enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini İngiltere ekonomisi için
1885-1998 dönemini ele alarak incelemiştir. Yazar İngiltere ekonomisi için yapılan bir çok
çalışmada enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu şeklinde
bulgulara rastlandığını belirtmiş ve çalışmanın literatüre katkısını ise uzun bir dönemi ele ala-
rak sonuçların istikrarlılığını ortaya koymak şeklinde ifade etmiştir. Enflasyon belirsizliğinin
ölçütü olarak GARCH yönteminden yararlanan yazar, enflasyon-enflasyon belirsizliği arasın-
daki nedensellik ilişkisini de araştırmış ve Friedman-Ball hipotezinin ve bu görüşün önemli
sonuçlarından biri olan enflasyon belirsizliğinin büyümeyi yavaşlattığı görüşünün İngiltere
ekonomisi için geçerli olduğu yönündeki bulguların güçlü olduğunu iddia etmiştir.

Fountas (2001)’deki bulgulardan hareketle Fountas, Karanasos ve Kim (2002), 1961-
1999 aylık verilerinden yararlanarak enflasyon-enflasyon belirsizliği ve büyüme ilişkisini
Japonya ekonomisi için test etmiştir. Yazarlar Japonya’yı, dünyanın en büyük ikinci ekono-
misi ve 1990’lı yıllardan sonra sahip olduğu sıfır enflasyon ve düşük büyüme oranları nede-
niyle tercih ettiklerini ifade ettikleri çalışmada, yüksek enflasyon ve bunun yol açtığı yüksek
enflasyon belirsizliğinin Japonya’da ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediğini ifade
etmişlerdir.

Kontonikas (2003) İngiltere ekonomisi için farklı enflasyon belirsizliği ölçüm metotla-
rından yararlanarak, enflasyon-enflasyon belirsizliği ilişkisini İngiltere’de 1990’lı yıllarda
uygulamaya konan enflasyon hedeflemesini de dikkate alarak, 1972-2002 dönemini kapsayan
çalışmasında test etmiştir. Enflasyon ile enflasyon belirsizliği arasında pozitif yönlü bir ilişki
bulan Kontonikas’a göre, İngiltere gibi bir çok ülkenin enflasyon hedeflemesi uygulamasına
geçtiği 1990’lı yıllardan sonra, bu ülkelerde enflasyon ve enflasyon belirsizliği, enflasyon
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hedeflemesine geçmeyen ülkelere kıyasla daha düşük düzeyde seyretmektedir. Bu ilişkinin
İngiltere ekonomisinde daha rahat gözlenebilir olduğuna dikkate çeken yazar çalışmasında,
enflasyon hedeflemesinin enflasyonu ve enflasyon belirsizliğini azalttığını rapor etmektedir.
Ayrıca İngiltere ekonomisinde ele alınan dönemde Friedman-Ball hipotezinin geçerli olduğu-
nu ifade eden yazar, yüksek enflasyon belirsizliğinin yıkıcı etkilerinden kurtulmak için enf-
lasyonun düşürülmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Telatar (2003), Türkiye’de enflasyon, enflasyon belirsizliği ve siyasi belirsizlik ara-
sındaki nedensellik ilişkilerini 1987:2001 dönemini kapsayan çalışmasında test etmiştir. Ya-
zar, enflasyon belirsizliği serisini ARCH yöntemini kullanarak elde etmekte ve siyasi belir-
sizliğin temsili ölçütü olarak da döviz kurunu kullanmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulgu-
lara göre: 1) Ele alınan dönemde tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusu olup, nedensel-
liğin yönü enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğrudur. Yani enflasyon oranı arttıkça enf-
lasyon belirsizliği de artmaktadır. Bu sonuç Nas ve Perry (2000) ve Neyaptı (2000)’nin bul-
guları ile de örtüşmektedir. 2) Siyasi belirsizlikten enflasyon ve enflasyon belirsizliğine doğru
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgulardan yola çıkan yazar,
yüksek enflasyonun düşürülebilmesi için siyasi belirsizliğin ortadan kaldırılarak istikrarın
sağlanması gerektiğini ifade etmiştir.

3. Veri Seti

Model çözümlemelerinde kullanılan veri seti, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın EVDS sisteminden temin edilmiştir. Veriler aylık olup 1987:1-2003:10 dönemini kap-
samaktadır (1987=100). Çalışmanın veri setini oluşturan INF; Tüketici Eşya Fiyatları Endek-
sinin (TÜFE) logaritmasının birinci farkını; INFUN ise GARCH yöntemi ile tespit edilen
enflasyon belirsizliği serisini göstermektedir. Söz konusu aylık seride mevsimselliğin etkisi
önemli görüldüğünden, TÜFE verisi çalışmaya başlamadan önce X12arima programı yardı-
mıyla mevsimsellikten arındırılmıştır.

4. Tanımlayıcı İstatistikler

Türkiye’de enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisini test etmeden önce, ele alınan
değişkenlere ilişkin temel istatistiki göstergeler Grafik 1 ve Grafik 2’de sunulmuştur. Grafik
1’de enflasyon ve enflasyon belirsizliğinin ele alınan dönem içerisindeki seyri görülmektedir.
Grafik 1’den de takip edileceği üzere, enflasyonun arttığı dönemlerde enflasyon belirsizliği de
artmış, enflasyonun nispi olarak daha az arttığı dönemlerde ise enflasyon belirsizliği de nispi
olarak azalmıştır. Ancak ifade etmek gerekir ki değişkenler arsındaki pozitif ilişki, özellikle
yüksek enflasyon ya da yüksek enflasyonla sonuçlanan kriz dönemlerinde daha da belirgindir.
Örneğin, 1987 erken seçimi 1994 ve 2001 ekonomik krizlerinin ardından ortaya çıkan yüksek
enflasyon, yüksek enflasyon belirsizliğine neden olmuştur. Kısaca değişkenlerin zaman içeri-
sindeki seyri, ele alınan dönem içerisinde enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasında pozitif
yönlü bir ilişkiye işaret etmektedir.

Grafik 2’de değişkenlere ilişkin serpilme diyagramı yer almaktadır. Grafikte regresyon
eğrisini gösteren düz çizginin pozitif eğimli olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenlere ilişkin
korelasyon katsayısı da hesaplanmış ve 0.18 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu önsel bulgu-
lar enflasyon ile enflasyon belirsizliğinin ele alınan dönem içerisinde pozitif yönlü bir ilişki
içerisinde olduklarını göstermektedir.
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        Grafik 1: Türkiye’de Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği (1987:1-2003:10)

                              Grafik 2: Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği

5. Ekonometrik Yöntem ve Bulgular

5.1. GARCH Analizi

           Beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark olarak ifade edilen enf-
lasyon belirsizliği, birbirine göre avantaj ve dezavantajları olan birden çok yöntem aracılığı ile
ölçülmektedir. Bunların başlıcaları: Enflasyon oranının standart sapması, enflasyon oranının
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hareketli standart sapması, enflasyon oranındaki mutlak değişimin hareketli ortalaması gibi
ölçütlerdir. Ayrıca son zamanlarda, ARIMA modeli ve son olarak ARCH/GARCH modelleri
ile yapılan analizlerle de enflasyon belirsizliği ölçülmeye çalışılmaktadır. Çalışmada enflas-
yon belirsizliğinin ölçümünde ilk kez Engle (1982) tarafından ortaya atılan otoregresif koşullu
değişen varyans (ARCH) ve Bollerslev (1986) tarafından geliştirilen, genelleştirilmiş
otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modelleri esas alınmıştır.

ARCH modelinin işleyişi aşağıdaki şekilde ele alınabilir (Gujarati, 2001, s.437-438):

k değişkenli bir regresyon modeli ele alalım;

Yt = β1 + β2X2t + ......+ βkXkt + εt (1)

(1)  numaralı denklemde (t-1) döneminde şartlı bilgi elde edilebildiği varsayımı altında
hata terimi; εt ~ N[0, (α0 + α1 + ε2

t-1)] yani εt, sıfır ortalama, (α0 + α1 + ε2
t-1) varyansla normal

dağılmaktadır. Hata teriminin sıfır ortalamaya sahip olması klasik en küçük kareler yöntemi-
nin varsayımlarından biri iken, hata teriminin t dönemindeki varyansının (t-1) döneminin hata
teriminin karesinin bir fonksiyonu olarak ele alınması ARCH modelinin getirdiği bir yenilik-
tir. Ayrıca, hata teriminin varyansının (α0 + α1 + ε2

t-1) şeklinde ifade edilmesi ARCH(1) süreci
olarak adlandırılmaktadır.

ARCH modelinin uygulamasında, nispi olarak uzun gecikmeler kullanılması ve sabit
gecikme yapısının önerilmesi nedeniyle, koşullu varyans denklemindeki parametrelere bazı
kısıtlamalar konulmuştur. Bu kısıtlamaların sağlanamaması ve negatif varyanslı parametre
tahminlerine ulaşılması sakıncasını gidermek amacıyla Bollerslev (1986), ARCH modelini
genişleterek, hem daha fazla geçmiş bilgiye dayanan hem de daha esnek bir gecikme yapısına
sahip olan bir model geliştirmiştir. Söz konusu model ARCH modeline bir alternatif değil,
ARCH modelinin eksikliklerini gidermeyi amaçladığından genelleştirilmiş ARCH ya da kısa-
ca GARCH olarak adlandırılmaktadır (Laurent ve Peters, 2002, s.29).

Şartlı varyans denkleminden yararlanarak standart GARCH(p,q) süreci, aşağıdaki şe-
kilde ifade edilebilir:

σ2
t = ω + α ε2

t-1 + β σ2
t-1 (2)

Şartlı varyansı gösteren (2)  numaralı denklem, ortalamanın (ω), ARCH teriminin (ε2
t-

1) ve GARCH teriminin (σ2
t-1) bir fonksiyonudur. Dolayısıyla GARCH(p,q) gösteriminde p

ARCH terimini ve q GARCH terimini ifade etmektedir. ARCH(q) sürecinde, koşullu varyans
yalnızca geçmiş örnek varyansların bir fonksiyonu iken, GARCH(p,q) süreci, gecikmeli ko-
şullu varyansların girişine de izin vermektedir.

Modelde kullanılan enflasyon belirsizliği serisi, 1987:1-2003:10 dönemindeki aylık
TÜFE (1987=100) verileri kullanılarak ARCH ve GARCH yöntemleri yardımıyla tespit edil-
miştir. Öncelikle durağan olmayan TÜFE serisinin logaritması ve birinci farkı alınarak dura-
ğan hale getirilmiştir. İkinci olarak; ACF ve PACF’nin korelogramına (bağ çizimi) bakılarak
enflasyonun AR(1) ve MA(1) süreci takip ettiği tespit edilmiştir. AR(1) ve MA(1) ile yapılan
modelleme sonucunda her ikisinin de anlamlı olduğu görülmüştür. AR(1) ve MA(1) ayrı ayrı
koşulmak suretiyle elde edilen sonuçların AIC ve BIC değerlerline bakılmış ve AR(1)’in AIC
ve BIC değerlerinin MA(1)’e kıyasla daha düşük olması nedeniyle AR(1) modeline karar ve-
rilmiştir. Son olarak, Tablo 1’den de takip edileceği üzere en çok olabilirlik (ML) tekniği ile
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tahmin edilen ARCH/GARCH modeli çözülmüş ve test sonucunda modelde GARCH(1.1)
etkisinin varlığı ve daha yüksek dereceden bir GARCH etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.
Enflasyon serisindeki GARCH(1.1) etkisinin varlığı, çözüm sonucunda elde edilen GARCH
varyans serisinin enflasyon belirsizliğinin bir ölçüsü olarak kullanılabileceğini göstermekte-
dir.

                                  Tablo : 1 ARCH/GARCH Test Sonuçları

Parametre
Tahmini

Standart
Hata

Z-Değeri P-Değeri

AR(1)     0.87     0.06   14.20    0.000
C     0.00     0.00    2.11    0.035
ARCH(1)     0.96     0.27    3.52    0.000
GARCH(1)     0.43     0.11    4.00    0.000

5.2. Birim Kök (Durağanlık) Testi

Regresyon denklemlerinde kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıklarının be-
lirlenmesinde, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testleri kullanılmıştır. Dickey-Fuller zaman
serilerinin durağan olup olmadıklarını belirlemek amacıyla alternatif regresyon modelleri
kullanmıştır. Bu çalışmada, hem sabitli ve trendli hem de sabitli-trendsiz modeller esas alın-
mıştır.

t

k

i
ititt YYY εβαα +∆++=∆ ∑

=
−−

1
110 (3)

t

k

i
ititt YYtrendY εβααα +∆+++=∆ ∑

=
−−

1
1210 (4)

                Tablo 2: Birim Kök (Durağanlık) Test Sonuçları

Değişkenler AIC
ADF Test İstatistiği
(Trendsiz Model)

INF 4
-3.67a

[-3.46]

INFUN 0
-4.83a

[-3.46]

Değişkenler AIC
ADF Test İstatistiği

(Trendli Model)

INF 4
-4.21a

[-3.99]

INFUN 0
-5.03a

[-3.99]
Not: Köşeli parantez içerisinde yer alan değerler yüzde 1 seviyesinde ADF
tablo kritik değerleridir. a ilgili katsayının yüzde 1 düzeyinde anlamlı oldu-
ğunu göstermektedir.

        (3) ve (4) numaralı regresyon denklemlerindeki Y, durağanlık testine konu olan de-
ğişkeni, ∆ birinci derece fark operatörünü, ε ise hata terimlerini göstermektedir. Ayrıca, ADF
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testinde bağımlı değişkenin hangi gecikmelerinin regresyon denkleminde yer alacağına karar
verilirken, Akaike (AIC) bilgi kriterinden yararlanılmıştır.

    (3) ve (4)  numaralı regresyon denklemleri çözümü sonucu elde edilen sonuçlar Tablo’2
de sunulmuştur. INF ve INFUN değişkenlerine ilişkin ADF test istatistikleri hem trendli hem
de trendsiz modelde mutlak değer olarak MacKinnon kritik değerlerinden yüksek çıkmış ve
değişkenler hem trendli hem de trendsiz modelde yüzde 1 anlamlılık düzeyinde seviyelerinde
I(0) durağan bulunmuştur.

     5.3. Nedensellik Analizi

     Nedensellik testi iki değişken arasında bir sebep-sonuç ilişkisinin olup olmadığını, eğer
varsa ilişkinin yönünü test etmek amacıyla kullanılmaktadır. Uygulamada zaman serileri ara-
sındaki nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde en sık kullanılan yöntem Granger (1969)
tarafından geliştirilen Granger nedensellik analizidir. Bu analiz aşağıdaki iki denklem kulla-
nılarak yapılmıştır:
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(5) ve (6) numaralı regresyon denklemlerinde εt ve vt hata terimlerini göstermektedir.
Modelin anlamlı sonuçlar sunabilmesi için (5) ve (6)  numaralı denklemlerin sağ tarafında yer
alan bağımsız değişken katsayılarının (βi veφ i) toplu olarak istatistiksel açıdan anlamlı olması
gerekmektedir. Sadece βi’ler toplu olarak istatistiksel açıdan anlamlı ise enflasyon belirsizliği
neden enflasyon sonuç, sadece φ i’ler toplu olarak istatistiksel açıdan anlamlı ise enflasyon
neden enflasyon belirsizliği sonuç, her ikisinin de istatistiksel açıdan anlamlı olması ise iki
yönlü bir nedensellik ilişkisine işaret edecektir.

(5) ve (6)  numaralı denklemler kullanılarak elde edilen Granger nedensellik analizi
sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, (5) numaralı denklemde AIC
gecikme uzunlukları sırasıyla 9 ve 3 bulunmuştur. F istatistiğinin değeri ise, 1.36 olup istatis-
tiksel açıdan anlamlı değildir. Diğer taraftan (6) numaralı denklemde, INF değişkeninin işareti
pozitif ve φ i parametresinin F değeri 6.53 olarak bulunmuş olup yüzde 1 anlamlılık düzeyin-
de istatistiksel açıdan anlamlıdır. Elde edilen bu sonuç, enflasyondan enflasyon belirsizliğine
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret etmektedir.

Tablo 3: Granger Nedensellik Analizi Sonuçları

Denklem No: AIC F-istatistiği P-değeri
(5) (9-3) 1.36 0.250
(6) (8-1) 6.53a 0.000

           Not: a ilgili katsayının %1 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir.
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5.4. Varyans Ayrıştırması

Değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı etkinin belirlenmesinde kullanılan varyans ay-
rıştırması, değişkenlerin kendilerinde ve diğer değişkenlerden birinde meydana gelen şokların
kaynaklarını yüzde olarak ifade eder. Yani, değişkenlerde meydana gelecek bir değişmenin
yüzde kaçının kendisinden ve diğer değişkenlerden kaynaklandığını gösterir. Bir değişkende
meydana gelen değişmelerin tamamı kendisindeki şoktan kaynaklanıyorsa, bu durum değiş-
kenin dışsal olarak hareket ettiğini, modeldeki diğer değişkenlerden kaynaklanıyorsa değişke-
nin içsel olduğunu gösterir. Varyans ayrıştırması aynı zamanda değişkenler arası nedensellik
ilişkilerinin derecesi konusunda da bilgi verir.

Grafik 3’de VAR analizi sonucu elde edilen enflasyonun varyans ayrıştırması verilmiştir.
Görüleceği üzere, dönem boyunca enflasyonun tahmin hata varyansının hemen hemen tama-
mı kendisi tarafından açıklanmakta ve enflasyon belirsizliğinin söz konusu varyansı açıkla-
madaki gücü sınırlı kalmaktadır. Bu sonuç, nedensellik analizi sonucunda elde edilen enflas-
yon belirsizliğinden enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığı yönündeki bulguyu
destekler niteliktedir.

Grafik 3: Enflasyonun Varyans Ayrıştırması (%)
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Grafik 4: Enflasyonun Varyans Ayrıştırması (%)
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Enflasyon belirsizliğinin varyans ayrıştırmasın yer aldığı Grafik 4 incelendiğinde elde
dilen bulgular: 1) İki dönem boyunca enflasyon belirsizliğinin tahmin hata varyansının büyük
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bir kısmı kendisi tarafından açıklanmakta; 2) Üçüncü dönemden itibaren ise enflasyonun da
söz konusu varyansı açıklamaya başladığı görülmektedir. 3) Ele alınan onuncu dönemin so-
nunda, enflasyon belirsizliğinin tahmini hata varyansının yüzde 57’si kendisi tarafından yüzde
43’ü ise enflasyon tarafından açıklanmaktadır. 4) Elde edilen bu sonuç, enflasyondan enflas-
yon belirsizliğine doğru olan nedensellik ilişkisini doğrulaması bakımından da önem taşı-
maktadır.

5.5. Etki-Tepki Analizi

Etki-tepki analizi, sistem içerisindeki değişkenlerin birinde meydana gelecek bir stan-
dart hatalık şoka diğer değişkenlerin vereceği tepkiyi göstermektedir. Etki-tepki analizi so-
nuçlarının grafiksel gösterimi, serilerin değişik şoklar karşısındaki tepkilerinin seyrini görsel
olarak sunmakta pratik bir yol olmaktadır. Grafiksel gösterimde genel kabul gören görüş ise,
şokların anlamlılığını gösteren güven aralığı sınırlarının da grafiğe yansıtılması şeklindedir.
Bu amaçla standart hatalar, 1000 tekrar içeren Monte Carlo yöntemi ile hesaplanmış ve stan-
dart hata sınırları (+/-2 standart sapma) da etki-tepki sonuçlarının gösterildiği grafiğe dahil
edilmiştir.

Enflasyonda meydana gelen bir standart hatalık şokun enflasyon belirsizliğini nasıl et-
kilediğini gösteren Grafik 5 incelendiğinde; enflasyondaki şokun, enflasyon belirsizliğini ele
alınan dönem boyunca pozitif yönde etkilediği; ancak güven aralığı sınırlarının da dikkate
alınması durumunda bu etkinin altıncı döneme kadar etkili olduğu, altıncı dönemden sonra ise
etkinin kaybolduğu ve dönem sonunda belirsiz duruma düştüğü görülmektedir.

Grafik 5: Enflasyondaki Bir Standart Hatalık Şok Karşısında
Enflasyon Belirsizliğinin Tepkisi

            Grafik 6’da enflasyon belirsizliğindeki bir şok karşısında enflasyonun gösterdiği tepki
yer almaktadır. Enflasyon belirsizliğindeki şok enflasyonu beşinci döneme kadar negatif yön-
de etkilemektedir. Güven aralığı sınırlarının dikkate alınması durumunda ise negatif etkinin
sadece ikinci dönemde söz konusu olduğu, ikinci dönemin dışında ise etkinin belirsiz olduğu
görülmektedir. Bu durum, nedensellik ve varyans ayrıştırması analizleri tarafından ortaya
konan enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığını
doğrulamaktadır.
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Grafik 6: Enflasyon Belirsizliğindeki Bir Standart Hatalık Şok Karşısında
Enflasyonun Tepkisi

6. Enflasyon Hedeflemesi Enflasyon Belirsizliğini Azaltmada Bir Rol
    Üstlenebilir mi?

            Ampirik çalışma yüksek enflasyonun yüksek enflasyon belirsizliğine yol açtığını yani
Friedman-Ball hipotezinin Türkiye ekonomisinde geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Do-
layısıyla enflasyon belirsizliğinin ekonomide yol açtığı tahribatın önüne geçilmek isteniyorsa,
öncelikle enflasyon oranının düşürülmesi gereği anlaşılmaktadır. Son yıllarda çeşitli ülkelerde
enflasyonu kontrol altına almak amacıyla uygulanan para politikası stratejisinin enflasyon
hedeflemesi olduğu dikkate alındığında, bu başlık altında enflasyon hedeflemesinin enflasyon
belirsizliğini azaltmadaki muhtemel rolü tartışılacaktır. Diğer para politikası stratejilerinde
olduğu gibi, enflasyon hedeflemesi stratejisinin de bir takım karakteristik özellikleri söz ko-
nusudur. Örneğin, merkez bankasının tam bağımsız, temel amacının fiyat istikrarını sağlamak
olması, para politikasının en üst düzeyde şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesi ve
hedef enflasyon oranının nokta veya bant şeklinde kamuoyuna açık bir taahhüt şeklinde ilan
edilmesi gibi bir takım özellikleri söz konusudur.

            Belirtilen bu özelliklerin de katkılarıyla, enflasyon hedeflemesini uygulayan ülkelerde
ekonomide istikrarlı bir ortamın sağlanabildiği görülmektedir. Bu kapsamda, iktisadi kontrat-
ların uzun vadeli yapılması, çalışma hayatının daha istikrarlı bir hale gelmesi, enflasyon ve
enflasyon belirsizliğinin azalması ve nominal ve reel faiz oranlarının düşmesi gibi olumlu
gelişmelerin olduğu izlenebilmektedir.

        Enflasyon hedeflemesini uygulayan ülkelerden Kanada’ya bakıldığında bu gelişmelerin
bazılarını gözlemlemek mümkündür. Nitekim, 1978 yılında ortalama kontrat süresi 18.9 ay
iken enflasyon hedeflemesine geçilmesinden sonra bu süre 35.3 aya kadar uzamıştır. Ayrıca,
1975-1979 döneminde grev ve lokavtlardan doğan iş kaybı süresi ortalama olarak 8 210 000
iş günü iken, bu süre 1995-2000 döneminde 2 692 000’e kadar düşmüştür (Aba, 2001, s.3).
Benzer şekilde İngiltere’de de enflasyon hedeflemesine geçilen 1992 yılından sonra hem enf-
lasyon ataletinde hem de enflasyon belirsizliğinde sürekli düşüşlerin olduğu gözlenmiştir
(Kontonikas, 2002, s.13).



Yrd. Doç. Dr. Haydar Akyazı – Seyfettin Artan

16

        Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere enflasyon hedeflemesine geçilmesi ile
birlikte, enflasyon, nominal ve reel faiz oranlarının azalabildiği görülmektedir. Ayrıca düşen
enflasyon ve faiz oranlarına paralel olarak, iktisadi kontratların da uzun vadeli yapılması
mümkün olabilmektedir. Diğer yandan, hedef enflasyon oranının merkez bankasınca (bazı
ülkelerde merkez bankası ve hükümetle birlikte) kamuoyuna dar bir bant veya nokta şeklinde
ilan edilmesi sayesinde karar alıcılar için bu hedef, güçlü ve güvenilir bir çapa rolü oynaya-
bilmektedir. Böylece karar alıcı birimler kararlarını geçmiş enflasyona değil, taahhüt edilen ya
da hedeflenen enflasyona bakarak verebileceklerdir. Muhtemel bu gelişmelerle birlikte, enf-
lasyon hedeflemesinin enflasyon ve enflasyon belirsizliğini azaltması söz konusu olabilecek-
tir.

7. Sonuç ve Değerlendirme

Çalışmada GARCH yöntemi kullanılarak oluşturulan enflasyon belirsizliği ile enflas-
yon arasındaki ilişki 1987:1-2003:10 dönemini kapsayan aylık verilerle Türkiye örneği için
test edilmiştir. Enflasyon ve enflasyon belirsizliği arasındaki ilişkinin ortaya konmasında
Granger nedensellik analizi, varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizlerinden yararlanılmıştır.
Granger nedensellik analizi, enflasyondan enflasyon belirsizliğine doğru pozitif ve tek yönlü
bir nedensellik ilişkisinin varlığına işaret ederken, varyans ayrıştırması ve etki-tepki analizleri
bu bulguyu doğrular niteliktedir. Granger nedensellik analizi, Türkiye’de ele alınan dönem
içerisinde yüksek enflasyonun yüksek enflasyon belirsizliğine yol açtığını ortaya koymakta-
dır. Elde edilen bu sonuç, Friedman-Ball hipotezini Türkiye örnek olayı için desteklemekte-
dir. Yani enflasyon belirsizliği, enflasyonun ekonomide yol açtığı tahribatlardan biridir ve
Türkiye ekonomisinin yaşadığı yüksek enflasyon süreci sonucunda ortaya çıkmıştır.

1970’li yılların sonlarından itibaren enflasyonun yıkıcı etkisiyle boğuşmaya başlayan
Türkiye ekonomisinde enflasyon, zaman içerisinde atalet kazanarak ekonomiye verdiği tahri-
batı arttırmıştır. Türkiye ekonomisinin yaşadığı gerek yüksek enflasyon gerekse çalışmada
elde edilen bulguların da desteklediği gibi bu enflasyonun yol açtığı enflasyonun belirsizliği,
enflasyonun maliyetini giderek arttırmıştır. Yapılan ampirik çalışmanın sonuçları göstermek-
tedir ki, enflasyon belirsizliği bir neden değil sonuçtur. Dolayısıyla enflasyon belirsizliğinin
ekonomide yarattığı tahribatın önüne geçilmek isteniyorsa mutlaka enflasyon oranları aşağıya
çekilmelidir. Bunun için enflasyon hedeflemesi stratejisi bir alternatif olabilir. Çünkü enflas-
yon hedeflemesinin sahip olduğu şeffaflık, hesap verebilirlik ve tam bağımsız merkez bankası
gibi temel özellikleri, enflasyonu ve dolayısıyla enflasyon belirsizliğini azaltabildiği mevcut
uygulamalardan da anlaşılmaktadır. Ele alınan dönem içerisinde enflasyonu önlemeye yönelik
bir çok istikrar programı yürürlüğe konulmuş ise de kısa dönemli başarılar dışında süreklilik
arz eden bir kazanım sağlanamamıştır. Ancak, 2001 krizi sonrasında IMF ile yapılan 2002-
2004 dönemini kapsayan anlaşma ve bu kapsamda yürütülen örtük enflasyon hedeflemesi ilk
sonuçlarını vermeye başlamıştır. Nitekim uzun bir aradan sonra Türkiye’de tek haneli enflas-
yon rakamları konuşulur hale gelinmiştir.

Türkiye’de son birkaç yıldır TC Merkez Bankası’nın uygulamakta olduğu para politi-
kalarına yakından bakıldığında ise, stratejinin iktisadi kararların geçmiş enflasyona göre de-
ğil; gelecek enflasyona göre alınması temeline dayalı olduğu görülecektir. Bu kapsamda örtük
bir şekilde uygulanmakta olan enflasyon hedeflemesi stratejisinin bu amaca önemli ölçüde
hizmet etmekte olduğu söylenebilir. Nitekim, TC Merkez Bankası’nın yapmış olduğu beklenti
anketlerine bakıldığında enflasyon bekleyişlerinin özellikle son birkaç yılda ciddi bir şekilde
düştüğü görülmektedir. Bekleyişlerdeki bu azalış sürecinin, açık enflasyon hedeflemesine
geçilmesi halinde daha da güçlü ve kalıcı hale geleceği muhakkaktır.
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Bankaların Risk Yönetimi Çalışmaları Hakkında
Değerlendirme

Risk Yönetimi ve Uygulamaları Esasları Çalışma Grubu*

            Türk bankalarındaki risk yönetimi uygulamaları hakkında hazırlanan aşağıdaki çalışmanın
anket soruları, Risk Yönetimi ve Uygulamaları Esasları Çalışma Grubu'nca oluşturulmuş, değerlendirmeler ise
Çalışma Grubu üyeleri Hasan Candan (T. İş Bankası A.Ş.), Seda Şahinci (Koçbank A.Ş.), Şebnem Sözen
(Akbank T.A.Ş.), Belma Özçoban (Tekstil Bankası A.Ş.) ve Arzu Burnaz (Akbank T.A.Ş.) tarafından
yapılmıştır.

1. Giriş

Risk yönetimi, çağdaş kuruluşlar için temel becerilerden birisidir. Karşı karşıya kal-
dıkları riskleri kadere bırakan kuruluşlar ile iyi risk yönetimi yapabilenler arasında, alacakları
ödül ve ceza bakımından keskin ayrımlar bulunmaktadır. Teknolojik ilerleme ve küreselleşme
olguları, bankaların faaliyetlerindeki belirsizliği ve maruz kaldıkları sistemik risklerin
doğasını kalıcı şekilde değiştirmiştir.

           Ülkemizde son yıllarda yaşanan finansal krizler, ekonominin tümünü etkilemiş, en
büyük olumsuz etkiye bankacılık sistemi maruz kalmıştır. Uluslararası boyuttaki gelişmeler
de aynı zaman dilimlerinde ortaya çıkmış; küreselleşmenin boyutlanması ve teknolojiye olan
bağımlılığın giderek artması uluslararası finans kesiminin temel gündemini oluşturmuştur. Bu
gelişmeler bankacılıktaki risk yönetiminin artan öneminin başlıca nedenleridir. Ülkemizdeki
somut gelişmeler, risk yönetiminin kavram olarak mevzuata girmesiyle başlamıştır. İlk defa
Bankalar Kanununda ifadesini bulan düzenlemeler, 8 Şubat 2001 tarihinde yayımlanan
Yönetmelik ile ayrıntılandırılmıştır. 2001 yılındaki uyum süresinin ardından, 2002 yılından
itibaren bankaların mevzuatın öngördüğü çerçevede çağdaş risk yönetimi sistemleri kurma
yolunda önemli bir mesafe katettikleri görülmektedir. Bir yılı uyum hazırlıkları ile geçse de
üç yıldır Türk bankalarının hayatında yer alan risk yönetimi uygulamalarının yönetişimsel
boyutu ve teknik yeterlilikleri bakımından ne aşamada olduğunun saptanmasının yararlı
olacağı düşüncesinden hareketle, Türkiye Bankalar Birliği nezdinde 1999 yılından bu yana
faaliyet gösteren Risk Yönetimi ve Uygulamaları Esasları Çalışma Grubunca bankalara
yönelik bir anket düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda düzenlenen ankete 25 banka
katılmıştır. 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle düzenlenen ankete katılan bankaların; 12’si özel
sermayeli, 7’si Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli, 3’ü kamu sermayeli mevduat
bankası ve 3’ü de mevduat kabul etmeyen banka kapsamında değerlendirilen bankalardır. Söz
konusu bankaların 30 Eylül 2003 tarihi itibariyle 175,7 katrilyon düzeyinde olan aktif
toplamı, sektörün aynı tarihteki aktif toplamı olan 225 katrilyon TL’nin yüzde 78’ini
oluşturmaktadır. Bu itibarla temsili çoğunluğun sağlandığı anket çalışmasında “Bankalarda
Risk Yönetimi Uygulamaları”na ilişkin sorular; organizasyon yapısı, yasal düzenlemeler,
politika ve prosedürler, yönetişim, piyasa riski, aktif - pasif yönetimi, kredi riski ve

* Çalışma Grubu Üyesi Bankalar: Akbank T.A.Ş. - Finans Bank A.Ş. - Denizbank A.Ş. - Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. - Tekstil Bankası A.Ş. -Türkiye Garanti Bankası A.Ş. - Şekerbank T.A.Ş. - Türkiye İş Bankası A.Ş.
Oyak Bank A.Ş. - TC Ziraat Bankası A.Ş. - Türkiye Halk Bankası A.Ş. - Türk Ekonomi Bankası A.Ş. - Türkiye
Kalkınma Bankası A.Ş. - Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. - Koçbank A.Ş. - Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
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operasyonel risk olmak üzere sekiz alt başlık altında değerlendirilmiş ve sonuçlara ilişkin
detaylara bu çalışmada yer verilmiştir.

2. Organizasyon Yapısı

            Ülkemizdeki risk yönetimi düzenlemeleri iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi
fonksiyonlarının bağımsız olarak yapılandırılmasını öngörmektedir. Risk yönetimi fonksiyo-
nunun nasıl bir organizasyonel yapıda icra edildiğine ilişkin anket sorusuna, kamu sermayeli
bankaların tümü, özel sermayeli bankaların yüzde 75’i, yabancı bankaların yüzde 57’si ve
mevduat kabul etmeyen bankaların yüzde 33’ü olmak üzere, tüm katılımcı bankaların yüzde
68’i bağımsız bir risk yönetimi birimi veya bağımsız birer piyasa, kredi, operasyonel risk
birimleri bulunduğu yönünde yanıt vermiştir.

Risk yönetimi, iç kontrol birimleri ile teftiş kurullarında çalışan kişi sayılarına ilişkin
soruya verilen yanıtlar değerlendirildiğinde; Tablo 1’den de izlenebileceği gibi, özel serma-
yeli bankalarda teftiş kurullarının, kamu bankalarında iç kontrol merkezlerinin, yabancı
bankalarda ise risk yönetimi birimlerinin daha fazla çalışanı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tablo 1 – Katılımcı bankaların iç denetim ve risk yönetiminde görevli çalışan sayıları

Risk
Yönetimi

İç Kontrol
Merkezi

Teftiş
Kurulu Toplam

Özel Bankalar 112 292 638 1042
Yabancı Bankalar   41   19   19    79
Kamu Bankaları  48 513 355 916
Mevduat Kabul Etmeyen Bankalar   5    5    4  14
Toplam 206 829 1016 2051

           Katılımcı bankaların yüzde 96’sı teftiş kurulundan bağımsız bir iç kontrol fonksiyonu-
nun bulunduğunu belirtmiştir.

3. Yasal Düzenlemeler

Bankalarda risk yönetimi fonksiyonunu icra etmekte olan birimlerin temel görevleri
risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, yönetilmesi ve raporlanması şeklinde özetlenebilir.

Risklerin raporlanması süreci, risk yönetimi fonksiyonunu icra etmekte olan birimlerin
üst düzey yönetimlerine yaptıkları dahili raporlamalar ve Bankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu’na (BDDK) yapılan yasal raporlamalar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Söz
konusu yasal raporlamalar (IR100U, Risk Matrisi, Sermaye Yeterliliği vb.) ankete katılan
bankaların büyük çoğunluğunda risk yönetimi birimleri tarafından yapılmaktadır.

Risklerin belirlenmesi ve ölçülmesi kapsamda geçekleştirilen modelleme çalışmaları
BDDK ve uluslararası düzenlemelere koşut olarak yürütülmektedir. “Bank for International
Settlements (BIS)” nezdindeki Basel Komitesi tarafından yayımlanan yeni sermaye düzenle-
melerinin (Basel II) 2007 yılında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Basel II’nin Türk
bankacılık sistemine olası etkilerinin saptanması amacıyla bankaların büyük çoğunluğunun
katılımıyla yapılan Sayısal Etki Çalışmasının (QIS-TR) sonuçları ışığında; Türk Bankalarının,
Basel II’ye uyum çerçevesinde başlatmış oldukları risklerin daha duyarlı hesaplanmasına
yönelik faaliyetler halen devam etmektedir. Anket yanıtlarının incelenmesinden, sistem
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genelindeki genel durumun Basel-II’ye yönelik öğrenme ve algılama evresinde olduğu
anlaşılmaktadır.

4. Risk Politikaları ve Prosedürler

Risk yönetimi fonksiyonunun yürütülmesine ilişkin politika ve prosedürlerin oluştu-
rulmasında tüm bankaların faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğu ve bu sürecin yüzde 56
oranında tamamlanmış olduğu görülmektedir.

5. Yönetişim

Risk Yönetimi Uygulamaları anketi, bankaların yönetişime olan yaklaşımlarını ve risk
bakışlı bir yönetişim ortamının mevcut olup olmadığını da ortaya çıkarma amacıyla risk
yönetimi sürecinin bankanın yönetim ve karar alma sürecindeki etkililiğini sorgulayan sorular
yöneltmiştir.

Ankette risk komitelerinin aldıkları kararların icracı birimlerin uygulamaları üzerinde
etkisi olup olmadığı sorusuna verilen yanıtlar Grafik 1’de görülmektedir.

Grafik 1 – “Risk komiteleri toplantılarında icracı birimlerin uygulamalarını etkileyen kararlar alınmakta mıdır?”
sorusuna verilen yanıtlar.
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Risk yönetiminin hangi alanlarında danışmanlık hizmeti alındığı sorusuna verilen ya-
nıtlardan ankete katılan bankaların yüzde 46’sının risk yönetimi konusunda harici danışman-
lık hizmeti aldığı görülmektedir. Yanıtların incelenmesinden,

− danışmanlık hizmeti alan bankaların büyük çoğunluğunu özel sermayeli ticari bankala-
rın oluşturduğu,

− alınan danışmanlığın genel olarak piyasa ve kredi riski konularında yoğunlaştığı,
− danışmanlık alan yabancı bankaların bu hizmeti yurtdışı merkezlerinden sağladıkları

belirlenmiştir.
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Diğer taraftan, risk yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti alan bankaların biri hari-
cinde tamamında risk komiteleri, icracı birimlerin uygulamalarını doğrudan etkileyen ya da
tavsiye niteliğinde kararlar almaktadır.

Ankete yanıt veren bankaların yüzde 80’inde risk yönetimi grupları, yeni ürün ve faa-
liyetlerin tasarım sürecine katılmaktadır.

Bankalarda iyi yönetişim ortamının tesisi, etkili bir risk yönetimi örgütlenmesi ve et-
kin iletişim, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlandığı yapının oluşturulmasıyla olanaklıdır.
Gerek teknik altyapısı, gerekse de örgütsel bağımsızlığı anlamında risk yönetimi sistemine
banka örgütünde gereken önemin ve desteğin verilmesi, iyi yönetişimin sağlanması bakımın-
dan risk yönetimi fonksiyonunun payına düşen bir gerekliliktir. Etkili risk yönetiminin
sağlanabilmesi için gelişmiş risk ölçme ve raporlama tekniklerinin kullanılması, risk ölçüm ve
değerlendirmelerinin bankanın karar süreçlerinde dikkate alınması gereklidir. Burada
uygulanan risk metodolojilerinin gelişmişliği, yeni ürün ve uygulamalar dahil bankanın icracı
fonksiyonlarında risk yönetimi fonksiyonunun etkinliği şarttır.

6. Piyasa Riski

Risk Ölçüm Metodolojileri: Anket sonuçları, 8 Şubat 2001 tarihli Risk Yönetimi Yö-
netmeliğinden sonra Türk bankacılık sisteminin piyasa riski ölçüm sistemlerini kurmakta
oldukça hızlı davrandığını göstermektedir. Katılımcı bankaların tamamı, yasal sermaye
yeterliliği hesabı için gerekli olan piyasa riskine maruz tutarın belirlenmesinde Standart
Metodu kullanmaktadır. Bunun yanısıra, bankaların yüzde 76’sı daha hassas risk ölçümünü
sağlamak için banka dahilinde Riske Maruz Değer (RMD) modelleri  oluşturmuş, ticari
yazılım satın almış ya da danışmanlık firmalarından bu konuda yardım almıştır. Bu kapsam-
daki bankalar kendi iç modelleri ile günlük, haftalık ve aylık bazda piyasa riski hesaplamaları
yapmakta, çıkan sonuçları ilgili birimler ve üst yönetimleriyle ile paylaşmaktadır. Piyasa riski
modeli kullanan bankalar, modellerinin etkinliğini geriye dönük testlerle gözden geçirmekte-
dir.

Bankaların RMD yöntemleri haricinde kullanmakta olduğu yöntemler arasında piyasa
riskine maruz alım-satım portföylerindeki olağanüstü kazanç veya kayıplara neden olabilecek
faktörleri kapsayan stres testleri ve senaryo analizleri de yer almaktadır. Anketi yanıtlayan
bankaların yüzde 37’si senaryolarını piyasa faktörlerine ilişkin gelecek beklentilerine göre,
yüzde 37’si ise tarihsel trendi dikkate alarak belirlediklerini ifade etmiştir.

Ekonomik Sermaye: RMD modeli kullanan bankaların yüzde 68’i Riske Maruz Değer
sonuçlarına göre ekonomik sermaye hesaplaması yaptığını açıklamıştır.

Piyasa Riski Limitleri: Bankaların piyasa riski yönetimi sürecinde icracı birimlerin
risk almasına sınırlama getiren risk limiti yapıları kurdukları görülmektedir:

Piyasa riski limitlerinin uygulanmasına yönelik sorunun yanıtlarından, bankaların al-
dıkları riskleri yönetme / azaltma çabalarının sadece ölçüm yapmak ve raporlamak ile sınırlı
olmadığını, ölçüm sonuçlarının bankanın süreç ve faaliyetlerinde etkili olmasını sağlamaya da
yönelik olduğunu ortaya koymaktadır.

Ankete katılan bankaların yüzde 44’ünde piyasa riskinin yönetiminde pozisyon limit-
leri, “stop-loss” limitleri ve Riske Maruz Değer Limitleri birarada kullanılmaktadır. Katılımcı
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bankaların yüzde 88’i tesis edilen limitlerin uygulanmasına ilişkin prosedürlerini oluşturduk-
larını, yüzde 70’ine yakın bir bölümü ise risk ölçüm sonuçlarını karar alma süreçlerine dahil
ettiklerini belirtmişlerdir.

Grafik 2 – Bankalarca uygulanan piyasa risk limitleri

7. Aktif Pasif Yönetimi

Türk bankacılık sistemi bilançosunun en dikkat çekici özelliklerinden biri pasifinin kı-
sa vadeli kaynaklardan, aktifinin ise uzun vadeli varlıklardan oluşmasıdır. Bu özelliği
itibariyle aktif-pasif riskinin yönetiminde likiditenin özel önem taşıyan bir yanı mevcuttur.
Likit olmayan aktif ve pasif kalemlerin vade uyuşmazlığından doğan faiz ve likidite riskinin
yönetilmesinde katılımcı bankaların yüzde 88 oranında bir yaygınlıkla durasyon analizi
yöntemini kullandığı görülmektedir. Bu bankaların dağılımı Grafik 3’de görülmektedir.

Grafik 3 – Durasyon analizi kullanan bankaların dağılımı

Bankaların yüzde 60’ı durasyon analizi yöntemi dışında, faiz oranı şokları, riske ma-
ruz net faiz geliri, riske maruz net ekonomik değer yöntemlerinden en az birini faiz riskini
ölçmek için kullandıklarını belirtmişlerdir.
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Katılımcı bankaların yüzde 72’si ani bir likidite ihtiyacını karşılayamama, vadesi ge-
len taahhütlerini yerine getirememe veya yeni işlemlere girememe riski olarak tanımlayabile-
ceğimiz likidite riskini kendi hesaplama yöntemleriyle ölçmektedir. Ölçüm yapan bankaların
yüzde 76’sı ölçüm sonuçlarını karar alma süreçlerine dahil ettiklerini belirtmişlerdir.

Grafik 4 – Likidite riski ölçümü yapan bankaların dağılımı

8. Kredi Riski

Kredi riski, ülkemiz bankalarının risk ölçme, izleme ve raporlama süreçleri konusunda
en çok hassasiyet gösterdikleri risk kategorisidir. Anketin kredi riskine ilişkin sorularına
verilen yanıtlardan,

− bankaların yüzde 88’inin kredi riskini ölçmede bir derecelendirme sistemi kullandığı,

− kullanılan derecelendirme sistemlerinin çoğunlukla kurumsal ve ticari müşteri grupla-
rına yönelik olduğu,

− bankaların çok büyük çoğunluğunun derecelendirme sisteminin nicel unsurların
yanısıra nitel unsurları da dikkate aldığı,

− çoğu sistemin derecelendirenin kanaatine de yer verdiği,

− derecelendirme sistemlerinin çoğunluğunun 10 ve daha az derecelerden oluştuğu,

− derecelendirmeye ilişkin prosedürün çoğu bankada yazılı olarak mevcut olduğu,

− tayin edilmiş derecelerin gözden geçirilmesinde çoğu bankanın periyodik bir uygula-
masının bulunmadığı,

− derecelendirme sistemi bulunan bankaların yüzde 55’inin sistemlerinin Basel II dü-
zenlemelerine paralellik gösterecek şekilde kredi ürünü derecelendirmesini de kapsa-
dığı,

− çoğunluğu oluşturan bir grup bankada kredinin temerrüde düşme olasılığını tahmine
yönelik bir modelin kullanılmakta olduğu ya da bu konuda çalışma sürdürüldüğü,
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− kredi riski derecelendirme sistemlerinin en çok kredi tahsisi ile devam ve tasfiye ka-
rarlarında etkili olduğu, önemli sayıda bankanın fiyatlama ve karşılık ayrılmasında da
yararlandığı, bazı bankaların derecelendirme sonuçlarını, ayrıca, teminat koşullarını
belirleme, kredi riski limitlerini saptama ve kredi portföyü riskinin raporlama hususla-
rında da kullandıkları,

− bankaların büyük çoğunluğunda (yüzde 86), derecelerin, pazarlama fonksiyonunu
yürüten kişilerden bağımsız kişilerce tayin edildiği,

− ankete katılan 25 bankadan üçünde “default” (temerrüde düşme) tanımının yapılmamış
olduğu, bankaların çoğunluğunun temerrüde düşmüş kredide geri dönmeme oranı bil-
gisine sahip olmadığı, büyük çoğunluğun temmerüt durumları arasındaki korelasyonu
ve kredilere ilişkin beklenen ve beklenmeyen zararları hesaplayamadığı,

− bankaların kullandıkları kredi riskine maruz değer modellerinin neredeyse tamamının
banka dahilinde geliştirilmiş modeller olduğu,

− katılımcı bankaların yüzde altmışının kredi konsantrasyon limiti uygulamasına sahip
olduğu,

− Bankaların büyük çoğunluğunda kredi riski ölçüm sonuçlarının bankanın kredi politi-
kalarının oluşturulmasında kullanıldığı,

görülmektedir.

9. Operasyonel Risk

Anket sonuçları, bankalarca operasyonel risk yönetiminin, piyasa riski ve kredi riskine
göre geri planda tutulduğu yolundaki genel kanıyı destekler niteliktedir. Operasyonel risk
yönetimi konusundaki metodolojik ve tekniğe özgü standartların ve sınırların çok net
olmamasının, anket sonuçlarının mevcut durumdan daha iyimser bir tablonun sergilenmesine
yol açtığı inancındayız.

Grafik 5 – Operasyonel risk noktalarını belirlemiş bankaların dağılımı
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Operasyonel riskin yönetimi konusunda, özel sermayeli bankaların görece ileri bir
noktada olduğu, daha geniş bir çalışma alanı belirledikleri; öte yandan, kamu sermayeli
bankaların konuyla oldukça ilgili oldukları görülmektedir. Operasyonel risk yönetiminin ilk
adımı, kurum faaliyetlerine özgü operasyonel risk noktalarının mümkün olan en geniş
çerçevede tanımlanmış olmasıdır. Anket sonuçları, bankalarımızın bu yönde bir faaliyet
içinde olduğunu, ancak söz konusu aşamanın tüm bankalarca tamamlanmamış olduğunu
göstermektedir. Ankete katılan 25 bankadan 19’u “tüm operasyonel risk noktalarının
belirlenip belirlenmediği” yolundaki soruya “evet” yanıtını vermiş, bu yanıtın dağılımı ise
Garfik 5’de görüldüğü gibi olmuştur.

İş Sürekliliği Planlaması: Bankacılık faaliyetlerinin her koşulda devamının sağlana-
bilmesi için bankaların “İş Sürekliliği Planı (Business Continuity Plan)”na sahip olmaları ve
bu planların uygulanabilir olması gereklidir. İş sürekliliği ile ilgili olarak ankette yer verilen
soruya alınan yanıtlar, konunun öneminin bankalarımızca bilindiği ve bu doğrultudaki
çalışmaların yüzde 52 oranında tamamlandığı, yüzde 36 oranında da proje aşamasında olduğu
göstermektedir. Bankalarımızın sadece yüzde 12’si böyle bir planın henüz mevcut olmadığı
yanıtını iletmişlerdir.

Grafik 6 – İş sürekliliği planlarıyla ilgili durum

Grafik 7’de görüldüğü üzere iş sürekliliği planına sahip bankaların yüzde 46’sı özel
sermayeli, yüzde 46’sı yabancı, yüzde 8’i ise mevduat kabul etmeyen bankalardır.

Grafik 7 - İş sürekliliği planına sahip bankaların dağılımı
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             Bilgi Güvenliği Politikası: Bilgi işlem suçlarının ve bilgi güvenliği açıklarından
doğan operasyonel zararların yaygınlığı dolayısıyla, bankalarımızın personelini eğitici ve
uyarıcı nitelik taşıyan yazılı bilgi güvenliği politikalarına sahip olmaları ve bu politikaların
uygulanmasının sağlamaları önem taşımaktadır.

            Anket sonuçlarına göre; bankalarımızın yüzde 76’sı yazılı bilgi güvenliği politikasına
sahiptir. Bu bankaların dağılımı Grafik 8’de görülmektedir.

Grafik 8 - Yazılı bilgi güvenliği politikasına sahip bankaların dağılımı

Bankalarımızca, çalışanların banka risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulle-
rinden haberdar edilmesinde, mevcut tüm imkanların (toplantı, intranet, eğitim, vb.) kullanıl-
dığı belirlenmiştir.

10. Sonuç

Türkiye Bankalar Birliğince bankacılık sistemindeki risk yönetimi uygulamalarının
geldiği noktayı belirlemeye yönelik olarak düzenlenen ankete bankalar tarafından yüksek
seviyede ilgi gösterilmiştir.

Gerek sistemin bütününün ne aşamada olduğunu göstermesi, gerekse de bankaların
münferiden kendi durumlarını sistem geneliyle kıyaslamalarına olanak tanıması açılarından
anket anlamlı sonuçlar üretmiştir.

Anketten çıkan en önemli sonuçlardan birisi, bankalarda çağdaş risk yönetimi teknik-
lerinin ve sistemlerinin uygulanmaya başlanmasının yasal düzenlemelerin dayatmasıyla
başladığı, ancak, süreç içerisinde sistemdeki çoğu banka açısından risk yönetiminde ulaşılan
seviyenin mevzuatın öngördüğü çerçevenin ötesine geçtiği bulgusudur. Örneğin, istisnasız
tüm bankalar piyasa risklerini denetim otoritesine “Standart Yöntemi” kullanarak raporla-
makta, diğer taraftan bankaların önemli bir bölümü, aynı zamanda hassas risk ölçümü yapan
“Riske Maruz Değer” modelleri ile de ölçüm yaparak banka dahilinde raporlamakta ve piyasa
risklerini günlük olarak izlemektedir. Bir başka örnek ise kredi riski açısından yasal bir
zorlama –henüz- bulunmamakla birlikte, birçok bankada kredi portföyüne ilişkin zarar
olasılığı rakamlarının istatistik modellerle hesaplanarak izleniyor olmasıdır. Türk bankaların-
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da risk yönetimi süreci evrilerek, salt yasal gereklilikleri karşılamaktan, bankanın faaliyetleri-
ne ve yapısına göre ihtiyaç duyulanların yapılmaya çalışıldığı bir noktaya gelmiştir.

Risk yönetimi uygulamalarının ortaya koyduğu bir başka önemli husus ise Türk ban-
kacılık sisteminin önemli bir bölümünde bağımsız bir risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol
işlevlerinin bağımsız birimlerce yerine getirildiği; bankaların insan kaynağının yanısıra, Basel
II uyum faaliyetleri de dahil olmak üzere, çağdaş risk yönetimi sistem ve teknikleri konula-
rında ciddi yatırımlar yaptıkları gerçeğidir.

Piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk olarak üç ana başlıkta toplanan risk yöne-
timi konusundaki ilk çalışmalar bankalarımızda çoğunlukla piyasa riskinin ölçülmesi
konusunda yapılmıştır. Bugün için bankaların çoğu Standart Yöntem dışında piyasa riskine
maruz değeri hesaplamaya yönelik istatistik modelleri de kullanmakta, ölçüm sonuçlarını
geriye dönük testlerle desteklemektedir.

Kredi riski ile ilgili olarak; bireysel, ticari ve kurumsal kredi müşterileri için hem nicel
hem de nitel kriterleri içeren bir içsel risk derecelendirme sistemi birçok banka tarafından
tamamlanmış, derecelendirme prosedürleri oluşturulmuş ve belirli aralıklarla gözden
geçirilmektedir. Ancak kredi riskinin ölçülmesine yönelik içsel modelleme çalışmalarında
henüz piyasa riskindeki seviyeye ulaşılamamıştır.

Uluslararası alanda yoğun çalışmaların ve tartışmaların sürdürüldüğü operasyonel risk
konusunda tüm operasyonel risk noktaları bankaların sadece bir bölümünde belirlenmiş ve
tanımlanmıştır. Operasyonel risk çalışmaları sistem genelinde henüz başlangıç aşamasındadır.

Genel olarak, risk yönetiminin Türk bankacılık sisteminde geldiği nokta, risklerin be-
lirlendiği, tanımlandığı, ölçüldüğü ve kısmen de izlendiği aşamalardır. Anket sonuçları, risk
ölçüm sonuçlarının ve risk yönetimi fonksiyonlarının öngörülerinin bankaların karar alma
süreçlerinde henüz etkin olarak yer alamadığı gerçeğini göstermektedir. Risk yönetimi
fonksiyonunun bankaların hayatlarında vazgeçilmez konuma gelmesi, hayatlarının bir parçası
olması, bu fonksiyonun başta üst yönetimler olmak üzere tüm çalışanlarca tam olarak
algılanması ve benimsenmesi ve bu yoldan risk kültürünün örgüt kültürüne uyarlanmasıyla
olanaklı olacaktır.
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5020 Sayılı Kanun’un Bankaları İlgilendiren
Düzenlemeleri ve Uygulama Sorunları

Prof. Dr. Seza Reisoğlu *

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 28 Ocak 2004 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Bankalar Kanu-
nu’ndaki Son Yasal Düzenlemeler ve Uygulama Sorunları” konulu konferansta konuşmacı olan
Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun sunumu aşağıda yer almaktadır.

I. Giriş

“Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5020 Sayılı Ya-
sa” Resmi Gazetede 26 Aralık 2003 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 5020 sayılı
Yasanın bankaları ilgilendiren başlıca maddeleri

 Tüm bankalara uygulanan düzenlemeler,
 26.12.2003 tarihine kadar Fona devredilen veya izni kaldırılan bankalara uygulanan

düzenlemeler,
 Bankaları ilgilendiren diğer kanunlardaki düzenlemeler

şeklinde üç bölümde incelenecektir.

II. Bankalar Kanununda Yapılan Düzenlemeler

A. Tüm bankalara uygulanan başlıca düzenlemeler

a. Bankalar Kanununun 15. maddesi 4. fıkrasındaki değişiklik (Tasarruf Mev-
duatı Sigorta Fonunun bağımsız hale gelmesi)

Fon yeni düzenleme ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK)
tamamen bağımsız bir yapıya kavuşturulmuştur. Eski düzenlemede Fonun bir kamu tüzel
kişisi olduğunun belirtilmesine rağmen, Kurum tarafından idare ve temsil edileceği hükmüne
yer verilmekte, Fon Yönetim Kurulunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Başkanı, İkinci Başkanı, üç Kurul üyesi ve Kurul tarafından belirlenecek Fon Başkan
Yardımcısından ve BDDK Başkan Yardımcısından oluşacağı kabul edilmekteydi.

Yeni düzenleme ile, Fonun karar organı, ilgili bakanın önerisi üzerine Bakanlar
Kurulunca atanan yedi üyeden oluşan Fon Kuruludur. Kurulun çalışma esas ve usulleri ile
başkan ve üyelerin mali ve özlük hakları ve diğer hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin
hükümler Fon Kurulu ve Fon Kurulunun başkan ve üyeleri hakkında da uygulanır.

Fon daire başkanlıkları şeklinde teşkilatlanmış ana hizmet birimleri ile danışma, iç
denetim ve yardımcı birimlerden oluşur.

* Türkiye Bankalar Birliği, Hukuk Başdanışmanı.
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Yeni düzenlemede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu için, Bankalar Kanununda Kurul
için öngörülen düzenlemelere paralel düzenlemeler öngörülmüştür. Ayrıca Fonun üçer aylık
sürelerle yayınlayacağı raporlarla kamuoyunu aydınlatması ve yılda iki kere Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonunu özel gündemle bilgilendirmesi de kabul edilmiştir.

Fon ile BDDK arasındaki ilişkiler, aralarındaki bilgi, bilişim sistemleri ve benzeri alt
yapı paylaşımları ve personelin bir diğerinde geçici görevlendirme ile sınırlı tutulmuştur.

Bankalar Kanununun çeşitli maddelerinde geçen “Kurul” ibarelerinin “Fon Kurulu”
olarak değiştirilmesi ile de; Kurulun çeşitli yetkileri Fon Kuruluna devredilmiştir (5020 sayılı
Kanun md.30).

Buna göre Fon;

(10. maddenin son fıkrası) “... zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklar
Fona gelir kaydedilir. Bununla ilgili esaslar ve usuller Fon Kurulunca belirlenir”.

(14. maddenin 1 numaralı fıkrasının son paragrafı) “..... bankalara atanacak yönetim
kurulu üyelerinin ücretleri Fon Kurulunca tespit olunur”

(14. maddenin 5 numaralı fıkrasının (a) bendinin (ac) alt bendi) “…… sermaye esas
alınmak üzere bulunacak hisse bedelinin Fon Kurulunca belirlenecek süre içinde banka
hissedarlarına ödenmesi karşılığında hisselerini devralmaya” yetkilidir.

(14. maddenin 6 numaralı fıkranın (b) bendi) “Mali sistemde güven ve istikrarın
sürdürülmesini teminen Fon Kurulunca gerekli görülen hallerle sınırlı olmak üzere, mali
bünyesinin güçlendirilmesi ve yeniden yapılandırılması için ......... her türlü tedbiri almaya
yetkilidir”.

(14. maddenin 6 numaralı fıkranın (c) bendinin son paragrafı) “..... Fon Kurulunca
belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kaynak sağlamak da dahil gerekli her türlü tedbiri
almaya yetkilidir”.

(15. maddenin 3 numaralı fıkrası) “.... borçlularla yaptığı anlaşmalar kapsamında 14
ve 17. maddeler uyarınca Fon Kurulunca belirlenecek esas ve usuller dahilinde muhafaza
tedbiri uygulayıp uygulamamaya, dava açıp açmamaya ...... yetkilidir”.

(15. maddenin 5 numaralı fıkrasının (b) bendi) “……. Fon kaynaklarının ihtiyacı
karşılamaması halinde Fon Kurulunun talebi üzerine Merkez bankasınca Fona avans verilir”

(17. maddenin 1 numaralı fıkrası) “………. Fon Kurulunun kararına istinaden ve
Fonun talebi üzerine şahsen iflaslarına mahkemece karar verilir”

b. Bankalar Kanununun 15. maddesinin 7/a maddesinde değişiklik (Fon tara-
fından devralınan şirketler)

15. maddenin 7/a maddesinde, hisseleri kısmen veya tamamen kendisine devredilen
bir banka ile ilgili olarak Fon, alacağının tahsili bakımından yarar görmesi halinde, bu bentte
sayılan şirketlerin yönetimini devralma, şirket yönetim kurulunu görevden alma, değiştirme
haklarına sahip bulunuyordu. Ancak öğretide ve uygulamada haklı olarak, Fonun alacağının
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tahsilinde yarar görmesi için, sayılan şirketlerden bir alacağının olması gerektiği, Fonun
doğrudan veya Fon bankasından devraldığı herhangi bir alacağının olmadığı bir şirketin
yönetimine el koymasının kabul edilemeyeceği ileri sürülüyordu.

Yapılan değişikliklerle;

- “Fona borçlu olup olmadığına bakılmaksızın” ibaresi eklendi. Hükümet Gerekçesin-
de ise “daha önce uygulamada doğan tereddütlerin giderilmesinin” amaçlandığı belirtildi.

- Fona, (a) bendinde sayılan şirketlerin hisselerinin tamamına ve/veya bir kısmına iliş-
kin temettü hariç, ortaklık haklarını devralma yetkisi tanındı.

- (a) bendine ikinci paragraf ilave edilerek, Fona, bu bentte sayılan gerçek ve tüzel
kişilere ait şirket hisselerini ve/veya bu hisselerle orantılı aktiflerini satarak bu satışlardan elde
edilen tutarları Fon alacağına mahsup etme veya şirketlerin kamu borçları ve/veya Sosyal
Sigortalar Kurumuna borçları ile sair borçlarını ödemede kullanma yetkisi tanındı.

Fonun (a) bendindeki kişilere ait şirket hisse senetlerini satıp, alacağına mahsup
etmesi, kuşkusuz Fonun bu kişilerden alacaklı olması ön koşuluna bağlı olacaktır.

Fonun, bu hisselerle orantılı şirket aktiflerini satarak alacağına mahsup etmesi halinde
ise, şirketin diğer ortaklarının ve alacaklılarının haklarının korunması için, bu hisselerin
şirkete devri ve şirketin de belli sürede hisseleri satması gerekirdi. Bu düzenlemede ise, Fon
bu yolla alacağını tahsil etmekte, ancak Fona olan borçları ödenen ortakların, şirketteki
ortaklıkları devam etmektedir.

Keza Fonun, kendisine borçlu olan şirket ortaklarının -Fona olan borçlarına mahsup
etmeksizin- şirketteki hisselerini satarak şirketin kamu borçlarının ve/veya SSK primleri ile
sair borçlarının ödemesinde kullanılmasını hukuken açıklama mümkün bulunmamaktadır.
Hükümet Gerekçesinde bu konuya değinilmemektedir. Buna karşılık şirketi yöneten Fonun,
şirketin bazı aktiflerini satarak borçlarını ödeme yetkisi esasen bulunmaktadır. Hükümet
Gerekçesinden de anlaşıldığı gibi, bu yetkinin burada açıkça zikredilmesinin nedeni Fon
tarafından atanan yöneticilerin bu yüzden şahsi sorumluluklarına gidilmesini önlemeye
yöneliktir.

Hükümet Gerekçesinde “...... şirket çalışanlarının şirketin Fona olan borçlarını
ve/veya amme borçlarını ve/veya Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarını veyahut ve sair
borçlarının ödemiş olmaktan dolayı şahsî sorumluluklarına gidilmemesi amaçlanmaktadır”
denilmektedir.

7/a bendinin uygulanması için, bankanın Fona devrinde hakim ortakların banka
kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaları -15. maddenin 4 numaralı fıkrasının uygulanması-
şartı da kaldırılmıştır.

c. Bankalar Kanununun 20. maddesinin 5 numaralı fıkrası (Danıştay’ın ilk
derece mahkemesi olarak davaya bakması)

5 numaralı fıkraya yapılan ilave ile Kurul kararları yanı sıra miktarı 500 milyar lirayı
aşan Fon Kurulu kararlarına karşı açılacak idari davalarda da Danıştay ilk derece mahkemesi
olarak kabul edilmiş ve yürütmenin durdurulması talebinin kabul veya reddi kararına yapılan



Bankacılar Dergisi

31

itirazların karara bağlanmasından önce talep üzerine duruşma yapılabileceği hükme bağlan-
mıştır.

d. Bankalar Kanununun 22. maddesinin 4 numaralı fıkrası (Fona devredilen
 veya izni kaldırılan bankalarda hakim ortakların zimmet suçunu işlemesi)

Bu fıkraya göre Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan, tasfiyeleri Fon eliyle
yürütülen veya Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bir bankanın, hukuken veya fiilen
gerçek kişi hakim ortakların yönetici olsun veya olmasın 15/a maddesinde sayılan fiiller
sonucu bankanın kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek
şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfaatlerine kullandır-
makla bankayı her ne surette olursa olsun zarara uğratarak, kendilerinin veya başkalarının
malvarlığının artışına neden olmaları zimmet olarak kabul edilmektedir.

Bu fiilleri işleyenler hakkında on yıldan yirmi yıla kadar hapis ve ağır para cezasına
hükmolunur. Ayrıca meydana gelen zararın Hazine alacağı olarak müteselsilen ödenmesine
karar verilir.

Hükümet Gerekçesinde, “Banka çalışanlarının çok cüzi tutardaki suiistimalleri bile
cezaî hükmü gerektirirken, kamu kaynaklarının doğrudan ve/veya dolaylı olarak kullanmak
suretiyle ülkeyi katrilyonlarca liralık zarara uğratan banka eski hâkim ortakları hakkında
cezaî hükümler bulunmaması, kamu vicdanını sızlatıcı mahiyette olup aynı zamanda eşitliğe
de aykırıdır. Önerilen bu hükümle, Fon alacaklarının tahsili bakımından çok büyük yarar ve
kolaylıklar sağlanacağı gibi kamu vicdanı da rahatlatılmış olacaktır” denilmektedir. Hakim
ortakların zimmetiyle ilgili bu fıkraya göre, hakim ortağın cezalandırılması için,

 Bankanın Fona intikal etmesi veya bankacılık izninin kaldırılması ön koşuldur.

 Hakim ortakların belirlenmesinde mutlaka bankanın belli oranda hissedarı, hatta hissedarı
olması koşulu dahi aranmamakta; gerçek kişinin fiilen bankanın yönetim ve denetimini
elinde bulundurduğunun ispatlanması yeterli olmaktadır.

 Hakim ortağın 15/a maddesinde sayılan fiiller sonucu bankanın kaynaklarını, bankanın
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde doğrudan veya dolaylı kullanması
veya kullandırması gerekmektedir.

Zimmet suçlarında; esas olan sanığın malvarlığında bir artma, kişinin zimmetine para
geçirme olduğu halde; burada “hakim ortakların doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin
veya başkalarının menfaatlerine kullandırma, kendilerinin veya başkalarının malvarlığının
artışına neden olma zimmet kabul edilir” denilmektedir.

Devlet memurları ve banka personeli için zimmet suçunun cezası 6 yıl ile 12 yıl
arasında iken, hakim ortaklar için bu ceza 10 yıl ila 20 yıl arasındadır.

Hakim ortak; kendisi zimmetine geçirmese dahi üçüncü kişilere menfaat sağlaması
halinde, bankanın uğradığı zarardan müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

Hakim ortakların zimmet suçundan ötürü cezalandırılmaları 26.12.2003 tarihinden
sonra Fona devredilen veya izni kaldırılan bankalar için söz konusu olabilir.
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e. Bankalar Kanununun 24. maddesinin 1 ile 4 numaralı fıkralarında
yapılan değişiklikler (Hakim ortakların zimmet suçu işlemeleri halinde uy-
gulanacak usul ve esaslar)

 Bankalar Kanununda belirtilen suçlara ilişkin kovuşturma yapılması yetkisi BDDK yanı
sıra genel olarak Fona da tanınmıştır. Fonun bu başvurusunu Fona devredilen veya bankacılık
izni kaldırılan bankalarla sınırlı olarak kullanması uygun olacaktır.

 Hakim ortaklar hakkında zimmet suçundan dolayı soruşturma ve kovuşturmalar, Kurumun
yazılı bildirimi üzerine veya gecikmesinde sakınca görülen hallerde resen Cumhuriyet
Savcılıklarınca yapılacaktır. Burada yetkinin öncelikle Fona da tanınması gerekirdi.

 Yeni düzenlemede hakim ortakların zimmet suçları ile ilgili suçlarla ilgili ağırlaştırıcı
hükümler de getirilmiştir.

 Bu suçlara 4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 2 ila 10.
maddeleri de uygulanır.

Hükümet Gerekçesinde “Maddede bankacılık suçlarının organize oluşu, kapsamlı,
titiz ve süratli araştırma ve soruşturmayı gerektirmesi ve bu suçlarla etkili mücadele
edebilmeyi sağlamak açısından düzenlemeler getirilmektedir” denilmektedir.

Bu uygulama nedeniyle hakim ortakların telefonları ve diğer iletişimleri dinlenebile-
cek (md.2), mesken, iş yerleri gizli olarak izlenebilecek (md.3), resmi ve özel kayıtlarla
verileri incelenebilecek (md.4), kamu görevlileri gizli görevli olarak kullanılabilecek (md.5),
hakim ortağın zimmet suçu işlediğine dair kuvvetli belirtilerin bulunması halinde soruşturma
sırasında her türlü taşınır ve taşınmazına el konulabilecek, hak ve alacakları üzerinde tasarruf
yetkisi kaldırılabilecek, hakim ortağın mahkum olması halinde söz konusu malvarlığı devlete
intikal edecek (md.6), mahkeme sanığın yurtdışına çıkışı yasaklayabilecektir (md.9).

 Savcılar hakim ortakların zimmet soruşturmaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluş-
ları ile resmi ve özel bankalara ait bina, araç, gereç ve personelden yararlanma için istem-
de bulunabilirler. Özürsüz olarak bu istemleri yerine getirmeyen yetkililer üç aydan altı
aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

 Soruşturma sonuçlanıncaya kadar, suç faillerinin her türlü mal, alacak, para ve sair
eşyalarına savcının yazılı emri ile el konulacaktır. Bu suçlara iştirak edenler ile haksız
kazanımın transferi sonucu elde edilen kan ve kayın hısımlar ile üçüncü kişiler nezdindeki
mal, alacak veya sair her türlü şeylere de Cumhuriyet Savcısının yazılı emri ile el konula-
cak, el koyma hakimin onayına sunulacaktır.

 Mahkum olan hakim ortaklar ve diğer failler Hazine alacağı tahsil edilmedikçe şartlı
tahliye hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

f. Bankalar Kanununun 24. maddesinin 6 numaralı fıkrasında yapılan değişik-
likler (Fon bankaları ile ilgili olarak atana yönetim kurulu üyeleri ile denet-
leme kurulu üyelerini koruyucu hükümler)

Değişik 6 numaralı fıkrada Fon bankaları ile ilgili olarak atanan yönetim ve denetim
kurulu üyelerini koruyucu hükümlere ilaveler getirilmiştir.
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Fona devredilen bankalarla ilgili olarak atanan yönetim ve denetim kurulu üyeleri
bankalara atananlar ile birlikte 15. maddenin 7/a bendine göre Fon tarafından şirketlere atanan
üyeleri de kapsamaktadır.

Bu husus 6 numaralı fıkranın 3. paragrafında açıkça belirtildiği gibi, son değişiklik ile
şirketlere atanan yöneticilerin, Sosyal Sigortalar Kurumu borçlarının ödenmemiş olmasından
sorumlu olmadıkları da hükme bağlanmıştır.

Son değişiklikle, atanan yönetici ve denetçilere karşı dava açılamayacağı, davaların
Fona karşı açılabileceği de kabul edilmiştir. Ayrıca bu kişilerin görevlerini kötüye kullandık-
larının hükme bağlanması halinde Fonun kendilerine rücu edeceği hükmü ile yöneticilerin bu
kanunda yer alan cezalara ilişkin suçlar için yapılacak kovuşturmaların bu maddede belirtilen
usule tabi olacağı hükmü kanundan çıkarılmıştır. Ancak bu hususların yasadan çıkarılmasının
hukuki durumu değiştirmediğini, Fonun rücu hakkının devam ettiğini ve bu kanunda yazılı bir
suçun atanan yönetici tarafından işlenmesi halinde de Kurumun izni gerekeceği kuşkusuzdur.

g. Bankalar Kanunu Ek Madde 1 Fıkra 1 (Fona devredilen veya izni kaldırılan
bankalardaki tasarruf mevduatı ile ilgili özel düzenlemeler)

Bankacılık izni kaldırılan bankalarda bulunan ve doğruluğu hiçbir şüpheye ver verme-
yecek şekilde kanıtlanan tasarruf mevduatı niteliğini haiz hesapların garanti kapsamındaki
kısmı, Hazine Müsteşarlığı ve Fonun müşterek önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenecek esas ve usullere göre Fon tarafından ödenecektir.

Hükümet Gerekçesinde “Böylece sahte ve gerçeğe aykırı şekilde oluşturulan belgelere
dayalı olarak haksız olarak Fondan para alınmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır”
denilmektedir.

Bankalar Kanununa göre; tasarruf mevduatının garanti kapsamındaki bölümünü
belirleme yetkisi (md.15/6) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunundur. 16. maddeye
göre Fon, izni kaldırılan bankadaki sigortalı mevduatı doğrudan veya ilan edeceği başka bir
banka aracılığı ile öder. Yasada açıkça yazılmamış olmakla beraber, geçen dönemde de Fon
adına garanti kapsamındaki mevduatı ödeyen bankalar, Fonun talimatını da alarak gerçek
olmayan veya muvazaalı bulunan ödeme taleplerini reddediyorlardı. Ek Madde 1 ile; garanti
kapsamındaki tasarruf mevduatını talep eden mudilerden, bu taleplerini “hiçbir şüpheye yer
vermeyecek şekilde kanıtlamaları” şartı getirilmiştir. Özellikle mudinin elinde banka hesap
cüzdanının bulunması, buna karşılık mevduatın banka kayıtlarında yer almaması halinde
sorun yaşanabilecektir. Ek Madde 1’de ayrıca ödeme ile ilgili esas ve usullerin şimdiye kadar
olduğu gibi BDDK tarafından değil, fakat Hazine ve Fonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu
tarafından belirleneceği kabul edilmiştir. Buna karşılık ödeme yükümlülüğünün Fona ait
olduğu kuralına bir değişiklik getirilmemiştir.

h. Bankalar Kanunu Ek Madde 1- Fıkra 2 (Beyan edilen tasarruf mevduatı ile
Fon tarafından tespit edilen arasında fark bulunması)

İzni kaldırılan bir bankada yaşanan olumsuz olaylar nedeni ile; Ek Madde 1’in 2.
fıkrasında tüm bankaları kapsayan genel bir kural getirilmiş ve yetkili mercilere beyan edilen
sigortaya tabi tasarruf mevduatı tutarı ile Fon tarafından tespit edilen tasarruf mevduatı
arasında bir fark bulunması halinde bu fark nispetinde banka yönetim kurulunun tüm
yöneticilerine, bankayı ilzam yetkisi olan tüm personeline, bankanın hakim ortaklarının
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kendilerine, eşlerine ve çocuklarına ait tüm hak ve alacaklarının dondurulmasına, her türlü
taşınır ve taşınmaz mallar ve diğer mali değerler ve haklar üzerinde tasarruf yetkisinin
tamamen veya kısmen kaldırılmasına, belirtilen malvarlığının zaptına, kayıtlar üzerine ihtiyati
tedbir konulmasına, her türlü sair tedbirlerin alınmasına Fonun talebi üzerine mahkemece
karar verilmekte; gecikmesinde sakınca görülen hallerde savcılar da hak ve alacakların
dondurulmasına karar yetkisi ile donatılmaktadır.

Ek Madde 1’de sorumluların kapsamının çok geniş tutulmasına karşılık, burada kusura
dayanmayan objektif sorumluluğun söz konusu olmadığı, yetkili mercilere eksik beyanda
bulunmada ve/veya gerçek tasarruf mevduatını gizlemede kastı veya kusuru bulunanların
sorumlu olacağını belirtmek gerekir. Sorumluların yakınlarının –eşlerinin, çocuklarının, diğer
kan ve kayın hısımlarının- farktan sorumlu olmaları da bu işlemlerden kendilerine intikal
ettirilen mallarla sınırlı olacaktır.

Beyan edilen ve Fon tarafından tespit edilen tasarruf mevduatı arasındaki farkları Fon
14 ve 15. maddelerde yer alan hükümler dahilinde talep ve takip edebilecektir.

Ek Maddenin 5 numaralı fıkrasında, farklarla ilgili olarak 2 numaralı fıkrada belirle-
nen sorumluların boşanmış ve dul eşlerinin diğer kan ve kayın hısımlarının ve üçüncü
kişilerin malvarlıklarına başvurma imkanı da kabul edilmiş; hakim ortakların veya yöneticile-
rin üçüncü kişilere para, mal, hak ve alacak devretmesi yeterli görülmüştür.

Maddede sorumlular tarafından malların vd. devredildiği boşanmış eşten, hısımlardan
ve üçüncü kişilerden söz edildiğinden, örneğin devralan üçüncü kişilerin malları devrettiği
üçüncü kişiler hakkında Fon tarafından bu devirlerin mal kaçırmaya yönelik veya muvazaalı
olduğu ispat edilmedikçe 5. fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.

Ek Maddeye göre sorumlular malvarlıklarını bu kişilere intikal ettirmişler ise, bu
kişilerin mülkiyetine ve tasarrufuna geçirilmiş bulunan tüm mal, sınırlı ayni ve şahsi hak ve
alacakları hakkında da Fon tüm banka hesaplarının dondurulmasını, tasarruf yetkisinin
kaldırılmasını, zapt, ihtiyati tedbir kararlarının alınmasını mahkemeden talep edebilecektir.
Sorumluların, malvarlıklarını intikal ettirdikleri, aynî ve şahsi hak tanıdıkları tüm kişiler
hakkında Fonun, mahkemeden intikal ettirilen malvarlığı ile sınırlı olarak bu önlemlerin
alınmasını talep hakkı bulunduğu kabul edilmelidir. Mahkemenin örneğin bir taşınmazın
sorumlu kişiler tarafından üçüncü bir kişiye satılması halinde bu kişinin tüm banka hesapları-
nın dondurulması, tasarruf yetkisinin kaldırılması taleplerini kabul etmesi düşünülemez.

Maddede para, mal, hak ve alacak devri öngörülmüş, ancak bu devrin geçerli bir
sebebinin bulunup bulunmadığına, özellikle bu kişilerin bir ivaz karşılığı bu mal, hak ve
alacağı devralıp devralmadıklarına değinilmemiştir.

Fon bir yandan tedbir alınmasını mahkemeden isterken, diğer yandan açtığı davada
sorumluların 5. fıkrada sayılan kişilere para, mal, hak ve alacak intikal ettirdiğini ispat etmek
zorunda kalacaktır. Buna karşılık, Fonun devredilen para, mal, hak ve alacakların alacaklılar-
dan mal kaçırmaya yönelik olduğunu; işlemlerin muvazaalı bulunduğunu ispat yükümlülüğü
maddede öngörülmemiştir. Tam aksine, mal, hak ve alacaklara ilişkin davalarda davalılar MK
3. maddesindeki iyi niyet karinesinden ve MK 985. maddedeki mülkiyet karinesinden ve tüm
resmi sicillere iyi niyetli güven ilkesinden yararlanamayacaktır.
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Esasen davalı, sorumlularla arasındaki işlemin, örneğin mal devrinin muvazaalı
olmadığını ispat etse de devraldığı mal yine Fona intikal edecek; kişi iyi niyetli olduğunu
devir işleminin muvazaalı olmadığını ispat ettiği takdirde de, örneğin bir taşınmaz satın almış
ise taşınmazın kendisine kalmasını isteyemeyecek, ödediği bedelin “muvazaalı olmayan rayiç
bedel” olduğunu belgelediği takdirde, aslî sorumlunun malvarlığı ve diğer değerlerinden
yaptığı ödemenin kendisine iadesine mahkeme karar verecektir. Diğer bir deyişle, asli
sorumluların malvarlığı yoksa iyi niyetli olduğunu ve rayiç bedeli ödediğini ispat edenin
taşınmazı yine de, farkın ödenmesinde kullanılacaktır.

Hükümet Gerekçesinde “.... iyiniyetle edinmiş olduklarını ispatladıkları takdirde,
yaptıkları ödemelerin muvazaalı olmayan rayiç değer olduğunu belgelendirmek şartıyla
ödediklerinin aslî sorumluların mal varlığı ve diğer değerlerinden bu kişilere geri verilmesine
mahkemece karar verileceği düzenlenmiştir” denilmektedir.

Ek Madde 1’in 6. fıkrasında izni kaldırılan bir bankada tasarruf mevduatı hesabı
bulunmamasına rağmen sahte belgelerle kendisine veya bir başkasına ödeme yapılmasını
talep eden kişiler için dört yıldan sekiz yıla kadar ağır hapis ve daha önce ödeme yapılmış ise
ödenen tutarın on katı kadar ağır para cezası öngörülmektedir.

Ek Maddenin son fıkrasında, bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirilen
fiiller nedeniyle, bu madde hükümlerine göre Fon tarafından ödeme yapılmasına veya
yapılacak olmasına sebebiyet veren kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ait her türlü mal, hak
ve alacaklar hakkında da bu maddenin uygulanacağı kabul edilmektedir.

i. Bankalar Kanunu Ek Madde 3 (Zamanaşımı süresinin 20 yıla çıkarılması)

Ek Madde 3’e göre Bankalar Kanunundan kaynaklanan Fon alacaklarına ve bu kanuna
göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresi yirmi
yıldır. Bu sürenin başlangıcı Fon tarafından ödeme yapılmasına veya yapılacak olmasına
sebebiyet veren kişilerin fiillerinin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Dava zamanaşımı BK 125. maddede “Bu Kanunda başka suretle hüküm mevcut
olmadığı takdirde, her dava on senelik ……zamanaşımına tabidir” şeklinde ifade edilmiştir.
Dava zamanaşımı on seneden yirmi seneye çıkartılmıştır. Fonun veya Hazinenin genelde
sözleşmelere dayanan alacakları yanı sıra haksız fillere veya sebepsiz zenginleşmeye dayanan
alacakları da olabilir. Gerek haksız fillerde (BK md.60) gerekse sebepsiz zenginleşmelerde
(BK md.66) bir ve on yıllık zamanaşımları vardır. 20 yıllık zamanaşımının bu tür alacaklarda
nasıl uygulanacağı belli değildir.

Takiplerle ilgili olarak İcra ve İflas Kanunundaki zamanaşımı süreleri -örneğin ilama
müstenit takip (İİK md.39)- ve Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanuna göre
zamanaşımı süreleri -örneğin md.102- yirmi yıla çıkarılmıştır. Buna karşılık Yasanın
yürürlüğe girdiği 26.12.2003 tarihinden önce süreleri dolan zamanaşımı nedeni ile borçluların
def’i haklarının geçerliliğini koruduğunun kabul edilmesi gerekir.

j. Bankalar Kanunu Ek Madde 5 (Kamu bankalarının alacaklarına Fon ve
Hazine alacaklarına ilişkin tedbir, takip ve tahsil hükümlerinin uygulanması)

Kamu bankalarının veya sermayesinin yarısından fazlası veya idare ve temsil yetkisi
kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve özel kanunla kurulmuş bankaların 26.12.2003
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tarihinden önce kullandırdığı kredilerden, teminat mektuplarından, ipoteklerden ve diğer her
türlü ayni hak tesisine ilişkin sözleşmelerden doğan haklarında, Fon ve Hazine alacaklarına
ilişkin tedbir, takip ve tahsil hükümleri uygulanacaktır.

Bankalar Kanununda Fon ve Hazine alacaklarının takip ve tahsili için çok istisnai ve
özel imkânlar tanınmakta; takiplerde genelde sözleşmeden doğan alacaklar söz konusu olduğu
halde Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.

Kamu bankalarının hemen hemen tümü ticari nitelikte sözleşmelerden doğan
alacaklarının tahsili için bu özel hükümlerin uygulanması, kamu bankalarının müşterilerinden
alacaklı olan, bu kamu bankalarına borçlu gerçek ve tüzel kişilerle kredi ilişkisi içinde
bulunan bankaların ve üçüncü kişilerin çok aleyhine sonuçlar verebilecektir.

Bunun önlenmesi için maddeye “Diğer bankaların ve üçüncü kişilerin muvazaadan ari
hakları aleyhine olmamak üzere” ibaresi eklenmiştir.

Kamu bankalarının ticari alacaklarını, örneğin 6183 sayılı yasaya göre takip etmeleri,
diğer bankaların haklarını ihlal ediyorsa, kamu bankası diğer bankalara göre alacağın
tahsilinde bu nedenle avantajlı duruma geliyorsa Ek Madde 5 uygulanmayacak, kamu bankası
takibini, genel hükümlere  -örneğin İcra ve İflas Kanunu hükümlerine- göre yürütecektir.

Diğer bankaların veya üçüncü kişilerin alacaklarının muvazaalı olduğu iddia edilirse;
muvazaayı kamu bankasının ispat etmesi gerekecektir.

k. Bankalar Kanunu Ek Madde 6 (Üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelere
Bankalar Kanununun 15, 15/a, 22, Ek 1 ve Ek 2 maddelerinin uygulanmama-
sı koşulları)

 Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan bankaların üçüncü kişilerle yaptık-
ları sözleşmelerde Ek Madde 6 göz önünde tutulacaktır.

 15/a maddesinde sayılan kişilerin de birbirleri ile yaptıkları sözleşmeler dışında ü-
çüncü kişilerle yaptıkları sözleşmeler de keza koşulları varsa bu madde hükümleri-
ne tabi olacaktır.

 15/a maddesinde sayılan kişiler
 Fona devredilen veya izni kaldırılan bankaların hakim ortakları, eşleri, çocukları ve

evlatlıkları, bunların diğer kan ve kayın hısımları
 hakim ortakların şirketleri ve iştirakleri
 ticari kaynak aktarımı amacıyla kurulmuş şirketler
 Fona devredilen veya izni kaldırılan bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi

başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, bankayı ilzam eden
memurları, müdürlerinin kendileri, eş ve çocukları, evlatlıkları ile bunların diğer
kan ve kayın hısımlardır.

Ek Madde 6’nın konuş nedeni, üçüncü kişilerin; Fona devredilen veya izni kaldırılmış
olan bankalarla veya 15/a maddesinde sayılan kişilerle yaptıkları sözleşmelerin 15, 15/a ve Ek
1 ve Ek 2 hükümlerine tabi olarak geçersiz olmalarını önlemektir.

Zira, bu maddeler incelendiğinde, sözleşme tarafı üçüncü kişilerin korunmadığı
görülmektedir.
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 15. maddenin 7. fıkrasının (b) bendine ilave edilen ilk paragrafa göre, “Fona intikal eden
veya izni kaldırılan bir bankadan, 7/b bendinin 1. cümlesinde belirtilen gerçek ve tüzel
kişilerin banka kaynağını kullanmak suretiyle edindiği veya üçüncü kişilere edindirildiği
kabul edilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar üzerinde ilk kredinin ve/veya banka
kaynağının kullanıldığı tarihten sonra üçüncü kişilere yapılan satış, devir ve temlik, sınırlı
ayni hak tesisi gibi işlemler ile üçüncü kişiler lehine tesis edilen ayni ve şahsi tüm haklar
fona karşı hüküm ifade etmez”.

 15. maddenin 7. fıkrasının (b) bendine ilave edilen ikinci paragrafa göre, “………. üçüncü
kişilere yapılmış her türlü taşınır ve taşınmaz rehni ve ipotek gibi sınırlı aynî haklar ve
bunlardan elde edilen nemalar ……. yurtdışı banka ve finans kuruluşları ile yapılan i-
nançlı işlemler yoluyla aktarılan her türlü kaynaklar …….. başkaca bir işleme gerek ol-
maksızın Hazine alacağı halini alır”.

 22. maddenin 4. fıkrasına göre; “Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan bir
bankanın gerçek kişi hakim ortakların 15/a maddesinde sayılan fiiller sonucu bankanın
kaynaklarını ……… doğrudan veya dolaylı olarak kendilerinin veya başkalarının menfa-
atlerine kullandırmakla bankayı her ne surette olursa olsun zarara uğratmak kendilerinin
ve başkalarının malvarlığının artışına neden olmaları zimmet olarak kabul edilir”.

 Ek Madde 1’in 5. fıkrasına göre; “sorumlular malvarlıklarını üçüncü kişilerin mülkiyetine
geçirmişler ise, bunların tüm mal, sınırlı ayni ve şahsi hak ve alacakları hakkında her türlü
tedbir alınacak, Fon üçüncü kişilere karşı dava açarak bu mal, alacakların kendisine inti-
kalini talep edecektir”.

 Ek Madde 2

Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan bir bankanın hakim ortaklarının,
yöneticilerinin, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının üçüncü kişilerle yaptıkları taşınır ve
taşınmaz rehni, intifa hakkı ve oturma hakkı gibi her türlü sınırlı hak tesisine ilişkin sözleş-
meler, taşınmaz adi ve kira sözleşmeleri, taşınır ve taşınmaz mal finansal kiralama, sigorta
sözleşmeleri, limitli ve limitsiz kredi kartı sözleşmeleri ile münferit ve karşılıklı verilen banka
teminat mektupları, kabul kredileri ve avaller geçersiz sayılır. Bu sözleşmelerden elde edilen
tüm maddi menfaatlerin fona intikal eden alacaklar bakımından açılmış ve açılacak davalarda
mahkemece doğrudan Hazine’ye aynî veya değer olarak verilmesi veya ödenmesine karar
verilir. Bu sözleşmelerin geçersizliğinden dolayı karşı tarafça açılacak tazminat davalarında
sözleşmede muvaaza bulunmadığını ve sözleşmeyle ödenen bedelin muvazaalı olmayan rayiç
bedel olduğunu ispat yükü davacıya aittir.

Bankalar Kanununun 15, 15/a, 22, Ek 1 ve Ek 2 maddelerinin üçüncü kişilerle yapılan
sözleşmelere uygulanmaması için, bu sözleşmelerin,

 karşılıklı edimleri içermesi
 edimler arasında orantısızlık bulunmaması
 üçüncü kişilerin edimlerini yerine getirdiklerine dair düzenlenmiş usulüne uygun

belgelerin bulunması
 ve bu işlemlerin her türlü muvazaadan ari işlemler olduğunun bu kişiler tarafından

ispatlanması

gerekir.
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Bankalar ile yapılan işlemler açısından kredilerin usulüne uygun olarak kullandırıldı-
ğını ispat, -banka ile müşteri arasında özel ilişkilerin söz konusu olmaması halinde- bunların
muvazaadan ari olarak kullandırıldığını ispatı anlamına gelecektir.

Ek Madde 6’nın uygulanması için sözleşmenin karşılıklı edimleri içermesi gerektiğin-
den, karşı tarafın sadece kefil olması halinde, bu maddeye dayanılamayacak, banka bu
kefaletin muvazaadan ari olduğunu; kefil ile arasındaki ilişkiye dayanarak ayrıca ispatlamak
zorunda kalacaktır.

B. 26.12.2003 tarihine kadar Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan veya
Fon tarafından tasfiye işlemleri başlatılan bankaların tabi olduğu yeni yasal
düzenlemeler

a. İzni kaldırılan veya Fona devredilen bankalar

1994 yılında Bakanlar Kurulu tarafından bankacılık işlemleri yapma ve mevduat izni
kaldırılarak iflaslarına karar verilen ve iflas işlemleri halen sonuçlanmamış bulunan TYT
Bank, Marmara Bankası ve Impexbank’tan sonra; son dönemde; Kurul kararıyla 19 banka
(Bank Ekspres, Egebenk, Yurtbank, Yaşarbank, Bank Kapital, Ulusal Bank, İnterbank,
Etibank, Esbank, İktisat Bankası, Kentbank, EGS Bank, Toprakbank, Demirbank,
Sümerbank, Sitebank, Tarişbank, Pamukbank) Fona devredilmiş; İmar Bankasının ise
bankacılık izni kaldırılmıştır. Özel bir durumu olan T. Ticaret Bankasında sermaye artırımı
yoluyla Fon önce en büyük hissedar olmuş ve daha sonra olağanüstü genel kurulda Bankanın
infisah ve tasfiyesine karar verilmiştir.

Fon, Fona intikal eden bankalardan 4’ünü doğrudan satmış (Bank Ekspres
Tekfenbank’a, Demirbank HSBC’ye, Sitebank Novabank’a, Tarişbank Denizbank’a satılmış-
tır), bir Fon bankası ile (Sümerbank) önce 5 Fon bankasını (Egebank, Yurtbank, Yaşarbank,
Bank Kapital ve Ulusal Bank) birleştirmiş; daha sonra birleşik Sümerbank Oyakbank’a
satılmıştır. Satılan Fon bankaları satın alan bankalara devredilerek, tüzel kişilikleri sona
erdirilmiş ve Ticaret Sicilinden kayıtları silinmiştir. Satış şansı bulunmayan Fon bankalarının
bir Fon bankasında toplanması uygulaması da gerçekleştirilmiş, geçiş bankası olarak ise
Bayındırbank seçilmiştir. Bayındırbank’a İktisat Bankası, Kentbank, EGS Bank ve
Toprakbank devredilerek bu bankaların tüzel kişilikleri son bulmuştur. Keza İnterbank ve
Esbank önce Etibank’la birleştirilmiş, daha sonra Etibank da Bayındırbank’a devredilmiştir.

Bugün için Fon bünyesinde iki Fon bankası kalmıştır. Bunlaran biri geçiş bankası
olarak kullanılan Bayındırbank, diğeri ise satışı planlanan Pamukbank’tır.

b. Bankalar Kanununun Geçici 3. maddesinde sayılan maddeler

Geçici Madde 3’e göre,

“Bu Kanunla, 4208 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine (5) numaralı alt
bentten sonra gelmek üzere eklenen (6) numaralı alt bendi, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 9
uncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen paragraf, 15 inci maddenin  (7)
numaralı fıkrasının  (b) bendine  eklenen  paragraflar,  (9)  numaralı fıkrasının (c) bendinde
yapılan değişiklik, 15 inci maddeye eklenen (10) numaralı fıkra, Bankalar Kanununa eklenen
15/a maddesi, 17/a maddesi ve ek madde 2, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden ve/veya bankacılık
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işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri ilgili bakan, Bakanlar Kurulu veya
Kurul tarafından kaldırılarak tasfiyeleri Fon eliyle yürütülen veya Fon tarafından tasfiye
işlemleri başlatılan bankalar hakkında uygulanır”.

5020 sayılı Yasanın yürülüğe girdiği tarihte Fona devredilmemiş; izni kaldırılmamış
olup normal bankacılık faaliyetlerini sürdüren bankalar hakkında Geçici Madde 3’te atıf
yapılan maddelerin hiçbir şekilde uygulanmayacağı kuşkusuzdur. Faaliyetlerini sürdüren bir
bankanın 26.12.2003 tarihinden sonra Fona devri veya izninin kaldırılması halinde de durum
değişmeyecektir.

Buna karşılık Geçici Madde 3’te sayılan, Bankalar Kanununun maddeleri ile
26.12.2003 tarihine kadar Fona devredilen veya izni kaldırılan bankalara, Fonun veya
Hazinenin alacaklarını tahsil bakımından borçlulara karşı çok özel imkânlar ve haklar
tanındığından; bu maddelerin, faaliyetlerini sürdüren bankalara uygulanmaması yeterli
koruyucu olmamış, aynı borçluların diğer bankaların da müşterileri olması halinde; bu
bankaların alacaklarını tahsil edememe riski ortaya çıkmıştır. Bu konuda diğer alacaklıları,
özellikle bankaları koruyucu maddelerin yasada yer alması için Meclis’te değişiklik önergele-
ri verilmiş, bunların bir kısmı yasalaşmıştır.

Geçici Madde 3’te sayılan Yasa maddeleri aşağıdadır:

1. 4208 sayılı Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin yasanın 2. maddesine ilave
(Hakim ortakların zimmet fiilini işlemeleri)

4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Yasasının 2. maddesine yapılan
ilave ile “Bankalar Kanununun 22. maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki hakim ortakların
zimmet fiili sonucu elde ettikleri para” karapara sayılmıştır.

2. Bankalar Kanununun 9. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen paragraf
(Banka yöneticilerinin mal bildirimi)

Mal bildiriminde bulunması gereken banka yöneticilerinin bildirmedikleri veya
gerçeğe aykırı olarak bildirdikleri mal, hak ve alacak, gelir ve harcamalar haksız mal edinme
hükümlerine tabi tutulmuştur. Yöneticiler haksız mal edinmediğini ispat ederse bu hüküm
uygulanmaz.

3. Bankalar Kanununun 15. maddesinin 7 numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen paragraf-
lar (İlk kredinin veya banka kaynağının kullanımından sonra edinilen kazanımların Fon
alacağı sayılması)

Hükümet Gerekçesinde “Maddenin 7 numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen
paragraflarla Fona intikal eden banka kaynaklarını kullanan hâkim ortaklardan Fon
alacaklarının tahsilinde geçmiş dönemde yapılan muvazaalı işlemlerin ispatında mevzuat
karşısında yetersiz kalınması ve objektif delil tespitinin her zaman mümkün olmaması
nedeniyle bu muvazaalı işlemler Fona karşı geçersiz sayılmak ve aksinin ispatı karşı tarafa
yükletilmek suretiyle Fon alacağının tahsilinin hızlandırılması amaçlanmıştır” denilmektedir.

Fona intikal eden veya izni kaldırılan bankanın doğrudan ve dolaylı hakim ortaklarının
veya yönetim kurulu, kredi komitesi, şubeler, diğer yetkili ve görevlilerinin bir bankadan ilk
kredinin ve/veya banka kaynağının -kullanma tarihi ne kadar eski olursa olsun- kullanılma-
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sından sonra edindikleri veya üçüncü kişilere edindirdikleri para, her türlü mal, hak ve
alacakların banka kaynağı kullanılmak suretiyle elde edildiği veya edindirildiği kabul edilir.

Burada bir kanuni karine söz konusudur. Bu şekilde edinilen veya edindirilen mallar
hakkında Fon 7. fıkra hükümlerini uygulamaya yetkilidir. Diğer bir deyişle, edinilen veya
edindirilen para, her türlü mal, hak ve alacaklar Fon alacağı sayılır. Bu alacaklar hakkında
6183 sayılı Kanun uygulanır. Fon bunlar üzerine haciz koymaya, muhafaza altına almaya,
tespit edilecek değer üzerinden alacağına veya Fon bankalarından devralınan zararlara
mahsuben devralmaya yetkilidir. Fona tanınan yetkiler, Fon tarafından başkaca bir işleme
gerek olmaksızın Fonun karar alması ile tamamlanır. Yapılan işlemlerden tescile tabi olanlar
Fonun talebi üzerine tescil ve gerektiğinde ilan olunur.

Kanuni karinenin çürütülmesi, diğer bir deyişle gerçek ve tüzel kişilerin edindikleri
para, mal, hak ve alacakların, banka kaynağı kullanılmak suretiyle elde edilmediğinin
ispatlanması için gerek hakim ortakların ve banka yöneticilerinin, gerekse üçüncü kişilerin
idari yargıda dava açması gerekmektedir.

Yeni düzenlemeye göre, 7. fıkranın birinci paragrafında sayılan kişiler bankanın Fona
devrinden önceki veya sonraki, davayı açan üçüncü kişiler ise bankanın Fona devrinden
sonraki işlemler nedeniyle iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Burada “iyi niyet karinesinden
yararlanamazlar” denmediği “iyi niyet iddiasında” bulunamayacakları ifadesine yer verildiği
için, davacıların belirtilen sürelerde iyi niyetle iktisaplarında -iyi niyetli olduklarını ispat
etseler dahi- (MK 3, md.988, 1023) korunmayacakları ileri sürülebilecektir. Bu durumda
üçüncü kişi, bankanın Fona devrinden önce, örneğin hakim ortaktan bir taşınmaz satın alsa ve
bu taşınmazının banka kaynağı kullanılarak alındığını ve bu nedenle Fona ait sayıldığını
bilmese -bu konuda iyi niyetli olsa- bu iktisabı korunacak; buna karşılık 7. fıkranın birinci
paragrafında sayılan taşınmazı iktisap edemeyeceklerdir.

Banka kaynağının kullanılması da tek başına yeterli olmayacaktır. Banka kaynağı
kullanılmasından ötürü bankanın bir zarara uğraması şarttır. 7/b maddesinde yasa koyucu;
banka kaynağı kullanılmak suretiyle elde edilen malvarlığını Fon alacağı saymakla zımnen
bankanın zarara uğradığı ve bu zararı da Fonun karşılaması nedeniyle alacaklı olduğu
varsayımına dayanmaktadır. Davacıların Fona karşı açacakları bir davada banka kaynağı
kullanılmakla elde ettikleri malvarlıkları nedeniyle bankanın bir zararının oluşmadığını ispat
hakları kabul edilecektir.

7. fıkranın (b) bendine eklenen ikinci paragrafta; birinci paragrafa ilave olarak ve
birinci paragraftaki ilk kullanılan kredi veya bankaya kaynağı ile bağlantı kurulmaksızın
ikinci bir karine kabul edilmekte ve 7/b bendinin birinci cümlesinde sayılan gerçek ve tüzel
kişilere atıf yapılarak, bankacılık mevzuatına ve/veya teamüllerine uyulmadan ve/veya
teminatsız ve/veya yetersiz teminat ile kredi kullandırılan veya kullandırılan kredileri veya
banka kaynaklarını gerçek veya tüzel kişilere aktarılmasını sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin
kullandıkları krediler de hakim ortaklar tarafından kullanılan banka kaynağı sayılmakta ve bu
kişilerin edindikleri ve üçüncü kişilere edindirdikleri para, mal, alacak ve haklar hakkında da
yukarıda açıklanan bu fıkra hükümleri uygulanmaktadır.

4. Bankalar Kanununun 15. maddesinin 9 numaralı fıkrasının (c) bendinde yapılan
değişiklik (Sürelerin üç ay durması)
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(c) bendindeki “Fon bakımından dokuz ay süre ile durur” ibaresi “Fon bakımından üç
ay süre ile durur” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu değişik ibare 26.12.2003 tarihinden önce Fona devredilen veya izni kaldırılan
bankalar için geçerli olacak; bu tarihten sonra devredilen veya izni kaldırılan bankalar ile ilgili
olarak zamanaşımı ve hak düşürücü süreler dahil her türlü süreler için genel hükümler
uygulanacaktır.

5. Bankalar Kanununun 15. maddesine eklenen 10 numaralı fıkra (Üzerine ihtiyati tedbir
konulan malların yasal teminat oluşturması)

Bu fıkraya göre Fon tarafından açılan davalarda verilen tedbir kararları uyarınca
üzerine tedbir konulan para, her türlü mal, hak ve alacaklar, bu davalara konu alacakların
yasal teminatını oluşturmakta ve mahkemece karara bağlanan alacaklar, tedbir konulan para,
mal vd.leri imtiyazlı alacak olarak öncelikle tahsil olunmaktadır.

Bankanın Fona devrinden önce bankalar ve diğer üçüncü kişiler lehine tesis edilmiş
alacak rehni, menkul rehni, ipotek ve diğer sınırlı aynî haklar varsa; bunların tedbirin önüne
geçmesi için bankalarca veya üçüncü kişilerce muvazaalı kurulmadıklarının ispatı gerekmek-
tedir.

Hükümet Gerekçesinde “Maddeye 10 numaralı fıkra eklenerek Fon alacaklarının
tahsilini teminen açılan davalarda, Fon alacaklarının genellikle teminatlı ve likit olmaması
nedeniyle yargılamayı gerektirmesi başlangıçta veya davanın devamı sırasında alınan tedbir
kararları, tedbir konulan malların devir ve temlikini önlerken dava konusu alacağın teminatı-
nı oluşturmamaktadır. Ancak tedbir kararı ile korunan borçlu malları üzerine yasal ya da
muvazaalı işlemler ile üçüncü kişilerce konulan haciz ya da rehinler, Fon lehine olan tedbirin
hacze dönüştürülmesi sırasında öne geçmekte ve Fon alacağı teminatsız kalmaktadır. Bu
nedenle anılan 10 numaralı fıkra maddeye eklenmiştir” denilmektedir.

6. Bankalar Kanununa eklenen 15/a maddesi (Kullanılan banka kaynaklarının hazine
alacağı sayılması)

Fona devredilen veya bankacılık izni kaldırılan bir bankanın doğrudan veya dolaylı
hakim ortaklarının kendi lehine kullandığı her türlü banka kaynağı ile bankanın yönetim
kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları,
imzaları bankayı ilzam eden memurları, müdürlerin kendileri, eşleri ve çocukları, evlatlıkları
ile bunların diğer kan ve kayın hısımlarına aktarılan her türlü kaynağın tümü başkaca bir
işleme gerek olmaksızın Hazine alacağı haline gelmiş sayılır.

15/a maddesinde ayrıca hakim ortaklarla ilgili hangi banka işlemlerinin doğrudan
Hazine alacağı kabul edileceği tek tek sayılmıştır. Bunlar;

 kendi lehlerine kullandıkları banka kaynakları,
 kendilerine ait yurtiçi ve yurtdışı şirket, finans kuruluşları, off-shore bankalara aktardıkları

banka kaynakları,
 eşleri, çocukları, evlatlıkları ve bunların diğer kan ve kayın hısımları adına açılmış

krediler ve aktardıkları banka kaynakları,
 kendilerine veya şirketleri ile iştiraklerine rayiç bedelin altında ve muvazaalı yapılmış tüm

devir ve temlikler,
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 üçüncü kişilerle yapılmış her türlü taşınır ve taşınmaz rehni ve bunlardan elde edilmiş
nemalar (Burada bankanın taşınır ve taşınmazları üzerine hakim ortak ve şirketleri lehine
yapılmış olan taşınmaz rehni söz konusu olabilir),

 hakim ortağın iştiraklerine ve  bağlı şirketlerine, aynı bankanın el değiştiren ortaklarının
birbirlerine verdikleri krediler ile bankaların birbirlerine karşılıklı olarak verdikleri kredi-
ler,

 bankaya ve grup şirketlerine yüksek bedelle satılmış tüm mal, hisse ve hizmetlerden elde
edilen nemalar,

 uzun süreli kiralama ve finansal kiralama yoluyla kendilerine aktarılan kaynak ve
hizmetler,

 kaynak aktarımı amacıyla kurulmuş şirketlere verilmiş krediler ile bunlara aktarılan kira
ve hizmet bedellerindeki nemalar,

 inançlı işlemler yolu ile aktarılan kaynaklar,
 bankanı yargı kararı ile ödediği off-shore bankalardaki mevduatlar,
 off-shore bankaların, bankaya izinli veya izinsiz aktardıkları mevduatlardır.

Maddede ayrıca hakim ortaklar, banka yöneticileri, bunların eşleri, çocukları ve
evlatlıkları ile yapılan ve yapılacak olan yeniden yapılandırma anlaşmaları çerçevesinde
Fonun alacakları da Hazine alacağı sayılmıştır.

Hükümet Gerekçesinde “... aktarılan her türlü kaynakların tümü Hazine alacağı kabul
edilmiş ve bu alacaklar başkaca bir işleme gerek olmaksızın kanunen Hazine’ye intikal etmiş
sayılacağı, uygulamada karşılaşılan olaylardan hareketle ve uygulamada tereddütlere mahal
vermemek için saymaca usulü tercih edilerek belirtilmiştir. Burada kanuni temlik söz
konusudur” denilmektedir.

Bu maddenin uygulanmasında, Fonun banka kaynaklarının kullandırıldığını ispat
etmesi gerekecektir. Bunun istisnası Fon tarafından Fon bankasının eski yönetici ve denetçile-
rine karşı açılan davalardır. 17/a maddesine göre, bu madde uyarınca açılmış ve açılacak
davalarda ispat külfetini davalıya yüklemiş olduğundan; Fonun banka kaynağının kullandırıl-
dığını ileri sürmesi yeterli olacak, aksini hakim ortak veya banka yöneticisi ispat edecektir.

7. Bankalar Kanununa eklenen 17/a maddesi (Fon bankası veya Fon tarafından yöneticilere
karşı açılan davalarda ispat yükünün davalıya ait olması)

Bu maddeye göre Fona devredilen veya izni kaldırılan bankalar tarafından eski
yöneticiler ve denetçiler aleyhine açılan ve/veya külli halef sıfatı ile takip edilen ve/veya Fon
tarafından kanuni halef ve/veya devir alan ve temellük eden sıfatı ile eski yöneticiler ve
denetçiler aleyhine açılan şahsi sorumluluk davalarında ispat külfeti davalılara aittir. Hazine
tarafından açılan davalar ile bankanın hakim ortaklarına karşı açılan davalar 17/a maddesi
kapsamı dışındadırlar.

Hükümet Gerekçesinde genel kuralın ters çevrilerek ispatı davalıya yükleme “Türk
Medenî Kanununun 6 ncı maddesindeki düzenlemede "Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça"
şartı ile taraflardan her birinin hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla
yükümlü olduğu, öngörülmüştür. Bu genel hüküm dahi, kanun koyucunun davalarda ispat
yükünün paylaştırılmasında, hal ve şartlara göre, bu yükün davalıya da tahmil edilebileceği-
ni, açıkça düzenlemektedir” şeklinde açıklanmakta ve ayrıca BK 96 ve BK 99. maddeler
zikredilmektedir.
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8. Bankalar Kanununa eklenen Ek Madde 2 (Geçersiz sayılan sözleşmeler – Hazine alacağı)

Bu maddeye göre Fona devredilen veya izni kaldırılan bir bankanın hakim ortaklarının
yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcıları, eş ve çocukları ile evlatlıkla-
rının, bunların diğer kan ve kayın hısımlarının ve imzaya yetkili banka mensuplarının;

 kendi aralarında,
 veya üçüncü kişilerle yaptıkları Ek Maddede ayrıntılı biçimde açıklanan,
 her türlü sınırlı hak tesisine ilişkin sözleşmeler,
 her türlü adi, hasılat ve finansal kiralama sözleşmeleri,
 yayım hakkı, marka, lisans devir ve kullanma hakkı veren sözleşmeler,
 sigorta sözleşmeleri,
 kredi kartı, ATM kartı sözleşmeleri,
 banka teminat mektupları,
 kabul kredileri ve avaller,

geçersiz sayılır.

Mahkemece bu sözleşmelerden elde edilen maddi menfaatlerin doğrudan Hazineye
aynî veya maddi değer olarak verilmesine veya ödenmesine karar verilir. Geçersizlik kanuni
bir karinedir. Ancak yasa koyucu açılacak bir dava ile bu sözleşmelerin geçerliğini iddia ve
ispat etmek yerine, sözleşme tarafı davacının Hazineye karşı tazminat davası açmasına imkân
vermektedir. Bu durumda davacı Hazineden sözleşmenin geçersiz sayılması nedeni ile
uğradığı zararı isteyecektir.

Davacı tazminat davasında, sözleşmede muvazaa bulunmadığını ve sözleşmeyle
ödenen meblağın muvazaalı olmayan rayiç bedel olduğunu ispat yükümlülüğü altındadır.

c. Ek Madde 6 ile yukarıdaki maddelere getirilen istisna (üçüncü kişilerle yapılan
                genel hükümlere tabi sözleşmeler)

Geçici Madde 3’te sadece 26.12.2003 tarihinden önce Fona devredilen veya izni
kaldırılan bankalara uygulanacağı belirtilen maddelerin bir kısmında (15. maddenin 7
numaralı fıkrasının (b) bendine eklenen iki paragraf, 15/a maddesi, 22. madde, Ek Madde 2),
üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerin Fona karşı ileri sürülemeyeceği veya geçersiz olduğu
yahut bu sözleşmelerden üçüncü kişilerin elde ettiği kazanımların Fona iade edileceği gibi
hükümler bulunmaktadır. Ek Madde 6’daki nitelikleri taşıyorlarsa, bu sözleşmelere yukarıdaki
maddeler uygulanmayacak; örneğin bu sözleşmelerden elde edilen para, mal vs. banka
kaynağı kullanılarak elde edilmiş sayılmayacak; Fon alacağından söz edilemeyecek; sözleş-
meler geçersiz sayılıp elde edilen tüm maddi menfaatler Hazineye intikal etmeyecek; diğer bir
deyişle, bu sözleşmelere genel hükümler uygulanacaktır.

d. 5020 sayılı Yasanın Geçici 1. Maddesi (geçersiz sözleşmeler kapsamındaki
malların kullanılması ile ilgili karine)

Bankalar Kanununa eklenen 15/a ve Ek 1 ve Ek 2 maddelerinde geçersiz kabul edilen
sözleşmeler kapsamındaki taşınır ve taşınmazların kullanılmasına, 26.12.2003 tarihinden
itibaren üç aydan fazla devam edilirse, anılan mallar, bu maddelerde sayılan kişilere -örneğin
Fon bankalarının yöneticilerine veya hakim ortaklarına- ait sayılır.



Prof. Dr. Seza Reisoğlu

44

Uygulamada ortaya çıkan somut olaylara çözüm getirmek istendiği izlenimini veren
Geçici Madde 1’in Hükümet Gerekçesinde “... söz konusu mal, hak ve alacaklar ve lisans,
marka ve ruhsat haklarına dair muvazaalı işlemlerin önüne geçilmesi amaçlanmış ve
maddede öngörülen üç aylık geçiş süresi içerisinde iyi niyetli kişilerin hak zayiine uğrama-
maları amaçlanmıştır” denilmekte ise de, kullanmaktan vazgeçme veya vazgeçmeme ile iyi
niyet veya muvazaa arasındaki ilişki anlaşılamamıştır.

III. Bankaları İlgilendiren Diğer Kanunlardaki Önemli Düzenlemeler

Bilirkişiler hakkında 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuz-
luklarla Mücadele Yasasının Uygulanması

HUMK (md.286) ve CUMK (md.76) nda yapılan değişikliklere göre, “Mahkemeye
sunulan bilirkişi raporunun maddi olgu ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığı yönünde kuvvetli
emare ve şüphelerin bulunduğu kanaatine ulaşıldığı takdirde; bu bilirkişiler hakkında diğer
kanunlardaki hukuki ve cezai sorumluluklar saklı kalmak şartıyla; 3628 Sayılı Mal Bildiri-
minde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca işlem
yapılmak üzere dava dosyasının tasdikli bir örneği C. Savcılığına gönderilir”.

Hükümet Gerekçesinde “kamuoyunda da yüksek sesle dile getirilen ve rahatsızlık
duyulan bilirkişi yolsuzluğu ve kirlenmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı” belirtilmekte-
dir.

Mahkemece, bilirkişiler hakkında 3628 sayılı Yasaya göre işlem yapmak üzere dosya
C. Savcılığına gönderilince, Savcılık soruşturmaya başlar ve mahkemenin suç ihbarını da göz
önünde tutarak gerek bilirkişilerden, gerekse bunların ikinci dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ile gelini ve damadından 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmasını ister.

3628 sayılı Yasaya göre, süresinde mal bildiriminde bulunmama halinde üç aya kadar
hapis (md.10), gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde altı aydan üç yıla kadar hapis
(md.12); haksız mal edinene ve haksız edinilen malı gizleyen veya kaçırana üç yıldan beş yıla
kadar hapis ve ağır para cezası verilir (md.13). Haksız edinilmiş olan malların zoralımına
hükmolunur (md.14). Kanuna veya genel ahlâka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen
mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliri ile ilgili olduğu kabul edilemeyecek
harcama şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulamasında haksız mal edinme sayılır
(md.14).

3628 sayılı Kanundaki cezalar 10. maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, paraya
çevrilemez (md.16).

3628 Sayılı Kanun ile ilgili bilgi talebinin bankalarca gecikmeksizin yerine getirilmesi

3628 Sayılı Kanunun 20. maddesi değiştirilmiş ve,

Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunsa bile, gerçek ve tüzel kişilerin, 3628 sayılı
Kanunla ilgili soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişilerce istenen bilgileri geciktirmeksizin
makul sürede eksiksiz verme yükümlülüğü getirilmiştir. Aksine davranan kişiler hakkında bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Bu ceza para cezasına çevrilemez ve ertelenemez.
Bankaların bu ağır cezalar nedeniyle 3628 sayılı Yasa ile ilgili istenen bilgileri öncelikle ve
gecikmeksizin cevaplandırmaları gerekecektir.
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Hükümet Gerekçesinde “.............. cezanın etkinliğini ve caydırıcılığını sağlamak
açısından bu cezanın, para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilemeyeceği ve erteleneme-
yeceği hükme bağlanmaktadır” denilmektedir.

Bankalar Kanunundan doğan dava ve işlere Danıştay 10. Dairesinin bakması

Danıştay Kanununun 34. maddesi ile Onuncu Daire bir ihtisas mahkemesine dönüştü-
rülmüş ve Bankalar Kanunundan, Sermaye Piyasası Kanunundan

doğan dava ve işlere bakmakla görevlendirilmiştir.

Hükümet Gerekçesinde “Bağımsız idarî otoritelerle ilgili, Bankalar Kanunu dahil
diğer özel kanunların uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların
niteliği, niceliği ve ülke ekonomisi bakımından önemi göz önüne alındığında kısa sürede
sonuçlandırılması gereği, münhasıran bu davaları çözümlemekle görevli bir ihtisas dairesinin
belirlenmesi ihtiyacını ortaya çıkarmış ve bu tür uyuşmazlıkların Onuncu Dairede karara
bağlanması yoluna gidilmiştir” denilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun 47. maddesinin (A) bendinin 1-7 alt bentlerine göre
işlenen fiillerden elde edilen para ve menfaatin kara para sayılması

4208 sayılı Karapanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Kanunun 2. maddesine 7
numaralı alt bent eklenmiş ve “2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (1) ilâ (7) numaralı alt bentlerindeki” fiillerin işlenmesi
suretiyle elde edilen para veya para yerine geçen her türlü maddi menfaat kara para sayılmış-
tır.

Hükümet Gerekçesinde “Sermaye Piyasası Kanununun 47 nci maddesinin (A)
bendinin (1) ile (7) numaralı alt bentlerindeki sermaye piyasası araçlarını etkileyebilecek,
henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak
amacıyla kullanarak sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak
şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek amacıyla işlenen fiiller ile
yapay olarak sermaye piyasası araçlarının arz ve talebini etkilemek aktif bir piyasanın varlığı
izlenimini uyandırmak, fiyatları aynı seviyede tutmak, artırmak veya azaltmak amacıyla alım
satım yapanların fiilleri ve sermaye piyasasının araçlarının değerini etkileyebilecek yalan,
yanlış, yanıltıcı mesnetsiz bilgi verme, haber yayma, yorum yapma veya açıklamakla yükümlü
olduğu bilgileri açıklamama fiilleri gibi aynı maddenin alt bentlerinde sayılan diğer fiilleri
işlemek suretiyle elde ettiği menfaatlerin kara para hükmü sayılması hüküm altına alınmıştır”
denilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununa göre, aracı olarak kabul edilen (SPK md.3) bankaların ve
bankalar tarafından kurulan aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini (SPK md.30) çok
yakından ilgilendiren bu değişiklik ile ağır yaptırımlar getirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kanununa göre, 47. maddenin (A) bendinin 1-7. alt bentlerindeki
fiillerin işlenmesi halinde, bu fiilleri işleyenler 2 yıldan 5 yıla kadar ağır para cezası ile
cezalandırılmaktadırlar. Suçun işlenmesinde (A) bendinde yazılı hallerden iki veya daha
fazlası birleşirse, hapis cezasının asgari haddi 3, azami haddi 6 yıldır. Fiili işleyenlerin
cezalandırılması için bundan bir menfaat elde edilmesi şart değildir. Buna karşılık 47.
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maddede kişiler hakkında kovuşturma yapılması Kurul tarafından Cumhuriyet Savcılığına
yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır (SPK md.49).

Sermaye Piyasası Kanunu 47. maddeye göre cezalandırma “diğer kanunlara göre daha
ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde” söz konusu olacaktır.

47. maddenin (A) bendinin 1-7. alt bentlerindeki fiillerin 4208 sayılı Kanuna göre
cezalandırılabilmesi için ise, bu fiilleri işleyenlerin para veya para yerine geçen herhangi bir
maddi menfaat elde etmeleri (karapara) ve elde edilen karaparayı aklama suçunu işlemeleri
gerekir.

Karapara aklama suçu, 4208 sayılı Yasanın 2/b bendinde -karaparanın meşruyet
kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi; başkalarınca iktisap edilmesi, malikinin değişti-
rilmesi, vs. şeklinde- tanımlanmıştır.

Savcıların kovuşturma yapması, dava açması için Kurulun iznine gerek yoktur.
Karaparanın aklanmasına yönelik ciddi emarelerin varlığı halinde mahkeme tüm hak ve
alacakların dondurulmasına, tasarruf yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılmasına, mal,
para veya diğer değerlerin zaptına karar verebilir. Gecikilmesinde sakınca olan hallerde
savcılar da hak ve alacakların dondurulmasına karar verebilir ve bu kararı 24 saat içinde
hakimin onayına sunar. Bu suçu işleyenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve ağır para cezası
ile cezalandırılmakta; karapara kapsamındaki mal ve değerler müsadere edilmektedir. Ayrıca
karapara suçu;

 Karaparanın aklanması amacıyla teşekkül vücuda getirenler,
 Bankalar Kanununa,
 Finansal Kiralama Kanununa,
 Sermaye Piyasası Kanununa,

Ödünç para verme işleri ile özel finans kurumları mevzuatına göre faaliyet gösteren
kurumlarda çalışanlar tarafından işlenmesi halinde hükmolunacak cezalar bir misli artırılır. Bu
suçların tüzel kişilik bünyesinde işlenmesi halinde -karaparanın aklanması maksadıyla
teşekkül oluşturulmadığı hallerde- fiili gerçekleştiren yöneticiler hakkında da aynı cezalar
hükmolunmakla birlikte tüzel kişiler de para cezası ile cezalandırılır.

Karapara aklama suçlarının kovuşturulmasında zamanaşımı, son yasal değişikliklerle
15 yıla çıkarılmıştır. Fona devredilen veya izni kaldırılan bankalar dahil, SPK 47/A bendi ile
ilgili yeni düzenleme yasanın yürürlüğe girdiği 26 Aralık 2003 tarihinden sonra işlenen
suçlara uygulanacaktır.
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Finansal Kiralama Sözleşmeleri
ve

Uygulama Sorunları
Prof. Dr. Seza Reisoğlu *

Türkiye Bankalar Birliği tarafından 24 Mart 2004 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Finansal Kiralama
Sözleşmeleri ve Uygulama Sorunları” konulu konferansta konuşmacı olan Prof. Dr. Seza Reisoğlu’nun sunumu
aşağıda yer almaktadır.

I. Giriş

Finansal kiralama sözleşmeleri (leasing) ilk defa 1930’larda ekonomik bunalımın ya-
şandığı Amerika’da, İkinci Dünya Savaşından sonra da Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştır.

Finansal kiralamada, doğrudan kredi verme yerine; kredi kuruluşu müşterisine fon te-
sis etmekte, bu fon ile müşterinin istediği ve seçtiği taşınır veya taşınmazı satın almakta,
finansal kiralama konusu malın hukuki açıdan mülkiyeti kredi kuruluşunda kalmakta,
zilyetliği (kullanımı) ise müşteriye devredilmektedir. Müşteri malın kullanımı karşılığında
kredi kuruluşuna bir bedel (kira) ödemekte; süre sonunda mal ya kredi kuruluşuna iade
edilmekte veya müşteri tarafından satın alınmaktadır.

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununun gerekçesinde “........ kurumun kaynağı olan
Amerika’da ve Avrupa’da uygulanan finansal kiralama sözleşmelerinin muhtelif çeşitleri
ortaya çıkmıştır. Madde bunlardan yalnız finansman sağlamaya yönelik sözleşmenin esas
alındığını belirtmektedir. ... Finansman şirketi işletmenin sabit kıymet ihtiyaçlarını, kredi
esasına dayalı olarak çalışan diğer finansman kurumlarından farklı olarak kredi vermek
suretiyle değil, fakat ihtiyaç duydukları malları sağlayarak malların kullanımını bir bedel
karşılığı devretmek suretiyle karşılamaktadır” denilmektedir.

Finansal kiralamada; açılan kredi karşılığında faiz alınmadığı, kiracı mülkiyeti kirala-
yana ait malın kullanımı karşılığı bir kira ödediği için leasing faizsiz bankacılık yapan özel
finans kurumları açısından büyük önem taşımaktadır.

Leasing pek çok ülkede uygulanmakta ise de; yasal düzenleme bulunan ülke sayısı sı-
nırlıdır. Bunlardan birisi Türkiye’dir.

3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu Resmi Gazetede 28.06.1985 tarihinde yayım-
lanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa ile genel hükümlere önemli istisnalar ve avantajlar sağlan-
mış; çok sayıda finansal kiralama şirketi faaliyete geçmiştir. Finansal kiralama şirketinin
leasing konusu malın mülkiyetini koruması ve herkese karşı ileri sürebilmesi -iyi niyetli
üçüncü kişilerin dahi korunmaması- kiralayana güvence, kiracıya ise finansman elde etme,

* Türkiye Bankalar Birliği, Hukuk Başdanışmanı.
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malın bedelini taksitle ödeme avantajı yanı sıra, malın kiralayanın veya kendi borcundan
ötürü dahi haczedilememesi nedeniyle faaliyetine devam imkânı sağlamıştır.

Ancak belirtmek gerekir ki, tüm leasing sözleşmelerinin 3226 Sayılı Yasanın sağladığı
avantajlardan yararlanmaları için bunların bu Yasanın öngördüğü koşulları taşımaları
gerekmektedir. Bu koşulları taşımayan leasing sözleşmeleri sözleşme olarak geçerli, ancak
sadece Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olacaktır.

3226 Sayılı Yasada düzenlenen finansal kiralama sözleşmeleri, çeşitli benzer sözleş-
meleri özellikle kira ve taksitli satışı çağrıştırmaktadır. Finansal Kiralama Sözleşmelerini
kiradan ayıran önemli farklılık; malın mülkiyetinin kira süresi sonunda büyük ihtimalle
kiracıya geçmesidir. Taksitle satıştan farklılık ise, malın kiranın -taksitlerin- ne sözleşmenin
başında, ne de sonunda mülkiyetinin zorunlu olarak alıcıya geçmemesinde ortaya çıkmakta-
dır.

Finansal kiralama sözleşmelerine öncelikle 3226 Sayılı Yasa, bu Yasada hüküm bu-
lunmayan hallerde Borçlar Kanununun genel hükümleri ve sözleşmenin niteliğine uygun
düştükleri ölçüde özel hükümleri uygulanacağından (FKK md.26) Borçlar Kanununun kira
hükümleri de finansal kiralama sözleşmelerinde 26. madde çerçevesinde göz önünde
tutulacaktır. Buna karşılık, Borçlar Kanununun kiralanan malın daha sonra satışını düzenleyen
254. maddesi finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmayacaktır (FKK md.27). Keza  6570
Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda finansal kiralama sözleşmelerinde uygulama
alanı bulamayacaktır. FKK 27. maddesi uyarınca, taşınır malların taksitle satışı ile ilgili 222,
223 ve 224. maddeler de finansal kiralama sözleşmelerine uygulanmayacaktır.

Yasa koyucu; finansal kiralama sözleşmelerinde, mülkiyetin kiralayanda kalmasının
Medeni Kanunda düzenlenen mülkiyetin saklı tutulması hükümleri ile benzerlik taşıdığını da
göz önünde tutarak, MK 764/688, 765/689 maddelerinin finansal kiralama sözleşmelerine
uygulanmayacağını hükme bağlamıştır (FKK md.27). Uygulanmayacak maddeler arasında
MK 766/690. maddede düzenlenen “hükmen teslim” de sayılmaktadır.

II. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Konusu Olabilecek Mallar (md.5)

Finansal kiralama sözleşmesinin konusu taşınır ve taşınmaz mallar olabilir. Buna kar-
şılık, patent gibi fikri ve sınai haklar bu sözleşmenin konusu olamazlar (FKK md.5).

Diğer ülkelerde çok çeşitli leasing uygulamaları bulunmakta, hemen her türlü taşınır
leasing konusu yapılabilmektedir. Oysa 3226 Sayılı Yasanın gerekçesinde leasing konusu
malların yatırım  malları ile sınırlı tutulmak istendiği görülmektedir. Nitekim 1. madde
gerekçesinde işletmelerin sabit kıymet ihtiyacının karşılanmasından, 4. madde gerekçesinde
kirayı kabul edenin işletmesi için ihtiyaç duyduğu mal veya mallardan, 5. madde gerekçesinde
keza işletmenin sabit değerlerinin taşınır veya taşınmaz olabileceğinden söz edilmektedir.

Bu durumda, yatırım malları yanı sıra, örneğin üzerinde fabrika bulunmayan bir ta-
şınmazın yahut dayanıklı tüketim mallarının -buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon- ya da
ev eşyalarının –yemek odası, misafir odası takımı- 3226 Sayılı Yasa kapsamında leasing
konusu olup olamayacağı tartışılacaktır. Kanunların gerekçeleri, Kanun maddesi gibi
mahkemeleri bağlamadığından, hangi taşınır ve taşınmazların finansal kiralama konusu
olabileceği konusunda tek dayanak III.a bölümünde incelenen Kanunun amacının “finansman
sağlamaya yönelik olduğu” şeklindeki 1. maddesidir.
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Finansal kiralama konusu malların yeni veya kullanılmış olması mümkündür. Sadece
bu malların yurtdışından ithali halinde -eski, kullanılmış, düşük kaliteli mallar- Hazine
Müsteşarlığının ön izni gerekir (Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine
İlişkin Yönetmelik RG 28.04.1992 md.12).

III. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Zorunlu Koşulları

Leasing sözleşmeleri genel hükümler çerçevesinde yapılabilecek ise de, bu sözleşme-
lere 3226 Sayılı Yasanın uygulanabilmesi için, Yasanın 1, 4 ve 8. maddesinde öngörülen
koşullara uyulması gerekecektir.

Yargıtay bir kararında (12.HD., 11.04.200, 5382/5627) “Özde ve biçimde 3226 Sayılı
Kanunun varlığından söz edebilmek için anılan Yasanın 1. maddesi gereği kiralamanın
amacının finansman sağlamaya yönelik ve 4 ve 8. maddelerde açıklanan şekil koşullarına
uygun biçimde düzenlenmiş olması gerekir” demiştir.

1. Kiracıya finansman sağlanması koşulu (md.1)

Finansal kiralama şirketi (kiralayan) bir kredi kuruluşudur. Diğer kredi kuruluşların-
dan farkı sağlanan finansmanın bir nakdi veya gayrinakdi kredi olmaması, müşteriye bir fon
sağlanması, müşterinin bu fondan yararlanıp, istediği bir taşınır veya taşınmazı örneğin
işletmesinde kullanmasıdır. 1. madde gerekçesinde “Kanunun amacını düzenleyen bu madde
aynı zamanda Kanunun hangi çeşit finansal kiralama sözleşmesini esas aldığını göstermekte-
dir. ... Madde bunlardan (finansal kiralama sözleşmelerinin muhtelif çeşitleri) yalnız
finansman sağlamaya yönelik sözleşmenin esas alındığını belirtmektedir. ... Bu şirket
(finansal kiralama şirketi) işletmenin sabit değer ihtiyaçlarını, kredi esasına dayalı olarak
diğer finansman kurumlarından farklı olarak kredi vermek suretiyle değil, fakat ihtiyaç
duydukları malların kullanımını bir bedel karşılığı devretmek suretiyle karşılanmaktadır”
denilmektedir.

“Finansman sağlama”nın Kanunda bir tanımı yoktur. Bir kişiye taksitle mal satılması
da; alıcının malın bedelinin tamamını derhal ödememesi -ödemelerin zamana yayılması-
kaydıyla ona bir finansman sağlamaktır. Nitekim Bankalar Kanununda (md.11) “varlıkların
vadeli satışından doğan alacaklar” kredi sayılmıştır. Finansal kiralama sözleşmelerinin,
“mülkiyetin finansal kiralama şirketinde kaldığı; kullanım karşılığı belli süre bedel ödendiği
ve süre sonunda malın mülkiyetinin kiracıya devrinin söz konusu olduğu sözleşme türü”
olarak tanımlandığı göz önünde tutulduğunda; bir ayrım yapılmadan tüm taşınır ve taşınmaz-
ların leasing konusu yapılabileceği sonucuna varılacaktır.

Buna karşılık, 3226 Sayılı Yasanın çeşitli maddelerinde finansmana örnekler veril-
mekte (FKK md.1,4,5); sabit değer ihtiyaçlarının karşılanması için finansal kiralama
sözleşmesi yapılabileceğine değinilmektedir. Yasanın gerekçesinden verilen bu örneklerin
sınırlayıcı olduğu, yasa koyucunun açık bir şekilde iradesinin, finansal kiralamayı işletmelerin
sabit değer ihtiyaçları ile sınırlı tuttuğu (FKK md.1, md.4), sadece yatırım mallarının leasing
konusu yapılabileceği sonucu çıkarılabilecektir. Yatırım malları leasing’inde kiracı yapılan
finansmanı yatırım mallarını da kattığı işletmesini çalıştırarak elde ettiği kazanç ile geri
ödeyecektir.

Ancak mahkemeler kararlarında kanunların gerekçeleri ile bağlı değildirler. Nitekim
Yargıtay kendisine intikal eden bir olayda “(12.HD., 27.01.200, 296/1517) “3226 sayılı
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yasanın amacının finans sağlamaya yönelik belli şekli şartları taşıyan, kiralayan ve kiracıya
belli nitelikte hak ve yükümlülükler yükleyen bir yasa olduğu kuşkusuzdur” demesine rağmen,
dava konusu ev eşyalarının yatırım malı olmadığından, 3226 Sayılı Yasaya göre leasing
konusu olamayacağı şeklinde bir karar vermemiş, sadece “kişilerin ev eşyalarının ne tür
finansman kaynağı oluşturacağı sözleşmede belirtilmediğinden, Yasanın 1 ve 4. maddelerinin
aradığı koşullar gerçekleşmemiştir” sonucuna varmıştır.

Yüksek Mahkemenin, finansal kiralama sözleşmesine konu olabilecek malları Yasanın
gerekçesi ile bağlı kalmayarak “bir işletmenin sabit değer ihtiyacı ile sınırlandırmadığı, özel
ev eşyalarının hiçbir şekilde 3226 Sayılı Yasa kapsamında kiralanamayacağı” şeklinde bir
sonuca varmadığı görülmektedir.

2. Kiralayanın, malı kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın
alması veya başka suretle temin etmesi koşulu (md.4)

Finansal kiralama şirketi (kiralayan), kiracıya istediği malın alınması için bir fon tah-
sis etmektedir. Kiralayan bir kredi kuruluşu olup; ne kiracının istediği mal kendisinde
bulunmakta; ne de bu malı imal etmesi söz konusu olmaktadır. Kiracı,hangi mala gereksinme-
si varsa, bu malı belirlemekte, bu malı satan veya imal eden firmalarla temas kurmakta,
onlarla mutabık kalmakta ve finansal kredi kuruluşuna başvurarak malın alınmasını ve
kendisinin kullanımına tahsis edilmesini istemektedir. Malın seçimi kiracı tarafından
yapıldığından; düştüğü yanılgının riski de kendisine aittir.

Kiracı malın bedelini taksitlerle kira adı altında kiralayana ödeyeceği için; malın fiyatı
öncelikle kiracıyı ilgilendirmektedir. Buna karşılık, mal bedelini kiralayan ödeyeceğinden ve
mal kiracıdan olan alacağının teminatını oluşturduğundan, kiralayan da bir mala değerinden
fazla ödeme yapmayı kabul etmeyecektir.

Finansal kiralama sözleşmesi kural olarak üçlü ilişkiyi ve iki sözleşmeyi öngörmekte-
dir. Kiralayan, kiracı ve malın satıcısı ile iki ayrı sözleşme yapmaktadır.

Finansal kiralama şirketi bir kredi kuruluşu olduğundan, söz konusu malı üçüncü ki-
şilerden devralması zorunlu bulunmaktadır. Kiralayan malı üçüncü kişiden satın almakta veya
başka surette temin etmektedir. 3226 Sayılı Yasaya göre, kiralayanın malın maliki olması
zorunlu olduğundan; kiralayana mülkiyet hakkı sağlayan sözleşme, satış dışında bağış veya
istisna akdi olacaktır.

Finansal kiralama sözleşmesi için, kiracının malı seçimi ve talebi esas olmakla bera-
ber, kiralayanın bir malı kiracıya önermesi üzerine bir finansal kiralama sözleşmesi yapılması
da kuşkusuz mümkün olacaktır.

Herhangi bir nedenle, leasing konusu malın kiralayana geri dönmüş olması halinde, bu
mal da yeni bir finansal kredi sözleşmesinin konusu olabilecektir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bir kararına da neden olan “sat-geri kirala – sale-
lease back”in 3226 Sayılı Yasa kapsamında bir finansal kiralama konusu olup olamayacağı
tartışmalıdır. “Sat-geri kirala”da, bir malın -örneğin bir fabrikanın makinelerinin- maliki,
finansman sağlamak için maliki olduğu malı finansal kiralama kuruluşuna satmakta ve aynı
zamanda bir finansal kiralama sözleşmesi yaparak zilyetliğini devam ettirmektedir.
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Bu işlemlerin finansman sağlamaya yönelik olduğuna şüphe yoktur. Buna karşılık bu-
rada kiralayan, malı bir üçüncü şahıstan değil, kiracıdan satın alarak malik olmaktadır. Burada
“veya başka bir surette temin etme” ibaresinin yorumu önem kazanmaktadır. “Başka bir
suretle temin” ile mutlaka kiralayanın malı yine üçüncü kişiden alması gerektiği, ancak bu
ibarenin malın satış dışında başka bir suretle temin -istisna, bağışlama- edilmesine imkân
sağladığı şeklinde yorumlanması halinde, 4. maddedeki koşulun gerçekleşmeyeceği kuşku-
suzdur. Buna karşılık, “veya başka bir surette temin” üçüncü kişi dışında da temin şeklinde
yorumlanırsa     -malın kiracıdan satın alınması- “sale-geri kirala” geçerli sayılacaktır. Her iki
yorum da mümkün olduğundan, yasa koyucunun malın mutlaka üçüncü bir kişiden alınmasını
amaçlayıp amaçlamadığı üzerinde durmak gerekecektir.

Bu konuda 4. maddenin gerekçesinde bir açıklama yoktur. Ancak sale-lease back’in
geçerli olduğu görüşüne önemli bir destek FKK’nın 27. maddesinde yer alan MK 766/690.
maddesinin uygulanmayacağı şeklindeki düzenlemedir. MK 766. maddesinde “bir taşınır
mülkiyetini nakleden kimse özel bir hukuki ilişkiye dayanarak o şeyin zilyetliğini korursa,
mülkiyet teslimsiz geçmiş olur” denilmektedir. Sale-lease back’te de; makinenin maliki malı
kiralayana satarak mülkiyeti nakletmekte, ancak özel bir sebebe -finansal kiralama sözleşme-
si- dayanarak zilyet olmakta devam etmekte, kiralayan teslim olmaksızın hükmen malik
sıfatını kazanmaktadır.

MK 766’da “ancak bu işlem üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kuralla-
rından kurtulmak için yapılmışsa, mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz” hükmüne de yer
verilmiştir. Burada yasa koyucunun sat-geri kiralayı 3226 Sayılı Yasaya göre geçerli saydığı;
bu nedenledir ki MK 766/690. maddenin uygulanmayacağını hükme bağladığı sonucuna
varılabilecektir. Gerçekten de, sat-geri kirala, 3226 Sayılı Yasaya tabi değil ise, MK
766/690’nın uygulanamayacağı şeklinde bir düzenlemeye gerek olmadığı ileri sürülebilecek-
tir.

Yargıtay (HGK, 27.05.1995, 95/12787, 95/1157; 12.HD., 23.06.1997, 1011/7419;
12.HD., 11.06.2002, 11320/12506; Danıştay da aynı görüştedir 14.12.1999, 1898/4121) sat ve
geri kirala sözleşmesinin 3226 Sayılı Yasa kapsamında olmadığı sonucuna varmıştır. Yüksek
Mahkemeye göre, “Finansal kiralama konusu malın kiralayan tarafından üçüncü kişiden
temin edilmesini öngören FKK md.4 hükmü karşısında bu tür sözleşmenin yasa kapsamına
girmeyeceği açıktır. ... Bu tür sözleşmelerin Finansal Kiralama Kanununa uygun olduğu
kabul edilemez.”

Yüksek Mahkeme, sat-geri kirala şeklindeki bir leasingin, iyi niyetli üçüncü kişiler ta-
rafından bilinemeyeceğini; örneğin uzun süredir malın maliki olan kişinin sat-geri kirala
yapmak suretiyle “haczedilemezlik” zırhına bürüneceğini, bundan iyi niyetli kişilerin zarar
göreceğini düşünmüş olabilir. Ancak yasa koyucunun MK 766/690. maddenin uygulanmaya-
cağını kabul ederek bu tür bir endişe taşımadığı görülmektedir.

3. Finansal kiralama sözleşmesinin şekli ve tescil (md.8)

Sözleşme, düzenleme şeklinde herhangi bir noterde yapılabilir. Ancak sözleşmenin ü-
çüncü kişilerin aynî hak iktisaplarına karşı -iyi niyetli olup olmadıklarına bakılmaksızın- ileri
sürülmesi için taşınırın kiracının yerleşim yeri noterliğindeki özel sicile tescili, taşınmaz mala
dair sözleşmenin taşınmazın bulunduğu yer tapu kütüğünün beyanlar hanesine, gemilere dair
sözleşmelerin gemi siciline şerh edilmesi gerekir. Siciller alenidir. Tescil edilmeyen veya şerh
verilmeyen finansal kiralama sözleşmeleri iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
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Yargıtay da (21.HD., 04.04.2000, 2465/2609) “Kiracının yerleşim yeri noterindeki si-
cil yerine; sözleşmenin yapıldığı yer noterindeki sicile tescil edilen finansal kiralama
sözleşmesinin üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği” sonucuna varmıştır.

Taşınmaz veya gemi, kiralayana ait olduğundan tapu siciline veya gemi siciline şerhin
gerekmediği düşünülebilir. Ancak bu şerh; kiralayanın alacaklılarının takiplerine ve taşınmaz
veya gemi üzerine haciz koydurma girişimlerine karşı, kiracıyı koruyacak ve sözleşme süresi
içinde taşınmaz veya gemi haczedilemeyecek, ayrıca kiralayan taşınmazı veya gemiyi üçüncü
bir kişiye devredemeyecektir.

Uçaklar da leasing konusu olduğu halde, sözleşmenin Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki
uçak siciline şerhine dair bir düzenlemeye Yasada yer verilmemiştir. Bu durumda, diğer
taşınırlar gibi uçak leasinglerinin kiracının ikametgahındaki özel sicile tescili gerekir. Ayrıca
uçak siciline de şerh yararlı olacaktır.

IV. Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Bedel ve Süre (md.6)

Kanun Tasarısının gerekçesinde belirtildiği gibi, Finansal kiralama şirketi sözleşme
konusu malın hukuki mülkiyetini muhafaza ederken, onun ekonomik mülkiyeti malı devrala-
na geçmekte; kira süresi sonunda çok defa malın ekonomik ömrü sona ermekte, bu nedenle de
malın satış bedeli kiralayanın diğer fonlama maliyeti ve belli oranda kâr ile birlikte kira
bedelinde göz önünde tutulmaktadır.

FKK 6. maddesine göre Finansal kiralama bedeli ve ödeme dönemleri taraflarca be-
lirlenir. Bu bedeller değişken veya sabit olabilir. Türk Lirası  veya Merkez Bankasınca alım
satımı yapılan döviz cinsinden belirlenebilir.

Finansal kiralama bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi halinde BK 83. madde göz
önünde tutulacak; sözleşmede “aynen ödeme” veya benzeri bir ibare yer almıyorsa, kiracı
ödemeyi vadede Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapabilecektir.

Finansal kiralama sözleşmeleri en az dört yıl süre ile feshedilemez. Diğer bir deyişle,
bu sözleşmeler en az dört yıl süreli olacaktır. Finansal kiralamada malın zilyetliği kural olarak
onun ekonomik ömrüne uygun bir süre için devredilmekte; leasing bedeli toplamı malın
değeri kadar veya değerine yakın olmaktadır.

Madde gerekçesine göre sürenin en az dört yıl olarak düşünülmesi özellikle taşınır
malların bu sürede amorti edileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

Kiralayanın veya kiracının 4 yıl geçmeden sözleşmeyi feshettiğini bildirmesi geçersiz-
dir. Ancak haklı sebeplerle feshi düzenleyen 23. madde hükümleri saklıdır.

Yine gerekçeye göre taraflar sözleşmelerinde bu konuda herhangi bir süre öngörme-
miş veya bundan daha kısa bir süre tayin etmiş olsalar bile, sözleşmeyi dört yıldan önce sona
erdiremeyeceklerdir. Gerekçedeki bu ifadeye rağmen, sözleşme taraflarının anlaşarak,
finansal kiralama sözleşmesini 4 yıl geçmeden feshi halinde; sözleşme sona erecek; ancak bu
sözleşme 3226 Sayılı Yasa kapsamında bir sözleşme sayılmayacaktır.

FKK 7. maddsesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile 4
yıllık süre kısaltılabilir. Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınır Tespitine Dair Yönet-
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melik’in (RG 08.07.1992 Sa:21278) 1. maddesinde sayılan hallerde -teknolojik nitelik, ilk
sözleşmenin devamı niteliğindeki yeni sözleşme, savaş, sabotaj, yangın vd. nedeniyle malın,
kiralayanın veya kiracının zarar gördüğü haller- süre dört yıldan kısa olabilir.

V. Finansal Kiralama Konusu Malın Mülkiyetinin Kiralayanda Kalması ve
                  Kiracının Malı Satın Alma Hakkı

1. Malın mülkiyetinin kiralayanda kalması

Kiralayan sözleşme süresi sonuna kadar malın mülkiyetine sahiptir. Bu husus 3226
Sayılı Yasanın 9. maddesinde “Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayana aittir”
şeklinde açıklanmış, nedense 17/1. maddede aynen tekrar edilmiştir. Yargıtay (HGK,
31.01.2001, 10-1789, 2001/6, YKD Temmuz 2001, sh.976) “her ne kadar 9 ve 17. maddeler-
de finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu belirtilmiş ise de,
her iki maddenin gerekçesinde görüldüğü üzere finansal kiralama nesnenin mülkiyetinin
kiralayan şirkete bırakılmasındaki amacın kira bedellerine karşı bir teminat niteliği taşıdığı-
nın kabulü gerekir” demektedir.

Özellikle araçların finansal kiralama sözleşmesi ile zilyetliğinin kiracıya devrinde
meydana gelen kazalardan malik durumundaki kiralayanın sorumlu olup olmayacağı çeşitli
Yargıtay kararlarına konu olmuştur. Yüksek Mahkeme bir kararında (19.HD., 05.05.1998,
2577/3075, ….oğlu, sh.215; aynı şekilde 11.HD., 20.11.2000, 7567/9051, YKD Mart 2001,
sh.366) “kaza tarihinde finansal kiralama süresi bitmiş ise de, kiracının araç üzerindeki
zilyetliği, fiili tasarruf gücü ve ekonomik işe yararlılığı henüz satın alma hakkı kullanılmadığı
veya araç iade edilmediğinden devam ettiğinin anlaşılmış olmasına göre, davalı şirketin KTK
3. maddesine göre işleten sıfatı bulunmamaktadır”sonucuna varmıştır.

Kiralama sözleşmesinin 3226 Sayılı Yasa kapsamında kalması için sözleşme devam
ettiği sürece kiralayanın mal üzerindeki mülkiyetinin devamı şarttır. Bunun istisnası,
sözleşmede öngörülmesi halinde, kiralayanın mal üzerindeki mülkiyet hakkını diğer bir
finansal kiralama kuruluşuna devretmesidir. Buna karşılık, kiralayanın mal üzerindeki
mülkiyetini herhangi bir üçüncü kişiye devretmesi 3226 Sayılı Kanunun emredici hükümleri-
ne aykırı olduğundan geçersiz sayılacaktır.

2. Kiracının malı satın alma hakkı

3226 Sayılı Yasaya göre finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiralayan şirkete
aittir. Ancak taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının, malın mülkiyetini satın
alma hakkını haiz olacağını kararlaştırabilirler (FKK md.9). Bu hak sonradan da tarafların
anlaşması halinde kiracıya tanınabilir.

Madde gerekçesinde “Esasında finansal kiralama münasebetinde finansal kiralama
şirketinin mala karşı ilgisi, bunu sağlarken ödediği bedelin kendisine geri ödenmesini temin
etmekten öteye geçmez. Buna karşılık, işletmenin sabit kıymet ihtiyacını bu yolla sağlayan
kiracının malı muhafazadaki menfaati çok fazladır. ... Tarafların bu satın alma bedelini
sözleşmede göstermek durumunda oldukları kuşkusuzdur” denilmektedir.

Finansal kiralama bedeli genelde malın ekonomik ömrü göz önünde tutularak belir-
lendiğinden, süre sonunda kiracıya mal satın alma hakkı tanınmaktadır. Malın mülkiyetinin
devri halinde yapılacak masraflara, ödenecek vergilere kimin katlanacağı konusunda Yasada
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bir düzenleme olmadığından sözleşmede bir hüküm yoksa genel hükümlere göre -alıcıya ve
satıcıya ait yükümlülükler çerçevesinde- karar verilecektir.

Yargıtaya intikal eden bir olayda, kiracı belediye leasing yoluyla kiraladığı 8 kamyon,
2 su tankeri ve 1 asfalt bakım aracının 4 yıllık sözleşme sonunda her birine 150.000 lira
ödemek suretiyle satın alma hakkının bulunduğunu tüm koşullar yerine getirildiği halde
kiralayanın devre yanaşmadığını ileri sürerek, söz konusu araçların mülkiyetinin adına
tescilini dava etmiştir.

Kiralayan araçların devrinin yapılabilmesi için araçlarla ilgili maliye borçlarının ve
devirle ilgili harç ve masrafların davacı tarafından ödenmesini istemiş Mahkeme mülkiyetin
kiralayana ait olduğunu, motorlu taşıt ile ilgili taşıt vergileri ve araçla ilgili diğer borçların
kiracı tarafından değil, kiralayan tarafından ödenmesinin mülkiyetin doğal sonucu olduğu
gerekçesi ile araçların mülkiyetinin davacıya ait olduğunun tespitine karar vermiştir. Yüksek
Mahkeme (11.HD., 08.02.1999, 98/8999, 99/612) “finansal kiralama sözleşmesinde kiralana-
nın satın alma opsiyonuna bağlı olarak veya hangi sebeple ve gerekçe olursa olsun her türlü
vergi, resim ve harcın kiracı tarafından ödenmesi öngörüldüğünden” mahkeme kararını
bozmuştur.

Finansal kiralama sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde satışa ka-
dar ki vergiler kiracıya ait olacak; malın kiracı tarafından satın alınmak istenmesi halinde ise
taşınır ve taşınmaz satışında uygulanacak genel hükümler göz önünde tutulacaktır.

VI. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Tarafları
 

1. Finansal kiralama şirketi (Kiralayan)

Kiralayanın anonim şirket şeklinde kurulması şarttır. Kanunun gerekçesine göre
Finansal kiralama işlemleri finansal amaçlı olduğundan kiralayanın anonim şirket olması
öngörülmektir. Bankaların finansal kiralama sözleşmesi yapıp yapamayacakları konusunda
önce Plan ve Bütçe Komisyonunda 11. madde kabul edilmiş ve bu maddede “Bankalar ve
sigorta şirketleri ile mevduat kabul eden özel finans kurumları kiralayan şirket olarak
faaliyette bulunamazlar. Ancak mevduat kabul etmeyen kalkınma bankaları ile özel finans
kurumları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın izni ile böyle bir
faaliyette bulunabilirler” denilmiş, ancak 11. madde Mecliste Yasa metninden çıkarılmıştır.
Buna karşılık, Finansal Kiralama Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Yasadan çıkarılan 11. madde hükmünü benimsemiş ve sadece kalkınma ve yatırım bankaları
ile özel finans kurumlarının kiralayan sıfatı ile sözleşme yapılabileceği kabul edilmiştir.

Kiralayan şirketlerin kuruluşu ve yabancı şirketlerin şube açmaları Finansal Kiralama
Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik (RG 28.04.1992 Sa:21212)
hükümlerine tabidir.

Türkiye’de kurulacak bir finansal kiralama şirketinin asgari sermayesi Yasada belir-
lenmiş olup, Bakanlar Kurulu bu miktarı 5 katına kadar artırmaya yetkilidir. Türkiye’de şube
açmak suretiyle faaliyet gösterecek yabancı finansal kiralama şirketlerinin,

 Türkiye’deki şubeleri için ayırdıkları sermayenin, Kanunda belirtilenden az olmaması
(Bakanlar Kurulu 5 katına kadar artırabilir)
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 Kuruldukları veya faaliyette bulundukları ülkelerde kiralama işlemi yapmaya yetkili
olmaları gerekmektedir (FKK md.4).

Kiralayan şirketin, kiralama işlemlerinin toplam tutarı özkaynaklarının 30 katını, or-
takları veya şirketler grubu ile yapacağı kiralama işlemlerinin toplam tutarı ise
özkaynaklarının 15 katını  geçemez (Finansal Kiralama İşlemlerinde Süre ve Sınırın Tespitine
Dair Yönetmelik (RG 08.07.1992 md.2) md.12).

Kiralayan şirket, finansal kiralama işlemleriyle doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerde
bulunamaz (Yönetmelik md.10). Bunun istisnası yatırım ve kalkınma bankaları ile özel finans
kurumlarıdır. Mevduat kabul etmeyen kalkınma ve yatırım bankaları ile özel finans kurumları,
bakanlıktan izin almak kaydıyla finansal kiralama faaliyetlerinde bulunabilirler (Yönetmelik
md.11).  Finansal kiralama şirketleri ile yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri Bankalar
Yeminli Murakıpları ile Hazine Kontrolörleri tarafından denetlenir.

Yabancı finansal kiralama şirketlerinin Türkiye’de faaliyette bulunabilmeleri için -
Türkiye’deki kiracılarla leasing sözleşmesi yapmaları için- mutlaka Türkiye’de şube açmala-
rının gerekli olup olmadığı tartışmalıdır. 3226 Sayılı Yasada (FKK md.8/son) “Yurtdışında
yerleşik kiralayan şirketin Türkiye’de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine Müsteşarlığının bağlı
bulunduğu Bakanlıkça tescil edilir”denilmek suretiyle yurtdışında yerleşik kiralayanın
Türkiye’de şubesi olmasa dahi finansal kiralama sözleşmesi yapabileceği kabul edilirken,
FKK 10. maddenin 4. fıkrasına göre “bu Kanun hükümlerine göre izin almadan kiralama
faaliyetinde bulunanlar 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılmak-
tadır” Ancak 10/4. maddesinin sadece izin alınması gerekli olan hallerde izin alınmadan
faaliyette bulunanları cezalandırdığı sonucuna varılacaktır. Diğer bir deyişle, Türkiye’de
kurulu bir şirket veya yabancı bir şirketin Türkiye’deki şubesi izin almadan kiralama
faaliyetinde bulunamayacak; buna karşın yabancı bir finansal kiralama şirketinin şube
açmadan Türkiye’de faaliyette bulunması için izin gerekmediğinden, yabancı şirket Türki-
ye’deki kiracılarla sözleşme akdedebilecektir. Uygulama da bu yöndedir.

2. Kiracı

3226 Sayılı Yasada kiracı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Özel gerçek ve tü-
zel kişiler kiracı olabilecekleri gibi, tabi oldukları mevzuatın elvermesi halinde kamu tüzel
kişileri de kiracı olabilirler.

VII. Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Taraflarının Hak ve Borçları

1. Kiracının hakları ve borçları

a. Kiracının hakları

Kiracı, kiralama konusu malı seçme hakkına sahiptir. Kiracı, kiralamak istediği malı
satan veya imal eden firma ile temasa geçecek; alınacak malın nitelikleri, özellikleri, fiyatı,
teslim süresi vd. konularında firma ile mutabık kaldıktan sonra finansal kiralama şirketinden
malın satın alınması veya imal edilmesi konusunda kendisine fon tahsisi şeklinde kredi
açılmasını talep edecektir. Böyle bir taleple karşılaşan finansal kiralama şirketi, kiracının
malın bedelini ödeme gücünü saptadıktan sonra malın, tahsis ettiği fonun teminatını oluştur-
duğunu göz önünde tutarak, belirlenen fiyatın makul olup olmadığını da inceleyecektir.
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Koşulların uygun olması halinde kiralayan şirket, kiracı ile finansal kiralama sözleş-
mesi; malı satacak veya imal edecek firma ile bir satış veya istisna sözleşmesi yapacaktır.

Kiralayanın, kiracı ile imzaladığı leasing sözleşmesinde, kiracıya sözleşmede belirle-
nen malın teslimini talep hakkı yer alacaktır. Ancak kiralayanın, malın teslim edilmemesinden
veya geç tesliminden ötürü hiçbir sorumluluğu bulunmadığı şeklindeki sözleşme hükümleri
de geçerlidir.

Kiracı, kendisine teslim edilen malın zilyedi olup, sözleşmenin amacına uygun olarak
her türlü faydayı elde etmek hakkına sahiptir (md.13).

3226 Sayılı Yasanın madde gerekçesinde “kiracının malın ekonomik mülkiyetine sahip
olarak bundan her türlü yararı elde etme hakkına sahip olduğu” belirtilmektedir.

Yargıtay da bir kararında (HGK 31.01.2001, 10-1789, 2001/6, YDK Temmuz 2001,
sh.976) finansal kiralama sözleşmesinde “kiracının normal kira akdindeki yükümlülükler
dışında adeta bir malikin statü ve yetkilileri ile donatılması amaçlanmıştır” denilmiştir.
Kiracıya tanınan bu sınırsız faydalanma hakkı, sözleşmenin amacına uygun olarak kullanıla-
bilir. Örneğin kiracı işletmesi için kiraladığı bir otomobili başka işlerde kullanamaz.

Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinde yer aldığı takdirde; yükümlülüklerini tama-
men sözleşmeye uygun biçimde yerine getirmesi koşulu ile, sözleşmenin bitiminde malı satın
alma hakkına da sahip olabilir.

b. Kiracının borçları

Kiracının en önemli borcu kuşkusuz, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen vade-
lerde malın bedelini ödemektir.

Kiracının bir diğer yükümlülüğü, malın zilyetliğini bir üçüncü kişiye devredememesi-
dir (FKK md.15). Bu yasağa rağmen devir halinde ne olacağına dair Yasada bir düzenleme
bulunmamaktadır. Kiracının yasağa aykırı davranışı nedeniyle; kira sözleşmesinin 3226 Sayılı
Yasaya tabi olmayacağını ileri sürmek, kiralayanı da cezalandırmak anlamına geleceğinden
kabul edilemez. Buna karşılık kiralayan bu durumda sözleşmeyi devam ettirmesinin beklene-
meyeceğini ileri sürerek FKK 23. maddeye dayanarak fesih hakkını kullanabilir. Mülkiyeti
kiralayana ait olan mal, kiracıya yaptığı fonlamanın teminatını oluşturduğundan, kiracı
kiralama konusu malı sözleşmede öngörülen şart ve hükümlere göre itina ile kullanmak
zorundadır.

Kiracının sözleşme sonunda veya sözleşme daha evvel feshedilirse; fesih nedeniyle
malı iade yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrıca mülkiyeti kiralayanda kalan mal, kiralayanın
teminatını da oluşturmaktadır. Kiracının gerekli ihtimamı göstermemesi nedeniyle malın
değer kaybetmesi halinde kiracı malın değer kaybından ötürü kiralayanın uğradığı zararlardan
sorumlu olacaktır. Malın değer kaybı halinde kiracının ek teminat vermesi şeklinde bir
düzenlemenin Yasada yer almamasına karşılık; kiralayanın malın değer kaybı kadar bir
miktarı kiracının teminat olarak vermesi için dava açması mümkün olmalıdır.

Finansal kiralama konusu malın, kiracı tarafından iadesi gerekirken, iade edilmemesi-
nin, kiracının cezai sorumluluğunu gerektirip gerektirmediği de yargı kararlarına konu
olmuştur.
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Yargıtaya intikal eden bir olayda kiracının leasing yoluyla kiraladığı araçların kira be-
dellerini ödeme planına uygun olarak ödemediği, kiralayanın sözleşmeyi feshedip araçların
iadesini istediği, sanığın araçlardan ikisini iade etmediği iddiasıyla TCK 510. maddesine göre
dava açılmış; ceza mahkemesi olayın hukuki nitelikte olduğu, çözüm için hukuk mahkeme-
sinde dava açıldığı ve emniyeti suiistimal suçunun oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine
karar vermiştir. Yüksek Mahkeme (11.CD., 17.03.1997, 336/639) 3226 Sayılı Finansal
Kiralama Kanununun 15. maddesinin “kiracı finansal kiralama konusu malın zilyetliğini bir
başkasına devredemez”; 17. maddesinin “finansal kiralama konusu mal kiralayan şirketin
mülkiyetindedir”; 24. maddesinin “sözleşme sona erdiğinde sözleşmeden doğan satın alma
hakkını kullanmayan veya bu hakkı bulunmayan kiracı finansal kiralama konusu malı derhal
geri vermekle mükelleftir”; 25. maddesinin “sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde
kiracı malı iade ile birlikte ...” şeklindeki hükümleri ve sözleşme genel şartlarının 9.
maddesinde öngörülen iade zorunluluğu da dikkate alındığında 34 MHY 56 plakalı aracın
gerek Kanundan, gerekse sözleşmeden kaynaklanan iade zorunluluğuna rağmen, kendisinin
veya başkasının menfaatine olarak satıldığı, rehnedildiği, ketim ve inkar edildiği veya tahvil
ve tagyir edildiğinin anlaşılması halinde, müsnet emniyeti suiistimal suçunun düştüğünün
gerekeceği, sanığın anılan aracı müteahhitten satın aldığına ilişkin savunması usulen
araştırılıp, dava konusuyla ilgili olduğu ileri sürülen hukuk davası dosyası getirilerek hukuki
durumun tayininin gerekeceği gerekçesiyle mahkeme kararını bozmuştur.

Sözleşmede aksine hüküm yoksa, kiracı malın her türlü bakımından ve korunmasından
sorumlu olup, bakım ve onarım masrafları kiracıya aittir (FKK md.13/2).

Malın mülkiyetinin kiralayana ait olmasına karşılık, ekonomik mülkiyetinin kiracıya
ait olması ve malı kiracının kullanması nedeniyle, mal ile ilgili tüm yükümlülüklerin kiracıya
ait olması gereği Yasada açıkça düzenlenmektedir. Yargıtay (HGK, 31.01.2001, 10-1789,
2001/6, YDK Temmuz 2001, sh.976) “Burada malik sözcüğünden malın ekonomik tahsis
amacına (ondan yararlanan) göre kimin fiili hakimiyetinde bulunduğu ve tüm bakım ve
onarımın kime ait olduğu olguları dayanak alınmalı, bunlar araştırılarak buna göre sorum-
luluk belirlenmelidir dedikten sonra finansal kiralamaya konu malda kiralayanın malın fiziki
varlığı ile hiçbir ilgili yoktur. Mülkiyet teminat amaçlı olup, ekonomik verim kiracıya aittir.
Hal böyle olunca kiracı bakım ve onarım masraflarından, vergi, sigorta giderlerinden,
üçüncü şahıslara karşı göstereceği özenden, borca aykırılıktan doğan zarardan sorumlu
olacağına kuşku ve duraksamamaya yer olmamalıdır” sonucuna varmaktadır.

Kiracının Yasada öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu veya her-
hangi bir diğer nedenle -kiracının kusuru olmasa da- malın uğrayacağı zarar ve ziyandan
kiracı sorumlu olacaktır. Yargıtaya intikal eden bir olayda, kiracı zilyetliğinde bulunan iş
makinelerinin ilçede meydana gelen anarşik olaylar sırasında tahrip edildiğini, BK 117.
maddesi gereğince fiili imkânsızlık nedeniyle finansal kiralama sözleşmesinin uygulanamaz
hale geldiğini ileri sürerek kira borçlarının bulunmadığının tespitini istemiştir. Yüksek
Mahkeme (13.HD., 09.05.1996, 1751/4287) “Kanunun 14. maddesinde sözleşme süresi içinde
hasar ve zarar sorumluluğunun kiracıya ait olduğu yazılıdır. … Davacı sözleşme sonunda
malı satın alma hakkına da sahiptir. Kanun ve taahhüt gereğince davacı sözleşme ile bağlı
olup davalı zararlarından sorumludur. O halde davanın reddine dair mahkeme kararının
onanması gerekir” sonucuna varmıştır.

Kiralayanın sigorta ettirdiği malın primlerini sigorta şirketine ödeme yükümlülüğü de
kiracıya aittir (FKK md.17/11). Kiracı sigorta primlerini kiralayan adına sigorta şirketine
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yatıracak veya primleri ödeyen kiralayana bunları iade edecektir. Sigorta primlerini ödemeyen
kiracı kiralayana karşı mütemerrit duruma düşecektir.

Sigortayı kiralayan yaptırabileceği gibi, kiralayan lehine kiracı da yaptırabilir. Yargı-
tay bir kararında (11.HD., 22.11.1996, 7771/8163, YKD Şubat 1997, sh.224), sözleşmede
sigortanın kiracı tarafından yaptırılacağının ve fakat sigorta lehtarının finansal kiralama şirketi
olarak gösterildiğinin ve sigorta priminin kiracı tarafından ödeneceğinin yer aldığını belirt-
tikten sonra, “Sözleşmedeki bu düzenleme 3226 Sayılı Yasanın 17. maddesine uygundur. ... Bu
durumda, sigorta sözleşmesinin üçüncü kişi hesabına (yararına) sigorta olarak kabulü
gerekir” sonucuna varmaktadır.

Malın uğradığı zarar ve ziyan öncelikle sigorta tazminatı ile karşılanacak; tazminatın
yeterli olmaması halinde, karşılanmayan kısımdan kiracı sorumlu olacaktır (FKK md.14). Bu
düzenleme malın kiralayana iade edilmesini esas almaktadır.

Tasarıda olmayan, Meclis’te ilave edilen son fıkraya göre ise “Ancak bu farkı, kiracı
finansal kiralama bedelleri ile ödemek zorundadır” ibaresi yer almaktadır. Bu ilave edilen
fıkra olsa olsa, kiracının farkı bir defada ödemeyeceği, farkın kira bedelleri sayısına bölüne-
rek, kira bedelleri ile birlikte ödeneceği şeklinde yorumlanacaktır. Burada iki değişik
ihtimalin tartışılması gerekmektedir. Birinci ihtimal, kiracı malın bedelini tamamen ödediği
zaman malın maliki olacaktır. O takdirde, malın hasara uğrayıp uğramaması, kiralayanı
ilgilendirmeyecek; hasarlı mal sigorta tazminatı ile birlikte kiracıya ait olacaktır. Bu durumda
sigorta ile karşılanamayan farkın sigorta bedelleri ile ödenmesi de istenemeyecektir.

Kural olarak, genelde süre sonunda malın ekonomik ömrü de sona ereceğinden malın
mülkiyeti kiracıya geçmekte ise de; sözleşmede böyle bir kaydın olmaması halinde mülkiyeti
kiralayana ait olan mal kendisine iade edilecektir. Bu tür bir sözleşmede mal bedelleri
tamamen ödense de mal kiralayana iade edileceğinden, malın hasara uğraması, zarar görmesi
halinde mal ile birlikte sigorta tazminatı da kiralayana ait olacak, sigorta tazminatı ile
karşılanamayan bir fark kalırsa, bu fark da bölünerek malın bedelleri ile birlikte ödenecektir.

Keza, finansal kiralama sözleşmesinin süresinden önce sona ermesi (FKK md.22, 24)
veya süresinden önce feshedilmesi hallerinde de, mal kiralayana iade edileceğinden malın
zarar görmesi halinde sigorta tazminatı kiralayana ait olacağı gibi, farktan da kiracı sorumlu
olacaktır.

2. Kiralayanın hakları ve borçları
 
      a. Hakları

Kiralayan malın kullanımını (zilyetliğini) kiracıya devretmesi nedeniyle sözleşmede
belirlenen koşullarla kiralama bedelinin ödenmesini talep hakkını haizdir. Kiralayan sigorta
ettirdiği malın primlerinin kiracı tarafından ödenmesini talep hakkına sahiptir. Kiralayan
finansal kiralama sözleşmesinin feshi veya süresinden önce sona ermesi halinde malın
iadesini talep hakkına sahiptir.

b. Borçları

Kiralayan, aralarındaki sözleşme hükümlerine göre malı kiracıya teslim yükümlülüğü
altındadır. Ancak kiralayan, malın satıcısını veya imalatçısını bizzat belirlemediği, seçimi
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kiracı yaptığı için böyle bir yükümlülük altına girmek istemeyecek; malın teslim edilmesin-
den, geç tesliminden veya ayıplarından sorumlu olmayacağını kiralama sözleşmesine
koydurması geçerli olacaktır.

Malı ve niteliklerini kiracı seçtiğinden ve belirlediğinden, kiralayan sadece kiracıya bir
fon tahsis ederek malın bedelini satıcıya ve imalatçıya ödediğinden, kiralayanın malın daha
sonra ayıplı çıkmasından ötürü de hiçbir sorumluluğu bulunmayacak, ayıplı malın kiracıya
teslimi ile kiralayanın yükümlülüğü sona erecektir. Buna karşılık kiracının, kiralayandan
satıcı veya imalatçı firmaya karşı sözleşmeden doğan haklarını kiralayanı temsilen kullanması
için kendisine yetki vermesini veya satıcı veya imalatçıya karşı olan haklarını kendisine
temlik etmesini talep hakkı vardır.

3226 Sayılı Yasa, amacını aşar biçimde, “Kiralayan şirket mülkiyeti kendisine ait
finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta ettirmek zorundadır. Sigorta
primlerinin ödenmesi kiracıya aittir” demektedir.

Malın sigorta ettirilmesi ve sigorta priminin kiracı tarafından ödenmesi tamamen ki-
ralayanın haklarını korumaya yönelik olup; bunu kiralayan için bir zorunluluk saymanın bir
anlamı yoktur. Kiralayan, teminatını oluşturan malı sigorta ettirmese de, finansal kiralama
sözleşmesi 3226 Sayılı Yasaya tabi olmaya devam edecektir.

Kiralayanın -sözleşmede açıkça yer almadığı takdirde- kiracının zilyetliğindeki malın
mülkiyetini üçüncü bir kişiye devretmeme yükümlülüğü de bulunmaktadır. Sözleşmede bu
yetkinin tanınması halinde ise FKK 18. maddesine göre mülkiyet ancak bir diğer finansal
kiralama kuruluşuna devredilebilir ve devralan sözleşme hükümlerine aynen uymak zorunda-
dır. Devrin kiracıya karşı geçerli olması için onun haberdar edilmesi gerekir. Malın mülkiye-
tinin bir diğer finansal kiralama kuruluşuna devri halinde, sözleşmedeki kiralayan tarafın
değiştiği kabul edilecek; sözleşmenin diğer şartları geçerliliğini aynen koruyacaktır. Kuşkusuz
taraflar anlaşarak sözleşme şartlarında değişiklik de yapabilirler.

Kanunun gerekçesinde de “Finansal kiralama işlemlerinin izlenmesini kolaylaştırmak
ve bu yolla ortaya çıkabilecek kötü ve yanıltıcı uygulamaları önlemek üzere mülkiyetin devri
ile beraber finansal kiralama sözleşmesinin de devralana geçeceği hükme bağlandığı, nihayet
devir dolayısıyla kiracının zarara uğramaması, özellikle kira bedelini iki defa ödemek
tehlikesi ile karşı karşıya kalmamasını sağlamak için devrin kiracıya bildirilmesi mecburiyeti
getirilmiştir” denilmiştir.

VIII. Kiralama Konusu Malların Haczedilememesi – İflas Dışında Tutulması

       1. Kiracının iflası veya icra takibine uğraması (FKK md.19)

            a. Kiracının iflası

Kiracının iflası halinde, iflas memuru büro teşkilinden önce finansal kiralama konusu
malların tefrikine karar verir. İflas memurunun bu kararına 7 gün içinde itiraz edilebilir.

Yargıtay bir kararında (12.HD, 03.10.1996, 11053/11603, Nazlıoğlu, sh.186) “İflas
müdürlüğünün, müflis şirket yedinde olup olmadığı bildirilmediğinden, henüz malvarlığına
girmediği belirtilerek, geminin tefrikine karar verilmesi isteminin reddi doğru değildir.
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Masanın malvarlığına intikali beklenmeksizin mercice büro teşkilinden önce gerekli işlemler
tamamlanarak oluşa göre tefrike karar verilmesi gerekir” denilmektedir.

Yargıtay bir diğer kararında (12.HD., 28.10.1999, 10329/13104, YKD Aralık 1999,
sh.1673) “Anılan bu Yasa hükmü -FKK md.19- kiralayanın doğrudan istihkak davası
açmasına engel değilse de, ilgili memurun 3226 Sayılı Yasanın 19. maddesi uyarınca vereceği
karara karşı hukuki yararı bulunan alacaklının, borçlunun ve finansal kiralayanın memur
işleminin yanlışlığını ileri sürerek 7 gün içinde tetkik merciine şikayet hakkı vardır” denil-
mektedir.

b. Kiracının icra takibine uğraması

Kiracının alacaklıları, kiralama konusu mal kiracının kullanımında olsa dahi, malı
haczettiremezler.

Yargıtay (12.HD., 15.11.1994, 13181/14330, YKD Mart 1995, sh.430) “Kiracının
borcundan dolayı finansal kiralama konusu malın haczedilmesi mümkün değildir. Malın
haczedilip muhafaza altına alınması suretiyle kiracının faydalanma hakkı kısıtlanamaz”
sonucuna varmaktadır.

Yagıtayın bu görüşü FKK’nın 19. maddesinin bir uygulamasından ibaret olup; tüm a-
lacaklılara karşı ileri sürülebilecektir.

Yargıtayın bir kararına konu olan olayda; herhangi bir üçüncü kişi alacaklı değil; fakat
bizzat malın maliki olan kiralayan, kiracıdan olan kira bedellerinin ödenmesinde temerrüde
düştüğü için, haciz takibinde bulunmuştur. Yüksek Mahkeme “Malın maliki alacaklıdır.
Bonoya dayanan alacağından dolayı malı haczettirmesi icra hukuku prensiplerine aykırıdır.
Şöyle ki, icra işlemleri borçlunun malvarlığına yöneliktir. İcra müdürü borçlunun malını
haczeder, satar ve alacağı tahsil eder” gerekçesi ile kiralayanın talebini reddetmiştir.
Kiralayanın haciz talep hakkının bulunmamasına karşılık; finansal kiralama sözleşmesindeki
yükümlülüklerini yerine getirmeyen kiracıya karşı, kiralayanın, kiracının zilyetliğindeki
kendisine ait malın zarara uğramasını önleyecek tedbirlerin alınmasını mahkemeden talep
hakkı bulunacaktır.

Kiralama konusu malın haczettirilemeyeceği kuralının bir istisnası T. Ticaret Kanu-
nundaki gemi alacağıdır. Yargıtay bir kararında (11.HD., 04.06.1999, 98/8902, 99/4832) FKK
19. maddesi karşısında gemi alacağı için kanuni rehin hakkı tanınıp tanınmayacağını tartışmış,
“gemi alacağı için kanuni rehin hakkının gemiye yönelik bir hak olduğu, zilyet veya sahibinin
kim olduğuna bakılmaksızın vücut bulacağı” gerekçesi ile kanuni rehin hakkını geçerli
saymıştır.

c. Kiralayanın iflası veya icra takibine uğraması (FKK md.20)

Kiralayanın iflası halinde de, malın mülkiyetinin kendisine ait olmasına rağmen söz-
leşme, kararlaştırılan sürenin sonuna kadar iflas masasına karşı geçerliliğini korur. Aynı
şekilde kiralayan aleyhine takip yapılması halinde, finansal kiralama konusu mal sözleşme
süresi içinde haczedilemez.
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IX. Finansal Kiralama Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri ve Hukuki Sonuçları

Finansal kiralama sözleşmesi bir borçlar hukuku sözleşmesidir. 3226 Sayılı Yasada
hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu uygulanır (FKK md.26). Finansal Kiralama
Kanununda 21 ve 22. maddelerde finansal kiralama sözleşmesinin sona erme nedenleri
tekrarlanmaktadır.

21. maddede “Sözleşme kararlaştırılan sürenin dolmasıyla son bulur” denilmektedir
ki, bunu belirtmeye gerek bulunmamaktaydı. Aynı maddede yer alan “Ancak taraflardan her
biri sürenin bitiminden üç ay önce bildirmek kaydıyla, mevcut veya yeni şartlarla sözleşmesi-
nin uzatılmasını talep edebilir. Sözleşmenin uzatılması tarafların anlaşmasına bağlıdır”
şeklindeki düzenlemenin ise hukuki bir sonucunun olması gerektiği göz önünde tutulduğunda;
tarafların örneğin bitime iki ay kala sözleşmenin uzatılmasına karar veremeyecekleri kabul
edilecektir. Buna karşılık 3226 Sayılı Yasada, sona eren bir sözleşmenin taraflar arasında
yenilenemeyeceği şeklinde bir yasaklama bulunmadığından, aynı şartlarla da yeni bir
sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

FKK 22. maddesine göre sözleşme,

- Şirketin sona ermesi
- Tüzel kişiliğin hitamı
- Kiracının iflası veya aleyhine yapılan bir icra takibinin semeresiz kalması
- Kiracının ölümü veya fiil ehliyetini kaybetmesi
- Kiracının işletmesini tasfiye etmesi

hallerinde, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa sona erer. Yasa koyucu kiralayan şir-
ketin iflası halinde sözleşmenin sona ermesini kabul etmemekte; iflas sonuçlanıncaya -tüzel
kişilik sona erinceye- kadar sözleşmenin devam edeceğini kabul etmektedir.

Şirketin sona ermesi ile tüzel kişiliğin hitamı aynı anlam taşıdığından, tekrarlamaya
gerek yoktur. Keza maddede sayılan hallerde de sözleşmenin devam edeceğini kararlaştırmak
hukuki sonuç vermeyecektir.

Finansal kiralama sözleşmesi sona erdiği zaman; kiracının malı satın alma hakkı varsa;
bu hakkını kullanabilecek, bu hakkı kullanmazsa veya satın alma hakkı yoksa zilyetliğindeki
malı derhal kiralayana iade edecektir (FKK md.24).

X. Finansal Kiralama Sözleşmesi Devam Ederken Feshedilerek Sona Erdirilmesi

Finansal kiralama sözleşmesinin süresinin sona ermesinden önce de gerek kiracı, ge-
rekse kiralayan 3226 Sayılı Yasa hükümlerine göre sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

1. Kiracı tarafından sözleşmenin feshi

Finansal kiralama konusu malın, kiralayanın malın imalatçısı veya satıcısı ile zama-
nında sözleşme yapmaması veya gerekli ödemeyi zamanında yerine getirmemesi veya diğer
sebepler ile kiracıya teslim edilmemesi halinde Borçlar Kanununun 106. maddesi hükmü
uygulanır (FKK md.16).
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Temerrüt ortaya çıktığında, kiracı teslim için vereceği mehil sonunda sözleşmeyi fes-
hedebileceği gibi, kiralayanın kusuru halinde, uğradığı menfi zarar ve ziyanı da isteyebilecek-
tir.

Ayrıca kiralayan; imalatçı veya satıcı ile sözleşme yapmış da gerekli ödemeyi zama-
nında yerine getirmemişse; karşı âkide karşı da sorumlu olacak; zarara kendisi katlanacaktır.

FKK 16. maddesinde “malın diğer sebeplerle” de kiracıya teslim edilmemesi halinde
BK 106. maddenin uygulanacağı kabul edilmektedir. Teslimi engelleyen diğer sebepler
kiralayanın kusuru dışında olabilir. Örneğin satıcı veya imalatçının kusuru nedeniyle teslim
gecikebilir veya verilen süre içinde mal teslim edilmeyebilir, yahut teslim edilmek istenen mal
kabul edilemez şekilde ayıplı, sözleşmeye aykırı olabilir. Bu ve diğer teslimi engelleyen
hallerde de kiracı BK 106. maddesinde kendisine tanınan hakları kullanabilir. Ancak kiracı
finansal kiralama sözleşmesini feshetmesi dolayısıyla kiralayandan zarar ziyan isteyemeyece-
ği gibi, bu fesihten ötürü kiralayana karşı sorumluluğu dahi söz konusu olabilir.

Gerçekten de satıcıyı veya imalatçıyı ve malı kendisi seçtiği, kiralayan sadece kiracıya
bir fon sağladığı için, kiralayan kendi kusuru dışında malın kiracıya teslim edilememesinden
sorumlu olmayacak, buna karşılık satış veya istisna aksi nedeniyle uğradığı zararları kiracı
veya imalatçı firmaya ödemek zorunda kalabileceği tazminatları kiracıdan talep hakkı
bulunacaktır.

Finansal kiralama sözleşmesinde malın teslim borçlusu kiralayandır. 3226 Sayılı Ya-
sada açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen, BK 117. maddedeki borçluya isnadı mümkün
olmayan nedenlerle malın kiracıya teslimi mümkün olmasa -örneğin imalatçı iflas ederse-
borç sakat olur. Bu durumda finansal kiralama sözleşmesi de kendiliğinden son bulur. Buna
karşılık, malın tesliminden sonra malın telef olması halinde BK 117. maddenin uygulanması
söz konusu olmayacak; malda meydana gelen zarardan kiracı sorumlu olacaktır (13.HD.,
09.05.1996, 1751/4287).

Kiracı, kiralayanın sözleşmeye aykırı harekette bulunması ve aykırılık nedeniyle kira-
cının sözleşmeye devam etmesinin kendisinden beklenemeyeceği durumlarda da, keza
sözleşmeyi feshedebilecektir (FKK md.23/son).

Kiracı sözleşmeyi feshederse; sözleşme süresinin bitiminde malı satın alma hakkı bu-
lunsa dahi (FKK md.9), bu hakkı kullanamayacak, malı kiralayana iade edecek, buna karşılık
uğradığı zararın tazminini kiralayandan isteyecektir (FKK md.25/2).

2. Kiralayan tarafından sözleşmenin feshi

Kiralayanın, sözleşmenin sona ermesinden önce sözleşmeyi fesih hakkı, kiracının ki-
ralama bedelini ödemede temerrüde düşmesi halinde söz konusu olmaktadır.

Kiracı, sözleşmede belirlenen tarihlerde kiralama bedelini ödemede temerrüde düşer-
se, kiralayan için 30 günlük bir süre tanıyacak, bu süre içinde de kiralama bedeli ödenmez ise
sözleşmeyi feshedebilecektir. Sözleşmede, süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçeceği
kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olmayacaktır. Tasarının madde gerekçesinde
altmış günlük süre, kiracının süre sonunda mülkiyetin kendisine geçmesi nedeniyle “birçok
yatırım veya masrafa girmiş olmasına” bağlanmaktadır.
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3226 Sayılı Yasada öngörülen hallerde (FKK md.23) taraflara tanınan fesih hakkı
finansal kiralama sözleşmesinde yer almasa bile taraflarca kullanılabilir. Yasal fesih hakları
dışında; finansal kiralama sözleşmeleri ile taraflara ilave fesih hakkı tanınması da mümkün ve
geçerlidir.

Yargıtaya intikal eden bir olayda, “mahkeme davalının ihtarnamede öngörülen borcu
altmış gün içinde ödediği, sonradan muaccel olan taksitlerin ödenip ödenmediği konusunun
bu dava dışında olduğu, davacının sözleşmeyi fesihte haklı olmadığı” gerekçesi ile davayı
reddetmiştir.

Yüksek Mahkeme (19.HD., 22.11.2001, 3982/7681) “sözleşmenin 17. maddesi hük-
müne göre kiralama bedelinin ödeme planına uygun olarak ödenmesinde ve sözleşmeden
doğan her kategori borcun derhal ifasında temerrüde düşen kiracıya, kiralayan tarafından
verilecek 60 günlük süre sonunda temerrüde konu borç ödenmemiş ise, kiralayan sözleşmeyi
feshedebilir. ……… sözleşmeden doğan her türlü borcun verilen 60 günlük sürede ödenme-
mesi hali fesih için yeterli görüldüğünden, davacının asıl alacak ve temerrüt faizi alacağının
ödenip ödenmediği üzerinde durulmalıdır” gerekçesi ile mahkeme kararını bozmuştur. 3226
Sayılı Yasanın 23. maddesinde “finansal  kiralama bedeli”nin 60 gün içinde ödenmemesi
halinde fesih hakkı tanınmış iken; sözleşmede “her türlü borcun” ödenmemesi fesih nedeni
sayılmış ve Yargıtay bu genişletici hükmü geçerli kabul etmiştir.

Kiracının, kiralama bedelini ödemede kusurlu olup olmamasının bir önemi olmayacak;
kira bedelinin ödenmemesi, kiralayanın süre vermesi ve akdi feshetmesi için yeterli olacaktır
(FKK md.23/1).

Altmış günlük süre verilmesi için, sözleşmede süre sonunda mülkiyetin kiracıya geçe-
ceğinin kararlaştırılmış olması gerekmektedir. Sözleşmede sadece kiracıya süre sonunda malı
tek taraflı olarak satın alma hakkının tanınması, altmış günlük süre tanınması hakkını
vermemektedir.

Kiralayan ayrıca; kiracının sözleşmeye aykırı harekette bulunması hallerinde, bu ne-
denle kendisinden sözleşmeye devam etmesi beklenemeyecek durumlarda sözleşmeyi
feshedebilir (FKK md.23/2).

Yargıtay (30.01.1996, 95/11263, 96/753, Nazlıoğlu, sh.205) “Her bir döneme ait kira
parasının ödenmemesi halinde, kiralayan tarafından gönderilecek 60 günlük ihtar süreleri
içinde kira bedellerinin ödenmesi halinde, kiracının sözleşmeyi ihlâl olgusu ortadan kalkaca-
ğından kiracının fesih hakkı doğmayacaktır. Sözleşmenin devamlı ihlâli ancak md.23/2 çeki
çekilmezlik hakkının kullanılmasına imkân verebilir” demektedir.

Sözleşmenin kiralayan tarafından feshi halinde sözleşmede -malın süre sonunda kira-
cıya geçeceği kararlaştırılmış olsa dahi- kiracı malı iade etme yükümlülüğü altındadır.

Ayrıca kiralayan lehine çok özel bir düzenleme getirilmiş, malı iade eden kiracının ki-
ra süresi sonuna kadar henüz vadesi gelmemiş olan, tüm finansal kiralama bedellerini ödeme
yükümlülüğü kabul edilmiştir. Kiracının malı iade etmesi; iadeden sonra, kullanmadığı malın
kiralarını ödeme yükümlülüğünü etkilememektedir. Yargıtaya intikal eden bir olayda,
kiracının iflas idaresi dava konusu alacağın büyük kısmının davacı kiralayana ödendiğini ileri
sürmüştür. Yüksek Mahkeme (19.HD., 18.06.1998, 2034/11682, Nazlıoğlu, sh.220) “davacı
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kiralayan sözleşme konusu mal iade edilse dahi, kira alacağının masaya kaydını isteyebilir”
demiştir.

Buna karşılık, kuşkusuz finansal kiralama sözleşmesinde; kiralanan malın finansal ki-
ralama şirketi tarafından satılarak, bedelinin kiracının borcundan düşüleceği de kararlaştırıla-
bilir. Yargıtay (19.HD., 08.02.1996, 95/4499, 96/1105, Nazlıoğlu, sh.208) “sözleşme
hükümlerinde yer almadığı halde, davacı finansman kurumunun kabulü ile, malın fesihten
sonra satılan ve elde edilen değerinin kiralayanın alacağından düşülerek tahsiline olanak
sağlanması” şeklindeki mahkeme kararını onamıştır. Kiracı; kiralayanın kiralama bedellerini
aşan bir zararını ispat etmesi halinde, bu zararları da karşılayacaktır.

Sözleşmenin feshi halinde, kiracının malı derhal iadesi gerekmekte ise de, bunu sağla-
yacak özel bir düzenleme 3226 Sayılı Yasada yer almamaktadır. İlamsız takibin sadece bir
paranın ödenmesi veya bir teminatın verilmesi ile sınırlı olduğu (İİK md.42) göz önünde
tutulduğunda; kiralama konusu malın aynen iadesi için kiralayan şirketin kiracıya karşı dava
açması ve mahkeme ilamını icraya koyması gerekecektir. İİK 24. maddeye göre bir taşınırın
teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince, icra müdürü bir icra emri tebliği suretiyle
borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder. Kiracı icra emrine uymaz ise, taşınır
elinden zorla alınıp kiralayana verilir. Benzer hüküm taşınmaz ve gemiler için İİK 26.
maddede yer almaktadır.

Dava devam ederken, taşınır veya taşınmazın kiracının elinde bulunması sakınca ya-
ratacağından, kiralayanın mahkemeden ihtiyati tedbir talep etmesi ve mahkemenin HUMK
101. maddeyi uygulayarak “menkul ve gayrimenkul malların aynı muvazaalı ise ............... “
veya 103. maddeyi uygulayarak “tehirinde tehlike olan veya mühim bir zarar olacağı anlaşılan
hallerde tehlike veya zararı defi için” malı bir yedi emrine tevdie karar vermesi gerekecektir.

Malın iadesinin mümkün olmaması halinde, kiralayanın talebi bedelinin iadesine dö-
nüşecek olup, bedelin tahsili davası on yıllık zamanaşımına tabidir (19.HD., 30.09.1997,
1017/7879, Nazlıoğlu, sh. 212).

XI. Finansal Kiralama Sözleşmelerine Uygulanan Teşvik ve Vergi Avantajları

Yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştiril-
mesi halinde, kiralayan finansal kiralama konusu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak
bunların satın alınması halinde uygulanan teşviklerden yararlanacaktır (FKK md.28).

Yabancı bir finansman şirketinden kiralanan malların Türkiye’ye getirilmesi halinde,
bu mallara süre kısıtlaması hariç, sözleşme süresine bağlı olarak geçici muafiyet rejimine ait
hükümler uygulanacak; ileride doğabilecek vergiler için teminat alınacak; süre sonunda
malların yurtdışına geri yollanması halinde, teminata bağlama işlemi genel hükümlere göre
çözülecektir.

Finansal kiralama konusu malların kesin ithalatının yapılması halinde ise, vergi ödeme
mükellefiyetinin başladığı tarihteki cari kur ve normal fiyat üzerinden hesaplanacak gümrük
vergileri tahsil olunacaktır (FKK md.29).

Finansal kiralama sözleşmeleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bakanlar Ku-
rulu, dar mükellefiyete tabi kurumların bu Kanunun uygulanmasından doğacak kazanç ve



Bankacılar Dergisi

65

ücretlerinden yapılacak vergi tevkifatı nispetlerini sıfıra kadar indirmeye veya Kurumlar
Vergisindeki nispete kadar yükseltmeye yetkili kılınmıştır (FKK md.30).

13 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre (RG 07.06.1986 Sa:19130),
FKK’nın 30. maddesi hükmü, sadece sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin işlemleri değil, aynı
zamanda bu sözleşmenin ilgili sicillere tescil ve şerh işlemlerini de kapsamakta, kanun
koyucunun yalnızca sözleşmeden doğan vergiyi değil, sözleşmenin hüküm ifade etmesi için
gerekli diğer işlemlerle ilgili vergi, resim, harçları da kapsamına almayı amaçlamaktadır.
Danıştay (7.D., 13.12.1995, 93/5755, 95/5198) FKK 30. maddeyi ve 13 Seri Nolu Harçlar
Genel Tebliğini çok geniş yorumlayarak leasing konusu taşınırların teminatını oluşturan
ipotek işlemlerinin de vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu kabul eden Vergi Mahkemesinin
kararını onamıştır.

Danıştay (Vergi Daireleri Genel Kurulu, 24.01.1997, 95/337, 97/81) “Finansal Kira-
lama Kanununun 9. maddesi uyarınca finansal kiralamaya konu malın mülkiyeti sözleşme
süresince kiralayana ait olduğundan, 213 Sayılı Yasa hükümleri gereğince amortismanları da
kiralayan tarafından ayrılacak, kiracı tarafından ödenen kira bedelleri kiralayan tarafından
gelir kaydedilecek, kiracı ise kira bedellerini gider kaydedecektir” demektedir.

Kiracı tarafından ödenen kira bedellerinin ödendiği yılda gider yazılıp yazılamayacağı
da farklı görüşlere neden olmuş, finansal kiralama bedellerinin tamamının ödendiği yılda
gider yazılamayacağı, ödemelerin kiralama süresi dikkate alınarak -dört yıllık kira söz konusu
ise dört yıla bölünerek- ait oldukları yıl için gider yazılabileceği şeklindeki İdarenin görüşü
Danıştay tarafından kabul edilmemiştir. Yüksek Mahkeme (Danıştay 3. Daire, 02.06.1995,
94/5007, 95/1744; Aynı şekilde Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 24.01.1997, 95/1997,
97/81) “3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununun maddelerinden de anlaşılacağı üzere kira
sözleşmelerinin feshedilmesi imkânsız döneme eşit olarak yayılması öngörülmemiştir. Bilakis
sözleşmeye taraf olanlarca ödeme miktarının ve dönemlerinin sabit ve değişken olarak
serbestçe belirlenebileceği kabul edilmiştir. … işlemin basit bir kira işlemi kabul edilerek kira
dönemlerine göre koşullandırılması olayın gerçek mahiyetine aykırı düşmektedir.  …
Finansal kiralama yöntemi ile kiralanan iki adet otomobil için yapılan ödemelerin, ödemele-
rin yapıldığı yılda gider yazılmasında kanuna aykırılık bulunmamaktadır” sonucuna
varmıştır.
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Elektronik İmza Kanunu Bakımından
E-belge ve E-imza

Mine Erturgut∗

            Türkiye Bankalar Birliği tarafından 4 Mart 2004 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Elektronik İmza
Kanunu” konulu konferansta Sayın Mine Erturgut tarafından sunulan tebliğ metninin gözden geçirilmiş halidir.

I. Elektronik Belge

     A. Kavram ve Terim

Elektronik belge dediğimizde, en basit ifadeyle elektronik ortamda sayısal olarak
kodlanmış şekilde bulunan elektronik veriler kastedilmektedir. Bu anlamda internet üzerinden
yapılan hukuki işlemler, e-mail yoluyla gönderilen irade beyanları, çeşitli veri taşıyıcılarına
kaydedilmiş ve irade açıklaması içeren elektronik veriler aklımıza gelmektedir.

Elektronik belge veya elektronik kayıt gibi terimler, elektronik ortamda yaratılan bir
bilgiyi ifade etmek üzere kullanılmaktadır1.

Belgenin sözlük anlamı, “bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesi-
ka, doküman” dır2. Belge, günümüze kadar, günlük hayatta kullanıldığı şekliyle hemen her
zaman, kağıt üzerinde cisim bulmuş olma unsuruyla bağdaştırılmıştır. Çünkü bu şekliyle kağıt
üzerindeki belgelerin istenildiği anda ibraz edilmesi ve her an gözle algılanabilir şekilde
bulunması özelliklerinin getirdiği avantaj, kağıtta tecessüm etmiş belgelerin şimdiye kadar
tercih edilmesini ve yaygın kullanımını sağlamıştır. Belgelerin herhangi bir yardımcı araç
olmaksızın görülebilmesi her zaman algılanabilir olduğu anlamındadır.

Belge, medeni usul hukukundaki senet kavramından geniş bir anlama sahiptir. Her se-
net bir belgedir, fakat her belge medeni usul hukuku anlamında senet özelliklerini taşımaz.

Elektronik belgelerle ilgili teknik tanım olmadığı gibi bir hukuki tanım da henüz bu-
lunmamaktadır. Elektronik belge terimi, kağıda dayalı belgeler karşısında bir sınırlamayı
ifade eder ve bununla açıklamanın bulunduğu veri taşıyıcısının nitelemesi anlatılır. Sayfa
üzerinde, işaretler ve harflerden oluşan bir yığın taşıyan kağıt belgeler gibi, elektronik
belgeler de çoğunlukla o zamanki işletme sistemi anlamında, bir ya da daha fazla veriler
formunda, kodlanmış ve/veya kodlanmamış bilgi yığını (bilgiler yığını) içerir.

Kağıt belgelerin aksine, elektronik belgelerde en önemli sorun, belgenin içeriğinin
sonradan değiştirilip değiştirilmediğinin tespitinin mümkün olmamasıdır. Bu durum,
elektronik belgelerin yargılamada ispat aracı olarak kullanılmasına da engel olmaktadır. Özel
hukuk alanında hukuki işlemlerin yapılmasında kural olarak şekil serbestisi ilkesi geçerlidir.

∗ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi.
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Buna karşılık usul hukukunda hukuki işlemlerin ispatında senetle ispat kural olarak zorunlu-
dur (HUMK md.288 vd.). Bu sebeple elektronik imzanın kullanımında, özel hukuk alanında
hukuki işlemlerin tesisinde karşılaşılacak problemlerden daha önemlisi, usul hukukunda bu
hukuki işlemlerin ispatında karşımıza çıkacaktır.

B. Elektronik Belgenin Görünüm Şekilleri

Elektronik belgelerle üç şekilde karşılaşılır3:

- Bilgisayarın belleğinde veya veri taşıyıcısında kayıtlı veriler:  (Bilgisayarın Ana Belleğin-
de Kayıtlı veya Disket, CD Gibi Taşıyıcılarda Kayıtlı Veriler) Dış bellek birimleri,  verilerin
kalıcı olarak saklandığı yerdir. Bunlar, sabit diskler (hard disk), disketler, CD ler ve teypler-
dir4.

- Bilgisayar Ekranında Görülen Veriler (İnternet Aracılığıyla Görülen Veriler): Kişinin e-
mail adresinde saklı bulunan elektronik belgeler veya bir internetteki web sitesinde yayınla-
nan veriler örnektir.

- Bilgisayar Çıktısı ve Bilgisayar Faks: Bilgisayar çıktısı, elektronik ortamda bulunan bir
verinin yazıcı (yardımcı araç) vasıtasıyla kağıtta vücut bulmuş halidir. Böylece, elektronik
ortamdaki veri, elektrik mevcut olduğu sürece gözle görülebilir olan durumundan, elle
tutulabilir ve her zaman görülebilir bir duruma geçmiş olmaktadır. Bilgisayar çıktısı için
yazıcıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bilgisayara bağlı yazıcı sayesinde, bilgisayar ekranında
görülebilen herhangi bir veri, kağıt yüzeye aktarılmış olmaktadır.

Elektronik verinin orijinali, veri taşıyıcısında kayıtlı durumdadır; çıktı ise ancak bu ve-
rinin kopyası olabilir5. Bilgisayar çıktısı, elektronik belgenin “yazılı şekilde cisim bulmuş
kopyası” olarak nitelendirilebilir6. Bilgisayar çıktısı olduğu takdirde, kısmen kağıt formatında
bir senedin ibrazı söz konusu olabilir7. Aslında bu çıktı sayesinde insani bir düşünce açıkla-
ması bir kağıt üzerinde cisim bulmuş, harflerle doğrudan algılanabilir duruma gelmiştir. Bu
halde, senetteki düşünce açıklamasının hangi şekilde, kağıt üzerinde şekle büründüğü önemli
olmadığından bilgisayar çıktısının senet niteliği kabul edilebilir. Bilgisayar çıktısı başlı başına
bir yazılı belge olabilir, çünkü senedin cisim ve düşünce açıklaması içermesi unsurlarına
sahiptir; fakat bu tespitten hareketle çıktının, elektronik imzalı belgenin orijinali olduğu
yönünde bir çıkarım yapılamaz. Elektronik belge, gönderici tarafından oluşturularak veri
aktarımı hatları sayesinde karşı tarafa gönderilmektedir. Alıcıya ulaşan sadece bir kodlamadır,
bu kodlama doğrudan algılanabilir değildir ve cisim bulmamıştır.

Elektronik imzalı belgenin çıktısı üzerinden, elektronik imzanın kontrol edilmesi
mümkün değildir. Çünkü elektronik imzanın kontrolü, ancak elektronik şekilde gerçekleştiri-
lebilir. Bu sebeple çıktısı alınmış bir elektronik belgede artık veri değişikliğinin tespit
edilebilmesi mümkün değildir.

Ayrıca kimlik tespiti bakımından yine sertifikanın kontrolü, yani sertifikanın geçerlili-
ği ve kimin adına düzenlendiği gibi hususlar ile sertifika yolunun geçerliliğinin incelenmesi-
nin, elektronik ortamda yapılması mümkündür. Böylece, elektronik ortamda incelenemeyecek
olması sebebiyle el yazısıyla imzanın fonksiyonlarını yerine getiremeyecek olan elektronik
imzalı belgenin çıktısı, senet niteliğinde kabul edilemeyecektir8.
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II. Elektronik İmza ve Elektronik İmzalı Belgeler

A. Elektronik İmza

1. Kavram ve Tanım

a. Kavram

Elektronik imza, konuyla ilgili birçok çalışmada ve Avrupa Birliği Direktifi9 ve pek
çok ülkelerin kanunlarında tanımlanmıştır. Bütün bunlar dikkate alınarak kavramı açıklamak
gerekirse, elektronik imzanın, kişilerin biyometrik özelliklerine dayalı (ses, göz retinası
taraması, parmak izi taraması gibi) biyometrik yöntemler, kredi kartlarında kullanılan PIN
kodları, elle atılmış imzanın tarayıcıdan geçirilerek elektronik ortama aktarılmış hali,
bilgisayar ekranında bu amaçla yapılmış bir kalemle atılan imza tekniği veya çift anahtarlı
kriptografiyle oluşturulan dijital (sayısal) imzayı da içeren bir üst kavram olarak karşımıza
çıktığı görülmektedir10.

Elektronik imzaya ihtiyaç duyulmasının en önemli sebebi, hukuki işlemlerde güvenlik,
kimlik tespiti, inkar edilmeme gibi özelliklerin sağlanmak istenmesidir.

Elektronik imzanın kullanım alanlarından biri, banka hesapları arasında yapılan elekt-
ronik ödeme işlemleridir. Elektronik ödeme işlemlerinin iki çeşidi vardır: İlki, bankanın
müşterisinin hesabından, aynı bankada veya başka bir bankada bulunan bir alıcı hesabına para
gönderilmesi; ikincisi ise yabancı bir hesaptan, müşteri hesabına para transferidir. Bu
işlemlerdeki veriler, ayrı ayrı gösterilir ve para miktarı, hesap numarası, banka kodu, kullanım
amacı gibi havale için gerekli bilgileri içermektedir. Bu veriler kural olarak, muhasebe
programından veya müşterinin bilgisayarında kullanılan yazılım programınca üretilmektedir.
Bu süreç, çoğunlukla otomatik olarak işler. Banka hesapları arasında yapılan bu ödeme
işlemlerinde kural olarak yetkililerin imzalarının bulunması gerekir. Ancak işlemler, elektro-
nik ortamda yapıldıkları zaman, en azından el yazısı ile imzaya eşdeğer, hukuken bağlayıcılığı
sağlayan bir ikameye ihtiyaç vardır.

b. Tanım

Avrupa Birliği Direktifinde (md.2) elektronik imza, “başka bir elektronik veriye ekle-
nen veya onunla mantıksal bağlantısı bulunan, kimlik teşhisine yarayan elektronik formda
bulunan veriler” olarak tanımlanmıştır.

Türk hukukunda da, elektronik imza tanımında Avrupa Birliği Direktifi esas alınarak
bir tanım yapılmıştır. Buna göre, elektronik imza, “başka bir elektronik veriye eklenen veya
elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan
elektronik veri” şeklinde tanımlanmıştır (EİK md.3, b).

Elektronik imza tanımlarında herhangi bir teknolojiye üstünlük tanınmadan, sadece
ondan beklenen fonksiyonlar dikkate alınarak tanım yapılması “teknolojik tarafsızlık”
kavramıyla açıklanabilir. Böylece elektronik imza alanında gerçekleşen değişikliklerin kanun
değişikliğine gerek kalmaksızın uygulanabilmesi sağlanmış olmaktadır. Kanuni düzenlemeler,
bu anlamda teknolojinin gerisinde kalmamış ve her değişikliğe uygulanabilir bir duruma
getirilmiştir. Elektronik imza, günümüze kadar imzalamak için kullanılan ve ileride kullanıla-
bilecek tüm yöntemleri kapsar bir şekilde hukuki düzenlemeye kavuşmuştur.
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2. Elektronik İmza Çeşitleri

a. Basit Elektronik İmza

Basit elektronik imzaya mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde çeşitli sebeplerle ve
en önemlisi hukuki işlem güvenliğinin sağlanması bakımından çeşitli şartlar getirilmiştir.
Aşağıda basit imza açıklandıktan sonra esasen gelişmiş elektronik imza, güvenli (nitelikli)
elektronik imza ve akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilmiş elektronik
imza şeklinde yapılan ayırım basit elektronik imza esası üzerinden getirilen ek şartlara göre
yapılmış bir ayırımdır.

Bu ayırımın tercih edilmesinin sebebi, gerek Kıta Avrupası’ndaki hukuksal düzenle-
melerde, gerekse Türk hukukundaki düzenlemelerde elektronik imzanın çeşidine bakılmaksı-
zın taşıdığı özelliklere göre ayırımlara tabi tutulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür
bir düzenleme tarzı, teknikteki gelişmelerin dikkate alınmasına olanak vermesi bakımından
uygun bir tutumdur. Böylece, kanun koyucu, bilimin ve tekniğin, kanunun yapıldığı o günkü
durumuyla kendini sınırlamaksızın gelecekteki elektronik imza alanındaki teknolojik
gelişmelere de uyarlanabilir bir yol izlemek amacındadır.

Sadece güvenli elektronik imzalar hukuki işlemlerde şekil şartını yerine getirmeye el-
verişlidir ve yargılamada senet delili olarak kullanılabilirler. Basit elektronik imzalar
bakımından bu sonuca varmak mümkün değildir. Ancak, Avrupa Birliği Direktifine göre, bir
elektronik imzanın,

 sadece elektronik formda olması
 veya nitelikli bir sertifikaya dayanmaması
 ya da akredite edilmiş bir sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından verilmiş nitelikli bir

sertifikaya dayanmaması
 yahut güvenli bir imza oluşturma aracıyla üretilmemiş olması

gerekçeleriyle hukuki etki doğurmasına veya yargılamada caiz delil olarak kullanılmasına
engel olunmaması düzenlenmiştir (Direktif md.5).

Basit elektronik imza başlığı altında, bilgisayar ekranına kalemle atılan imza,
biyometrik imza, dijital imza ve el yazısıyla imzanın tarayıcıdan geçirilerek elektronik
belgelere eklenmesi durumları incelenebilir.

b. Gelişmiş Elektronik İmza

Gelişmiş elektronik imza, genel olarak elektronik imza tanımından yola çıkılarak, bu
tanıma çeşitli unsurların eklenmesi suretiyle tanımlanmaktadır. Gelişmiş elektronik imza,
verinin bütünlüğünün korunduğunu göstermesi yanında, imzalayanın kimliğinin tespitini de
sağlar.

Avrupa Birliği Direktifine göre (md.. 2) gelişmiş elektronik imza, sadece imzalayana
bağlı olan; imzalayanın kimliğini belirlemeye imkan veren; sadece imzalayanın kontrolü
altında tutabileceği araçlarla oluşturulan ve verilerde sonradan yapılacak değişikliklerin
bilinmesini sağlayan elektronik imza olarak tanımlanmıştır.
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Buna karşılık, Türk hukukunda gelişmiş elektronik imza tanımına yer verilmemiştir.
Ancak gelişmiş elektronik imzanın unsurları, güvenli elektronik imza tanımındaki unsurlarda
yer almaktadır (EİK md.4).

c. Güvenli Elektronik İmza

Avrupa Birliği Direktifinde, güvenli elektronik imza tanımı yapılmamış, bunun yerine,
üye ülkelerin el yazısı ile imzaya eşdeğer kabul edecekleri ve yargılamada delil olarak
kullanılmasını temin edecekleri imzanın unsurları bakımından güvenli elektronik imza kabul
edilmiştir. Bunun için gerekli şartlar, gelişmiş elektronik imzanın unsurlarını taşıyan bir
elektronik imzanın, nitelikli elektronik sertifikaya dayanması ve güvenli imza oluşturma
araçları ile oluşturulmuş olmasıdır. Bu unsurların varlığı halinde üye ülkeler bu imzanın el
yazısı ile imzaya eşdeğerliğini ve yargılamada delil olarak kullanılmasını sağlayacaklardır
(md. 5).

Türk hukukunda, “güvenli elektronik imza” kavramı tercih edilmiştir. Buna göre gü-
venli elektronik imzada bulunması gereken özellikler şunlardır:

 Münhasıran imza sahibine bağlı olmalı,
 Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı

ile oluşturulmuş olmalı,
 Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlamalı,
 İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının

tespitini sağlamalıdır.

Avrupa Birliği Direktifinde gelişmiş elektronik imza tanımının unsurları olan dört un-
sur, hukukumuzda güvenli elektronik imzanın unsurları arasında belirtilmiştir. Bu şekilde
hukukumuzda gelişmiş elektronik imza şeklinde bir ayırım yapılmamıştır. Güvenli elektronik
imza, Avrupa Birliği Direktifinde belirtildiği üzere el yazısıyla imzaya eşdeğer sayılacak ve
yargılamada caiz delil olarak kullanılacaktır. Hukukumuz açısından bu hususların gerçekleşti-
ği söylenmelidir. Zira Elektronik İmza Kanununda, güvenli elektronik imza, el yazısıyla
imzaya eşdeğer kabul edilmiş (md. 5 ve 22) ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin
senet hükmünde olacağı belirtilmiştir (md. 23).

d. Akredite Edilmiş Sertifika Hizmet Sağlayıcısı Tarafından Verilen İmza

Hukukumuzda sertifika hizmet sağlayıcıları bakımından akreditasyon sistemi kabul e-
dilmemiştir. Buna karşılık, Avrupa Birliği Direktifinde ihtiyari akreditasyona yer verilmiştir
(md.. 2, no. 13). İhtiyari akreditasyon, bir sertifika hizmet sağlayıcısı işletmesi için özel hak
ve yükümlülüklere bağlı olarak izin verilme usulüdür. Sertifika hizmet sağlayıcısı, yetkili
makama başvurarak akredite edilmek isteyebilir. Bu durumda Elektronik İmza Kanununda yer
alan ve Elektronik İmza Kanununa dayanarak çıkartılmış olan Tüzükteki şartları taşıdığını
ispat etmelidir. Bu halde yetkili makam, ilgili sertifika hizmet sağlayıcısının akreditasyonunu
sağlar. Akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcısı, yetkili makamdan bir işaret alır ve bu
işaretle sertifika hizmet sağlayıcısının nitelikli sertifikaya dayanan nitelikli elektronik imzası
için kapsamlı teknik ve kurumsal güvenlik araştırması yapıldığı konusunda bir ispat sağlanır.

Akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından verilmiş nitelikli sertifikaya
dayanan güvenli elektronik imzaların, hukuki işlemin şekli veya belgelerin ispat gücü
bakımından güvenli elektronik imzalara nazaran bir faklılığı bulunmamaktadır. Çünkü
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kanunda hukuki işlemler açısından şekil ve elektronik imzalı belgelerin delil olarak kullanıl-
masına ilişkin düzenlemelerde akredite edilmiş sertifika hizmet sağlayıcılarından ayrıca
bahsedilmemektedir.

B. Elektronik İmzalı Belgeler

Elektronik imzalı belge, elektronik bir usul yardımıyla imzalanmış bir elektronik bel-
gedir11.

Elektronik imzalı belgeler de, irade açıklaması içerir ve düzenleyici tarafından imza-
lanmıştır12.

Elektronik imzalı belgeyle “imzalanmış verinin teknik durumu” anlatılmak istenir. E-
lektronik imzalı belgeler, sesler ve resimler de içerebilir. Bir elektronik imzalı belgede teknik
olarak bir veya daha fazla veri söz konusu olabilir. Çünkü elektronik imza sadece bir veri
üzerinde olabilir (gönderilen metnin imzalanmış ve imzalanmamış kısımları). Hukuki
işlemlerde elektronik imzalı belgelerde, belgenin elektronik irade açıklaması taşıyıcısı olması
ön planda bulunur.

Elektronik imzalı belgelerin, imzanın taşıdığı özelliklere göre “senet” sayılması müm-
kündür (HUMK md.295/A).

Bu başlık altında kambiyo senetlerinin elektronik olarak düzenlenmesinin mümkün
olup olmadığı değerlendirilebilir. TTK.nın 668. maddesine göre, poliçe üzerindeki beyanların
el yazısı ile olması şarttır. El yazısıyla imza yerine mihaniki (kendiliğinden olan, mühür, baskı
gibi) herhangi bir araçla veya el ile yapılan yahut tasdik edilmiş olan bir işaret ya da resmi bir
şahadetname (resmi makamın verdiği belge) kullanılarak poliçenin imzalanması mümkün
değildir. Bu durumda Ticaret Kanunundaki hüküm değişmediği sürece, kambiyo senetlerinin
elektronik yolla imzalanması mümkün gözükmemektedir. Poliçeler hakkında düzenleme
içeren imzalar hakkındaki bu hüküm bonolar için de geçerlidir (TTK md.690). Aynı şekilde
çekler bakımından da, poliçedeki el yazısıyla imzaya ilişkin hükümler uygulanacaktır (TTK
md.730, 19).

Bundan başka, kambiyo senetlerinin özelliği tedavül kabiliyetinin olmasıdır. Senetlere
ilişkin özelliklerden, senedin işlem elverişliliği (Verkehrsfaehigkeit) ile vücuda gelmiş
düşünce açıklamasının içeriğinden her zaman bilgi alınması imkanı kastedilir13. Asıl olarak,
işlem elverişliliğinin iki unsuru olduğu söylenebilir:

 İstenildiğinde ibraz edilebilme olanağı (Vorlagefaehigkeit)
 Her zaman üzerinde tasarruf edilebilir olması (jederzeitige Verfügbarkeit)

Bu özellikler kambiyo senetleri bakımından da vazgeçilmez olarak nitelendirilebilir.

III. Türk Hukuku Bakımından Elektronik Belgelerin Durumu

A. Elektronik İmza Kanunu

5070  sayılı Elektronik İmza Kanunu, 15.01.2004 tarihinde kabul edilerek 23.01.2004
tarihinde Resmi Gazetede (S. 25355) yayınlanmıştır. Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra
yürürlüğe girecektir (EİK md.. 25). Elektronik imza ve özellikle güvenli elektronik imza ve
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elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı gibi, elektronik imza usulünde gerekli unsurlar
Kanunda ayrıntılı olarak düzenlemekle birlikte, elektronik belge tanımı bulunmamaktadır.

B. Borçlar Kanunu

5070  sayılı Elektronik İmza Kanununun 22. maddesine göre, Borçlar Kanununun 14.
maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle şöyledir: “Güvenli elektronik imza elle atılan imza
ile aynı ispat gücünü haizdir”. Böylece Elektronik İmza Kanununun 5. maddesindeki
istisnalar dışında her türlü hukuki işlem güvenli elektronik imza ile oluşturulabilecektir.
Kanunun 5. maddesinin II. fıkrası şöyledir: “Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime
tabi tuttuğu hukukî işlemler ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştiri-
lemez.”

C. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 23. maddesiyle Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununa 295. maddeden sonra gelmek üzere 295/A maddesi eklenmiştir. Bu maddenin
birinci fıkrasına göre, “Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler
senet hükmündedir. Bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.” İkinci fıkrada
ise güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş verinin inkarı durumunda nasıl bir inceleme
yapılması gerektiği konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun 308. maddesine kıyas
yoluyla uygulanmak üzere atıf yapılmıştır. Bu fıkraya göre, “Dava sırasında bir taraf
kendisine karşı ileri sürülen ve güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi inkâr ederse,
bu Kanunun 308.  maddesi kıyas yoluyla uygulanır.”

Elektronik imzalı belgelerin İcra ve İflas Kanunu (İİK) bakımından durumları ise şu
şekilde değerlendirilebilir. Elektronik imzalı belgeler İİK.nın 68. maddesinde düzenlenen
itirazın kesin kaldırılması bakımından imzası ikrar edilmiş bir senet sayılacak mıdır?
Elektronik belgelerin, elektronik imzayla oluşturuldukları takdirde icra mahkemesindeki
yargılamada imzası ikrar edilmiş senet olarak ibrazının nasıl mümkün olacağı ve icra
mahkemesinin bu senedi incelemeye yetkili olup olmadığı değerlendirilmelidir.

Bu durum imzanın güvenli imza olması veya bu imza dışında kalan herhangi bir elekt-
ronik imza çeşidiyle belgenin oluşturulmuş olması tartışmasından ziyade, elektronik belgele-
rin senet niteliğine (özellikle yazılılık ve cisim bulmuş olma unsurları açısından) sahip olup
olmadığıyla ilgilidir. Elektronik imzalı belgenin senet niteliği kabul edildiği takdirde, senedi
imzalayan kişi tarafından imzanın ikrar edilmesi durumunda bu elektronik belge 68. madde
anlamında belge olarak değerlendirilebilir. Buna karşılık, imzası ikrar edilmiş elektronik
belgenin, senet özelliklerini taşımaması sebebiyle itirazın kaldırılmasında sınırlı inceleme
yetkisi olan icra mahkemesi tarafından incelenmesi mümkün olamayacaktır. Çünkü, elektro-
nik formda ibraz edilen, elektronik belgenin icra mahkemesince görülüp algılanabilmesi ve
itirazın kaldırılması konusunda kanaat edinilebilmesi için bilirkişinin yardımı zorunludur. Bu
sebeple hangi çeşit imzayla imzalanmış olursa olsun, imzası ikrar edilmiş elektronik imzalı
belge icra mahkemesinin sınırlı inceleme yetkisi sebebiyle itirazın kaldırılması aşamasında
68/I anlamında belge olarak nitelendirilemez.

Bundan başka, alacaklı takip talebi ile senedin aslını vermemişse itirazın kaldırılma-
sında, senedin aslını vermelidir. Fotokopi veya faks senet olmadığı için alacaklının itirazın
kaldırılmasında bu belgelere dayanması mümkün değildir. Aynı şekilde senedin mikro filmi
de tek başına itirazın kaldırılması için yeterli değildir14.
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Buna karşılık, alacaklının senet fotokopisini ibrazı halinde, fotokopinin borçlu tarafın-
dan kabul edilmemesi durumunda icra mahkemesi tarafından fotokopinin değerlendirilemeye-
ceği görüşü15 dikkate alındığında borçlu tarafından fotokopinin kabul edilebileceği sonucu
çıkmaktadır. Elektronik imzalı belge çıktısının bu anlamda itirazın kaldırılmasına yarar bir
belge olduğu düşünülebilir. Çünkü, elektronik belgenin çıktısı, icra mahkemesi tarafından,
görülüp algılanabileceği için, incelenebilecektir. Belgenin çıktısının, senedin özelliklerinden
olan cisim bulma ve yazılılık niteliklerini karşıladığı söylenmelidir. Senedin diğer özelliği
olan, imzanın bulunması unsurunun ise borçlu tarafından elektronik belgedeki imzanın ikrar
edilmesi sonucu karşılanmış olduğu düşünülebilir. Ancak bütün bu söylenenler bakımından,
takibin dayanağının itirazın kaldırılması duruşmasında ibraz edilen elektronik belge olması
gerektiği belirtilmelidir.

Elektronik imzalı belgedeki imza inkarı durumunda ise icra mahkemesinin bu imzayı
İİK.nun 68/a maddesine göre incelemesi mümkündür.

D. 4731 sayılı 28.12.2001 tarihli Kanun

Vergi Usul Kanununda 28.12.2001 tarih ve 4731 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değiş-
tirilen mükerrer 242. maddeye göre, elektronik kayıtlarla ve defterlerle ilgili düzenlemeler
getirilmiştir.

“E) Mükerrer 242 nci maddesinin başlığı, "Elektronik ortamdaki kayıtlar ve elektro-
nik cihazla belge düzenleme" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye, birinci fıkrasının başına
gelmek üzere "1." ibaresi ve aşağıdaki (2) numaralı fıkra eklenmiştir.

2. Elektronik defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre tutulması
zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik belge, şekil hükümlerinden bağımsız olarak bu Kanuna göre düzenlenmesi
zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren elektronik kayıtlar bütünüdür.

Elektronik kayıt, elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluştu-
ran, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en küçük bilgi ögesini ifade
eder.

Bu Kanunda ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer
alan hükümler elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerlidir. Maliye Bakanlığı,
elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve
esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir.

Maliye Bakanlığı; elektronik defter, belge ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve
düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulma-
sına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet
de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına
veya belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımın-
da uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu
Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye
ve denetlemeye yetkilidir.”
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Bu düzenlemenin yapıldığı zamanda henüz bir Elektronik İmza Kanunu yoktu. Fakat
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe gireceğinden,
Maliye Bakanlığı tarafından vergi hukukuyla ilgili olarak, elektronik imza kullanım usul ve
esaslarına ilişkin düzenlemenin, 5070 sayılı Kanun dikkate alınarak yapılması gerekecektir.

Vergi Usul Kanununda yapılan bu değişikliğin genel gerekçesinde, bu düzenlemenin
Maliye Bakanlığına verilen yetkiye ilişkin bir madde olduğu görülmektedir. Elektronik İmza
Kanunu çıkarıldıktan sonra, elektronik imzalı fatura ve vergi hukukuna ilişkin belgelerin
hukuki sonucu konusunda Elektronik İmza Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekeceği
sonucuna varılmaktadır.

E. 4389 sayılı 18.06.1999 tarihli Bankalar Kanunu

Bankalar Kanununun, hesap ve kayıt düzeni başlıklı 13. maddesinin beşinci fıkrasın-
da, bankaların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  aldıkları
yazılarla faaliyetleri ile ilgili belgelerin asıllarını veya mümkün olmadığı hallerde sıhhatlerin-
den şüpheyi davet etmeyecek kopyalarını ve yazdıkları yazıların makine ile alınmış suretlerini
tarih ve numara sırası ile düzenleyerek usulleri dairesinde saklamak zorunda oldukları
düzenlenmiştir. Bu belgelerin Kurulca tespit olunacak usûl ve esaslar çerçevesinde mikrofilm,
mikrofiş şeklinde veya elektronik, manyetik veya benzeri ortamlarda saklanmaları mümkün-
dür. Bankaların yönetim kurulu kararları ile yurtdışında kurulu bankaların Türkiye’deki
şubelerinin müdürler kurulu kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında
çıkıntı olmamak şartıyla, tarih ve numara sırasıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa
numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan hiçbir şekilde şüpheyi davet etmeyecek
şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı üyeler tarafından imza olunur. İş hacimleri
büyük olan bankalarda Kurumun izni ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmeleri kaydıyla karar
defterleri yerine yaprakları noterce tasdikli ve müteselsil sıra numaralı ayrı kalamoza
kullanılabilir.

Bu fıkrada belgelerin saklanması ve karar defterleri ile ilgili bir düzenleme mevcuttur.
Bankaların saklama zorunluluğu olan defter ve belgelerin fazlalığı sebebiyle bunların Maliye
Bakanlığı’nın tespit edeceği şartlar çerçevesinde mikrofilm olarak saklanması imkanı
getirilmiştir. Bankalar, belgelerin asıllarını veya bu mümkün değilse gerçekliklerinden şüphe
duyulmayacak kopyalarını saklayabilirler. Bu düzenleme Bankalar Kanunu açısındandır.
Mahkemelerde buna dayanarak, senetle ispat kuralları çerçevesinde her durumda belgelerin
aslı yerine kopyasını ibraz etmek mümkün olmayacaktır16.

F. 4822 sayılı 6.3.2003 tarihli Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 
                  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 6.3.2003 tarihinde 4822 sayılı Kanun ile de-
ğiştirilmeden önce, mal, ticaret konusu taşınır eşya olarak tanımlanmıştı. Kanun değişikliğin-
de elektronik ticaret dikkate alınarak mal, “alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil
amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses,
görüntü ve benzeri gayri maddi malları”, kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Tüketicinin
korunması bakımından kanun koyucunun elektronik ortamda artan alış verişi gözardı
etmemesi olumlu karşılanmalıdır.
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Bundan başka, 4822 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 4077 sayılı Kanuna 9. maddeden
sonra gelmek üzere 9/A maddesi eklenmiştir. Bu maddede mesafeli sözleşmelere ilişkin
düzenleme yapılmıştır. Kanuna göre, mesafeli sözleşmeler, yazılı, görsel, telefon ve elektronik
ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karşı karşıya gelinmeksizin
yapılan ve malın veya hizmetin tüketiciye anında veya sonradan teslimi veya ifası kararlaştı-
rılan sözleşmelerdir (TKK md.9/A/I).

Bu hükümle, elektronik ortamda ve tüketici ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan
sözleşmeler Kanunun kapsamına alınmıştır. Ancak mesafeli satış sözleşmesinin elektronik
ortamda yapılması durumunda da sözleşmenin yapılmasından önce, ayrıntıları Bakanlıkça
çıkarılacak tebliğle belirlenecek bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmenin
akdedilmesi için tüketicinin, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmesi gerekir.
Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işleminin, yine elektronik ortamda yapılması
mümkündür (TKK md.9/A/II). Elektronik ortamda yapılan mesafeli sözleşmeler bakımından,
satıcı veya sağlayıcının elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayri maddî malların veya
sunulan hizmetlerin teslimatının ayıpsız olarak yapıldığını ispatla yükümlü olacağı belirtil-
miştir (TKK md.9/A/IV). Aslında tüketicinin kendisine teslim edilen malın veya sunulan
hizmetin ayıplı olduğunu ispat etmesi, genel kuraldan hareketle vakıadan lehine hak çıkaran
(MK md.6) kişi olarak tüketiciye aitken, bu hüküm sonucunda, elektronik ortamda malın veya
hizmetin ayıpsız teslim edildiğini ispatla yükümlü olan kişi satıcı ve sağlayıcı olacaktır.
Böylece kanun tarafından ispat yükünün belirlendiği bir durum söz konusudur.

IV. Elektronik İmzalı Belgelerin İbrazı ve Hakimin Elektronik İmzalı Belgeleri
      Delil Olarak Değerlendirmesi

A. Elektronik İmzalı Belgelerin İbrazı

Kural olarak, mahkemeye senetlerin aslının ibraz edilmesi gerekir. Ancak, mahkeme-
ye senedin aslı ibraz edilmemiş, sureti ibraz edilmişse davanın her aşamasında re’sen veya
taraflardan birinin talebi üzerine senedin aslının ibrazı talep edilebilir. Bu durumda senet zayi
veya telef olmamış ise aslı mecburidir (HUMK md.321). Görüldüğü üzere hakim senedin
suretiyle de yetinebilir.

Elektronik belgelerin mahkemeye ibrazı, bir veri taşıyıcısının mahkemeye verilmesi
ya da e-mail yoluyla mahkemeye elektronik belgenin gönderilmesi suretiyle olabilir.
Mahkemede, elektronik belge, tekrar başka bir veri taşıyıcısı üzerine kaydedilecektir. Bu
şekilde devamlılık fonkiyonu da yeterince sağlanmış olacaktır.

Bir elektronik açıklama, bilgisayar ekranında temsil edildikten sonra ya da yazıcıdan
kağıt üzerine çıktısı alındıktan sonra yargılamaya delil olarak ibraz edilebilir.

B. Hakimin Elektronik İmzalı Belgeleri Delil Olarak Değerlendirmesi

Elektronik belgelerde, delil ibraz edenin iddia ettiği şekilde, belgenin imza sahibinden
sadır olup olmadığı; belgenin içeriğindekilerin doğru olup olmadığı; irade beyanının açıklan-
dığı vakıasının gerçekleşip gerçekleşmediği sorularına hakimin delilleri serbestçe değerlen-
dirmesi ilkesi çerçevesinde nasıl çözüm bulunacağı tartışılması gereken problemlerdir.
Sorulması gereken yegane soru, mahkemenin elektronik belgelerde gerçeklik ve içerik
problemini delillerin serbest değerlendirmesi çerçevesinde nasıl çözebileceğidir. Bu sorunun
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cevabı, elektronik belgelerin güvenilirliğini tehdit eden tehlikelere bağlıdır. Mahkeme gerçeğe
uygun olarak neyin belgelendiğini inceleyecektir.

1. Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler Bakımından

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 295/A maddesine göre, güvenli elektronik
imza ile imzalanmış verilerin senet hükmünde olduğu belirtilmiştir. Buna göre, yargılamada
taraflarca, güvenli elektronik imzalı bir belge ibraz edildiği takdirde, bu belge “kesin delil”
olarak hakimi bağlayacaktır. Bu belgelere, resmi senetlere yaklaşır bir nitelik verildiği
belirtilmelidir. Nitekim, bu veriler aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılırlar.

Hakimin, yargılamada ibraz edilen elektronik belgenin, güvenli elektronik imza ile
imzalanıp imzalanmadığı hususunu kendiliğinden araştırması gerekir. Aksi halde sadece
tarafın beyanı üzerine, ibraz edilen herhangi bir elektronik belgeye senet niteliği atfedilmiş
olacaktır. Hakim keşif ve bilirkişi incelemesine re’sen karar verebileceği için, ibraz edilen
elektronik belgedeki imzanın güvenli elektronik imza olup olmadığı bu suretle incelenecektir.

Hakimin kağıda dayalı senetlerde bu şekilde bir inceleme yapmasına gerek yoktur.
Çünkü, senedin, senet niteliği gözle görülebilir. İbraz edilen senet, ispat edilmek istenen
hukuki işlem hakkında tam bir bilgiyi içeriyorsa ve kendisine karşı senet ileri süren tarafından
imzalanmış ise hakim, bu belgeyi senet olarak kabul edecektir. Böylece iddianın ispatı
konusunda, ibraz edilen kesin delil sebebiyle kanaate varacaktır.

Buna karşılık, elektronik belgelerde durum farklıdır. İbraz edilen bir elektronik belge-
nin, kanunun saydığı şartları haiz bir belge ve dolayısıyla senet olup olmadığı hakim
tarafından gözle görülebilir ve değerlendirilebilir durumda değildir. Bundan başka, hakimin
bu konudaki özel ve teknik bilgi eksikliği de söz konusudur.

2. Güvenli Elektronik İmza Dışında Kalan İmzalı Belgeler Bakımından

Hakim, taraflar arasında çekişmeli olan vakıanın doğruluğu konusunda kural olarak
tam kanaate sahip olmalıdır.

Mahkeme elektronik imzalı belgeyi sadece teknik yardımcı araçlar aracılığıyla algıla-
yabilir. Elektronik imzalı belgelerin delil olarak takdir edilmesi, uygun teknik yazılım ve
donanımı şart kılmaktadır. Ancak uygun yazılım ve donanım sayesinde elektronik imzalı
belgeler, görülebilir, algılanabilir ve kontrol edilebilir.

Elektronik imzalı belgelerin serbest delil takdiri çerçevesinde değerlendirilmesinin
şartı, imza kontrolünden sonra bir sonuca ulaşılmış olmasıdır. İmza kontrolünde sonuç ya
pozitif ya da negatiftir. Bu halde hakim elektronik imzalı belgenin gerçekliğini ve doğruluğu-
nu takdir edebilecektir.

İmzanın gerçekliğinin tespiti sonucunda, imzalı belgenin değiştirilmediği ve gizli imza
anahtarı sahibinden kaynaklandığı ispatlanmış sayılacaktır. Bundan sonra mahkeme için kural
olarak, delillerin serbest değerlendirilmesi çerçevesinde, elektronik imzalı belgenin içeriğin-
den şüphelenmeyi gerektirecek makul bir sebep olmayacaktır. Aynı durum, pozitif imza
kontrol sonucunun bilirkişi raporuyla tespit edilmiş olması halinde de geçerlidir. Burada da
mahkemenin, bilirkişi raporunu hiçbir gerekçe göstermeksizin dikkate almaması mümkün
değildir. Mahkemenin bilirkişi raporuna aykırı görüşünü, kendi mesleki bilgisine ve bilirkişi
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raporundan edindiği bilgiye dayandırması ve bu kararını makul bir şekilde gerekçelendirmesi
gerekmektedir.

V. Elektronik İmzalı Belgeler Hakkında Sahtelik İddiası

A. Sahtelik İddiası

Yargılamada ibraz edilen senedin sahteliğinin ileri sürülmesi Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanununun 314. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Resmi ve gayrı resmi her
nevi senedatın sahteliğini iddia eden kimse asıl davayı rüyet eden mahkemede bu iddiasını
gerek davayı asliye ve gerek davayı hadise suretiyle ikame edebilir.Usulüne tevfikan icra
kılınan tetkikat neticesinde senedin sahte olmadığına dair mahkemeden sadır olan karar kesbi
katiyet ettikten sonra iş bu senet hakkında mahakimi cezaiyede dahi sahtelik iddiası mesmu
olmaz.” Bu hükme göre, ibraz edilen elektronik imzalı bir belgenin sahteliği ya aynı dava
içinde ya da ayrı bir dava açılarak ileri sürülebilecektir. Bu bakımdan elektronik imzalı
belgelerin kağıda dayalı adi senetlerden bir farkı bulunmamaktadır.

B. Sahtelik İncelemesi

Güvenli elektronik imza ile oluşturulmuş veriyi, imzaladığı iddia edilen taraf, imza in-
karında bulunursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 308. maddesi kıyas yoluyla
uygulanacaktır. Bu maddenin kıyas yoluyla uygulanması için, yine öncelikle elektronik
belgenin güvenli elektronik imza ile imzalanmış olup olmadığının tespiti gerekir. Zira güvenli
elektronik imza dışında kalan imzalar bakımından, bu elektronik belgeler senet sayılmadığı
için, imza incelemesine ilişkin Kanunun 308. maddesinin uygulanması mümkün olmayacak-
tır.

Kanunun 308. maddesine göre “Davanın esnayı tahkikında bir taraf kendisine nispet
olunan senette muharrer yazı ve imzayı inkar veya tanımadığını beyan ederse iki tarafın
ifadatı ve olbapta serdolunan deliller üzerine hakim kafi derece kanaat hasıl eylediği takdirde
senedi kabul veya hükümden ıskat ederek esas hakkında karar verir. Kanaat hasıl olmazsa
hakim iki tarafın tayin olunacak günde bizzat ispati vücut etmelerine karar verir. Her iki taraf
muayyen günde mütekabilen senet hakkında izahat ita ve medarı tatbik olacak evrakı irae ve
tayin ve yazı ve imzanın mevsukiyetini ne şekilde ve ne vasıta ile ispat edebileceklerini beyan
ederler.”

Kanunun 308. maddesinde, sahtelik iddiasının incelenmesi için izlenmesi gerekli bir
sıra bulunmaktadır. Hakim ilk önce tarafların durumlarını ve davadaki açıklamalarını
değerlendirerek senet hakkında bir karar verebilir. Bir kanaate varılamamışsa ikinci olarak
hakim, tarafları belirlediği bir tarihte duruşmaya davet eder. Duruşmaya davet, imzayı inkar
eden taraf bakımından isticvabın (HUMK md.234) sonuçlarını doğurur. Bu sebeple imza
inkarında bulunan taraf, usulüne uygun şekilde çağırıldığı halde duruşmaya gelmezse isticvap
konusu imzayı inkar etmiş sayılır17. Taraflar çağrıldıkları duruşmaya geldikleri takdirde, senet
hakkında açıklama yaparlar ve inkar edilen imza veya yazı hakkında imza karşılaştırılması
yapılması için gerekli karşılaştırmaya elverişli imzayı mahkemeye sunarlar. Bundan başka,
taraflar senetteki yazı ve imzanın doğruluğunu nasıl ve hangi vasıtalarla ispat edileceğini
açıklarlar.

Adi senetlerde sahtelik incelemesi bakımından, 309. maddede, hakimin belirlediği du-
ruşma gününde, hakimin imza karşılaştırması yapabilmek için imzayı inkar eden tarafa yazı
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yazdıracağı, yani tarafı istiktap edeceği düzenlenmiştir. Eğer ilk bakışta hakim imzanın o
kişiye ait olduğunu tespit edebiliyorsa, imzanın inkar edene ait olduğuna karar verir. Hakim
imza karşılaştırması sonucunda kanaate varamazsa sonraki adımda bilirkişiye başvurur
(md.309/I). Bilirkişinin inceleme yapacağı gün ve karşılaştırmaya elverişli yazılar hakim
tarafından belirlenir (md.309/II). Fakat karşılaştırmaya uygun yazılar konusunda mahkeme
serbest değildir. Bu yazılar, iki tarafın üzerinde uyuştukları her çeşit belge ve resmi senetler
ile bir kimsenin memuriyeti sebebiyle imzaladığı veya mahkeme huzurunda yazıp imzaladığı
belgeler olabilir (md.309/III). Bilirkişi tarafından yapılacak imza incelemesi de kanunda
belirtilen sıraya göre yapılır. Buna göre öncelikle mahkeme tarafından belirtilen karşılaştır-
maya elverişli yazılar ile imza karşılaştırması yapılacaktır. Eğer karşılaştırma, kanaate varma
konusunda yeterli değilse, bu halde bilirkişi senedi inkar eden tarafa yazı yazdıracaktır
(md.309/IV). Eğer bilirkişi vasıtasıyla da senetteki imzanın kişiye aidiyeti konusunda bir
sonuca varılamamışsa son olarak senedin yazıldığını görenler veya kesin olarak bu konuda
bilgisi olanlar tanık olarak dinlenir.

Güvenli elektronik imzalı belgeler bakımından, 308. maddenin uygulanması konusun-
da şunlar söylenebilir. Sahtelik incelemesinde yine kanundaki sıraya uyulması gerekecektir.
Buna göre, öncelikle taraflar bu konuda dinlenecek ve ibraz edilen deliller incelenecek şayet
bir kanaate varılamamışsa, hakim tarafından imzayı inkar eden tarafın isticvabı yoluna
gidilecektir. Taraflar çağırıldıkları duruşmaya geldikleri takdirde, hakimin karşılaştırmaya
elverişli diğer imzaları dikkate alarak elektronik belgeyi incelemesi, ancak bu konuda yeterli
teknik bilgiye ve mahkemenin gerekli araçlara sahip olmasıyla mümkündür. Elektronik olarak
karşılaştırmaya elverişli imzalar, tarafın, nitelikli sertifika sayesinde kendisine özgülenmiş
olan gizli anahtarla imzaladığı diğer elektronik belgeler olacağı akla gelebilir. Ancak, hemen
belirtilmelidir ki, imza inkarında bulunan kişinin imzasının karşılaştırılmasının teknik olarak
diğer elektronik belgelerle yapılması mümkün değildir. Çünkü her elektronik belgenin
elektronik imzası birbirinden farklı olacaktır. Bu sebeple karşılaştırma yapılabilmesi, kişinin
gizli imza anahtarı ile aynı içerikte bir belgeyi imzalaması sayesinde olabilir. Buna karşılık,
inkar edilen elektronik belgede kullanılan en az bir karakterin değişik olması durumunda,
belgenin içeriği aynı olsa bile teknik anlamda aynı olmayacağı için bu tür bir karşılaştırmayla
da bir sonuca varılamaz. Bu sebeple imza karşılaştırması için en iyi yöntem, ibraz edilen ve
imzası inkar edilen elektronik belgenin bizzat kendisinin imza kontrolünün yapılmasıdır. Bu
şekilde imza kontrolü sonucunda çıkan belgenin değiştirilmediği veya değiştirildiğine ilişkin
pozitif veya negatif sonuç, sahtelik konusunda kanaate varılmasına yardımcı olacaktır. Bu
imza kontrolü gerekli araçların sağlanması durumunda hakim önünde de yapılabilir.

İmza kontrolünde hem belgenin değiştirilip değiştirilmediğinin, hem de imzaladığı id-
dia edilen kişiden sadır olup olmadığının incelenmesi gerekir. Bu sebeple hem imzanın
kontrolü, hem de sertifikanın kontrolü gerekecektir. Bu konuda hakimin yeterli teknik bilgiye
ve donanıma sahip olması beklenemeyeceğinden bilirkişiye başvurulması bir zorunluluktur.
Bilirkişi, elektronik imzanın incelenmesinde tekniğin durumuna göre çeşitli saldırı ihtimalle-
rini de değerlendirmelidir.

Bu aşamada, 308. maddeye uygun olarak hakim tarafından belirlenen duruşma günün-
de yapılacak incelemede bilirkişinin bulunması da gereklilik olacaktır.
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Avrupa Birliği’nde
Elektronik Ödeme Sistemlerindeki Gelişmeler

Cemal Erdoğdu*

1. Giriş

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak elektronik ticaretin
(e-ticaret) yaygınlaşması bankacılık sektörünün aracılık ettiği elektronik ödeme sistemleri ve
araçlarının kullanılması olanaklarını da yaratmıştır.  E-ticaretin en önemli halkalarından birini
oluşturan ödemelerin elektronik olarak yapılmasını sağlayan yapılar bir ihtiyaç  olarak ortaya
çıkmıştır. Bankalar, bu ihtiyacı karşılamak üzere ödemelerin elektronik olarak başlatıldığı
mekanizmalar ve müşterilerin hesaplarına giriş için yeni girişimler geliştirmiştir. Bu girişim-
lerin bir çoğu benimsenme aşamasındadır. Elektronik ödeme mekanizmaları düşük maliyette,
hızlı ve güvenli ödeme yapılabilen altyapıları ile bir çok tarafın içinde bulunduğu, bu taraflar
arasında işlemlerin ve bilgi akışının gerçekleştirildiği bir yapı sunmaktadır. Yeni ödeme
sistemlerini oluşturan ödeme araçları ve ödeme süreçleri ödeme döngüsünde yer alan
bankalara, müşterilere ve diğer partilere önemli sorumluluklar yüklemektedir.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) elektronik ortamdaki ödemelerin sorunsuz olarak
gerçekleşmesi ve ödeme işlemlerine ait güvenliğin sağlanmasından bankaları sorumlu
tutmaktadır. AMB yasal sorumluluklarına uygun olarak ödeme sistemlerine ait işlemlerin
sorunsuz olarak gerçekleştirilmesi aracı olma ve gözetleme olmak üzere kendisine iki görev
alanı belirlemiştir. Piyasaların oluşumu aşamasında aracı görevi ön planda iken AMB’nin asıl
görevi  gözetleme olmuştur. AMB, elektronik ödeme zincirinde yer alan taraflar arasında
işbirliğini geliştirmek ve farklı parçaları birleştirerek güvenli, yeterli ve etkin bir sistemin
yaratılması ve işletilmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmaktadır. Aracılık ve gözetleme
işlevleri; öncelikli olarak elektronik ödeme biçimlerine ait araç ve sistemlerin güvenli bir
şekilde işleyişini sağlamak, herhangi bir elektronik ödeme sisteminde ortaya çıkabilecek
eksiklik ve güvensizliğe yol açabilecek açıkları tespit etmek, diğer sistemleri etkilemesini
önlemek ve bu konuda genel standartları tespit etmek görevlerini içermektedir.

2. Ödeme Sistemlerindeki Değişim

Ödeme sistemleri, genel olarak, ekonomik birimler arasında mal ve hizmetlerin deği-
şimini kolaylaştıran araçları, kurumsal ve örgütsel çatıyı, işletim süreçlerini, kuralları ve
iletişim ağını kapsayan bir yapı olarak tanımlanmaktadır. Ödeme ise genellikle, alıcının kabul
edilebilir bulduğu parasal bir değer transferi olarak tanımlanmaktadır. Bir perakende işlem
için, kabul edilebilir parasal talep; Merkez Bankası tarafından sağlanan nakit bir değer veya
finansal kuruluşlara ait bir teminat veya yükümlülük  olabilmektedir. Yasal düzenlemeler
çerçevesinde, banka dışı kurumlar tarafından sağlanan yükümlülükler de kabul edilebilir
talepler olarak kullanılmaktadır. Alıcı tarafından kabul edilebilir bulunan parasal ödeme talebi
bir “ödeme aracı” olarak adlandırılmaktadır.

* Türkiye Bankalar Birliği, Bilgi İşlem, İstatistik ve Teknoloji Grubu, Birim Yöneticisi.
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Ödeme enstrümanları ödeme yapanın ödeme aracını transfer ettiği araçlardır. Satış
noktalarında yapılan işlemlerde, başta fatura ödeme işlemleri olmak üzere genellikle finansal
kuruluşlar arasında fon transferi işlemlerinde kullanılan bir çok ödeme enstrümanı mevcuttur.

Nakit ödeme hariç, bir çok durumda ödeme aracı ve ödeme enstrümanları birbirinden
farklıdır. Ödeme enstrümanlarının ödeme araçlarından farklı olduğu yerde, ödeme yapanın
ödeme aracının transferini gerçekleştirdiği bir ödeme sistemi altyapısının olması gerekmekte-
dir.  Finansal kuruluşlar arasında yükümlülüklerin aktarım ve mutabakatını sağlayan altyapı
bankalar arası fon transferi sistemidir. Fatura karşılığında yapılan ödemelerde, faturanın
teslimi, paranın gönderimi ve alıcının ödemenin yapıldığına dair olurunun alınması işlemleri
de bu ödeme sürecini oluşturan önemli işlemlerdir.

Bilgi ve iletişim teknolojileri elektronik ödeme aracının provizyonu dahil ödeme süre-
cinin tamamına ait işlemlerin otomatik olarak gerçekleşmesine imkan vermektedir. Ödeme
hizmetlerinin tamamıyla elektronik ortamda ve yüksek oranda otomasyona dayalı  olarak
yapılmasına yönelik gelişmeler “ödemelerin elektronifikasyonu”  olarak adlandırılmaktadır.

Ödeme Döngüsü

AMB statüsünün ödeme sistemleri ile ilgili bölümünde ödeme sistemleri ve araçlarının
etkin, sorunsuz ve güvenli  bir şekilde kullanılmasının sağlanması bir görev olarak belirtil-
mektedir. Teknolojik alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak elektronik ödeme sistemlerinin
de artan oranda kullanılmaya başlanması elektronik ödeme sistemleri ve araçlarının güvenli-
ğinin sağlanmasının önemini artırmaktadır. Bu nedenle, AMB ödeme sistemlerinin güvenliği-
ne önem vermekte ve bunu bir görev olarak kabul etmektedir.

Avrupa’da, internet ve kablosuz ağlar üzerinde yapılan elektronik ödemelere ait yeni
girişimler bulunmaktadır. Bunların büyük bir kısmı geliştirme aşamasındadır. Çok azı başarılı
olurken bir çoğu da daha geliştirme aşamasında iken kapatılmak zorunda kalınmıştır.

Elektronik ticarette kullanılan ödeme araçlarının bir kısmı sadece bu amaçla gelişti-
rilmiş araçlar olmamakla birlikte elektronik ödemelerde daha çok geleneksel ödeme araçları

Ödeyenin
bankası

Alıcının
Bankası

Alıcı

Bankadan bankaya
(Elektronik finansal iletişim  - ödeme)

1
Fatura

Müşteriden bankaya
 (Elektronik bankacılık)

Ödeyen

Müşteriden müşteriye
(Elektronik fatura)

2

3

4

Bankadan müşteriye
(Ekstre, makbuz)
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kullanılmaktadır. Elektronik ticarete adapte edilen geleneksel ödeme araçları ile sadece
elektronik ticarette kullanılmak üzere geliştirilen ödeme araçları arasındaki farkı ayırt etmek
gerekir. Geleneksel ödeme araçlarının elektronik ticaret ile yaratılan yeni piyasaya adaptasyo-
nunda ödeme aracının mantığında çok az bir değişiklik olmaktadır. Geleneksel ödeme
araçlarının müşteriler tarafından öteden beri kullanılan araçlar olması bu araçların e-ticaret
platformunda da kullanımını kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır. Oysa ikinci gruptakiler
sadece e-ticaret için kullanılan ödeme araçları olduklarından kamunun bu araçları benimse-
mesi ve güvenle kullanması hem hukukun desteğine hem de bu araçların sağlayacağı ek
faydalara bağlıdır.

3. Elektronik Ödemelerde Kullanılan Geleneksel Ödeme Araçları

İnternet ve kablosuz ağlar üzerinde yapılan e-ticaret ödemelerinde kullanılan gelenek-
sel ödeme araçlarının başında banka kartları, hesaptan havaleler ve borçlandırma araçları
(doğrudan borçlandırma ve çekler) gelmektedir.

Euro alanında nakit dışı ödemeler - 2001
(Milyon Euro)

Hesaptan
Havaleler

Kredi ve Borç
Kart Ödemeleri

Doğrudan
Borçlandırma Çekler

Kart
Tabanlı
E-Para

Toplam

AB 16.436 14.538 12.847 8.486 113 52.419
                      Kaynak : European Central Bank, Blue Book, September 2003.

Kredi kartları : İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde en yaygın kullanılan araçla-
rın başında kredi kartları gelmektedir. Bunun nedeni olarak kredi kartlarının uluslararası
alanda kabul görmüş belli bir standarda sahip olması, geniş bir müşteri kitlesine ve piyasa
alanına sahip olması olarak değerlendirilmektedir.  Bir çok ülkede,  banka kartları içerisinde
en büyük paya sahip olan kredi kartlarında ise hileli  kullanımlardan/işlemlerden dolayı kredi
kartı veren kuruluşlar veya ticari işletmeler sorumlu tutulduğundan kredi kartı kullanıcıları
kredi kartı ile ödemeyi güvenli bir yöntem olarak görmektedirler.  İşlemler sırasında kredi
kartı bilgilerinin güvenliğini sağlamak üzere çeşitli şifreleme teknikleri ve protokolleri
kullanılmaktadır.

Online havale : Başta Avrupa olmak üzere bir çok ülkede bankalar müşterilere elekt-
ronik bankacılık uygulamalarında geleneksel bankacılık işlemlerine ek olarak online havale
olanakları da sağlamaktadırlar. E-bankacılığın hızlı bir şekilde gelişimi ve kullanımın
yaygınlaşması sonucu bu konuda bazı standartlar da oluşmaya başlamıştır. İnternet üzerindeki
alımlarda online havale kullanımı   genel olarak çok kullanılmamakla birlikte hem ülkemizde
hem de bazı İskandinav ülkelerinde başarılı kullanıma ilişkin bazı örnekler görülmektedir.
Buradaki temel sorun yapılan havale işleminin bir mal/hizmet alımına ait olduğunu gösterir
bir belirtecin işlem ile ilgili bilgiler içerisinde yer almamasıdır. Bu yüzden havale ile yapılan
satışları diğer havale işlemlerinden ayırtmak mümkün olmaktadır.

Doğrudan borçlandırma : Bazı ülkelerde internet  üzerinden doğrudan borçlandırma
ile de ödeme yapılmaktadır.  Ödeyen kişi hesap bilgilerini ödemenin yapılacağı bankaya veya
ödeme yapılacak  kişiye göndermekte  ve ödeme alacaklı banka tarafından gelen istek üzerine
kişinin hesabından havale yoluyla yapılmaktadır. Bazı ülkelerde fatura, vergi, maaş, emeklilik
aylıkları ve primleri  ve periyodik ödemelerde doğrudan borçlandırma sistemleri kullanıl-
maktadır.  Sınır ötesi işlemlerde doğrudan borçlandırma ile ödeme yapılmamaktadır.
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Borç kartları (debit cards) : Borç kartlarının internet üzerinden yapılan alışverişlerde
kullanıldığı bazı Avrupa ülkeleri bulunmaktadır. Borç kartları doğrudan borçlandırma sistemi
gibi işlemekte fakat doğrudan borçlandırma sisteminden farklı olarak kartın bizzat kendisi
kullanıldığından daha fazla güvenlik olanakları sunmaktadır.  Kart sahibi bilgisayara bağlı bir
kart okuyucu aracılığıyla kendi kimliğini doğrulamakta ve onay vermektedir. Borç kartlarının
kullanımı da oldukça sınırlıdır.

Elektronik çek : Türkiye’de henüz olmamakla beraber Avrupa ve Amerika’da Elekt-
ronik çek normal çek gibi kullanılmakta sadece ödeme emri elektronik form ile verilmektedir.
Islak imzanın eksikliği yasal geçerlilik bakımından bu ödeme aracının farklı bir sınıflandır-
maya tabi tutulmasına neden olmaktadır. Kullanılması kolay bir sistem olmakla birlikte daha
yaygın kullanımı için altyapıyı oluşturan sistemlerin (sertifika otoriteleri, hukuk kuralları vb.)
finans sektörü tarafından kabul görmesi gerekir. Elektronik çek de çok az kullanılan bir
enstrüman olarak göze çarpmaktadır.

4. Elektronik Ödemelerde Kullanılan Yeni Ödeme Araçları

Elektronik ticaret işlemlerinde kullanılan geleneksel ödeme sistemleri ve araçları ya-
nında sadece e-ticaret ödemeleri için geliştirilmiş yeni ödeme araçları ve bu araçlarla verilen
hizmetler de bulunmaktadır. Hizmet sağlayıcılar ya geleneksel ödeme araçları veya  elektro-
nik para gibi yeni ödeme araçları kullanmaktadır. Her iki sistemin de kullanımında ortak olan
şey bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanakların kullanılmasıdır.

Euro alanında 2001 yılına ait nakit dışı ödemelere ait sayısal veriler
(Toplam işlemlere ait yüzdeler)

Hesaptan
Havale

Kredi ve Borç
Kartları

Ödemeleri

Doğrudan
Borçlandırma Çekler

Kart
Tabanlı
E-para

Toplam

Belçika 47,8 33,3 11,2  3,8  3,8 100
Danimarka 24,1 53,7 15,8  5,5  0,9 100
Almanya 49,8 11,3 36,4  2,3  0,2 100
Yunanistan  8,5 77,8 10,2  3,4 - 100
İspanya 15,6 26,3 50,7  7,3      0,05 100
Fransa 17,8 30,0 16,8 35,4      0,02 100
İrlanda 13,0 39,7 17,1 30,1 - 100
İtalya 34,7 24,6 20,4 20,3 - 100
Lüksembourg 27,5 61,5   8,2  0,1  2,7 100
Hollanda 38,2 32,4 28,2  0,2  1,0 100
Avusturya 55,5 14,6 28,4  1,0  0,5 100
Portekiz   4,4 56,4 11,8 27,1  0,3 100
Finlandiya 53,1 41,7   5,1  0,1  0,1 100
İsveç 58,2 33,4   8,2  0,1  0,1 100
Britanya 17,7 39,0 19,7 23,5 - 100
EU 30,4 28,8 25,5 15,1  0,4 100

      Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, Blue Book, Eylül 2003.
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Elektronik Para : Elektronik para (e-para) AMB tarafından “elektronik para basımı
yapan kuruluşlar dışındaki girişimcilere yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere önceden
bedeli ödenerek teknolojik bir cihaz üzerine yüklenen biriktirilmiş parasal bir değer” olarak
tanımlanmaktadır. E-paranın aracı olarak kullanıldığı ödemelerde banka hesapları kullanılma-
sı gerekli değildir. İhraççı dışındaki kişiler tarafından kullanılan bu araç önceden ödemesi
yapılmış bir değer taşımaktadır. Elektronik para akıllı kartlar veya kişisel bilgisayarlar
üzerinde saklanmaktadır. Kişisel bilgisayarlar üzerinde kullanılan elektronik para yazılımı,
istenilen miktarda paranın bir banka hesabından çekilerek, İnternet üzerinden yapılan
harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlamaktadır.  E-para da
bir seri numarasına sahiptir.

Ülke bazında nakit dışı ödeme enstrümanlarının kullanımı
(Kişi başına düşen işlem sayısı)

Hesaptan
Havale

Kredi ve Borç
Kartları

Ödemeleri

Doğrudan
Borçlandırma Çekler

Kart
Tabanlı
E-Para

Toplam

Belçika 73 51 17   6 5,9 153
Danimarka 39 87 26   9 1,5 163
Almanya 85 19 62   4 0,4 170
Yunanistan      0,5   5 0,6 0,2 -    6
İspanya  9 15 29   4 0,03  57
Fransa 36 60 34 71 0,05 201
İrlanda 10 30 13 23 -  76
İtalya 18 13 11 10 -  52
Lüksembourg 28 63 8 0,1 2,8 103
Hollanda 74 62 54 0,3 1,9 193
Avusturya 66 17 34 1 0,6 118
Portekiz 4 55 12 27 0,3  98
Finlandiya 97 76 9 0,2 0,1 183
İsveç 11 45 78 0,2 0,2 135
Britanya 32 71 36 43 - 182
EU 42 38 35 22    0,58 138

                Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, Blue Book, Eylül 2003.

Yeni bir ödeme aracı olarak e-paraya ilişkin yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Avru-
pa’da, Elektronik Para Direktifi’nin ulusal bazda uygulamaları çerçevesinde, e-para ihracı
kredi kuruluşları ile sınırlandırılmıştır. Bu kuruluşlar AB banka hukuku bağlamında tanımla-
nan “kredi kuruluşları”nın dışında kalan ve elektronik para şeklindeki ödeme yöntemlerini
kullanan kurumlardır. Bu kurumların faaliyetleri AB bankacılık direktifleri ile düzenlenmek-
tedir.1

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde kullanılmakta olan ve genellikle finansal kuruluşlar
tarafından işletilmekte olan 25 değişik kart bazlı e-para çeşidi bulunmaktadır. Mevcut e-para
kullanımı bir kaç yıl önce yapılan tahminleri karşılamaktan oldukça uzak görünmektedir.
Avrupa’da, kart bazlı e-para işlemleri toplam nakit para dışı ödemelerinin %0.2 gibi çok
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küçük bir dilimini temsil etmektedir. AB ülkeleri arasında daha çok Belçika ve Lüksembo-
urg’da kart bazlı e-para  kullanılmaktadır.

Euro Alanında, Dolaşımdaki E-para Miktarı
(Milyon Euro, dönem sonu itibariyle)

1995 1996 1997 1998 1999 Haziran  2000
Kart tabanlı 2 9 75 116 135 140

        Kaynak: Avrupa Merkez Bankası.

Ticari banka paraları: Açık artırma sitelerinin internet üzerindeki başarısı kişiden
kişiye ödeme yapılabilen sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Online kişisel
ödemeler olarak adlandırılan bu sistemler banka hesapları gibi işlemektedir. Burada, müşteri
ödeme hizmet sağlayıcısına ayrılmış - sadece bu amaçla kullanılan - hesaplar açmakta ve bu
hesaplardaki fonlar internet üzerinde yapılan ödemelerde kullanılmaktadır. Bu ödeme
şeklindeki en önemli yenilik elektronik posta ile birlikte servis sağlayıcıya ait web sitesinin
kullanıcılar ve hizmet sağlayıcı arasında bir iletişim platformu olarak kullanılmasıdır. Bir
diğer  yenilik de, yeni hesap açmadaki kolaylık olarak görünmektedir. AB’deki bankacılık
düzenlemeleri bu tür ödemelerde kullanılan araçların ticari banka paraları veya e-para
olmalarını zorunlu tutmaktadır. Bir başka ifadeyle, ödemeye aracılık yapan kuruluşların
bankacılık veya elektronik para kuruluşu lisansına sahip kuruluşlar olması zorunludur. AB
dışındaki bir çok ülkede banka dışı kurumlara ait yükümlülükler (şirket paraları) da bu tür
ödemelerde kullanılabilmektedir.

Scratch kartlar: Benzer yaklaşım “scratch” kartlar için de geçerlidir. Bu modellerde
kullanılan kartlar marketlerden satın alınmakta ve banka hesapları bu kartlar aracılığıyla
fonlanmaktadır.  Hesaplar kullanıcı bilgisayarlarında veya kendilerine ait akıllı kartlarda
tutulmak yerine uzak noktalarda bulunan sunucularda tutulmaktadır. Bu modellerin en önemli
özelliği isimsiz ödeme yapılabilmesidir. Bu şekilde, hesaplardan yapılan ödemelerde ödeme
yapan kişinin bankası veya kredi kartına ait detay bilgilerinin ödeme ile birlikte gönderilmesi-
ne gerek yoktur. Scratch kartlarının kullanımı oldukça sınırlıdır. Kişisel online ödeme sistemi
olarak scratch kartlı modellerde de ödeme aracı olarak ticari banka veya kurumlar tarafından
sağlanan para kullanılmaktadır.

Aracılar aracılığıyla yapılan ödemeler: Geleneksel ödeme araçları üzerine inşa edi-
len bir diğer hizmet şekli de aracılar (taşıyıcılar) aracılığıyla yapılan ödemelerdir. Bu aracılar
müşterilerine mevcut ödeme araçlarını bir arada sunmaktadırlar. Satıcılara yapılan ödemelerin
sorumluluğunu aracı almaktadır. Müşterilerin aracıya yönlendirilmesi ve online ödeme
yapılmasından ise satıcılar sorumludur. Ödemenin başarılı bir şekilde yapılmasından sonra,
Aracı satıcıyı bilgilendirir ve malın dağıtım işlemi başlar.

Toplu ödemeler: İnternet üzerinden gerçekleştirilen küçük tutarlı ödemelerin birikti-
rilerek topluca ve tek bir işlem olarak gerçekleştirilmesi amacıyla bazı çözümler kullanıl-
maktadır. Buna verilebilecek en yaygın ve uygun örnek, düzenli olarak yapılan ödemelerin
biriktirilerek ay sonunda tek bir ödeme olarak gerçekleştirilmesi olabilir. Kredi kartı ile
yapılan ödemelerde olduğu gibi bu ödemelerde de gecikmiş ödeme söz konusudur. Toplu
tutarlar işlemleri yeni bir ödeme aracından çok işlem maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak
mevcut ürünlere eklenmiş bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Bazıları çok küçük tutarda
olan bu tür ödemelerin geleneksel ödeme sistemleri ve araçları kullanılarak yapılması satıcı
için olduğu kadar müşteri için de maliyetli olmaktadır.
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Mobil Ödemeler: Mobil telefonlarla ödeme yapılan ve e-mobil/m-ödeme olarak ad-
landırılan bir çok girişim bulunmaktadır. M-ödeme modelleri finansal kuruluşlarda para
transferini sağlayan yeni bir ödeme kanalı sunmaktadır. Bazı modeller mobil telefonla
ulaşılabilen hesaplar için önceden ödenmiş çözümler de sunmaktadırlar. Bu hesaplarda
toplanan paralar (e-para veya şirket paraları) ürün ve hizmet alımları için kullanılmaktadır.

Mobil telefonların kişiye ait (kişiselleştirilme) özellikler taşıması, kolay ve sürekli ta-
şınabilme özellikleri nedeniyle ödeme aracı olarak kişisel bilgisayarlara oranla kullanım oranı
Avrupa’da daha fazladır. Ayrıca, mobil telefonlar, insanlı ve insansız ödeme terminallerinde,
internette yapılan işlemlerin için ödemelerde ve kişiler arası (bazı modellerde) ödemelerde
olmak üzere farklı ödeme tipleri için kullanılmaya elverişli yapılar sunmaktadır.  Farklı m-
ödeme modelleri arasında işlem yapmaya olanak tanıyan yapıların da oluşturulması için
modeller bulunmaktadır. Örneğin: MOBEY forum, Mobile  Electronic Transactions (MeT)
inisiyatifi, Mobile Payments Forum ve PayCircle vb.). Bu girişimler mobil telefonların
finansal hizmetler alanında kullanımını artırmakta, finansal hizmetlerde teknolojinin kullanı-
mını teşvik etmekte ve mobil iletişim ile finans sektörüne ait standartları belirleyen yapılar
arasında bağlantı sağlamaktadır.

5. Elektronik Ödeme Sistemlerinin Gelişimi Önündeki Engeller

Teknolojik yenilikler ödeme sistemlerinde işlem maliyetlerini azaltarak verimliliği ve
karlılığı artırmakta ve genel bir rahatlık sağlamaktadır. Elektronik ödeme sistemlerinin
güvenli ve etkin olarak kullanılması önünde bazı engeller bulunmaktadır. Temel etkenlerden
bir tanesi bu hizmetlerin son derece büyük bir iletişim ağı üzerinde verilmesidir. Bir ödeme
enstrümanına ait kabul edilebilirlik noktası ve kullanım alanı ne kadar çoksa o enstrüman o
kadar değerli ve geçerli bir ürün olarak değerlendirilmektedir.  Geçerli olduğu terminal sayısı
çok olan ödeme kartlarının müşteri potansiyelini artırma şansı daha fazladır. Dolayısıyla, yeni
ürünler veya sistemlerin yaygınlaşması önündeki en büyük engel iletişim ağının büyüklüğü ve
müşteri kazanmadaki zorluktur. Bir taraftan müşteri kazanmak için geçerli noktaların yeterli
düzeyde olması gerekirken diğer taraftan yeni noktaların yaratılması için yeterli müşteri
sayısının o kartı kullanma talebinin olması gerekir.  Bundan dolayı bu tür ürün ve hizmetlerin
ilk yatırım maliyetleri oldukça yüksek olmaktadır.

Elektronik ödemenin daha fazla ilerlemesi önündeki diğer engeller, ödeme araçları ve
sistemlerinin güvenliği ve güvenirliği ile ilgili standartlar ve yasal düzenlemelerdeki eksik-
liklerin giderilmesine bağlıdır.  Elektronik ödeme döngüsünde tam anlamıyla yarar sağlamak
için genel standartların belirlenmesi ve kullanılması bir zorunluluk olarak görünmektedir.
Aynı şekilde, yeni ödeme sistemlerine ait kalıcı ve geçerli yasal düzenlemelerin yapılması da
bir gereklilik olarak görünmektedir. Son olarak, hizmetlerin güvenliği altyapı sağlayıcıları ve
kamu yararı bakımından çok önemlidir. Güvenlikle ilgili olarak, ödeme sistemleri ve
hizmetleri zincirinde yer alan tarafların işbirliği içinde olması son derecede önemlidir.

6. Elektronik Ödemeler Sistemlerinde Standartlar

Elektronik ödeme sistemlerinde kullanılan standartlar ve mesaj formatlarının esas a-
macı herhangi bir manuel müdahale olmaksızın işlemlerin doğrudan gerçekleştirilmesini
(straight through processing- STP) sağlamaktır. Ödeme sistemleri ile ilgili standart geliştirme
çalışmaları genellikle finans sektöründen oluşan daha kapalı bir grup tarafından yapılmakta-
dır. Avrupa’da yürütülen çalışmalarda ödeme zincirini oluşturan diğer tarafların da standartla-
rın oluşturulması çalışmalarına katılarak katkıda bulunmaları yönünde çabalar vardır. Bu
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nedenle, ödeme sistemi zincirinde yer alan bütün tarafların katılımından oluşan bir geliştirme
grubu oluşturulması yönünde görüşler vardır. İnternet ve kablosuz ağlar üzerinde sağlanan
global erişim olanakları, ödeme zincirinde birbirinden çok farklı tarafların yer alması ve
sürekli değişen bir çevrenin varlığı bu konuda standartların geliştirilmesinde taraflar arasında
işbirliğinin önemini artırmaktadır.

Bir elektronik ödeme zinciri; faturanın kesimi, ödemenin başlatılması, ödeme işlemle-
rinin gerçekleştirilmesi ve banka tarafından ödemenin yapılması ve mutabakat işlemlerinin
yapılarak ödemenin sonuçlandırılması gibi aşamalardan oluşmaktadır. Ödeme bilgilerinin
gönderimi veya ödemenin başlatılmasında, son yıllarda ortaya çıkan elektronik ödeme
araçlarına ait girişimler ile birlikte dikkate değer mesafe alınmıştır. Faturalama işlemlerinin
otomasyonu sağlayan ödeme yapan ile alıcı arasında elektronik fatura sisteminin kullanımı
bunlardan birisidir. İnterbank fon transferi sistemleri ödeme zincirindeki elektronik iletişimin
en yüksek derecesini göstermektedir. Bu sistemlerde, elektronik mesajlarının otomatik
değişimi oldukça yaygın olup bu vazgeçilmez bir standart haline gelmiştir. Tüm tarafların
standartların geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmaları ideal bir çözüm sağlaya-
caktır.

Teknolojik gelişmeler, piyasaya yeni hizmet sağlayıcıların girmesi ve iletişim alanında
yaşanan gelişmeler müşterilerin beklentilerinin de artmasına neden olmuştur. Bu çerçevede,
başlangıç tarihi (valör) ve günlük işlem-hesap kapatma nosyonuna dayanan mevcut interbank
altyapılarının yeni ödeme sistemlerine adapte edilerek müşterilerin daha hızlı ve ucuz ödeme
yapabilecekleri elektronik ödeme sistemleri geliştirilmelidir. Geliştirilmekte olan elektronik
ödeme sistemleri; internet teknolojileri ile doğrudan ve kolay erişim sağlayan ve güvenlik
risklerini yöneten, gerçek zamanlı ve interbank işlemlerinin günlük olarak kapatılmasına
yardımcı olan,  işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi için gerekli bilgiyi içeren ve
değişken mesaj formatları (XML- Extensible Markup Language) kullanılarak bilginin kolayca
tanınması ve işlenmesine yardımcı olan özellikler taşımaktadır.

Avrupa’da yaşanan konsolidasyon ve entegrasyon,  sınır ötesi ödeme sistemlerinin
kullanılmaya başlanması ve üye ülkelerde mevcut olan standartların farklı oluşu Avrupa veya
global düzeyde bir standart oluşturulmasını daha da karmaşık hale getirmektedir.

7. Yasal Düzenlemeler ve Çalışmalar

Bir çok yönergeden oluşan Avrupa e-ticaret çerçeve yasası  AB sınırları içinde ger-
çekleşen online ticaret ve ödemelerden kaynaklanabilecek farklı yasal, yapısal ve adli
sorunlara işaret etmektedir. Bu yönergeler Avrupa’da, elektronik ticarete olan güveni artırmak
ve online olarak elektronik ödeme hizmetlerini ve ürünlerini geliştirilmeyi teşvik etmeyi
amaçlamaktadır. Bunlar arasında, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 8 Haziran 2000 tarihli
“E-ticaret Yönergesi (2000/31/EC)”, “E-para Yönergesi (2000/46/EC)”, 20 Mart 2000 tarihli
“Bankacılık Yönergesi (2000/12/EC)” ve “E-imza Yönergesi(1999/93/EC)” ile sınır ötesi
ödemelere, elektronik ödeme araçları ve alıcı, satıcı ve ödeme sağlayıcılara ait yükümlülükleri
belirleyen düzenlemeler sayılabilir.

Avrupa Komisyonu “iç piyasalardaki tek ödemeler alanı için olası yasal çerçeve” hak-
kında bir çalışma gerçekleştirerek kaynak teşkil edecek bir doküman hazırlamıştır. Doküma-
nın amacı iç piyasalardaki ödemelerin güncel ve anlaşılabilir çerçevede gerçekleşmesini
sağlayacak yasal düzenlemeleri tartışmaya açmak ve nihai olarak benimsenmesini sağlamak-
tır. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Konseyi tarafından benimsenen değişik
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enstrümanlara ait yasal düzenlemeleri içeren tek ve kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturulması
yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de de e-Avrupa+ Planı çerçevesinde, Elektronik Ticaret’e ilişkin yapılması ge-
rekenlerin koordinasyonu için ulusal anlamda  T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
altında E-ticaret Genel Koordinatörlüğü (ETİK) kurulmuş ve yetkilendirilmiştir. Bu çalışma-
larda çeşitli çalışma grupları oluşturularak Türkiye’de elektronik ticarete yönelik gerek
hukuksal gerekse yöntemsel süreçlerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Teknolojik gelişmelerdeki hızlı değişim ve gelişimler dolayısıyla uygun ve güncel bir
yasa hazırlamak oldukça güç görünmektedir. İleride ortaya çıkacak teknolojik gelişimleri de
dikkate alarak  ek bir takım düzenlemeler yapılması ihtiyacı da düşünülerek geniş anlamda bir
yasal çerçeve oluşturmak, piyasa katılımcılarının tümünün görüşlerini almak ve çalışmaların
diyalog içinde yürütülmesini sağlamak yararlı olacaktır.

8. E-ödemelerde Güvenlik

Elektronik ödemelerle ilgili güvenlik endişeleri elektronik ödeme araçlarının geniş o-
randa kullanılmasını engelleyen nedenlerden biridir.  Bu konuda piyasada kendine yer
edinmeye çalışan bir çok girişimin başarısız olması bu kuruluşların yeterli güvenliğe sahip
olmayan sistemlerle hizmet vermelerine bağlanmaktadır. İnternet üzerinden ödemelerin
güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla bir çok inisiyatif geliştirilmiş olmakla beraber
bunların  bir kısmı geniş oranda benimsenmemiş ve kullanımları sınırlı kalmıştır.

Elektronik ödeme ve online işlemlerin güvenliğinde önemli unsurlar:

 Erişilebilirlik/kullanılabilirlik: müşteriler istediği zaman işlemlerini gerçekleştirebil-
meli, sistemler yeterli kapasitede ve performansa sahip olmalı ve sistemlerde meydana
gelebilecek arızaların giderilmesi ve yeniden çalışır duruma getirilmesi kabul edilebilir
bir sürede yapılmalıdır.

 Kimlik doğrulama ve yetkilendirme : bir işlem başlamadan önce tarafların birbirlerinin
kimliklerini doğrulamaları ve işlem yapmaya yetkili müşterinin izin verilen ölçüde ve
yasal çerçeveler dahilinde işlemlerini gerçekleştirmelidir.

 Bütünlük: e-ödeme işlemlerine dair verilerin bütünlüğü korunmalı, saklanan veya
transfer edilen bilgiler hiç bir şekilde değiştirilmemeli ve silinmemelidir.

 İnkar edilememe : işlemleri yetkilendirme araçları inkar etmeyi önleyici ve bilgi akışı-
nın doğru kişiler arasında gerçekleştirildiğini kanıtlayan özelliklere sahip olmalıdır.

 Bilgilerin gizliliği: özel bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görülmesi engellenmeli,
ödeme bilgileri korunmalı ve yetkisiz kişilerin bu bilgilere herhangi bir şekilde erişme-
si, görmesi ve görüntülemesi engellenmelidir.

Güvenlik endişelerinin giderilmesi başta uluslararası standartlardaki kriptoloji (şifre-
leme) teknikleri olmak üzere organizasyonel düzeyde alınan önlemlerle başarılabilir.
Teknolojik olanaklar yeterli olmasına rağmen organizasyonel düzeyde alınan önlemlerin
yetersizliği, zaman zaman geniş ölçekte başarılı olmuş ödeme sistemleri için de bir engel
teşkil etmektedir. Teknolojik olarak alınan güvenlik önlemleri ile birlikte kabul edilebilir ve
geçerli bir iş modeli ve  kullanıcılarına az maliyet getiren bir ödeme sistemi elektronik
ödemelerin yaygın ve etkili olarak kullanılmasını teşvik edecektir.
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Bilgilerin daha güvenli bir şekilde iletimi ve ödeme bilgilerinin saklanması için geliş-
tirilmiş bir çok şifreleme standardı geliştirilmiş bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok
kullanılanı Secure Socket Layer (SSL) iletişim protokolüdür. SSL standardında dijital
sertifika kullanımını da içeren genel ve özel anahtar şifreleme (public and private key
encryption) sistemi kullanılmaktadır. Müşteri bilgisayarı ile ticari internet  siteleri arasında
güvenli bilgi alışverişini gerçekleştiren bu sistemlerde kimlik bilgileri doğrulamada katılım-
cılardan genellikle ek bir şifre istenmektedir. İnternet üzerinde alışverişlerde en çok kullanılan
ödeme aracı olan kredi kartlarında son dönemlerde görülen dolandırıcılık eylem girişimlerin-
deki artış kredi kart sağlayan firmaları, ticari internet sitesi sahiplerini ve müşterileri endişe-
lendirmektedir. Bu tür eylem girişimlerine karşı önlem almak üzere banka ve kart firmalarının
katılımıyla oluşturulan Avrupa Ödeme Konseyi (European Payments Council-EPC) tarafın-
dan aktif bir çalışma yürütülmektedir.

Güvenlikle ilgili çalışmalarda, ortaya çıkacak yapının veya geliştirilen modelin dolan-
dırıcılığı ne kadar özendireceği konusu daima dikkate alınmalıdır. Güvenlik ihlallerinden
dolayı sorumlu tutulma riski tarafların uygun güvenlik önlemleri geliştirmelerini sağlayan en
önemli parametredir. Bundan dolayı, elektronik ödemelerde her bir tarafa ait risklerin ve
yükümlülüklerin dağıtılması güvenli ödeme sistemleri oluşturulmasında anahtar rol oyna-
maktadır. Elektronik ödeme zinciri içinde yer alan tarafların yükümlülük/zorunluluklar ve
sorumlulukları net olarak belirlenmeli ve yazılı hale getirilmelidir. Taşıdıkları potansiyel risk
ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı gelebilecek maliyetler tarafların
güvenlikle ilgili görevlerini yerine getirmeleri ve gerekli tedbirleri almalarına zorlayıcı bir
etkisi olacaktır.

Sonuç olarak,  elektronik ödeme araçları ve yöntemlerinin kullanımı sürecinde yeni ve
nitelikli bir bilgi kaynağı yaratılmaktadır. Elektronik ödeme için gerekli olan ve kullanılan bu
bilgi kaynağı bir ödeme yapılması için gerekli bilginin çok ötesinde bir içeriğe sahiptir. Bilgi
teknolojilerinin sahip oldukları özellikler elektronik oramda muhafaza edilen bilgilerin faklı
amaçlar için kullanılmasına olanak yaratmaktadır. Verilerin ve özel alanın korunması
yaratılan değerli bilgilerin düzgün kullanımı ve tahsisatı gibi detaylı bir şekilde tartışılması ve
ele alınması gereken konulardır.

Kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasını engellemek ve haklarında bilgi bulunan kişile-
rin bilgi işlem operasyonlarından haberdar olmalarını sağlamak üzere, ekonomik veya idari
faaliyetlerin bir parçası olarak veya ilişkide bulundukları kuruluşların faaliyetleri sonucu
kişiler hakkında bilgi toplayan, saklayan veya aktaranların tabi olacağı ortak kuralların
saptanması gerekmektedir. Özellikle sadece belirtilmiş, meşru amaçlar için bilgi toplanması
ve bu bilgilerin ancak konuyla ilgili, doğru ve güncel olduğu sürece tutulması konusu da
tartışılmalıdır.

9. Avrupa Merkez Bankası’nın Elektronik Ödemeye Olan İlgisi

AMB ödeme sistemleri ve araçlarına olan güveni artırmak, güvenliğe ilişkin çalışma-
ları desteklemek, elektronik ödeme sistemleri ve araçlarının etkin ve verimli bir şekilde
kullanımını yaygınlaştırmak, para politikası aktarım mekanizmalarını ve paranın hesap birimi
olması işlevini korumak ve sistemik istikrarı korumak alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

AMB tarafından 2002 sonbaharında, “Avrupa’da e-ödemeler – Eurosistem perspekti-
fi” başlığı altında bir yazı yayınlamış ve elektronik ödeme sistemlerinin geleceği ve
Eurosistem’in2 bu alandaki rolü konularını tartışmaya açan konferanslar düzenlemiştir. Piyasa
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katılımcılarının ihtiyaçları doğrultusunda AMB kendisine aracılık ve gözetim olmak üzere iki
görev alanı belirlemiştir. Ödeme sistemlerinin güvenliği ve etkin olarak kullanımının
sağlanması AMB’nın diğer önemli görev ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

AMB elektronik ödeme sürecinde yer alan farklı tarafların birlikte hareket etmelerine
yardımcı olarak kamunun daha fazla yararlanabileceği olanakları yaratmaya çalışmaktadır.
Elektronik ödemede yer alan taraflar arasında işbirliği sağlama ve geliştirme faaliyetleri
tarafların bütünleşmesini amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Komisyonu tarafından 2000 yılında başlatılan elektronik ödeme
sistemlerinin gözetimi (electronic payment systems observatory-ePSO) görevi 2003 yılından
beri AMB tarafından yürütülmektedir. EPSO açık bir sistem olup elektronik ödemelere ait
bilgi paylaşımı altyapısı sunmaktadır.

Ödeme hizmeti sunan firmaların iş kararları almalarına ve kamu otoritelerinin temel
politikaları belirlemelerine yardımcı olmak üzere yeterli ve uygun sayısal verilerin derlenme-
sine yönelik de bazı çalışmalar yapılmaktadır.  AMB, AB ülkeleri ile aday ülkelerden ödeme
sistemlerine ait bir kısım verileri  derlemekte ve çeşitli kesimlerin iş kararları almalarına
yardımcı olacak bu verilere ait toplulaştırılmış sonuçları erişilebilir bir şekilde yayınlamak
için bazı çalışmalar yürütmektedir. 2002 yılından beri bu çalışmalara ait ilk sonuçların 2004
yılında hazır olması beklenmektedir.

AMB ödeme sistemlerine ait tespit edilen standartların ulusal sınırlar içinde tüm ta-
raflar için geçerli olması üzerinde önemle durmaktadır. Ancak, ödeme sistemlerinde ulusal ve
uluslararası düzeyde çok farklı oyuncuların/tarafların yer alması, iletişim ağı üzerinde
pazarlamanın kendine özgü sorunları/özellikleri, müşteri taleplerindeki değişim ve farklılıklar
ile pazarlama ve ödeme süreçlerinin yeniden yapılandırılması gibi konular belli standartlar
üzerinde anlaşılmasını zorlaştırmaktadır.

AMB tarafından yürütülen standartların adaptasyonu çalışmaları;  ödemenin başlatıl-
ması, interbank ve mutabakat işlemleri gibi ödeme zincirinin değişik aşamaları üzerine
yoğunlaşmaktadır. Ödemenin başlatılması, ödeyenin bankası veya ödeme servis sağlayıcı
arasındaki iletişim alanında; Uluslararası Banka Hesap Numarası (International Bank Account
Number – IBAN), banka tanımlama kodu (Bank Identifier Code – BIC) ve elektronik ödeme
başlatıcısı (ePI) gibi bazı standartlar mevcut olup bunların bir çoğu Avrupa’da kullanılmakta-
dır. AMB bu standartların elektronik ödemelerde de yaygın olarak kullanılmasını teşvik edici
çalışmalar yapmaktadır.

AMB, perakende interbank altyapılarını analiz ederek bu alanın daha da geliştirilmesi
için çalışmalar yürütmektedir. İnterbank ödeme sistemlerinde ödeme servis sağlayıcıları
genellikle merkez bankaları olduğundan, perakende ödeme sistemlerinin ihtiyaçlarının
belirlenmesi ve adaptasyonun yapılması görevleri merkez bankalarına düşmektedir. İnterbank
ödemeleri ve takas işlemlerine ait altyapıların geliştirilerek elektronik ödemelere adapte
edilmesi çalışmaları ayrıca yürütülmektedir.

Halihazırda kullanılmakta olan ödeme inisiyatiflerinin çoğunda ödemeler interbank ö-
deme sistemleri aracılığıyla bankalar tarafından yapılmakta ve interbank ödeme sürecinde
herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Ancak, yeni teknolojilerin interbank ödeme sistemle-
rinde artan oranda kullanılması, müşterilerin ödemeleri gerçek zamanlı olarak yapabilme
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beklentisi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kabiliyet ve kapasiteleri artarken maliyetlerin
düşmesi ödemelerin gerçek zamanlı olarak yapılmasını teşvik etmekte ve zorlamaktadır.

Ödeme döngüsünün son ayağı sayılan alacaklı ile bankası veya ödeme servis sağlayı-
cısı arasında Avrupa düzeyinde genel kabul gören standartlar bulunmamaktadır. Online
işlemlerde STP’nin tam olarak gerçekleştirilememesi e-ticaret maliyetlerini gereksiz olarak
artırmaktadır. AMB bir taraftan var olan standartların uygulanmasını takip ederken diğer
taraftan tam STP’nin gerçekleştirilmesi için yeni standartlar geliştirilmesi faaliyetlerini
desteklemektedir.

10.  Avrupa Merkez Bankası’nın Gözetim Görevleri

AMB’nın gözetim faaliyetleri, kamu tarafından kullanılan bütün ödeme araçları ve
sistemlerinin güvenliğini içermektedir. Herhangi bir ödeme aracı veya ödeme sistemindeki en
ufak bir açık veya eksiklik o ödeme aracı veya sistemine duyulan güveni zedeleyebileceği gibi
diğer ödeme sistemleri ve araçları üzerinde de negatif bir etki yaratacaktır. Diğer ödeme
enstrümanlarına ve araçlarına olan güvenin kaybedilmesi durumunda bu güvenin tekrar tesisi
oldukça zor olacaktır. Mevduat hesaplarına bağlı olarak yapılan elektronik ödemelerin
gözetime tabi bir finansal kuruluş (elektronik para kuruluşları dahil)  tarafından yapılması
bugüne kadar bu tür enstrümanlara ve araçlara duyulan güvenin sarsılmasını kısmen de olsa
önlemiştir. Daha katı güvenlik kriterleri ile elektronik ödeme enstrümanlarının güvenliğini
artırmak mümkün, ancak bu müşteri, satıcı ve servis sağlayıcılar açısından daha fazla
maliyetli olacak ve hizmetlerin etkinliğini ve kullanılırlığını azaltacaktır. Bu nedenle,
güvenlik gereksinimleri ile kullanılabilirlik ve verimlilik arasındaki doğru dengeyi bulmak
gerekir.

Eurosistem özel perakende ödeme enstrümanlarının güvenliğini araştırmak üzere bazı
çalışmalar yapmaktadır. AMB’nın e-paraya ilişkin genel yaklaşımı “Elektronik Para Sistem
Güvenlik Amaçları - Electronic  Money System Security Objectives” adlı raporda görülebilir.
Bu raporda e-para modellerine ait daha belirgin güvenlik önlemlerine işaret edilmekte ve
güvenlik hedefleri bir liste halinde sunulmaktadır. Güvenlik, bir bütün olarak güvenirliği ve
teknik olarak şemaların/sistemlerin güvenliğini garanti eden ilkelerden oluşmalı ve kamunun
ödeme enstrümanlarına olan güvenini artıran özellikler taşımalıdır.

Eurosistem,  Avrupa’da kullanılan perakende ödeme sistemlerine ait  standartların ne-
yi amaçlaması gerektiği konusunda bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada gözetleme sınırları
belirlenmekte ve kamunun yararı ön planda tutulmaktadır. Eurosistem’in tanımladığı
standartların esas amacı ekonomi için büyük önem taşıyan perakende ödeme sistemlerinin
sorunsuz olarak işleyişini sağlamak, verimliliği garanti etmek ve nihai olarak Avrupa’da
kamunun ödeme sistemlerine olan güveni artırmaktır.3

11. Sonuç

Ödeme işlemleri ve süreçleri büyük bir hızla elektronikleşmektedir. Mevcut gelişmeler
genellikle alıcı ve ödeme yapan ile bunların hizmet sağlayıcıları arasındaki işlemler üzerine
yoğunlaşmaktadır. Elektronik ödeme sistemleri internet ve kablosuz ağlar üzerinde yapılan
ticaretin önemli bir halkasını oluşturmaktadır. Elektronik ödeme sistemlerinin bir bütün
olarak ödemeleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi sistemin kabul görmesi ve yaygınlaşma-
sı bakımından gereklidir.
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Son yıllarda bir çok yeni ödeme sistemi ortaya çıkarken bir çoğu da varlıklarını sürdü-
remeyerek yok olmuştur. İnternet ve kablosuz iletişim ağları üzerinde kullanılmakta olan
elektronik ödeme sistemleri genellikle geleneksel ödeme sistemlerinin bu platformlara
adaptasyonundan oluşmaktadır.

AMB, elektronik ödeme sistemlerine büyük önem vermekte ve özellikle güvenli sis-
temler ve araçların geliştirilmesini teşvik ederek elektronik ödemelerin etkinliğini artırıcı
çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede kendisine, aracı ve gözetleyici olmak üzere iki görev
alanı belirlenmiş bulunmaktadır. AMB, aynı zamanda piyasa katılımcıları arasında işbirliğini
geliştirmek, iş kararları alımını kolaylaştırıcı sayısal verileri derlemek ve yayınlamak,
ödemelerde tam otomasyonu sağlayacak standartlar ile ilgili olarak analiz ve diğer çalışmaları
yürütmek ve yasal çalışmalara katkı ve katılımda bulunmaktadır. Bütün bu çalışmaların
sonuçları kamuya aktarılmaktadır. Elektronik ödemelerde gelinen aşamada, AMB’nın
gözetleme rolü aracı olma rolünün önüne geçmiş bulunmaktadır.

Dipnotlar
1 2000/46/AT sayılı direktif özel olarak, banka dışı elektronik para ihraççılarının faaliyete geçmesine, faaliyetlerinin icrasına
ve denetim kurallarına ilişkin hükümleri belirlemektedir.

2 Euro Alanı’nın para politikasını tanımlamak ve uygulamak, döviz işlemleri yürütmek, Euro Alanı’na üye devletlerin resmi
rezervlerini tutmak ve yönetmek, ödeme sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamakla görevli bir kuruluştur.  AMB ve Euro
Alanı’nı oluşturan 12 ülkenin merkez bankalarından oluşmaktadır. Eurosistem’in  ana karar organı AMB’nın yönetim
konseyidir.

3 “Oversight standards for euro retail payment systems”, 8 July  2002.

Kaynaklar

 European Central Bank, (May 2003) , “Electronification of payments in Europe”, Monthly Bulletin.

 European Central Bank, (Ağustos 1998 ), “Report on Electronic Money” Europe”, Monthly Bulletin

 European Central Bank, (Eylül 2001), “The Euro and the Integration of Financial Services”, Monthly
Bulletin.

 Okay, C. (2001), “Ödeme sistemlerinde Ülkemizdeki Durum ve Dünyadaki Gelişmeler”,
http://www.tbb.org.tr/turkce/gruplar/swift/canbey-turkce.pdf.



Bankacılar Dergisi, Sayı 48, 2004

93

Avrupa Birliği’nde
 Finansal Hizmetler Tek Pazarına Geçiş Süreci*

Giriş

Avrupa Birliği’nin (AB) uzun dönemli hedeflerinden birisi de finansal hizmetler ala-
nında tek pazar yaratmaktır. İlk kez 1985 tarihli Beyaz Kitap’ta1 AB’nin tek pazara geçiş
vizyonu açıklanmıştır. O tarihten itibaren AB finansal hizmetler tek pazarının oluşturulmasına
yönelik önemli aşamalar kaydedilmişse de en önemli gelişmeler 2000 yılından itibaren
gerçekleşmiştir.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 2000 yılı Mart ayında
Lizbon’da yapılan toplantıda AB’de finansal hizmetlerin ve sermaye piyasasının entegrasyonu
konusunda önemli bir adım atılmıştır. Buna göre; hem yatırımcılar hem de borçlananlar için
daha rekabetçi ve  gelişmiş ürünlerin sunulduğu piyasalarda daha iyi koşullar sağlamak üzere
derinliği ve likiditesi olan sermaye piyasalarının oluşturulması hedeflenmiştir. Finansal
hizmetlerde tek pazara geçişin tüm sektörlerdeki ekonomik büyümede katalizör rolü oynama-
sı, üretimi artırması ve daha düşük maliyetle daha yüksek kalitede finansal ürünlerin
tüketiciye ve işletmelere sunulması öngörülmüştür.

Lizbon toplantısında öngörülen hedeflere uygun olarak finansal hizmetlerde tek paza-
rının oluşturulması yönündeki politik kararlılık çerçevesinde 2005 yılına kadar AB tarafından
finansal sektörde yapılması planlanan düzenlemeler büyük ölçüde takvime uygun olarak
tamamlanmaktadır. Ancak tek pazara geçiş sürecinin en önemli adımını yapılan düzenlemele-
rin AB üyesi ülkelerde etkin olarak uygulanması ve finansal piyasalardaki gelişmelere göre
ilave önlemlerin alınması oluşturacaktır.

          Aşağıda yer alan çalışmada AB’nin finansal hizmetler tek pazarına geçiş sürecine
ilişkin temel politika ve yaklaşımları çerçevesinde kaydettiği ilerlemeler aktarılmakta ve
bugün gelinen noktadaki değerlendirmelere yer verilmektedir.

1. Finansal Hizmetler Eylem Planı

Avrupa Komisyonu  tarafından 11 Mayıs 1999’da Finansal Hizmetler Eylem Planı
(Financial Services Action Plan - FSAP)2 kabul edilmiştir. FSAP, finansal hizmetlerde tek
pazara geçiş için yasal mevzuatta yapılması planlanan değişiklikleri ve diğer öncelikli
konularda atılacak adımları  bir zaman çizelgesine bağlayan bir dizi önlemler paketidir
(Avrupa Komisyonu, 1999).

            Avrupa  Komisyonu tarafından FSAP’de üç temel stratejik hedef; 1) toptancı finansal
hizmetlerde AB tek pazarı, 2) açık ve güvenli perakendeci finansal hizmetler piyasası, 3)
mevcut koşullara göre en gelişmiş ihtiyati kurallar ve denetim standartlarının uygulanması

* Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu, Melike Alparslan tarafından hazırlanmıştır.
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olarak benimsenmiştir. FSAP’de bu stratejik hedefler başlığı altında 42 adet yasal düzenleme
ve önlem sıralanmıştır.

          FSAP’de finansal hizmetler alanında tek pazarın oluşumuna yönelik engellerin
kaldırılması ve  mevzuattaki mevcut boşlukların giderilmesine yönelik önlemlerin 2005 yılı
sonuna kadar tamamlanması ve 2006 yılında tamamen entegre olmuş bir AB finansal
hizmetler sektörünün oluşturulması planlanmıştır.

          FSAP çerçevesinde menkul kıymet piyasalarındaki düzenlemelerle ilgili olarak, A.
Lamfalussy başkanlığındaki Komite, (The Committee of Wisemen) Ecofin Konseyi (The
Council for Economic and Financial Affairs)3 tarafından 17 Temmuz 2000 tarihinde
kurulmuştur. Komite, AB’de menkul kıymet piyasalarıyla ilgili düzenlemelerin uygulanması
için piyasaların mevcut koşullarının incelenmesi ve piyasa gelişmelerine uygun düzenleyici
mekanizmaların değerlendirilmesi konusunda yetkilendirilmiş ve bir rapor hazırlamıştır.
Lamfalussy raporunda FSAP çerçevesindeki düzenlemeler ve uygulamalara yönelik tartışma-
lar yer almıştır (Committee of Wise Men, 2001).

          Raporda, Komite’nin piyasalarda uyumun ve günlük uygulamalarda işbirliğinin
sağlanmasına yönelik önlemler kapsamında, AB’nin global piyasalarda rekabetçi kalabilmesi
için düzenlemelere ilişkin prosedürün daha hızlı ve daha esnek olması gerektiği belirtilerek,
düzenleyici reformlar için dört aşamalı bir yaklaşım  ve ayrıca iki ayrı komitenin kurulması
önerilmiştir. Düzenlemeler için öngörülen dört aşamalı yaklaşım; i) çerçeve prensiplerin
oluşturulması (yönetmelik ve direktifler), ii) uygulamaya yönelik teknik önlemlerin alınması,
iii) denetim otoritelerinin işbirliği ve iv) yasal uygulamanın sağlanması olarak belirtilmiştir.
Rapora uygun olarak, Avrupa Menkul Kıymetler Komitesi (European Securities Committee)
ve Avrupa Menkul Kıymetler Düzenleme Komitesi (The Committee of European Securities
Regulators) kurulmuştur.

          Lamfalussy raporunda finansal hizmetlerde bütünleşme modeli etkin ve uygun
düzenleme ve denetime dayanmaktadır. Raporda tek pazara geçiş için başlangıçta belirlenen
en önemli yapısal altyapı ihtiyacı olarak ulusal menkul kıymet takası ve ödeme sistemleri
arasındaki etkileşimin iyileştirilmesi ile hile ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin
uygun mekanizmaların oluşturulması öngörülmüştür. Finansal hizmetlerde tek pazar ve artan
şekilde globalleşen sermaye piyasaları aynı zamanda hem AB hem de global düzeyde etkin
ihtiyati gözetim, denetim ve düzenlemeyi gerekli kılmaktadır. Bunun için de denetim ve
düzenleme otoriteleri arasında yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmuştur.

            Diğer yandan Ekonomik ve Finansal Komite’nin 2000 tarihli raporunda (Brouwer
Report) bankacılık alanındaki  kurumsal düzenlemelerin AB’de finansal istikrar için tutarlı ve
uyumlu bir yapıda olduğu gereğiyle kurumsal değişiklik yapılmasına ihtiyaç olmadığı ancak
gözetim ve denetim otoriteleri ile merkez bankaları arasında yakın işbirliği ve bilgi alış-
verişinin güçlendirilmesi öngörülmüştür (Ekonomik ve Finansal Komite, 2000).

          Buna karşın ECOFİN Nisan 2002 tarihli Oviedo toplantısında AB’de finansal istikrarın
korunmasında yeni önlem ve düzenlemelere ihtiyaç olabileceği tartışmasını gündeme getirmiş
ve Lamfalussy yaklaşımının bankacılık ve sigortacılık sektörlerine uygulanması konusunda
bir rapor talep etmiştir. Ekonomik ve Finansal Komite tarafından hazırlanan 2002 tarihli
raporda, bankacılık, sigortacılık ve finansal büyük mali ortaklıklar için iki ayrı komite
kurulması önerilmiştir. Bu çerçevede önceden kurulmuş olan Bankacılık Danışma Komitesi
ve Sigortacılık Komitesi yeniden yapılandırılmıştır. Finansal büyük mali ortaklıklar için ayrı
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bir komite oluşturulmamış, ancak Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankaları
Sistemi-Bankacılık Denetim Komitesi’nin  çalışmalara gözlemci olarak katılması öngörül-
müştür. ECOFİN Lamfalussy yaklaşımının tüm sektörlere uygulanmasını benimsemiştir.
 Lamfalussy raporunda tek pazardan beklenen faydalar aşağıda sıralanmaktadır:

1. FSAP finansal istikrar ve piyasaların entegrasyonu için gerekli koruyucu önlemleri
güçlendirecektir. Bu bağlamda; FSAP piyasaların kötü kullanımının önlenmesine ilişkin
politikaların oluşturulması için etkin bir çerçeve oluşturulmasını amaçlamaktadır. Ayrıca,
FSAP doğru, tarafsız ve karşılaştırılabilir bilginin AB içinde kamuoyuna açıklanmasına
olanak verecektir.

2. Düzenlemeler alanındaki işbirliği finansal hizmetlerde tek pazarın getireceği potansiyel
faydaları garanti altına almanın en iyi yoludur. Çünkü, FSAP  finansal alanda yasal dü-
zenlemelerin uygulanmasını ve uyulmasını sağlayacak bir çerçeve çizmiştir. Bu çerçeve
otoriteler arasındaki yakın işbirliğine bağlıdır.

3. Genişleme; finansal hizmetlerde tek pazarın coğrafik olarak genişlemesi ekonomik
faydaları artıracaktır. Yeni katılımcı ülkelerin hızlı büyüme döneminde finansman ihti-
yaçları fazla olacaktır. Bu piyasaların düzgün ve yumuşak geçişle  AB mevzuatına içine
alınması gerekmektedir. Bu piyasalarda kuralların etkin olarak uygulanması ve uyulması
en önemli koşuldur.

4. Finansal entegrasyonun getireceği faydalar için beklentiler hem tüketiciler hem de
şirketler kesiminde devam edecektir. Bu faydalar; yüksek büyüme potansiyeli, istihdam
artışı ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların yumuşak biçimde kırılmasıdır.

            Raporda FSAP düzenlemelerinin finansal hizmetler alanında etkin bir tek pazar
oluşturulmasına katkısının esas olarak FSAP önlemlerinin üye devletler bazında zamanında
ve doğru olarak tamamlanmasına, ulusal denetim uygulamalarının birbiriyle yakınlaşmasına
ve düzenlemelerin etkin olarak yürürlüğe konulmasına bağlı olacağı belirtilmektedir.

           2. FSAP’nin Stratejileri

           Önceki bölümde belirtilen üç temel strateji altında toplanan FSAP önlemlerinin bir
bölümü AB düzenlemeleri (yönetmelik ve direktifler) şeklinde olup, üye ülkelerin kendi
mevzuatlarına aktarılarak uygulamaya geçilecektir. Bu düzenlemelerin bir kısmı mevcut AB
düzenlemelerinde değişiklik yapılmasını öngörmekte, bir kısmı ise yeni düzenleme teklifleri-
dir. FSAP’de ele alınan önlemlerin diğer bir bölümü ise, FSAP kabul edildiği tarihte
tartışmaya açılmış olan konular ile daha  sonradan piyasa gelişmelerine bağlı olarak FSAP
kapsamına alınmış konulardan oluşmaktadır.

          i) Toptancı finansal hizmetlerde AB tek pazarı:

          FSAP’nin ilk stratejik amacı menkul kıymet ve türev ürün piyasalarının entegrasyonuna
yönelik yasal çerçevenin oluşturulmasıdır. Etkin ve entegre sermaye piyasası için alınacak
temel önlemler ise sırasıyla şu başlıklar altında toplanmıştır:

 1. Menkul kıymet ve türev piyasalarının bütünleşmesi için hukuki çerçevenin düzenlenmesi,
 2. AB  esasına dayalı sermaye artırımı,
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 3. Listeye alınan şirketler için tek mali bilanço setinin hazırlanması,
 4. Menkul kıymetlerin mutabakatında sistemik riskin kontrol edilmesi,
 5.  Sınır-ötesi yeniden yapılanmada  güvenli ve şeffaf ortamın sağlanması,
 6. Yatırımcılar için tek pazarın oluşturulması,
 7. Emeklilik fonları için tek pazara yönelik yasal çerçevenin oluşturulması,
 8. Sınır ötesi teminatların  kabulü ve kanun yoluyla uygulanabilirliğinin sağlanması,
 9. Karşılaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir finansal bilgilerin sağlanması ve paylaşımı,
 10. Sınır ötesi yapılanmalarda (birleşme satın alma vb.) güvenilir ve şeffaf kuralların temel
alınması.

          Toptancı finansal hizmetlerde AB tek pazarı hedefine yönelik yukarıda ifade edilen
koşulların sağlanması yönünde atılacak adımlar neticesindeki beklentiler Komisyon tarafın-
dan şöyle belirtilmektedir;

 Kurumsal menkul kıymet ihraççılarının AB alanında sermayelerinin büyümesi,

 Yatırımcılar ve aracı kuruluşların tek bir noktadan piyasalara erişiminin sağlanması,

 Yatırım hizmetlerinin hukuki ve idari ya da uygulamadan kaynaklan engeller olmaksızın
sınır ötesi hizmet vermeleri,

 Aktif yöneticilerinin etkin ve bütünleşmiş yasal çerçevede fonları en verimli biçimde
değerlendirmeleri,

 Ortak yasal ve düzenleyici çerçeve ile karşı taraf risklerinden korunma sağlanması.

          ii) Açık ve güvenli perakendeci finansal hizmetler:

          AB finansal hizmetler piyasasında temel değişikliğin odak noktası toptancı finansal
hizmetler olmakla birlikte perakendeci finansal hizmetler alanında da önemli bir uyum süreci
öngörülmüştür. Temel hedef, perakende finansal hizmetlerin sınır ötesi sunumuna yönelik
mevcut engellerin kaldırılarak tüketici tercihlerine dayalı piyasaların oluşturulması ve yüksek
düzeyde tüketicinin korunmasının sağlanmasıdır.

Bu çerçevede AB perakendeci finansal hizmetler piyasasında ortak kuralların uygu-
lanması ve tüketicinin (müşterinin) korunması yönündeki düzenlemelerde uyum sağlanması
öngörülmüştür. Perakendeci finansal hizmetler alanında AB kurumları ve diğer ilgili tüm
taraflarca FSAP çerçevesinde öngörülen düzenlemelere ilişkin olarak yapılması hedeflenen-
ler;

 1. Tek pazarda aktif katılımlarının sağlanması için tüketicilere ihtiyaçları olan bilgileri ve
güvenlik mekanizmalarını (açıkça tanımlanmış haklar, etkin uyuşmazlık çözümleri gibi)
sağlamak,

 2. Hizmetlerin sınır ötesi sunumunda engel teşkil eden tüketici ve işletmelere yönelik uyum
sağlanmamış kuralların tanımlanması,
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 3. Tek perakendeci hizmetler piyasasında hile ile mücadelede etkin güvenlik mekanizmaları-
nın geliştirilmesi,

 4. Yeni dağıtım kanallarının ve teknolojilerin AB bazında işlerliğine ilişkin yasal koşulların
oluşturulması,

 5. Maliyet etkin ve güvenli ödeme sistemlerinin teşvik edilmesi,

olarak belirlenmiştir.

          iii) İhtiyati kurallar ve denetim:

          Finansal hizmetlerde tek pazar ve artan şekilde globalleşen sermaye piyasaları aynı
zamanda hem AB hem de global düzeyde etkin ihtiyati gözetim, denetim ve düzenlemeyi
gerekli kılmaktadır. Bunun için de denetim ve düzenleme otoriteleri arasında yakın işbirliğine
ihtiyaç duyulmuştur. Bu alanla beklenen ilerlemenin sağlanması için öngörülen önlemler ise
şöyle belirlenmiştir:

1. AB ihtiyati düzenlemelerinde finansal alanda yeni hizmet çeşitleri ya da globalleşmeye
bağlı olarak ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi,

2. AB bankacılık sektörünün artan rekabet koşullarından kaynaklanan baskıları başarıyla
yönetilebilmesi için  etkin ve sağlam standartların oluşturulması,

3. AB gözetim ve denetim yapılarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ve böylece değişen
piyasa koşulları ve globalizasyon sürecinde istikrar ve güvenin korunması,

4. Finansal holdingleri de kapsamak üzere yüksek düzeyde denetim kuralları ve düzenleme-
lere ilişkin global standartların oluşturulmasında AB’nin temel rolü üstlenmesi.

          iv) AB finansal hizmetler tek pazarının oluşumu için genel koşullar:

          Etkin AB finansal hizmetler tek pazarının oluşturulmasında üzerinde çalışılan diğer iki
konu ise; i) vergi uygulamalarındaki farklılıkların tanımlanması, ii) etkin ve şeffaf kurumsal
yönetişim kurallarının oluşturulmasıdır.

          Komisyon vergi uygulamalarındaki farklılıklar ve aksaklıklar giderilmeden finansal
hizmetlerde tek pazarın etkin olarak işlemesinin teknik ve politik yönden zorlayıcı olacağını
düşünmekte, bu nedenle iki sürecin birbirine paralel olarak ilerlemesini hedeflemektedir. Bu
amaçla FSAP çerçevesinde tasarruflar üzerinden sınır ötesi işlemlerden sağlanan gelirlerin
asgari düzeyde etkin biçimde vergilendirilmesi (Directive on minimum effective taxation of
cross-border income from savings), işletmelerin vergilendirilmesine ilişkin kurallar (Code of
Conduct on Business Taxation) ile ek fonların yönetimine ilişkin vergi düzenlemelerinin
koordinasyonu hakkında düzenlemeler hazırlamıştır.

          Diğer yandan tek pazarda kurumsal yönetişim alanındaki farklı uygulamalardan
kaynaklanacak gereksiz muğlâklıkların giderilmesi amacıyla AB’de Şirketler Kanunu tekrar
ele alınarak, kurumsal yönetimin geliştirilmesini içeren bir dizi değişiklik üzerinde çalışmak-
tadır. Avrupa Bakanlar Konseyi bu çalışmaları Şirketler Hukuku Uzmanları Çalışma Grubu
ile (High Level Group of Company Law Experts) sürdürmektedir. ABD’de kabul edilen
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Sarbanes-Oxley Kanunu ile getirilen düzenlemeleri de göz önünde bulundurarak çalışmalarını
sürdüren söz konusu Grup, en son 4 Kasım 2002 tarihinde “Avrupa’da Şirket Kanunu için
Modern Düzenleyici Çerçeve Hakkında” (Report of the High Level Group of Company Law
Experts on Modern Regulatory Framework For Company Law in Europe) bir rapor hazırlaya-
rak Avrupa Komisyonu'na sunmuştur. Avrupa Komisyonu söz konusu rapora cevaben Aralık
2003 tarihinde “Eylem Planı”nı (Action Plan) açıklamıştır. Eylem Planında Avrupa şirketler
kanunu ve kurumsal yönetim konusunda neden revizyon yapılma gereksinimi duyulduğu
açıklanmaktadır. Plan’da bu alanda Avrupa Birliği’nde gelecekte gerçekleştirilecek eylemlere
ilişkin temel politika hedefleri açıklanmakta, kısa (2003-2005), orta (2006-2008) ve uzun
dönem (2009 ve sonrası) hedefler yer almaktadır.

          3. AB’de Finansal Entegrasyonunun Sağlayacağı Ekonomik Faydalar

          AB’de finansal hizmetler tek pazarının sağlayacağı ekonomik faydalar Kasım 2000
tarihli Lamfalussy raporunda belirtilmiştir. Rapora göre;

1. Menkul kıymetler için tek bir pazarın olması ve piyasa erişiminin artırılması  gelecek on
yıl içinde AB’nin GSYH’da yüzde 1,1’lik bir artış sağlayacaktır.

2. Takas ve ödeme sistemleri için tek bir altyapının oluşturulmasının maliyetleri yüzde 42-52
oranında azaltacağı tahmin edilmektedir.

3. Perakendeci finansal piyasaların entegrasyonu AB’nin GSMH’nın yüzde 0,7’si oranında
faiz oranlarında potansiyel kazanç sağlayacaktır.

4. Sınır-ötesi kredi transferlerinde maliyetler etkin hale gelecektir.

5. Operasyonel maliyetler azalacaktır.

6. AB bankalarının etkinliği ve verimliğindeki bozulmanın giderilmesi GSMH’nın yüzde
1,4-1,6’sı oranında getiri sağlayacaktır.

7. AB’de finansal hizmetler alanında gerçekleştirilecek olan entegrasyon aynı zamanda
finansal kurumların rekabet düzeyini artıracaktır.

Raporda ayrıca bu kazanımların gerçekleşmesinin FSAP’nin zamanında tamamlanmasına
bağlı olduğu belirtilmiştir.

          4. FSAP’de Kaydedilen İlerlemeler ve Sürdürülen Çalışmalar

          Avrupa Komisyonu yetkili Komitelerin çalışmaları çerçevesinde FSAP’deki gelişmeleri
sunan düzenli raporlar hazırlamaktadır. Komisyon’un Kasım 2003 tarihli dokuzuncu raporuna
göre FSAP çerçevesinde öngörülen takvimde 42 orijinal önlem arasından 37’si sonuçlandı-
rılmış olup program öngörülen zaman çizelgesine göre ilerlemektedir. Seçilmiş FSAP
önlemleri kapsamında sonuçlandırılan düzenlemeler ve halihazırda Komisyon takviminde
olan düzenlemeler Kutu1’de sunulmaktadır. (Ek 1).

            FSAP kapsamındaki düzenlemeler AB düzenlemesi olarak kabul edilmekle birlikte
birçoğu üye ülke mevzuatlarına henüz aktarılmamıştır. Bunun dışında halihazırda üzerinde
çalışılmakta olan konular bulunmaktadır. Bu çerçevede yatırım hizmetleri ve şeffaflık
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alanındaki Direktiflerle ilgili çalışmaların zaman çizelgesinde daha ileri gecikmelere yol
 açmadan tamamlanması beklenmektedir. Diğer yandan perakendeci bankacılık alanında
dikkatlice belirlenmiş hedefler doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması ulusal pazarla-
rın açılmasında önem taşımaktadır. Çünkü perakendeci finansal hizmetlerin sunumunun sınırlı
olmasının nedeni tüketici talebinin yeterli olmayışı değil yabancı bankaların pazara girişlerine
yönelik engellerden kaynaklanmaktadır.

Kutu 1: FSAP Düzenlemeleri *

Menkul kıymet ihracı ve alım-satımı

 Düzenlenmiş ve düzenlenmemiş piyasalarda içeriden bilgi verilmesi ve piyasa manipülasyonunun önlenmesine dair
kuralların harmonizasyonu hakkında Ocak 2003 tarihli Piyasanın Kötüye Kullanımı hakkında Direktif (Directive on
market abuse) Ekim 2004’de uygulamaya geçecektir.

 15 Temmuz 2003’de değiştirilen Prospektüs Direktifi şirket ve borç menkul kıymeti ihraç edenler için tek pasaport
sağlamak üzere düzenlenmiş olup, bir ülkede ihraç edilen menkul kıymetler tüm AB üyesi ülkelerde satılabilecektir.
Uygulamaya Mayıs 2005’de geçilmesi hedeflenmektedir.

 Komisyon tarafından Kasım 2002 hazırlanan ve menkul kıymet şirketleri ve piyasalarının işleyişine dair Yatırım
Hizmetleri Direktifi önerisi 1993 tarihli Direktifin yerini alacaktır. Direktifin 2004 yılı ortasında uygulanması hedeflen-
mektedir.

 Şeffaflık Direktifi Mart 2003’de önerilmiş olup, menkul kıymet ihraç edenlerin kamuoyuna bilgi verme yükümlülükleri-
ni düzenlemektedir.  2004 yılının ilk çeyreğinde kabul edilmesi beklenmektedir.

Menkul kıymet mutabakatı

 Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerindeki sistemik risklerin azaltılmasını amaçlayan Mayıs 1998 tarihli
Mutabakatı Sonlandırma Direktifi (Settlement Finality Directive) Aralık 1999’da FSAP kapsamında uygulanmıştır.

 Sınır ötesi teminat karşılığı işlemlerinin kanunen uygulanması ve geçerliliğine ilişkin Haziran 2002 tarihli Teminat
Direktifinin (Colleteral Directive) mevzuata aktarılma tarihi Aralık 2003’dür.

Muhasebe

 Eylül 2001’de kabul edilen Şirket Hukuku Direktiflerinde (4th and 7th Company Law Directives) adil değer (fair value)
muhasebe standardı değişikliğinin mevzuata aktarılma tarihi Ocak 2004’dür.

 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin her mali yıl için AB’de listelenmiş şirketlere uygulanacak olan Uluslararası
Muhasebe Standartlarına (Regulation of International Accounting Standarts) ilişkin 19 Temmuz 2002 tarihli düzenleme
1 Ocak 2005’ten itibaren uygulamaya geçecektir.

 Şirket Hukuku Direktiflerinde değişiklik yapan ve Mayıs 2003’te kabul edilen Muhasebe Modernizasyon Direktifi
(Accounting Modernization Directive) ile şirketler, bankalar, diğer finans kuruluşları ve sigorta şirketlerin yıllık konso-
lide hesaplarına ilişkin Direktiflerde değişiklik yapan  düzenlemeler 2005’te uygulamaya geçecektir.

Şirket yeniden yapılandırması4

 AB’deki şirketlerin  bir Avrupa sözleşmesi altında kurulmasına olanak veren, dolayısıyla farklı ülkelerde ticari kayıt
yaptırmaları gereğini ortadan kaldıran Avrupa Şirket Yönetmeliği (European Company Statute) hakkında 8 Ekim
2001’de kabul edilen düzenleme 8 Ekim 2004’te ülke mevzuatlarına aktarılmış olmalıdır.

 Ekim 2002’de önerilen Devralma Teklifleri Direktifi (Takeover Bids Directive) önerisi üzerinde anlaşma sağlanırsa
devralmalar için ulusal onaylarda asgari düzeyde standartların uygulanması kabul edilecektir.

 Komisyonun 10 ve 14 numaralı Şirket Hukuku Direktifleri  için çalışma sürmektedir.

Sigortacılık

 Üçüncü ülkeler ile bilgi alışverişine izin veren Sigorta Aracıları Direktifi ile Yatırım Hizmetleri Direktiflerinde
değişiklik yapan 7 Kasım 2000’de kabul edilmiştir. Direktifler 17 Kasım 2002’de uygulamaya geçmiştir.
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(FSAP Düzenlemeleri  devamı)

 Hayat ve hayat-dışı sigorta aracıları için güncellenmiş sermaye yeterlilik standartları hakkındaki Direktifler kabul
edilmiş olup, Komisyonun sigorta sermaye yeterliği 2. çerçeve düzenlemesi ile Sigorta Güvence Fonu ile ilgili çalışma-
lar  sürmektedir.

 Sigorta ürünleri satan aracı kurum ve ‘broker’ların yetki alması, sermaye yapıları ve düzenlenmelerine ilişkin Aralık
2002 tarihli Sigorta Aracılık Direktifi Ocak 2005’de uygulamaya geçecektir.

 AB reasürans denetimi çerçevesini uyumlaştıran Komisyon önerisi üzerinde çalışılmaktadır.

Uzun vadeli tasarruflar

 Ocak 2002 tarihli iki UCITS direktifi ile önceki direktiflerde değişiklik yapılmıştır. Uygulanma tarihi Şubat 2004’dür.

 Eylül 2002 tarihli Uzak Piyasalar Direktifi yüz yüze satılmaması halinde perakende finansal ürünlerin  satışına ilişkin
koşulları belirlemektedir. Ekim 2004’te uygulamaya geçilecektir.

 Mayıs 2003 tarihli Emeklilik Fonları AB’de emeklilik fonlarının işleyişini düzenlemektedir. Uygulamaya geçiş tarihi
Ağustos 2005’tir.

Perakende ödemeler

 Komisyon iç pazarda ödemelerin yapılmasına dair bir AB düzenlemesi yayımlamayı ummaktadır. Mevcut düzenlemele-
rin yerini alması öngörülen düzenleme önerisi hazırlanmıştır.

Elektronik para

 Eylül 2000 tarihli E-Para Direktifi elektronik para tanımını getirmekte ve e-para kuruluşlarını düzenlemektedir.
Düzenlemenin iç mevzuata aktarılma tarihi Nisan 2002’dir.

 Haziran 2000 tarihli Elektronik Ticaret Direktifi, finansal hizmetleri de kapsamak üzere AB’nde e-ticaretin yasal
altyapısını düzenlemektedir. Ocak 2002 tarihinde uygulanması öngörülmüştür.

Karaparanın aklanmasının önlenmesi

 Aralık 2001 tarihli  II. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi  Direktifi şüpheli işlemlerin raporlanmasını zorunlu hale
getiren düzenleme aynı zamanda Direktife konu kuruluşlara ilaveler yaparak kapsamı genişletmiştir.

 III. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi  Direktifi önerisinin 2004 sonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

Finansal denetim

 Aralık 2002 tarihli Finansal Mali Ortaklıklar Direktifi Ağustos 2004’de uygulanacaktır.

 Basel II Düzenlemesine paralel olarak Risk Bazlı Sermaye Yeterliliği Direktifi üzerinde çalışılmaktadır. Basel II tüm
uluslararası faaliyet gösteren  bankaları kapsarken AB düzenlemesi tüm bankalar ile yatırım şirketlerini kapsayacaktır.

Kurumsal  tasfiye

 Mart 2001 tarihli Sigorta Şirketlerinin Tasfiyesi Hakkında Direktif AB’de sigorta şirketleri tasfiyesi ve yeniden
yapılandırılmasına  ilişkin ortak kuralların tanınmasını getirmektedir. İç mevzuata aktarılma tarihi Nisan 2003’dür.

 Nisan 2001 tarihli Banka Tasfiyesi Direktifi AB içinde bankaların tek bir şirket olarak tasfiyesi ve yeniden yapılandırıl-
ması kurallarını getirmektedir. İç mevzuata aktarılma tarihi 5 Mayıs 2004’dür.

Tasarruf gelirlerinin vergilendirilmesi

 3 Haziran 2003’de kabul edilen Tasarruf Gelirlerinin Vergilendirilmesi Direktifi  AB içinde bireylerin vergi kaçırma
teşebbüslerinin önlenmesi için düzenlenmiştir. Üye ülkeler arasında yerleşik olmayanların faiz gelirleri ile ilgili bilgi
alışverişine ya da söz konusu verginin kaynağında ödenmesine imkan veren düzenleme Ocak 2004’de mevzuata aktarı-
lacak, Ocak 2005’ten sonra uygulanacaktır.

   Kaynak: FSA, The EU Financial Services Ation Plan A Guide, Temmuz 2003.
* Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler Eylem Planı İlerleme Raporlarından güncellenmiştir. (www.europe.eu).



Bankacılar Dergisi

101

            AB düzenlemelerin temel taşlarını oluşturan ve halihazırda sürdürülen önemli
çalışmalardan bazıları şöyledir:

            Basel II: Yeni Basel II sermaye düzenlemesi çalışmalarının 2004 ortalarında tamam-
lanmasını takiben AB sermaye yeterliliği direktifinin önerilmesi öngörülmektedir. Bu sürecin
2006 yılı sonunda Basel II düzenlemesine paralel olarak direktifin uygulamaya geçirilmesi
için hazırlıkları tamamlamak üzere yeterli zaman kazanılmasına imkan vereceği düşünül-
mektedir. Getireceği ekonomik faydalar yanında global piyasalarda AB bankalarının rekabet
güçlerinin azaltılmaması koşuluyla tasarruf sahibi ve kreditörlerin korunması ve finansal
istikrar hedeflerinin gerçekleştirilmesinde AB sermaye yeterlilik düzenlemesinin başarılı
olmasını Avrupa Bankacılık Federasyonu şu temel koşulların gerçekleştirilmesine bağlamak-
tadır; i) AB sermaye yeterlilik düzenlemesinin piyasalardaki değişimleri yansıtacak ölçüde
esnek olması, ii) Basel II düzenlemesi  ile eş zamanlı uygulanması, iii) üye ülkelerde AB
düzenlemesinin uyumlu (tutarlı) bir şekilde uygulanması, üye ülkelerin denetim kural ve
uygulamalarında şeffaf olmaları ve denetim modelleri arasında koordinasyon sağlanması.

            Kurumsal Yönetişim ve Şirket Hukuku: FSAP’nin orginal metninde olmamakla
birlikte Şirket Hukuku’nun modernizasyonu ve Kurumsal Yönetişim Eylem Planı yatırımcı ve
hissedarların güveninin yeniden tesis edilmesi yönünde Komisyon’un önemli politikalarından
birisidir. Aralık 2003’den bu yana Planın uygulamasına yönelik önlemlerin tamamlanması
birinci önceliğe sahip olup halihazırda ilave yasal tedbirlerin alınması gereği öngörülmektedir.

           Finansal Raporlama: 2005 yılına kadar AB’de listelenmiş şirketlerin muhasebe
kayıtları ve finansal raporlamalarına yönelik ortak bir sistemin kullanılması FSAP kapsamın-
daki en önemli adımlardan birisidir. Avrupa’daki yatırımcıların şirket yıllık hesaplarını
değerlendirirken karşılaştırma yapma imkanı bulacakları yeni sistem için “IAS 39” (Uluslara-
rası Muhasebe Standardı 39) uygulanmasının önemli etkisi bulunmaktadır.

         Vergi Farklılıklarının Giderilmesi: Özellikle finansal hizmetler alanında mevcut stopaj
vergisi ve KDV uygulamaları ciddi problemlere yol açmaktadır. Stop vergisi uygulaması
yerleşik AB bankalarını yerel bankalar karşısında dezavantajlı duruma düşürmektedir. Diğer
yandan grup içi ve sınır ötesi işlemlerde ve hatta bazı ülkelerde KDV uygulamasındaki
farklılıklar  ve bazı ülkelerde faaliyetlerin etkin bir şekilde organizasyonunu engellemektedir.
Avrupa’daki finansal grupların rekabet pozisyonlarını korumaları da ancak faaliyetlerine
yönelik KDV uygulamalarında AB sınırları içinde bir bütünlüğün ve birbiriyle uyumlu
uygulamaların sağlanması ile mümkün olabilecektir.

           5. Sonuç ve Değerlendirme

           Lizbon toplantısında 2010 yılına kadar AB’nin dünyanın rekabet üstünlüğü olan en
büyük ekonomilerinden olması hedeflenmiştir. Bu hedefe ulaşılması sürecinde, AB finansal
hizmetler tek pazarı, Avrupa finans piyasalarının uluslararası rekabet gücünü artırmasında
önemli bir araç olacaktır. FSAP’de kaydedilen ilerlemeler ile AB finansal piyasalarında
önemli adımlar atılmış ve yararlar da sağlanmıştır. Avrupa Komisyonu tek pazara yönelik
yasal düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını sürdürmektedir. 2006 yılında finansal hizmetler-
de tek pazara geçiş için önümüzdeki dönemde önem arz eden temel konular şöyledir;

1. Üye ülkelerin kurallara uymasını sağlaması ve firmalardan gelecek kuralların ihlali
hakkındaki şikayetlerin anonim bir işleve tabi tutulmasının sağlanmasında Komisyona
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daha geniş opsiyonlar tanımak üzere üzerinde anlaşılan direktif ve kuralların dünyanın her
yerinde uygulanmasının sağlanması.

2. Her bir AB üyesi ülkede gelişmiş ombudsmanlık müessesesinin oluşturulması ve sınır-
ötesi anlaşmazlıkların çözümünde kolay bir süreç işletilmesi yoluyla yatırımcı haklarının
korunması,

3. Yatırımcının korunmasının artırılması için tüm yatırım danışmanlarının uygun niteliklere
sahip olması ve her ülkede bağımsız finansal danışmanlık hizmetinin verilmesinin zorunlu
olması,

4. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli iş kollarına göre riske dayalı sermaye direktifinde
farklılaştırma olması,

5. Takas ve mutabakat sistemlerinde anlaşılmış standart, prensip, tanım, erişim ve fiyatlama
yapılarının uygulanması,

6. Uluslararası muhasebe standartları ve kurumsal yönetişim ilkelerinin  global düzeyde
benimsenmesi ve uygulanmasının sağlanması için çalışmaların sürdürülmesi.

            FSAP kapsamındaki düzenlemeler büyük ölçüde AB takvimine uygun olarak
tamamlanmaktadır. Halihazırda AB düzenlemesi olarak kabul edilen ancak üye ülkelerin
mevzuatına aktarılmayan konular olduğu gibi, üye ülkelerde bu süreç tamamlandıktan sonra
düzenlemelerin tüm üye ülkelerde aynı prensip ve kuralları benimseyen düzenlemelere
aktarılarak doğru ve  zamanında yürürlüğe konulması, denetim otoriteleri arasındaki işbirliği
ve yasal uygulamanın tutarlı bir şekilde sağlanması FSAP’nin hedeflerine ulaşmasında önemli
aşamalar olacaktır. Bu aşamadan sonra Komisyon çalışmalarının FSAP kapsamına alınan
düzenlemeler dışında kalan konular ile mevcut önlemlerinin güçlendirilmesi ve uygulamaların
izlenmesi üzerinde yoğunlaşması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda rekabet,
konsolidasyon, entegrasyon ve finansal holdingleşme süreçleri Avrupa finansal piyasalarını
şekillendirmeye devam edecektir. Bu unsurlar aynı zamanda sınır ötesi ve sektörler arası
finansal risklerin boyutunu da genişletecektir. Bu nedenle AB yasal düzenlemelerinde finansal
istikrar, piyasa bütünlüğü ve tüketicinin korunması alanındaki uzlaşmadan uzaklaşmadan
karlılık sağlamaya yönelik olarak piyasa gelişmelerine paralel pratik çözümler geliştirilmeye
devam edilmesi gerekmektedir.

             Diğer yandan yasal düzenlemelerin ötesinde piyasa katılımcılarının tek pazara geçiş
sürecinin şekillenmesine yapacakları olumlu katkılar nihai amaca ulaşılmasında büyük önem
taşımaktadır. Düzenleme ve denetim sistemlerinin birbiriyle uyumu için geçiş maliyetleri
ortaya çıkacak ve olağan iş yapılarında değişiklikler olacaktır. AB karar mekanizmasından
beklenilen üye ülkelerin  ulusal rejimlerinin AB düzenlemesine yansıtılması değil ulusal
rejimlerdeki en iyi uygulamalardan yola çıkarak ortak bir Avrupa modeli oluşturulması ve
tüm üye ülkelerin bu modelden  yarar sağlamasıdır. Bu uzun dönemli bir süreç olmakla
birlikte elde edilen olumlu gelişmeler düşünüldüğünde AB’nin ve piyasaların çabaların
sürdürülmesi yönündeki inancı kuvvetlenmektedir.
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Dipnotlar

1 Avrupa Tek Pazarı’nın kurulması için alınacak önlemleri içeren 15 Haziran 1985 tarihli Avrupa Topluluğu
Raporudur.
2 Avrupa Komisyonu tarafından 28 Ocak 199’da kurulan Finansal Hizmetler Politikaları Uzman Grubu (High
Level Financial Policy Group) tarafından hazırlanan rapordur.
3 AB üye devletleri ekonomik ve mali işlerden sorumlu bakanlarından oluşan Konsey, Birliğin resmi karar
organlarından birisidir.
4 1999 tarihli orijinal FSAP kapsamında olmamakla birlikte Komisyon Mayıs 2003’de AB’de Şirket Huku-
ku’nun Modernizasyonu ile Kurumsal Yönetiminin Geliştirilmesi hakkında bir eylem planı hazırlamıştır.
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EK 1: TABLO : FİNANSAL HİZMETLER EYLEM PLANI
DÜZENLEMELERİ *

Düzenlemeler
Menkul Kıymet ve Türev Piyasalarının Bütünleşmesine İlişkin Hukuki Çerçeve

Profesyonel ve Perakendeci Yatırımcıların Ayırımına İlişkin Bildiri
Piyasa Manipülasyonu Direktifi
Yatırım Hizmetleri Direktifi (ISD) ile ilgili Yeşil Belge

AB  Esasına Dayalı Sermaye Artırımı
Prospektüs Direktifinin Değiştirilmesi
Menkul Kıymet İhraç Edenler İçin Şeffaflık Yükümlülükleri Direktifi
Düzenli Raporlama Direktifi (82/121/EEC)

Listeye Alınan Şirketler İçin  Tek  Mali Bilanço  Seti
Şirket Hukuku Direktiflerinde adil değer (fair value) muhasebe standartlarına ilişkin
değişikliklerin yapılması

Menkul Kıymetlerin Tasfiyesinde Sistemik Riskin Kontrol Edilmesi
Mutabakat Sonuçlandırma Direktifinin Uygulanması
Sınır-Ötesi Karşılık Kullanma Direktifi

Sınır-Ötesi Yeniden Yapılanmada  Güvenli ve Şeffaf Ortamın Sağlanması
Devralma Teklifleri Direktifi
AB Kurumsal Yönetişim uygulamalarının gözden geçirilmesi
10. Şirket Hukuku Direktifinde değişiklik
14. Şirket Hukuku Direktifinde değişiklik
Avrupa Şirket Yönetmeliği

Yatırımcılar İçin  Tek Pazarın Sağlanması
Ek Emeklilik Fonlarının Etkin Denetimi Direktifi
Önerilen UCITS (Undertakings engaging in collective investment in transferable securities)
direktifleri üzerinde siyasi anlaşma sağlanması

Perakendeci  Piyasaların Açıklığı ve Güveninin Sağlanması
Mali Hizmetlerin Uzaktan Pazarlanması Direktifi
Alıcılar için Açık ve Kapsamlı Bilgilendirme Duyurusu
Sigorta Aracıları Direktifi  (1976 Direktifi ile değiştirilmek üzere)
Tek Pazarda Perakende Ödemeler Bildirisi
Mevduat Sigortası Garanti Sistemleri

Etkin Denetim Kuralları
Bankaların tasfiyesine ilişkin Direktif
Sigortacılıkla ilgili taahhütlerin tasfiyesine ilişkin Direktif
Sigortacılık Direktifleri ve ISD’de (Yatırım Hizmetleri Direktifi)  üçüncü ülkeler ile bilgi
paylaşımı yapılması için gerekli değişikliklerin yapılması
Elektronik Para Direktifi
Bankaların ve yatırım şirketlerinin sermaye çerçevesinin gözden geçirilmesi
Reasürans denetimi
Mali holdingler için ihtiyati denetim kuralları
Karaparanın aklanmasının önlenmesi Direktifinde değişiklik

       Kaynak: Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetler Eylem Planı, (www.europe.eu).
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Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Seçilmiş Ülkelerde
Kredi Sınıflandırması ve Karşılık Ayırma Uygulamaları*

Dünya Bankası

Aşağıda yer alan çalışma Dünya Bankası’nın izni alınarak Türkiye Bankalar Birliği tarafından “Bank
Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries” başlıklı
rapordan Türkçe’ye çevrilmiştir.

   Önsöz

Bankaların kredi portföylerindeki kredi zararlarını hesaplama şekilleri, bankaların mali
bilançolarının sunumu açısından önemlidir. Bu nedenle, kredi zararlarının hesaplanması tüm
dünyadaki denetim otoritelerinin önem verdiği bir alandır. Ayrıca bankalar kredi sınıflandır-
masına veya kredi portföylerindeki kredi riskini yönetip kontrol edebilmek için derecelendir-
me sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. G-10 grubuna dahil olmayan birçok ülke de, yine bu tür
sınıflandırmaları ayrılması gerekli zorunlu karşılıkları belirlemek için kullanmaktadır.

Bununla birlikte banka denetim otoriteleri ile ulusal otoritelerin her zaman başvurabi-
lecekleri güvenilir uluslararası standartlar bulunmamaktadır. Çok sayıda kredi sınıflandırma
kategorisinin mevcut olması, çoklu kredilerde bir kredi vadesinde ödenmediğinde yapılacak
işlem, kredi garantilerinin veya bir kredinin sınıflandırılmasında tamamlayıcı değerlerin
çıkarılması veya eklenmesi, kredi inceleme sürecinde banka denetim otoritelerinin sürece ne
ölçüde dahil olacakları, yeniden yapılandırılan kredilere uygulanan işlemler, vadesi geçmiş
kredileri tanımlamak için gereken gün sayısı, kredi zarar karşılıklarına ilişkin vergi uygula-
maları, karşılık ayrılacak zararların ileriye dönük veya geçmişe dönük yapısı ve genellikle
bilgilendirme standartlarının zayıf olması konusunda uluslararası alanda bir fikir birliğinden
söz etmek mümkün değildir.

Bu raporda, Dünya Bankası’nın, Basel Ana İlkeler Bağlantı Grubu’nda temsil edilen
ülkelerde kredi sınıflandırması ve karşılık ayırma uygulamaları üzerine yapılan araştırma
sonuçları yer almakta, konuya ilişkin daha yeknesak bir yaklaşımın geliştirilmesi amaçla-
maktadır. Araştırma; farklı ölçeklerde ve farklı gelir düzeylerindeki ülkelerdeki düzenlemeleri
ele almaktadır.

Bu rapor, bir yandan ülkeler arasındaki düzenlemelerin ve uygulamaların farklılıkları-
nı ortaya koyarken, bir yandan da geçtiğimiz son 10 yılda araştırmaya konu olan ülkelerde
karşılık ayırma ve kredi sınıflandırmasına ilişkin düzenlemelerinin önemi konusundaki
bilinçlenmenin arttığını göstermektedir. Bu bilinç; güvenli risk yönetimi çerçevesinde yer alan
kredi sınıflandırılması ve karşılık ayrılmasına yönelik bir seri rehber ilkenin belirlenmesi için
önkoşul niteliğindedir.

Cesare Calari
Başkan Yardımcısı, Finans Sektörü, Dünya Bankası

* Kaynak: Dünya Bankası, (2003), “Bank Loan Classification and Provisining Practices in Selected Developed
and Emerging Countries” , Working Paper, No: 1.
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Türkiye Bankalar Birliğinin Değerlendirmesi

Finansal piyasalar ve finansal kurumlar, piyasa mekanizmasının geçerli olduğu eko-
nomilerde önemli işlevlere sahiptir. Finansal sektörün temel işlevi finansal tasarrufları
toplamak ve bunları vadesinde ödemek üzere borçlanmak yoluyla kullanmak isteyenlere
kullandırmaktır. Bu sektörün sağlıklı olarak çalışması en küçük mali tasarrufların dahi
ekonomik faaliyetin finansmanına kazandırılmasına, etkin olarak sunulmasına, kaynakların
doğru yerde ve verimli kullanılması da yatırımları ve üretimin artırılmasına imkan verecektir.
Böylece, sürekli ve istikrar içinde büyümeye katkı sağlanabilecektir.

Sermaye piyasası henüz gelişme aşamasında olan ülkemizde bankacılık geleneksel o-
larak finansal sektörde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle, Cumhuriyet döneminde
büyümenin sürdürülmesi ve kalkınmanın sağlanması amacıyla bankalara çok özel görevler
yüklenilmiştir. Bankalar yurtiçinden ve yurtdışından sağladıkları kaynakları, kredi vermek
ve/veya iştirak edinmek yoluyla özel ve kamu sektörüne kullandırmıştır.

Bankalar kredi kullandırırken, kredilerin geri dönebilirliği için, tasarruf sahiplerinin
tercihlerini yakından izlemek ve davranışlarındaki muhtemel değişikliklerin neden olabileceği
olumsuzluklar için önceden gerekli önlemleri almak durumundadırlar. Alacakların zamanında
tahsil edilememesi bir  banka açısından ciddi sıkıntılara yol açar, banka sistemi açısından ise
sistemik krizlerin ana nedenidir. Bankalar vadesinde tahsil edemedikleri alacakları için
karşılık ayırmak zorundadırlar.

Alacaklarını zamanında tahsil edemeyen banka sistemi, 1999 yılından itibaren hem
Bankalar Kanunu'nda yapılan değişikliklerden hem de ekonomide yaşanan krizlerden
etkilenmiştir. Düzenlemelerde yapılan değişikliklerde, tahsil edilemeyen alacakların neredey-
se tamamı için bir yıllık sürede karşılık ayrılması istenirken, teminatların dikkate alınma
oranları da düşürülmüştür. Yeni düzenlemelere uyum sağlamaya çalışan bankalar bu kez
Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini yaşamışlardır. Bu krizde diğer kesimler yanında  banka
sistemi de çok ağır olumsuz darbelere maruz kalmıştır. Bankalar sermayelerinin ve alacakla-
rının önemli bir bölümünü kaybetmişlerdir. Krizin tüm ağır koşullarına rağmen   bankalardan
alacakları için karşılıklarını tam olarak ayırmaları talep edilirken, bankalar mümkün olduğun-
ca kredi müşterilerine iyi niyetli davranmışlar, artan sermaye kısıtına rağmen iyi niyetli
müşterileri için, karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde, borçların ertelenmesine ve/veya
yeniden yapılandırılmasına imkan veren uygulamaları (İstanbul Yaklaşımı) hayata geçirmiş-
lerdir.

Yakın dönemde yaşanan tecrübeler, temel bankacılık ilkeleri ve uluslararası alandaki
gelişmeler de dikkate alınarak bankaların faaliyeti,  gözetimi ve denetimine  ilişkin düzenle-
melerde kapsamlı değişiklikler yapılmıştır/yapılmaktadır. Birliğimiz ekonomik hayatı
yakından ilgilendiren ve etkileyen temel bankacılık düzenlemelerinde yapılan değişikliklere
önem atfetmektedir. Bu düzenlemeler yapılırken, bankalara duyulan güvenin korunması,
bankacılık sisteminde istikrarın sağlanması, bankaların ekonomik faaliyetin finansmanına
olan katkısının iyileştirilmesi, ekonominin ve finansal sektörün rekabet gücünün artırılması,
özel kesimin bankacılık sermayesine yatırım yapmasının özendirilmesi ve uluslararası
tavsiyeler, kabul görmüş prensipler ve iyi örnekler dikkate alınmalıdır.

Türkiye Bankalar Birliği
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I. Giriş

Kredi sınıflandırması; bankaların, kredi portföylerini gözden geçirmeleri ve kredilerini
kategorilendirme ya da derecelendirilme süreçlerini ifade etmekte; bu süreçte kredi ile ilgili
alınan risk ve diğer etkenler kredilerin karakteristik özelliklerini belirlemektedir. Bankaların
kredilere ilişkin sürekli olarak takip edeceği inceleme ve sınıflandırma süreci, kredi portföyle-
rinin kalitesini izlemede ve kredi portföyünde meydana gelebilecek kötüleşmede gereken
çözümü üretebilmelerini sağlayacaktır. Bankaların, hem daha geçerli bir gözlem yapabilmek,
hem de bankalararası karşılaştırma kriterlerini karşılamak amacıyla sıklıkla yasa koyucuların
banka raporlamaları için aradığı standart sınıflandırma kriterlerinden daha karmaşık bir
sınıflandırma sistemi kullanması gerekmektedir. Bu raporda özellikle belirtilmemişse iç
sınıflandırma sistemleri değil düzenleyici sınıflandırma sistemleri esas alınmıştır.

Muhasebe açısından bakıldığında, kredi sözleşmesinde belirtilen koşullar uyarınca va-
desi geldiğinde kredinin anaparası ve faizinin tahsil edemeyeceği muhtemel hale gelen
krediler tahsili şüpheli krediler (impaired loan) olarak tanımlanmalı ve bu krediler için
karşılık ayrılmalıdır. Böylelikle kredi zarar karşılıkları bankaların kredilerinin değerlerinde
gerçekleşen azalmaların tanınmasında kullanılan bir yöntem olmaktadır. Banka yöneticilerinin
kredi portföylerindeki kredi zararlarını mevcut bilgileri temel alarak değerlendirmeleri
beklenmektedir. Bazen bankalar, karşılıkların banka karlılığı ve hissedarlara dağıtılan
temettüler üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle meydana gelen zararın tümünü hesaplamakta
isteksiz davranabilmektedir. Diğer durumlarda banka kredi zarar karşılıklarının vergiden
düşülebildiği durumlarda sorumlu olunan vergi miktarını azaltmak amacıyla kredi zarar
karşılıklarını olduğundan fazla göstermek suretiyle kar oranları üzerinde avantaj sağlanmaya
çalışılmaktadır.

Hem kredi sınıflandırması hem de karşılık ayrılması bir çok ülkede kavramsal fark-
lıklara yol açtığı gibi uygulamada da farklılık göstermektedir. Bununla birlikte belli kavram-
larda benzerlikler de mevcuttur, ancak uluslararası kabul görmüş tanımların mevcut olmaması
sorun yaratmaktadır. Örneğin özel ve genel karşılık kavramları birçok düzenlemede mevcut-
ken, birçok ülkede farklı şekilde yorumlanmıştır. Kavramlar arasındaki bu farklılıkların
sonucu olarak düzenleyici sermayenin tanımı farklı kurumsal yapılarda değişkenlik göster-
mekte, bu durum özellikle bankanın mali performansının uluslararası karşılaştırılmasında
temel mali rasyoların yorumlanmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bir kredinin “tahsili
gecikmiş” tanımına girmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiği ile aynı risk profilindeki
tahsili şüpheli kredilere (impaired loan) ne kadar karşılık ayrılacağı konularında farklılık
bulunmaktadır. Bu farklılıkların bilinmesi, bankaların hem mali hem de sermaye rasyolarının
yorumlanmasında çok büyük önem taşımaktadır.

Kredi sınıflandırma ve karşılık ayrılması süreci mevcut kurallar ne olursa olsun ço-
ğunlukla bir yargı meselesi olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle yapılan değerlendirmeler
banka yöneticileri, bağımsız denetçiler, ve banka gözetim otoriteleri ile ülkeler arasında
farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca yasal altyapı, kredi sözleşmesi hükümlerinin zamanında
uygulanması durumunu da etkilemektedir. Örneğin, güçlü bir yasal altyapıya sahip olan
ülkelerde krediler, borçlu ödemesini geciktirdikten nispeten kısa bir süre sonra, “tahsili
gecikmiş kredi” olarak sınıflandırılırken yasal altyapısı zayıf olan ülkelerde, kredinin
ödemesinin gecikmesi ile, kredi sınıflandırmasının gözden geçirilmesi arasında geçen süre
daha uzun olabilmektedir.
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Kredilerin sınıflandırılmasında ve uygun karşılıkların belirlenmesinde teminatın göz
önüne alınıp alınmayacağı ya da nasıl alınacağı konusunda da çeşitli yaklaşımlar mevcuttur.
Bütün yasal çerçeveler aynı tür teminatları tanımadığı gibi rehin edilmiş aktiflerle ilgili
kriterlerin - örneğin pazarlanabilirliklerine göre- değerlendirilmesi konusunda bir görüş birliği
mevcut değildir. Bütün bu unsurlar kredi sınıflandırması ve karşılıkları konusunda ülkelerin
birbirleriyle karşılaştırılmasını güçleştirmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standarts Board)
aktif değerlemesi ve bilgilendirme hususlarında standartları belirlemişse de, krediler için
karşılık ayrılması konusunda detaylı kılavuzlar yayınlamamıştır. Bu nedenle, Uluslararası
Muhasebe Standartları’nı uygulayan ülkelerde hala farklı karşılık ayırma düzenlemeleri
mevcuttur.

Basel Komite’nin, diğer kuruluşlarca hazırlanmış olan dokümanlarla ilgili olarak yap-
tığı analiz ve yorumlar ile sağlıklı uygulamaların gelişimi üzerine hazırladığı raporlardan da
anlaşılacağı üzere, muhasebe ve denetime verilen önem artmıştır.1 Bu kapsamda Basel
Komite’nin “Kredi Muhasebesi ve Bilgilendirmede Sağlam Uygulamalar” (Temmuz 1999)
isimli raporu özel önem taşımaktadır. Kredi muhasebesi kredi zararları ve açıklamaları  ile
ilgili önemli bir yol gösterici olan bu rapor IAS 39’un “Finansal Araçların Tanımlanması ve
Ölçülmesi” ile uyumlu olacak şekilde hazırlanmıştır.

Basel Komite’nin raporunda yer alan prensiplerin kredi sınıflandırması ve karşılık ay-
rılması konusunda ülkeler arasında daha tutarlı ve bütünlük sağlayıcı bir kaynak olup
olmayacağı konusunda bir yorum yapmak için henüz erkendir. Raporda da belirtildiği gibi,
kredi sınıflandırması için tek bir teknik ya da kredi riskinin belirlenmesinde standart bir
prosedür mevcut değildir. Üstelik bazı kavramlar çeşitli yorumlara açıktır.

Basel Komite’nin girişimleri sonucu bankacılık düzenlemelerinde uyum sağlanmaya
çalışılmakla birlikte, kredi sınıflandırma ve karşılık ayırma politikalarının karmaşıklığından
dolayı bu alanda yapılması gerekli düzenlemeyle ilgili uluslararası bir görüş birliğine
varılması zor gözükmektedir.

Basel Komite şu sıralarda yeni bir Sermaye Uzlaşısı (Basel II) üzerinde çalışmaktadır.
Söz konusu çalışma ile sermeye gereksinimin risk duyarlılığını arttırmak ve bankalara risk
yönetimlerini geliştirme konusunda teşvikler sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni Sermaye
Uzlaşısı, bankaları temerrüt olasılığına dayanan kredi sınıflandırması sistemlerini uygulamaya
zorlayacağından daha iyi kredi sınıflandırma sistemlerinin oluşturulmasını sağlayacaktır.
Böylelikle subjektif değerlendirmelerden çok, objektif faktörlere dayanan kriterlerin benim-
senmesi sonucu kredi sınıflandırma sistemlerinin sınıflandırma sistemlerinin daha homojen
bir yapıya kavuşması beklenmektedir.

Bu rapor, Basel Temel Prensipler Uzlaşma Grubu’nda2 temsil edilen ülkelerin kredi
sınıflandırma ve karşılık uygulamaları ile ilgili olarak yapılan Dünya Bankası araştırma
bulgularını sunmaktadır. Rapor için yapılmış olan bu araştırma ulusal kredi sınıflandırma ve
karşılık uygulamaları konusunda yapılan ilk çalışma olmasa da gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin konuya ilişkin olarak yasal düzenlemelerinin karşılaştırılması açısından önem
taşımaktadır. Sonuç olarak bu araştırma gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere odaklanan
diğer bilgi kaynaklarını tamamlayıcısı olarak düşünülebilir. Basel Temel Prensipler Uzlaşma
Grubu’nun üyesi ülkelerin çalışmaya konu olması kapsamı sınırlamakla birlikte, raporda
büyüklükleri, coğrafi konumları ve finansal gelişim düzeyleri farklı ülkeler yer almaktadır.
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Karşılık ayırma ve kredi sınıflandırması arasındaki farklılıklar, bankacılık ve bankacı-
lık sistemindeki zayıflıkları düzenleyici çerçeve bağlamında karşılaştırmayı zorlaştırmakta ve
bu farklılıklar piyasa disiplinin etkinliğini azaltmaktadır. Bazı durumlarda zayıf sınıflandırma
ve karşılık uygulamaları, borç ödeme oranlarında yanlış bir güven hissi oluşturarak
1990’larda, görünürde sermayesi yeterli olan mali kuruluşların batması sonucunu doğurmuş-
tur. Öte yandan bu farklılıklar her zaman  denetim otoriteleri arasındaki yetersiz koordinas-
yondan kaynaklanmamaktadır. Bazen bu farklılıklar farklı gelişmişlik düzeylerindeki mali
sistemlerin özel gereksinimlerini göstermektedir. Bu nedenle düzenlemelerin uyumunun
sağlanması için risk yönetimi uygulamalarına dayanan kredi sınıflandırması için asgari
standartların oluşturulması, fakat bunu yaparken de ulusal ekonomiler ve hukuki altyapı
arasındaki farklılıkların göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Raporda söz konusu zor duruma
katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

    II. Düzenleme ve Denetim Otoritesi

Ulusal otoriteler ve banka denetim otoriteleri herhangi bir uluslararası standart olmak-
sızın,düzenleyici çerçevenin kendi özel yapısı içinde kredi sınıflandırması ve karşılık ayırma
konusunda kendi düzenlemelerini oluşturmuştur. Bazı ülkelerde bu kurallar özel sektör hesap
uzmanlarının standart belirleme prosedürüne göre, bazı ülkelerde kabine, maliye bakanlığı ya
da bankacılık düzenleme otoriteleri tarafından oluşturulmuştur. Muhasebe kurallarının banka
düzenleme otoriteleri tarafından oluşturulmadığı ülkelerde söz konusu otoriteler süreçte
danışman olarak almakta, ya da kurallarda yapılan değişiklikler hakkında görüşleri  talep
edilmektedir. (Tablo 1)

Banka denetim otoriteleri kredi sınıflandırma düzenlemelerini yayınlamakta bağımsız
olarak davranabilecekleri gibi, maliye bakanlığından (Güney Afrika örneği) ya da hem maliye
bakanlığı temsilcilerinden ve hem de denetim otoritelerinden oluşan bir komiteden onay
almak zorunda olabilir. Ayrıca denetim otoriteleri genellikle bu kuralların uygulanmasını
denetlemek konusunda da yetkilidir. Günümüzdeki sınıflandırma düzenlemelerinin çoğu son
on yıl içinde yasalaşmıştır. Bu  durum; banka denetim otoritelerinin, sınıflandırma sisteminin
kredi karşılıklarının doğru olarak ayrılması için ne kadar önemli olduğunun farkına varmala-
rının bir sonucudur. Ayrıca son dönemde bilgilendirme standartlarına ilave hükümler
getirilmiş, (Brezilya, Çin, İspanya) teminatlara ilişkin kurallar daha kısıtlayıcı hale gelmiş
(Çek Cumhuriyeti) ya da sınıflandırma ve karşılıklara ilişkin düzenlemeler güncelleştirilmiştir
(Hindistan, İtalya, Japonya, İspanya). Genel olarak bakıldığında kredi sınıflandırmalarının ve
karşılıkların banka iflaslarına sebep olması olasılığını azaltmak için bu tür düzenlemelerin
uluslararası uygulamalara paralel olarak güncellenmesi gerekmektedir.

  III. Kredi Sınıflandırması

Kredi sınıflandırma yaklaşımlarında uluslararası bir fikir birliğinden bahsetmek müm-
kün değildir. Kredilerin sınıflandırılması ile ilgili yaklaşımlar ya yönetimsel bir sorumluluk ya
da yasal olarak düzenlenmesi gereken bir durum olarak düşünülmektedir. G-10 ülkelerindeki
banka düzenleme otoriteleri, ABD ve belli ölçüde Almanya belirli bir kredi sınıflandırma
yöntemi kullanılmaktadır. Detaylı kredi sınıflandırma düzenlemesi olmayan ülkelerde normal
olarak banka yöneticileri, kredilerin sınıflandırılması için gerekli iç politika ve prosedürleri
geliştirmekten sorumludur. Bu ülkelerdeki yaygın görüşe göre, denetim otoriteleri ve
bağımsız denetçiler dahil olmak üzere üçüncü taraflar bu süreçte sadece bankalar tarafından
geliştirilen politikaların yeterliliği ve bu politikaların tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanma-
dığı konularında görüş bildirmek suretiyle yer almalıdır.
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Tablo 1 : Banka Denetim Otoritesinin Kredi Sınıflandırma Kurallarını Çıkarma Yetkisi

Grup/Ülke

Denetim kurulu kredi
sınıflandırmasına ilişkin
ihtiyatlı düzenlemeleri
çıkarma yetkisine sahip
midir ?

Kredi
sınıflandırması
için özel bir
düzenleme var
mı? Ne zaman
yürürlüğe
konmuştur ?

Düzenlemenin yürürlüğe
girmesinden itibaren büyük bir
revizyon yapılmış mıdır ?

G-10
Fransa Hayır, ama kuralların

oluşturulmasında
doğrudan ilişkilidir.

1994 Hayır, uluslararası bir uzlaşı
beklenmektedir.(Basle)

Almanya Evet 1994 Hayır
İtalya Evet 1989 Evet, ‘standart altı’ ve ‘yeniden

yapılandıran’ kategorileri
eklenmiştir.

Japonya Evet 1989 Hayır
Hollanda Evet Özel düzenleme

bulunmamakta-
dır.a

-

İngiltere Evet Evetb Hayır
Amerika Evetc 1979d Hayır, fakat sorunlu ticari

gayrimenkul  ve bireysel krediler
için ilave sınıflandırma ilkeleri
yayınlanmıştır.

G-10 Dışı
Arjantin Evet 1994 Evet, sınıflandırma sistemi

değiştirilmiştir.
Avustralya Evet 1995 Evet, düzenleme 2000’de banka

dışı mevduat toplayan kurumları
da içermek üzere genişletilmiştir.

Brezilya Evet, ancak Ulusal Para
Konseyi’nin onayı
gerekmektedir.

1999 Bilgilendirme politikalarında
değişiklik yapılmıştır.

Şili Evet 1982 1997’de yapılmıştır.
Çin Evet 1988 1988 ve 2002’de yapılmıştır.
Çek Cumhuriyeti Evet 1994 1998’de teminatlara ilişkin

kurallarda değişiklik yapılmıştıre.

Hong Kong Evet 1994 Evet, sınıflandırma sistemi
değiştirilmiştir.

Hindistan Evet 1993 Evet, şüpheli aktiflerin
sınıflandırılması için yeni
kurallar getirilmiştir. Aktif
sınıflandırması için 90 günlük
gecikme normuna ilişkin yeni bir
düzenleme 31 Mart 2004’den
itibaren geçerli olacaktır.

Kore Cumhuriyeti Evet 1999 Hayır
Meksika Evet 2000 Hayır
Rusya Federasyonu Evet 1997 Bir çok değişiklik yapılmıştır.
G-10 Dışı
Suudi Arabistan Evet 1994 Çerçeve yeniden gözden

geçirilmiştir.
Singapur Evet 1983 Evet, sınıflandırma ve karşılık

ayırmaya ilişkin düzenleme
yapılmıştır.
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Tablo 1 : Banka Denetim Otoritesinin Kredi Sınıflandırma Kurallarını Oluşturma Yetkisi
(Devam)

Grup/Ülke

Denetim kurulu kredi
sınıflandırmasına ilişkin
ihtiyatlı düzenlemeleri
çıkarma yetkisine sahip
midir ?

Kredi sınıflandırması
için özel bir düzenleme
mevcut mudur ? Ne
zaman yürürlüğe
konmuştur ?

Düzenlemenin
yürürlüğe girmesinden
itibaren büyük bir
revizyon yapılmış
mıdır ?

Güney Afrika Evet, fakat Maliye
Bakanlığı’nın da onayının
alınması gerekmektedir.

2001 Evet, karşılıklarla ilgili
düzenleme yapılmıştır.

İspanya Evet 1981 Hayır, fakat birçok
değişiklik yapılmıştır.
İstatistiksel karşılık ve
bilgilendirme zorunlulu-
ğu 2000 yılında ilave
edilmiştir.

Batı Afrika Para
Birliği

Hayır, bu yetki bölgesel
merkez bankasında
olmakla birlikte Bankacılık
Komisyonu kuralların
çıkarılmasında yer
almaktadır.

1991 Evet (1996 ve 1999)

a Denetim otoriteleri bankaların sorunlu kredileri tanımlayan prosedürleri sürekli olarak uygulamalarını şart
koşmaktadır. İhtiyat açısından ülke risklerinin tanımlanması gerekmektedir
b İngiltere’de firmaların kredilerini nasıl sınıflandıracaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamakla
birlikte denetim otoriteleri firmaların tahsili şüpheli aktiflerini (impaired assets) tanımlayan ve karşılıklarının
yeterli olduğunu gösteren bir mekanizmaya sahip olmalarını beklemektedir
c Amerikan banka temsilcilikleri kredi sınıflandırma standartlarını başlı başına düzenlemek yerine inceleme
prosedürlerinin bir bölümü olarak görmektedir.
d 1938’de inceleme prosedürlerinde revizyon yapılmış ve 1949’da değiştirilmiştir
e 2003’de yeni bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

İngiltere’de denetim otoritesi bankaların belirli bir kredi sınıflandırma düzenine bağlı
olmasını zorunlu kılmamaktadır. Yine de denetim otoriteleri, bankaların basiretli kredi
değerlendirme kurallarını da içeren ve düzenli olarak güncellenen düzgün risk yönetim
sistemlerinin olmasını beklemektedir. Bankaların kullanması gereken sınıflandırma kategori-
lerinin sayısı ile ilgili herhangi bir öneri bulunmamakla birlikte, denetim otoriteleri bankaları
sınıflandırma sistemlerini değiştirmeleri konusunda uyarabilmektedir. Hollanda’da benzer bir
yaklaşım izlenmektedir; tek fark düzenleyicilerin bankaları sorunlu kredileri sürekli bir
şekilde belirleme, ölçme ve izleme prosedür ve sistemlerinin oluşturulmasından sorumlu ve
mecbur tutmasıdır. Bankaların uyguladıkları prosedür ve sistemler, düzenleyici tarafından
yapılan periyodik gözden geçirmelere tabidir. Fransa’da sınıflandırma ile ilgili herhangi bir
rehber düzenleme sunmamakla birlikte, kredilerin “şüpheli alacak” (impaired) olarak
sınıflandırılmasına imkan tanıyan, minimum şartlara dayalı bir sistem kurulmuştur. İç
sınıflandırma konusu bankaların inisiyatifine bırakılmıştır. Beş tür kredinin tanımlandığı,
fakat uygulama konusunda sadece genel bir yönlendirmenin sağlandığı İtalya’da da benzer bir
yaklaşım söz konusudur.

Bazı G-10 ülkeleri, piyasa disiplini ve banka yönetiminin değerlendirmelerine önem
vermekle birlikte, daha kuralcı bir yaklaşım seçmiştir. Örneğin Amerikan sistemi, kredileri
değerlendirirken borçlunun ödeme alışkanlıklarından, borç ilişkisinin geliştiği ortama kadar
uzanan değişik kriterlere dayanan beş değişik kategori kullanmaktadır.
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Bu sistemin birçok ülke tarafından uygulanması, denetim otoritelerinin banka kredi
portföylerini analiz etme ve karşılaştırmalarını kolaylaştırmaktadır. Böyle bir sistemde aynı
zamanda banka ve denetim otoritelerine yeterli  karşılık ayrılıp ayrılmadığının belirlenmesi
hususunda yardımcı olmaktadır. Ancak, bu tür sistemlerin uygulanması benzer çerçevelerin
ortaya çıkması sonucunu getirmemektedir, çünkü denetim otoriteleri söz konusu yaklaşımları
uyguladıkları düzenlemelere benzetmeye çalışmaktadır. Örneğin Alman bankalarının belli
kredileri dört kategoride sınıflandırması gerekmektedir (görülebilir riski olamayanlar, artan
oranda gizli risk taşıyanlar, tahsili gecikmiş alacaklar ve batık krediler). Japonya denetim ve
düzenlemeyi kolaylaştırarak ülkenin mali sisteminin kredibilitesini artıracak yeni kredi
sınıflandırma yöntemleri geliştirmiştir.

G-10 ülkelerine dahil olmayan birçok ülke, artan risk ve firmaların iyileşme imkanla-
rının azalması nedeniyle kredi kategori adedi üçten dokuza kadar değişen kredi sınıflandırma
sistemleri benimsemiştir. Sınıflandırmanın yetersiz olduğu durumlarda, banka denetim
otoriteleri basiretli davranışı teşvik edecek detaylı kurallar oluşturmaya çalışmıştır.

Brezilya dokuz kategorili bir sistem benimsemiş ve bankaların kredi sınıflandırmala-
rında göz önünde bulundurmaları gereken faktörlerle ilgili bir liste oluşturmuştur. Liste her
krediye borçluya ve borçlunun faaliyet gösterdiği ortama ilişkin nicel ve nitel faktörleri
içermektedir. Çek Cumhuriyeti kredi bakiyesi ve borçluyla ilgili güncellenmiş bilgilere
dayanan beş kategorili bir sistem benimsemiştir. 2003 yılında yürürlüğe girecek yeni bir
uygulamaya göre belirli gruplardaki krediler için portföy bazında karşılık ayrılmasıyla ilgili
gereklilikler belirlenecektir. Çin, bankaların, düzgün kredi sınıflandırma sistemi kullanmaları
ve kredileri beş kategoride sınıflandırmaları için teşvik etmektedir. İspanya çok basamaklı
gözden geçirme prosedürü öngören altı kategorili bir sınıflandırma sistemini benimsemiştir.
Meksika’nın sistemi ise birkaç basamaktan oluşmaktadır; bu sistem borçlunun yedi kategori-
den hangisinde sınıflandırılacağını belirleyen bir değerlendirme ile başlar. Bankalar daha
sonra, önceki sınıflandırmalarını teminatların kredilerdeki iyileşme oranını artırmasına bağlı
olarak değiştirmektedir. Singapur’un sınıflandırma sistemi beş dereceden oluşmaktadır. Bazı
ülkeler bu tür kredilerin değişik özellikleri sebebiyle konut kredileri (Şili ve Meksika) ve
kredi kartı borçları için özel kurallar geliştirmiştir.

“Tahsili gecikmiş alacaklar” birçok kredi sınıflandırma düzenlemesinde kullanılan bir
kavramdır. Öte yandan bu kavram başka anlamlarda da kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde
tahsili gecikmiş alacak, kredinin değerinin düştüğünü ifade ederken, bazı ülkelerde de
ödemelerin zamanında yapılmadığı anlamına gelmektedir. Ancak bir ödemenin gecikmiş
sayılması için kaç gün geçmesi gerektiği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Özellikle
bireysel krediler için genel uygulama, ödemenin 90 günü geçmesi halinde kredinin tahsili
gecikmiş alacak olarak kabul edilmesidir. Bir kredinin tahsili gecikmiş olarak değerlendiril-
mesi kararının bankalara bırakıldığı durumlarda, tahsili gecikmiş alacakların karşılaştırılması,
bankalarca yapılan farklı tanımlardan dolayı güçleşmektedir.

Kredi sınıflandırma kriterleri genellikle kredi kalitesine ilişkin beklenen ve gerçekle-
şen sinyallere dayanmakta ise de, ikisi arasındaki dengenin belirlenmesi oldukça güçtür.
Gerçekleşen kriterler kredi ödemesinin geciktiği gün sayısı ile borçlunun mevcut durumunu
içermektedir. Araştırma kapsamındaki birçok ülkede ödemenin geciktiği gün sayısı kredi
sınıflandırmada minimum bir şart olmakla birlikte, bazıları daha ileriye dönük özellikleri
içeren başka kriterler de göz önüne almaktadır. İleriye dönük yaklaşımda temerrüde düşme
olasılığının çok iyi değerlendirilmesi önemlidir, bu nedenle çok yaygın değildir.
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IV. Çoklu Kredilerin Sınıflandırılması

Bir bankanın bireysel müşterisi ya da ilgili diğer taraflarda maruz kaldığı riskler, deği-
şik risk profillerinde, kısa dönemli kredi tesisleri ile kredili mevduatları da kapsayan çeşitli
kredi türlerini içermektedir. Aynı borçluya tahsis edilen farklı kredilerin farklı performanslar
göstermesi normal olsa da, bir kredi ile ilgili zorluklar borçlunun finansal durumunun
güçleşmesinin habercisi olduğu için diğer borçları da etkileyebilmektedir. Bu gibi durumlar-
da, denetim otoritelerinin yasal boşluklar yaratmaktan kaçınmaları ve bankalara çoklu
kredilerle (multiple loans) nasıl baş edecekleri konusunda yol göstermeleri önem kazanmak-
tadır.

Tablo 2 : Aynı Borçluya Tahsis Edilen Çoklu Kredi İçin Sınıflandırma Yaklaşımları
Grup/Ülke Çapraz kredisi olan bir borçlunun takipte kredisinin olması diğer krediler

üzerindeki etkisi nedir ?
G-10
Fransa Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Almanya Bu tür kararlar bireysel bankaların takdirine bırakılmıştır.
İtalya Takipteki krediler toplam riske göre küçük olmadıkça veya yeniden

yapılandırmadıkları taktirde diğer krediler benzer şekilde sınıflandırılmaktadır.
Japonya Diğer kredilerin yeniden sınıflandırılmasına gerek bulunmamaktadır.
Hollanda Diğer krediler üzerindeki etkisi olay bazında değerlendirilmektedir.a

İngiltere Denetime ilişkin rehber bulunmamaktadır.
Amerika Diğer krediler birinin veya daha fazlasının benzer şekilde sınıflandırılması

gerekip gerekmediğini belirlemek üzere değerlendirilmelidir.
G-10 Dışı
Arjantin Aynı müşteriye olan bütün krediler aynı kategoride sınıflandırılmaktadır.
Avustralya Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Brezilya Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.b

Şili Diğer krediler benzer şekilde sınıflandırılmaktadır.
Çin Bankaların takdirine bırakılmaktadır.
Çek Cumhuriyeti Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Hong Kong Bu tür kararlar bireysel bankaların takdirinde olmakla birlikte aşağı yönlü

derecelendirme tavsiye edilmektedir.
Hindistan Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Kore Cumhuriyeti Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır. Yüksek kaliteli

krediler için istisnalar belirlenmiştir.
Meksika Diğer kredilerin yeniden sınıflandırılması gerekmemektedir. Ancak, üç üst

kategoride sınıflandırılamamaktadır.
Rusya Federasyonu Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Suudi Arabistan Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.
Singapur Diğer krediler asıl borçlular için benzer şekilde sınıflandırılmaktadır.

Müşterinin müşterek borçlu olduğu ve geri ödemenin, krediyi geri ödeme
kapasitesine sahip olduğunu gösteren diğer borçluya bağlı olduğu durumlarda
istisnalar mevcuttur.

Güney Afrika Bireysel krediler dışında herhangi bir etki yoktur.
İspanya Aynı müşteriye ait ödenmeyen kısmın toplam riskin yüzde 25’ni geçmesi

halinde aynı müşteriye açılan bütün krediler riskli sayılmaktadır.
Batı Afrika Para Birliği Diğer krediler benzer şekilde yeniden sınıflandırılmaktadır.

a Aynı borçluya veya bir grup bağlı borçluya olan diğer kredilerin daha yüksek risk kategorisinde sınıflandırıla-
bileceğine ilişkin bir kanı bulunmaktadır.
b Kredinin yapısına, teminatın likiditeye çevrilebilirliğine, değerine ve hacmine bağlı olarak istisnalar olabil-
mektedir.

Tek müşteriye verilen çoklu kredilerin sınıflandırılma yöntemleri ülkeden ülkeye
farklılık göstermekte ve değişik yöntemler karşılık ayrılmasında farklılıklara yol açmaktadır.
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Bazı ülkelerde (Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hindistan ve Güney Afrika gibi) bir kredi
tahsili şüpheli kredi (impaired loan) olarak sınıflandırıldığı anda aynı müşterinin diğer tüm
kredilerinin de aynı kategoride sınıflandırılması gerektiğine inanılmaktadır. (Tablo 2).
Avustralya, aynı gruptaki ilgili taraflara verilen tüm kredilere de aynı kuralların uygulanması
gerektiği görüşü ile daha da katı bir tavır izlemektedir. Öte yandan, bu hüküm sadece çapraz
teminatı olan krediler için geçerlidir.

            Diğer tarafta, başka ülkeler (örneğin, Kore, Meksika ve Suudi Arabistan) daha esnek
bir yaklaşım izlemektedir. Bankaların kararları borçlunun diğer kredilerinin nasıl derecelendi-
rildiğine bakılmaksızın her kredinin performansı ile ilgili inceleme yapılarak verilmektedir.
Hong Kong’da, çoklu kredilerin sınıflandırılması, herbir kredinin teminat ve garanti durumu-
na bakılarak kredi bazında yapılmaktadır. Ancak bir kredi ilgili diğer kredilerin şüpheli
duruma düşmesine sonucunda bir kategori aşağıya çekilebilmektedir. İspanya’da, tüm
kredilerin ödenmemiş bakiyelerinin toplamı toplam limitin yüzde 25’ini aşması durumunda,
bütün krediler şüpheli olarak sınıflandırılmaktadır. Almanya’da ise, bankalardan borçlunun
durumu üzerine konsantre olmaları beklenmekle birlikte bütün krediler homojen bir şekilde
sınıflandırılmamaktadır.

V. Garanti ve Teminatlar

Tahsili şüpheli krediler için karşılık ayrılmasında teminatların değerlemesi sorun o-
luşturmaktadır. Teminatlara değerlerinden çok yüksek değer belirlenmesi durumunda ayrılan
karşılık yetersiz kalabilmektedir. Teminat alım satımı yapılabilecek durumda olsa bile,
bankalar ve bir dereceye kadar denetim otoriteleri teminatları değerinden daha az hesaplaya-
bilmekte ya da zayıf yasal sistemin yaratacağı engelleri göz ardı edebilmektedir.

Ülkeler garanti ve teminatların sınıflandırma sürecinde nasıl ele alınacağı konusunda
farklı yaklaşımlar benimsemektedir. Bazı bölgeler (Çek Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, ve Batı
Afrika Para Birliği) garanti ve teminatı, sınıflandırma yaparken dikkate almamaktadır. Bunun
sonucu olarak, sınıflandırmalar teminat dolayısıyla kredinin iyileşme imkanından bağımsız
olarak sadece kredinin kalitesini göstermektedir. Giderek daha çok ülke kredi sınıflandırma-
sında teminatların değerini göz önünde bulundurmaktadır. Avustralya’da faiz ve anapara
ödemesi 90 gün geciken bir kredinin teminatının piyasa değeri,  kredinin anapara ve tahakkuk
eden faiz ödemelerini karşılamaya yetmemesi durumunda kredi, tahakkuk etmemiş kalem
(non-accrual item) olarak kaydedilmektedir. Teminatın piyasa değeri yeterli olduğu durumda
kredi tahsili gecikmiş kredi olarak sınıflandırılmalıdır. Meksika’da, başlangıçtaki kredi
derecesi belli şartlar oluştuğunda periyodik olarak bir derece arttırılır bu şartlardan biri
garantörün kredi derecesinin borçludan daha yüksek olmasıdır. Singapur’da, ödemesi
gecikmiş kredinin teminatlandırılmış kısmı standart altı olarak tanımlanırken,
teminatlandırılmamış kısmı da şüpheli alacak ya da zarar olarak tanımlanmaktadır. Çin’de ise
teminatın değerindeki düşüş ya da garantörün mali durumunun bozulması normal kredilerin
aşağı doğru derecelendirilmesine neden olurken kredinin değişik bölümleri için alınan
teminatlar, teminatın krediyi karşılayabilme gücüne göre değişik sınıflandırmaya tabi
tutulmaktadır. Japonya’da hatta bankanın zarar yapma olasılığı arttığında müşteriler problem
yaşadıklarında dahi en güvenilir teminatla güvence altına alınan aktifler tekrar sınıflandırıl-
mazlar.

Birçok ülkede, garanti ve teminatlar kredi zararları için karşılık ayrılmasında dikkate
alınmaktadır. Bu durum bankanın makul bir sürede teminata el koyup elden çıkarılması ile
ilgilidir. Bir teminatın değerinin hiç iskonto edilmemesi bankanın kredinin iyileşmesi
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çabalarının sonuçlarında belirsizlik olduğu durumlarda dahi hiç karşılaşılmamış bir durum
değildir.

Teminatlarla ilgili olarak, rehnin paraya çevrilmesinin uygulanabilir olması ve temi-
natların tahsil edilme imkanı olması önem taşımaktadır. Avustralya’nın düzenlemelerinde
karşılıklarda garantilerin haczedilebilir olması dikkate alınmaktadır. Çek Cumhuriyeti
teminatların tahsil edilmesinin bankanın sağlamlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkiyi
ortadan kaldırmak için, bankaların teminat olarak aldıkları gayrimenkulleri vadesi geçen
krediler için amorti etmelerini, ödemelerin gecikmesinin üzerinden bir yıl geçmesi durumunda
teminatın değerini gayrimenkulün değerini sıfıra düşürmelerini şart koşmuştur. Bu arada,
Hindistan kredilerdeki gecikmiş ödemeler attıkça, ilk 3 yıl içinde, şüpheli krediler için karşılık
miktarının yüzde 20’den yüzde 50’ye arttırılması şartını getirmiştir. Batı Afrika Para
Birliği’nde bankalar kredinin gayrimenkul gibi fiziksel teminat altına alınmış kısmı için ilk iki
yıl karşılık ayırmadan muaf tutulmuşlar, fakat üçüncü yılda en az yüzde 50 karşılık ve
değerine bakılmaksızın dördüncü yılın sonunda da kredinin tamamı için karşılık ayırmaları
şart koşulmuştur.

VI. Kredilerin Bankalar Tarafından Gözden Geçirilmesi

Sınıflandırma ve karşılık amacıyla  kredi kalitesinin düzenli olarak gözden geçirilmesi
yönetimin, kredi portföyünün kalitesini güncellemesi açısından önemlidir. Muhasebe
düzenlemelerinin sadece yıllık finansal raporların açıklamasından önce kredilerin gözden
geçirilmesini zorunlu tuttuğu ülkelerde, denetim otoriteleri kredilerin daha sık gözden
geçirilmesi şartının getirilmesine gerek görebilir.

Bütün G-10 ülkelerindeki denetim otoriteleri (İngiltere’dekiler hariç) bankaların kre-
dilerini ne zaman ve nasıl gözden geçirmeleri gerektiği konusunda kurallar yayınlamıştır.
Fransa’da bankaların kredilerini düzenli olarak risk profillerini yeniden değerlendirebilmeleri
için en az üç ayda bir gözden geçirmeleri gerekmektedir. Alman bankaları bütün kredilerini
yılda bir kez gözden geçirmektedir. İngiliz bankaları karşılık politikaları gereği, değişik iş
alanları için yaptıkları gözden geçirmelerin çerçevesini çizmek durumundadır. Böylelikle
denetim otoriteleri her tür kredi için derinlik ve sıklık değerlendirmesi yapabilmektedir.
Hollanda’da bankalar ayırdıkları karşılıkları yılda iki kez rapor etmek zorundadır. Bu
raporlama zorunluluğuna ek olarak denetim otoriteleri bankaları, sistematik bazda maruz
kalabilecekleri kredi riskleri ile ilgili analiz yapmaya ve sorunlu kredileri izleyebilecekleri
gerekli prosedürleri oluşturmaya zorunlu kılmaktadır.

Birçok G-10 dışı ülke de benzer alışılagelmiş karşılık ayırma düzenlemeleri mevcut-
tur. Brezilya için gözden geçirme kredinin sorunlu olmasına bağlıdır. Tahsili şüpheli krediler
için ayda bir, diğer krediler için ise yıllık gözden geçirme yapılmaktadır. Çin ve Çek
Cumhuriyeti’nde, kredi gözden geçirmeleri üç ayda bir yapılmak zorundadır. Hong Kong’da
bütün krediler yılda bir, büyük riske maruz krediler  ise üç ayda bir gözden geçirilmektedir.
Rus denetim otoriteleri aylık gözden geçirmeyi zorunlu kılarken, Batı Afrika Para Birliği altı
ayda bir gözden geçirme yapılmasını tavsiye etmektedir. Avustralya’da da, İngiltere’de
olduğu gibi bireysel kredilerin  dönemsel olarak gözden geçirilmesini şart koşan resmi bir
düzenleme bulunmamakta, fakat bireysel olarak bankalar iç ve dış denetim süreçlerinin bir
parçası olarak kredilerini gözden geçirmektedir.
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   Tablo 3 : Kredi Sınıflandırması ve Karşılık Ayrılması için Teminatların Değerlemesine
   İlişkin İlkeler

Grup/Ülke İlkeler
G-10
Fransaa Teminatlar,  kredilerin sınıflandırmasında değil ama, karşılık ayırmada bir rol

oynamaktadır. Gayrimenkul değerlemeleri için detaylı ilkeler sağlanmıştır.
Almanya Karşılık ayırmada teminatların değerlemesi için genel ilkeler getirilmiştir.
İtalya Teminat sınıflandırmada bir rol oynamamakta, kredi karşılıklarının ölçülmesinde

etkili olmaktadır.
Japonya Teminatlar, hem kredi sınıflandırmasında ve hem karşılık ayırmada rol oynamakta-

dır. Değerleme için genel ilkeler mevcuttur.
Hollanda Teminatlar karşılık ayırmada dikkate alınmaktadır.b

İngiltere Teminatlar karşılık ayırmada dikkate alınmaktadır.
Amerika Bankalar teminatları piyasa değerinden satış maliyetini çıkararak değerlemelidir.

Bankalar kredi sınıflandırmasında bütün garanti ve teminatları göz önünde
bulundurmalıdır. Bununla birlikte, garantörün performans geçmişi ile beklenen
gelecek performansı aynı şekilde dikkate alınmalıdır.

G-10 Dışı
Arjantin Teminat sınıflandırmada değil ama, karşılık ayrılmasında bir rol oynamaktadır.

Gayrimenkul değerlemeleri için detaylı ilkeler sağlanmıştır.
Avustralya Değerlemeye ilişkin genel ilkeler getirilmiştir, fakat kredi sınıflandırması teminata

bağlıdır.c

Brezilya Değerlemeye ilişkin genel ilkeler getirilmiştir. Karşılıklar ise sadece sınıflandırma-
ya bağlıdır.

Şili Bilgi mevcut değildir.
Çin Teminat ve garantilerin borçlunun riskini azaltmadaki önemi göz önüne alınarak,

bankaların teminatların belirlenmesi ve değerlemesi için gerekli politika ve
prosedürleri oluşturmaları talep edilmektedir.

Çek Cumhuriyeti Bankalar değerlemelerde kendi takdir yetkilerini kullanmaktadır. Kredi zararları
için faiz ödemesi bir yıldan fazla gecikmişse gayrimenkul teminatı göz önünde
bulundurulmamaktadır.

Hong Kong Değerlemeye ilişkin olarak özel kurallar bulunmaktadır. Bankalar özelliklerine
bağlı olarak teminatlar üzerinde iskonto marjinleri oluşturmaktadır.

Hindistan Teminatlar karşılık ayrılmasında dikkate alınmaktadır. Değerlemeye ancak tasdik
edilmiş muhamminlerce izin verilmektedir.

Kore Cumhuriyeti Değerleme için genel ilkeler getirilmiştir. Kredi şüpheli alacak veya zarar
niteliğinde ise kredinin teminatlandırılmış kısmı ‘standart altı” (substandart)’ olarak
nitelendirilebilir.

Meksika Kredinin teminatlandırılmış kısmı gayrimenkul veya emtia ile teminatlandırılmışsa
bir derece menkul kıymet ile teminatlandırılmış ise iki derece seviyesi yükseltil-
mekte, kredi kamu borcu formunda ise standart olarak sınıflandırılmaktadır

Rusya Federasyonu Resmi kritere göre, teminatlar, kredi sınıflandırılmasında ve karşılık ayrılmasında
dikkate alınmalıdır. Ayrıca, banka yöneticileri teminatsız ve yeterli oranda
teminatlandırılmamış kredileri teminatlı olarak sınıflandırmaya karar verebilmekte-
dir.

Suudi Arabistan Değerleme için sınıflandırmada değil, karşılık ayırmada kullanılan genel ilkeler
getirilmiştir. Takipteki krediler net gerçekleşen değerin kredinin değerini aşması
halinde düşük riskli olarak değerlendirilmektedir.

Singapur Değerleme ve takipteki kredileri için genel ilkeler getirilmiştir.
Güney Afrika Değerleme için genel ilkeler getirilmiştir.
İspanya Teminatlandırılan kredilerin karşılıklarını tahmin etmek için özel kurallar

getirilmiştir.
  a Commission Bancaire özel ilkeler çıkarmamıştır.
  b  Yasal uygulanabilirlik ve likidite gerekli karşılığın seviyesinin ne kadar azaltılacağını belirlemektedir.
  c Teminatın piyasa değeri tahsili gecikmiş geçmiş anapara ve faiz ödemesini karşılamaya yeterli değilse, 90 gün faiz ödemeli
   bir kredi tahakkuk etmemiş kalem olarak kaydedilmektedir. Teminatın piyasa değerinin yeterli olduğu durumda kredi
   vadesi  geçmiş alacak olarak kaydedilmelidir.
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  Tablo 4: Kredi İnceleme Prosedürleri
Grup/Ülke Krediler hangi sıklıkta gözden geçirilmektedir?
G-10
Fransa Üç ayda bir
Almanya Yılda bira

İtalya Ölçüm amacıyla yılda iki defa; sınıflandırma amacıyla
ayda bir

Japonya Yılda iki defa
Hollanda Sürekli
İngiltere Yılda bir defab

Amerika Bireysel incelemelere tabi krediler için en az yılda bir;
kredi portföylerinin tamamı için ise üç ayda bir

G-10 Dışı
Arjantin En az yılda bir
Avustralya Yılda bir
Brezilya Ayda birc

Şili En az yılda bir
Çin Üç ayda bir
Çek Cumhuriyeti Üç ayda bir
Hong Kong Üç ayda bir
Hindistan Üç ayda bir
Kore Cumhuriyeti Üç ayda bir
Meksika Üç ayda bir
Rusya Federasyonu Ayda bir
Suudi Arabistan Sınıflandırma amacıyla üç ayda bir
Singapur Düzenli olarak. Bankalar en az yılda bir defa kredileri

gözden geçirmektedir.
Güney Afrika Devamlı olarak, sınıflandırma amacıyla ayda bir
İspanya Devamlı olarak, sınıflandırma amacıyla ayda bir ve

karşılık ayırmak için ise üç ayda bir.
Batı Afrika Para Birliği Yılda iki defa; sınıflandırma amacıyla ise ayda bir

a. Riski büyük krediler için üç ayda bir değerlendirme yapılmalıdır.
b. Bireysel kredilerin en az yılda bir, sorunlu kredilerin ise daha sık gözden geçirilmesi beklenmektedir.  Ancak
bu şekilde yapılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
c. Vadesinde ödenmemiş krediler için ayda bir gözden geçirilmelidir. Tek bir müşteri ve ekonomik grubunun
toplam banka sermaye tabanının yüzde 52’sini aşan kredi operasyonları için değerlendirmeler mümkünse altı
ayda bir ve bütün durumlarda yıllık olarak yapılmalıdır.

VII. Yeniden Yapılandırılan Sorunlu Kredilerin Sınıflandırılması

Basel Komite’nin 1999 Kredi Muhasebesi Raporuna (Loan Accounting Paper) göre;
“alacaklının, ekonomik ya da yasal nedenlerle borçlunun içinde bulunduğu mali zorlukları
göz önünde bulundurarak başka bir durumda uygulanmayacak olan borçlu lehine bazı
ödünlerde bulunduğu zaman bir kredi “yeniden yapılandırılan sorunlu kredi” haline dönüş-
mektedir. Kredinin yeniden yapılandırılması tahsili şüpheli bir kredinin iyileştirilmesi
sonucunu getirebilmektedir. Yeterli güvenlik çemberinin bulunmadığı ülkelerde bankanın
yeniden yapılandırma çalışmalarından beklenen aktif iyileşmesi gerçekçi olmayabileceğinden
hatta yanlış olabileceğinden dolayı aktiflerdeki kötüleşmenin derecesi gizlenebilmektedir. Bu
nedenle düzenlemelerin özellikle kredilerin sürekli olarak vadelerinin değiştirildiği ülkelerde
yukarıda belirtilen konuya ilişkin yol gösterici olması önemlidir.

Bankalar, örneğin; borçlunun, kredi anlaşmasına gereğince borcunu ödemediği du-
rumlarda- genellikle kredilerin ön şartlarını değiştirmek zorundadır. Bankalar borçluya,
kredisini ödemesi için daha düşük faiz oranı veya vade uzatımı sağlayarak (ya da her ikisi de)
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kolaylık sağlarken, böylelikle aktiflerini güvence altına almaktadır. Aynı şekilde borçlular
için piyasa koşullarında iyileşmesine bağlı olarak kredi koşulları karşılıklı olarak tekrar
gözden geçirilebilir. Bu gibi yeniden gözden geçirmeler ihtiyatlı düzeltmeler için zorluklar
ortaya çıkarmasa da, örneğin, bankaların müşterinin zararlarını dikkate almalarının gerekli
olup olmadığı gibi bazı şüpheli durumlar oluşabilmektedir. Sorunlu kredilerin tekrar yapılan-
dırılması çok daha karmaşık bir konudur. Bankalar ödeme güçlüğü içersindeki müşterilerine
yeni şartlar önerebilir. Bu gibi durumlarda, yeni koşullar müşterilere geçici bir rahatlama
sağlamakta ve ek imtiyazların yolunu açabilmektedir. Bankalar imtiyazların boyutlarını
gizlemeye çalışabilir. Sözleşmedeki faiz oranı iyileştirilmeksizin verilen kredi imkanlarındaki
artışları kapsayan bu tip sürekli uygulamaların düzgün çalışan bir raporlama sisteminin
yokluğunda ve konunun banka denetim otoriteleri tarafından yerinde incelenmesi olmaksızın
takip edilmesi güçtür.

G-10 ülkelerindeki birçok denetim otoritesi yeniden yapılandırılan sorunlu kredilere i-
lişkin herhangi bir tanımlama getirmemekte ve bu tür kredilerin nasıl sınıflandırılacağına
ilişkin kılavuzlar yayınlamamaktadır. (Tablo 5). İtalyan denetim otoriteleri tarafından,
yeniden yapılandırılan kredileri; daha önceki 12 aylık müzakerede geri ödeme için morator-
yum verilen borçlunun kredilerinin, piyasa oranının altında bir faiz oranı ile yeniden yapılan-
dırılması olarak tanımlanmaktadır. Bir yıldan uzun bir süre geçmesi durumunda; bankaların
krediyi standart-altı veya zarar niteliğindeki krediler (bad debt) olarak tekrar sınıflandırılması
zorunlu kılınmıştır. ABD’de denetim otoriteleri, genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinde
yer alan yeniden yapılandırılan kredi tanımını kullanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde;
alacaklının, ekonomik ya da yasal nedenlerle borçlunun içinde bulunduğu mali zorlukları göz
önünde bulundurarak borçlu lehine başka bir durumda uygulanmayacak olan bazı ödünlerde
bulunması halinde kredi yeniden yapılandırılan sorunlu kredi olarak öngörülmektedir.

G-10 dışındaki ülkelerdeki denetim otoriteleri ise, aksine, bankalara yeniden yapılan-
dırılan kredi olarak sınıflandırılması için özel kriterler getirmektedir. Buna göre yapılan
tanımlamalar çoğunlukla kredinin vadesinin tekrar düzenlenmesi veya faiz oranının düşürül-
mesi (ya da ikisinin birlikte ele alınması) üzerinde odaklanmaktadır. Her ikisinde de amaç,
borçlunun yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetini arttırmaktır. Avustralyalı denetim
otoritelerine göre, bir kredinin “yeniden yapılandırılmış” kabul edilmesi için ana parasında,
vadesi gelen tutarda, faiz oranında (piyasa değerlerinin altına) veya tahakkuk etmiş  faizde
(faiz sermayelendirmesi dahil) bir indirim olmalı veya benzer riskte yeni kredi için mevcut
piyasa faizinin altında bir faiz oranı indirimi yapılarak vade uzatımına gidilmesi gerekmekte-
dir. Çek Cumhuriyeti’nde ise, bir kredi, tahsili şüpheli bir kredinin geri ödenmesi için banka
tarafından yeni kredi açılması halinde yeniden yapılandırılan bir kredi sayılmaktadır. Yeniden
yapılandırılan bir kredinin üzerinden ancak 2 yıl geçmesi halinde söz konusu kredi standart
kredi olarak kabul edilebilmektedir. Avustralya’da  yeniden yapılandırılan bir kredi bankanın
ortalama fonlama maliyetine eşit getiri sağlamadığı takdirde tahakkuk etmemiş sayılmaktadır.
Brezilya’da da, yeniden  yapılandırılan krediler tahakkuk etmemiş ya da yüksek risk taşıyan
kategorilerde sınıflandırılmakta ve hali hazırdaki kredinin kayda değer bir şekilde amortisma-
nı sağlanmadıkça ve bunu kanıtlayacak yeterli veri olmadıkça kredi notunda bir iyileştirilme
yapılamamaktadır.

Batı Avrupa Para Birliği’nde ise, yeniden yapılandırılan kredi, borçlu bütün büyük a-
lacaklıları ile yeniden yapılandırma anlaşması yapana kadar şüpheli alacak olarak değerlendi-
rilmektedir. Rusya Federasyonu’nda bir kereden fazla yeniden yapılandırılan bütün krediler
standart altı veya riskli olarak sınıflandırılmaktadır. (ilk kredi anlaşmasında yapılan değişik-
likle 2 kere vade değişikliği yapılan krediler ise şüpheli olarak sınıflandırılmaktadır).
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Tablo 5: Yeniden Yapılandırılan Sorunlu Krediler İçin Sınıflandırma Kuralları
Grup/Ülke Düzenlemelerde yeniden

yapılandırılan sorunlu
krediler tanımlanmış mıdır?

Yeniden yapılandırılan sorunlu krediler için
sınıflandırma kuralları

G-10
Fransa Hayır
Almanya Hayır
İtalya Evet
Japonya Evet Kredi verme koşullarının esnetilmesi veya değiştirilmesi

halinde “özel izlemede (special attention)” kredi olarak
sınıflandırılmaktadır.

Hollanda Hayır
İngiltere Hayır
Amerika Hayır Diğer kredilerin sınıflandırılmasındaki aynı kurallar

geçerlidir.
G-10 Dışı
Arjantin Hayır
Avustralya Evet Kredinin getirisi fonların ortalama maliyetinden daha

düşük olması halinde kredi “tahakkuk etmeyen (non-
accrual)” olarak sınıflandırılmalıdır.

Brezilya Evet Aynı risk seviyesi veya daha yüksek
Şili Evet Özel kurallarla ayrı analiz
Çin Evet Yeniden yapılandırılan krediler “standart altı” veya daha

alt  kategoride sınıflandırılmaktadır.
Çek Cum. Evet Yeniden yapılandırılan krediler yeniden yapılandırma

süreci son 6 ay içinde gerçekleştiyse “standart altı” veya
daha alt kategoride sınıflandırılmaktadır. 6 ay ile 3 yıl
arasında yapılandırılanlar “özel izleme”, 3 yıldan daha
fazla süre ile yeniden yapılandırılanlar için “standart”
kategorilerde sınıflandırılmaktadır.

Hong Kong Evet Yeniden yapılandırılan krediler “standart altı” veya daha
alt kategoride sınıflandırılmaktadır.

Hindistan Evet Yeniden yapılandırılan kredilerde uğranılan zararlar için
tam karşılık ayrılmalıdır.

Kore
Cumhuriyeti

Evet Yeniden yapılandırılan krediler ayarlanan faiz
oranlarına göre iskonto edilen şimdiki değere ve revize
edilen sözleşme koşulları göz önünde bulundurularak
sınıflandırılmaktadır.

Meksika Evet Yeniden yapılandırılan kredilerin vadesinin geçmesi
halinde bankalar ödemeler düzenli hale gelince
değiştirecekleri bir ön derecelendirme yapmalıdır.

Rusya
Federasyonu

Evet Krediler uzatmalara ve teminatın kalitesine bağlı olarak
1’den 4’e kadar olan risk grubunda sınıflandırılmalıdır

Suudi Arabistan Hayır
Singapur Hayır Yeniden yapılandırılan krediler “standart altı” şüpheli

veya zarar olarak sınıflandırılmaktadır. Fakat, en az bir
yıl yeni koşullarla uyumlu olmaları halinde “değeri
düşmememiş” (unimpaired) kategorisine yükseltilebilir.

Güney Afrika Evet Yeniden yapılandırılan krediler makul bir dönem
içerisinde anapara ve faiz ödemelerinin düzenli olarak
yapılmaları halinde en üst iki kategoride sınıflandırıl-
maktadır.

İspanya Evet İlave kabul edilen teminat ve faiz ödemesi dışında,
şüpheli alacak olarak kalmalıdır.

Batı Afrika Para
Birliği

Evet Bütün büyük mali kreditörleri de içermek üzere yeniden
yapılandırılan krediler “standart altı” olarak nitelendi-
rilmektedir.

a. Muhasebe standartlarında ve düzenleyici raporlama standartlarında tanımlanmıştır.
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             Singapur’da, yeniden  yapılandırılan krediler standart altı olarak sınıflandırılmakta,
ancak bir sene yeni yapılandırılan koşullara uyulduğu takdirde,  kredi notunda bir iyileştirme
yapılmaktadır. Rusya Federasyonu dışındaki ülkelerde bir kredinin sınıflandırılması için kaç
kere tekrar yapılandırıldığından daha çok kaç kere tekrar vade değişikliği yapıldığı daha
önemli bir ölçüttür. Değerlendirmeler kredinin performansı ve iyileşme imkanı baz alınarak
yapılmaktadır.

VIII. Karşılık Uygulaması

Birçok ülkede, kredi zararları için karşılık ayırma kuralları ile, zararların başlangıçta
belirlenmesi amaçlanmamaktadır. Bunun yerine, mali otoritenin kayda değer gördüğü ‘nesnel’
etkenler dikkate alınmaktadır. Bazı ülkelerde, sadece karşılıkların yeterli düzeyde ayrılması-
nın sağlayacak genel bir rehberi kapsayan ilkesel kurallar oluşturulmuştur. Bu yaklaşım
Avrupa Topluluğu’nda yaygındır (Tablo 6). Kredi sınıflandırılmasında detaylı düzenlemelere
sahip ülkelerde ise çoğunlukla ayrılması gereken asgari karşılık oranlarını belirlenmiştir.
Gelişmekte olan birçok piyasa bu yaklaşımı benimsemiştir. Karşılık ayrılması konusunda
detaylı düzenlemelerin yapılmasının en önemli sebebi bankacılık düzenlemelerinin uygulan-
masını sağlamaktır. G-10 dışındaki ülkelerde, zorunlu karşılıklar genellikle 4 veya 5 kategori-
de belirlenmiştir; Brezilya (9) ve Meksika’da (7) sınıflandırma için daha fazla sayıda kategori
kullanılmaktadır.

Avustralya’da bankaların, ‘dahili bir model’ e dayanarak karşılıkları belirlemelerine i-
zin verilirken, mevduat kabul etmeyen kurumların denetim otoritesi tarafından tanımlanan
parametrelere göre davranmaları zorunlu kılınmıştır. Bankaların; denetim otoritesi tarafından
belirlenen parametreleri uygulamaları öngörülmesine rağmen karşılıkların seviyesinin
değerlendirmesinde, denetim otoritelerinin sunduğu ihtiyatlı gerekliliklerle paralel bir şekilde
politika ve prosedürleri oluşturmaları beklenmektedir.

Karşılık ayırma zorunluluğu birçok nedenden dolayı farklılık gösterebilmektedir.  Bi-
rinci neden, karşılık ayırma zorunluluğunun kavramsal temelidir. Bu çerçevede karşılık
ayrılmasında somut olaylar sonrasında meydana gelen zararlara göre mi ya da meydana
gelmesi muhtemel zararlara göre mi karşılık ayrılacağı hususunun belirlenmesi önemlidir.
Diğer bir neden, sadece özel karşılıkların mı kullanılacağı, yoksa genel karşılıklara da gerek
olup olmadığına ilişkindir. Ayrıca kredinin tahsili gecikmiş sayılması için hangi nakit akışının
(indirgenmiş/indirgenmemiş nakit akışı) dikkate alınacağı konusunda da farklılıklar bulun-
maktadır Bir diğer önemli husus  ise, bankaların teminatları değerleme yöntemi ile ilgilidir.
Birçok ülkede, ayrılması gereken gerçek karşılık miktarı teminatın değerinin, zorunlu
karşılıklardan çıkarılmasıyla  belirlenmektedir.

İkinci yaklaşımda, kredinin sınıflandırılmasında teminatlar dikkate alınmakta–ayrıla-
cak karşılık miktarı buna göre belirlenmektedir. Araştırma sonucunda her iki yaklaşımdan
herhangi birine belirli yakınlıkta bir sonuç elde edilmemiştir. Teminatlandırılmış aktifler için
zorunlu özel karşılık belirleyen ülkeler Arjantin, Hong-Kong, Hindistan, İspanya’dır.

Basel Sermaye Uzlaşısı, belirli koşullar altında, genel karşılıkların katkı II (Tier II)
sermayeye dahil edilmesini öngörmektedir. Avrupa ülkelerini kapsayan araştırmada, Fransa
ve İngiltere’nin genel karşılıkları sermayeye dahil ettikleri, İtalya ve Hollanda’nın ise dahil
etmedikleri  görülmektedir. (Tablo 7). Birçok G-10 dışı ülke –Arjantin, Avustralya, Brezilya,
ve Güney Kore hariç- genel karşılıkları katkı II sermayeye dahil etmektedir. Bazı ülkeler,
standart krediler için ayrılması gereken asgari karşılıkları belirlemişlerdir.
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Bir çok ülkede Hong Kong, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve İspanya- ge-
nel karşılıklar için zorunlu seviyeler belirlenmiştir. Genel olarak, bu karşılıklar kredi kalitesini
yansıtmak yerine gelecekte oluşabilecek olumsuzlukları önlemeye yönelik olarak ayrılmakta-
dır.

1988’de Basel Sermaye Uzlaşısı’nın yayınlamasıyla kredilerin sınıflandırılması ve
kredi zararları için karşılık ayrılmasının önemi daha da artmıştır. Uzlaşı’da genel karşılıkların
katkı II sermayeye dahil edilmesine izin verilmiştir. Ancak, ülkelerin bir çoğu Sermaye
Uzlaşı’sında belirtilen düzenlemeden daha sıkı bir yaklaşımı benimsemiştir. Örneğin,
Brezilya, Holanda ve İspanya genel karşılıkların katkı II sermayenin bir parçası olarak
sayılmasını kabul etmemiştir. (Tablo 8).

Genel karşılıkların katkı II sermayeye dahil edilmesine izin verildiği durumlarda limit,
Sermaye Uzlaşı’nda belirtildiği üzere genellikle risk ağırlıklı aktiflerin yüzde 1,25’idir.
Sadece Arjantin normal ve standardize edilmiş aktifler için ayrılan karşılıkları yarısından fazla
olmamak şartıyla düzenleyici sermayenin bir kısmı olarak saymaktadır.

Birçok düzenlemede- Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hong-Kong ve Batı Afri-
ka Para Birliği- özel karşılıkların ödeme gücü rasyolarının paydasında yer alan risk ağrılıklı
aktiflerin miktarını azalttığı açıkça belirtilmektedir. Başka hangi ülkelerin düzenlemelerinde,
sermaye yeterliliğini hesaplarken özel karşılıkların aktiflerden düşülmesine imkan tanıyacağı
kesin değildir.

Karşılık düzenlemelerinin temel özelliği daha önceden maruz kalınmış veya gerçek-
leşmesi kesin zararları dikkate almasıdır.  Karşılık ayırma uygulamalarının belirlenmesi
genellikle zordur. Örneğin, kredi zarar karşılıkları ilgili açık bir referansın mevcut olmadığı
durumlarda, denetim otoritelerinin desteklemesi ve mali ve muhasebe alt yapısının iyi
oluşturulması durumunda bankacılar ileriye dönük bir yaklaşım benimseyebilir. Genel olarak,
diğer unsurların eşit kabul edildiği durumlarda standart krediler için asgari gereklilikler diğer
unsurlar eşitken ekonomik büyümenin gerilediği dönemlerde daha çok karşılık ayrılmasını
gerektiren ileriye dönük bir yaklaşımın minimum gereklilikleri olarak kabul edilmektedir.
İleriye dönük yaklaşım sadece İspanya’da uygulamaktadır. İspanya asgari düzeyde ayrılması
gereken genel karşılıklara “istatiksel” karşılık zorunluluğu getirmiştir.  İstatistiksel karşılıklar
kredi kalitesinin bozulması durumunda kullanılmak üzere İspanyol bankalarının AB düzenle-
meleri ile uyumlu olarak karşılık ayırmalarına imkan tanımaktadır.

Çoğu ülke (Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan, Almanya, Hollanda ve İngiltere) dü-
zenlemelerinde bankaların uzun dönem özel karşılık ayırmaya izin verilmezken, bir kaç
ülkede bankacılık krizi yaşanması, (İspanya) süregelen banka yeniden yapılandırmaları,
birleşme ve devralmalara (Arjantin) ilişkin düzenlemelerde basiretli uygulamalara izin
verilmektedir. Bazı ülkelerde bu tür istisnalar için kanuni karşılıklar mevcutken, diğer
ülkelerde (Hollanda) bu durumların meydana gelmesini önleyen özel karşılıklar mevcuttur.
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Tablo 6. Kredi Sınıflandırması ve Krediler İçin Ayrılan Karşılıklar
Grup/Ülke İhtiyati Kredi Çeşidi

Sayısı
Vadesi
Geçen

Krediler

Özel İzlemede
Karşılıklar        Tahsilde
                           Gecikme
                                 (Ay)

Standart Altı
Karşılıklar        Tahsilde
                           Gecikme
                                  (Ay)

Şüpheli
Karşılıklar        Tahsili
                          Gecikme
                                (Ay)

Zarar
Karşılıklar     Tahsilde
                       Gecikme
                              (Ay)

G-10
Fransaa Evet 3 - -                       3 aya kadar -                             - 0-100                      - -                             -
Almanyab Evet 4 - -                                       - -                             - -                              - -                             -
İtalya Evet 5c - -                                       - -                             - -                              - -                             -
Japonya Evet 5 - -d                               3 aya kadar 15                6 aya kadare 70d                          - 100                        -
Hollanda Evet - - -                                       - -                             - -                              - -                             -
İngiltere Evet - - -                                       - -                             - -                              - -                             -
Amerika Evet 5f - -                                       - -                             - -                              - -                             -
G-10 Dışı -                                       -
Arjanting

  Teminatlı
  Teminatsız

Hayır
Hayır

5
5

1
1

3                                      -
5                                       -

12                          -
25                          -

25                          -
50                          -

50                          -
100                        -

Avustralya Evet -h | -                                       - -                             - -                             - -                             -
Brezilya Hayır 9 - -                                       - -                             - -                             - -                             -
Şili Hayır 5 - 0-5                                   - 5-39                       - 40-79                     - 80-100                   -
Çin Evet 5i 1 3                                      - 25                          3 75                        6 100
Çek Cumhuriyeti Hayır 5 1 5                                 1-3 20                          3-6 50                        6-12  100        12 aydan fazla
Hong Kong
  Tam teminatlı
  Yarı tem.ı/teminatsız

Evet
Evet

5
5

-
-

-                       12 aya kadar
-                         3 aya kadar

-                   12 aydan fazla
20-25k                   3-6

   -                         -
50-75k           6 aydan fazla

  -                          -
100                        -

Hindistan
 Teminatlı
 Teminatsız

Hayır
Hayır

4
-

0,25 -                                        -
-                                        -

10                          6-18
-                               -

20-50l               18 aydan fazla
100                      -

100                     mevcut
değil
  -                         -

Kore Cumhuriyeti Hayır 5 - 2                                       - 20                            - 50                        - 100                       -
Meksika Hayır 7m - -                                       - -                               - -                           -  -                         -
Rusya Federasyonu Hayır 4 1 -                                       - 20                            - 50                        - 100                       -
Suudi Arabistan Evet - - -                                       - -                               - -                           - -                           -
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Singapur Hayır 5 - -                                      - En az 10         3 ay veya daha
                           fazla

En az 50     3 ay veya daha
                               fazla

100 3 ay veya daha
         fazla

Güney Afrika Hayır 5 0,5 2                                    - 20                              - 50                             - 100                       -
İspanya Hayır 6 0,5-1,0 -                         3 aya kadar 10                        3-6 ay 25-10           6 aydan fazla 100       36 aydan fazla
WAMU Hayır 3 - -                                    -  -                        1-6 ay 100              6 aydan fazla -                           -

a. Krediler bankanın kredinin geri ödemesinde muhtemel risk görmeleri halinde şüpheli olarak sınıflandırılmakta veya kredi yasal prosedürlere tabi tutulmaktadır. Özel
izlemedeki krediler vadesi geçmiş krediler olarak nitelendirilmektedir.

b. Farkedilebilir riski olmayan krediler , artan gizli riskli krediler, takipteki kötü kredi olarak sınıflandırılan kredi. (örneğin zararlar).
c. Takipteki krediler kötü krediler, standart altı krediler, yeniden yapılandırılmakta olan krediler ve yeniden yapılandırılan krediler olmak üzere azalan derecede risk

gruplarına göre sınıflandırılmaktadır. Yüksek riskli ülkelerde teminatsız olarak verilen krediler takipteki kredi olarak nitelendirilmektedir. Kötü krediler ödeme güçlüğü
içinde olan borçlulardan olan alacaklardır. Standart altı krediler riskin en az yüzde 20’si 6-12 ay’dan fazla vadesi geçmiş kredileri olan geçici ödeme güçlüğü içinde olan
borçlulardan olan alacaklardır. Yeniden yapılandırmakta olan krediler birçok bankaya borcu olan ve geçen yıl borç ertelemesi için başvurmuş olan borçlulara ait krediler-
dir Yeniden yapılandırılan krediler geri ödeme için morotoryum verilen ve yeniden müzakere edilen kredilerdir.

d. Her kategoride son üç yıldan fazla sürede gerçekleşen gerçek zararlara dayanmaktadır.
e. Sınıflandırmanın kullanılması kanunen bağlayıcı değildir ancak denetimsel bir tavsiyedir.
f. Asgaride, bankalar bu 5 sınıflandırma kategorilerini kullanmalı, fakat başta vadesi geçen kredilerin sınıflandırılmasında olmak üzere daha fazla
       daha fazla kategori olması için bankalar teşvik edilmelidir.
g. Kamu sektörü kredilerini hariç tutmaktadır. Bankalar kredileri değil, borçluları sınıflandırmaktadır.
h. Değeri düşen aktifler tahakkuk etmemiş ve yeniden yapılandırılan kalemler olmak üzere gruplandırılmaktadır. Ayrıca anapara veya faizi 90 gün içinde ödenmemiş ancak

çok iyi teminatlandırılmış krediler vadesi geçmiş krediler kategorisinde sınıflandırılmaktadır.
i. 9 kategori  AA ( yüzde 0), A (yüzde 0,5)B (yüzde 1), C, (yüzde 3), D(yüzde 10), E (yüzde 30), F( yüzde 50), G (yüzde 70) ve H(yüzde 100)
j. Şu anda yüzde 1’den yüzde 100’e kadar bankalar tarafından karar verilmektedir. Denetim otoritesi muhasebe prensipleriyle uyumlu olarak
k. Sınıflandırılan kredilerin teminatlandırılmamış kısmı için özel karşılık ayrılmaktadır.
l. Kredinin teminatlandırılmış kısmı için ayrılan karşılıklar yüzde 20 oranındadır, eğer tahsili şüpheli kredi ise bir yıla kadar, bir ila 3 yıl arası ise yüzde 30 ve 3 yıldan fazla

süre için yüzde 50’dir.
m. 7 kategori ülke riski, mali risk, sektör riski, ve ödeme tecrübesine dayanmaktadır. Teminatlandırılmamış A-I krediler için yüzde 0,5 karşılık, A-2 krediler için yüzde 0,99,

B-I krediler için yüzde 20, C-I krediler için yüzde 20-40, C-2 krediler için yüzde 40-60, D krediler için, yüzde 60-90, ve E krediler için yüzde 100 karşılık ayrılması
gerekmektedir.

n. Bankalara bağımsız denetçilere danışmak suretiyle karşılık politikasını belirlemelerine imkan tanınmıştır.
o. Bankalara borçlunun  mali gücü, kredi değerliliği, ve/veya geri ödeme kapasitesine dayanarak hesapları sınıflandırması zorunludur. Anapara veya faiz ödemeleri üç ay

veya daha fazla geciken krediler takipteki kredi olarak sınıflandırılmaktadır.
p. Sadece geciken ödemeler değil, bütün aktifler 12 ay gecikmesi halinde şüpheli olarak sınıflandırılmaktadır.
q. Yüzde 0,5-1,0 “jenerik” karşılık “ödeme güçlüğü için istatistiksel karşılık” ile tamamlanmaktadır.
r. Şüpheli aktifler için 3 ay geciken ödemelerde yüzde 10, 6 ayı geçen ödemelerde yüzde 25, 12 ayı geçen ödemelerde yüzde 50, 18 ayı geçenler için yüzde 75, ve 21 ayı

geçenlerde yüzde 100 oranında karşılık ayrılmalıdır. İpotekler üzerinde geciken ödemeler daha fazla bir zamana tabidir.
s. Şüpheli krediler bir kredinin en az bir ödemesinin vadesinin 6 ay geçmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Teminatlandırılmamış kısmı derhal tam karşılığa tabi tutulmalı ve

geri kalan Tablo 3’de yer alan kurallara göre ayrılmalıdır.
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Tablo 7. Kredi Zararları İçin Genel Karşılıklar
Grup/Ülke

Genel karşılıklar
vergiden muaf

mıdır?

Genel karşılıklar
düzenleyici

sermayeye dahil
edilmekte midir?

Zorunlu asgari karşılıklar

G-10
Fransaa Hayır Evet Yok
Almanya Evetb Evet Yok
İtalya Evetc Hayır Sınıflandırılan kredilerin yüzde 1’i
Japonya Evet Evet Son 3 yıldan fazla bir süredir gerçek

zarara dayanmaktadır.
Hollanda Hayır Hayır Yok
İngiltere Hayır Evet Yok
Amerika Hayırd Evet Banka kredi portföyü ile ilişkili olarak

tahmin edilen kredi zararlarını ortadan
kaldıracak şekilde  yeterli karşılık

ayırmalıdır.
G-10 Dışı
Arjantin Hayır Evet Normal (standart) kredilerin yüzde 1’i
Avustralya Evet Evet Risk ağırlıklı kredilerin yüzde 0,5’i

bankanın kredi riski için ayırdığı genel
karşılıkların yeterliliği konusunda

kriter olarak kullanılmaktadır.
Brezilya Hayır Hayır Yok
Şili Evet Hayır Yok
Çin Evet, sadece zarar

niteliğindeki krediler
zarar yazıldığında

Kredi stokunun yüzde 1’i

Çek Cumhuriyeti Evet Evet Hiç
Hong Kong Hayır Evet Vadesi geciken kredilerin yüzde 1’i,

özel izlemedeki kredilerin yüzde 2’si
Hindistane Evet Evet Standart kredilerin yüzde 0,25’i
Kore Cumhuriyeti Hayır Evet Normal (standart) kredilerin yüzde

0,5’i ve özel izlemedeki yüzde 2’si
Meksika Hayır Evet Standart kredilerin yüzde 0,5’i
Rusya Federasyonu Hayır Evet Standart kredilerin yüzde 1’i
Suudi Arabistan Evet Evet Bilgi mevcut değildir.
Singapur Evet Evet Vergisel nedenlerle bankalar

sınıflandırılan kredi ve yatırımlarının
yüzde 3'ü oranında karşılık ayırmaya

teşvik edilmektedir.
Güney Afrika Hayır Evet Normal kredilerin yüzde 0,5’i
İspanya Kısmenf Evet Yüzde 0,5-1,0 oranında jenerik karşılık

acz hali için istatiksel karşılık ile
tamamlanmaktadır.

Batı Afrika Para  Bir. Evet Evet Bankaların takdirine bırakılmıştır.
a. Ülke riski için ayrılan genel karşılıklar hariçtir.
b. Özel karşılıkları aşmamak kaydıyla sadece gerçek zararlar için ayrılan karşılıklar vergiden düşülmektedir.
Gerçek zararların yüzde 40’ı net out ve bakiye krediye karşı ayrılan özel karşılıkla veya zarar yazılan kredinin
bir kısmı ile karşılaştırılmaktadır.
c. Genel ve özel karşılıklar kredi portföyünün yıllık yüzde 0,6 ila kümülatif yüzde 5’i sınırları arasında vergiden
düşülebilmektedir.
d. Küçük bankalar vergi kanununda belirtildiği üzere “rezerv yöntemi”ni kullanabilirler. Bu yöntemde takipteki
kredi vergi rezervi vergiden düşülebilmektedir.  Takipteki kredi vergi rezervi kredi zararlarını kredilere oranının
6 yıllık ortalamasına dayanmaktadır. Rezerv metodunu kullanmayan bankalar gerçek zararlarını bireysel
kredilerden çıkarabilirler.
e. Karşılıklar gelirin yüzde 5’inden ve kırsal bankaların avans ortalamasının yüzde 10’nundan fazla olamaz.
f. Sadece yüzde 1 “(generic) jenerik vergiden düşülmektedir.
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Tablo 8: Genel Karşılıkların Katkı I ve Katkı II Sermayeye Eklenme Limitleri

Genel karşılıklar
katkı I sermayeye

dahil midir?

Genel karşılıklar
katkı II sermayeye

dahil midir?

Basel Sermaye
Uzlaşısı’nda öngörüldüğü
üzere genel karşılıkların

katkı II sermayeye
eklenmesi risk ağırlıklı

aktiflerin yüzde 1,25’i ile
mi sınırlıdır?

G-10
Fransa Hayır Evet Evet
Almanya Hayır Evet Evet
İtalya Hayır Evet Evet
Japonya Hayır Evet Evet
Hollanda Hayır Hayır Mevcut değil
İngiltere Hayır Evet Evet
Amerika Hayır Evet Evet

G-10 Dışı
Arjantin Hayır Evet Hayır
Avustralya Hayır Evet Evet
Brezilya Hayır Hayır Mevcut değil
Şili Hayır Evet Evet
Çin Hayır Evet Hayır
Çek Cumhuriyeti Hayır Evet Evet
Hong Kong Hayır Evet Evet
Hindistan Hayır Evet Evet
Kore Cumhuriyeti Hayır Evet Evet
Meksika Hayır Evet Evet
Rusya Federasyonu Hayır Evet Evet
Suudi Arabistan Hayır Evet Evet
Singapur Hayır Evet Evet
Güney Afrika Hayır Evet Evet
İspanya Hayır Hayır Mevcut değil
Batı Afrika Para
Birliği

Evet Hayır Mevcut değil

            Özel zorunlu karşılıklar çoğunlukla küçük krediler (tüketici kredileri ve kredi kartları)
veya  ülke riskine maruz kalan krediler gibi özel kredi portföyleri için ayrılmaktadır. Bir çok
ülke (Avustralya, Fransa, Güney Kore, Hollanda, Suudi Arabistan, Singapur) küçük krediler
için karşılık ayrılmasını ve sınıflandırılmasını şart koşmamakta, bunun yerine toplulaştırılmış
bazda ele alınmasını gerektirmektedir. (Tablo 9). Avustralya’da, düzenlemeler yönetimin
küçük tüketici kredilerinin portföy bazında ele almalarına izin vermektedir. Genel mevcut
uygulama, 180 günü geçen vade aşımında zarar yazılması ve dolayısıyla özel karşılık ayırma
uygulamasına gidilmemesidir. Az sayıda ülkede (Arjantin, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda,
İspanya) ülke riski için ayrı karşılık uygulamaları bulunmaktadır. Hollanda’da ülke riski için
özel karşılık uygulaması ve sermaye zorunluluğu bulunmaktadır
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Tablo 9: Ülke ve Bireysel Kredi Riski
Grup/Ülke Ülke ve

bireysel kredi
riski için
kriterler
mevcut
mudur?

Kriterin yapısı Diğer portföy
bölümleri

G-10
Fransa Evet 1995’den beri ihtiyari, karşılık ülke

riskinin yüzdesi olarak ayrılmaktadır.
Tüketici ve küçük
krediler toplu olarak
incelenmiştir.

Almanya Evet Ülke riskini hesaplamak için özel
standardize edilmiş risk karşılığı
ayrılmaktadır.

Benzer tüketici
kredileri için toplu
olarak standardize
edilmiş karşılık
ayrılmaktadır.

İtalya Evet Düzenleyici sermayeden çıkarılacak
ülke riskinin değerini tahmin etmek
için iki yöntem kullanılmaktadır.
Basitleştirilmiş yöntem riskli ülkelerde
küçük riskleri bulunan bankalarda
uygulanmakta olup, bu yöntemde
riskli ülkelerdeki muhabirlerinde
teminatlandırılmamış bilanço içi ve dışı
risklerin nominal değeri üzerinden
standart bir indirimi öngörmektedir.
Analitik yöntem ülkeleri sıralama
prosedürlerine dayanarak 7 kategoriye
ayırmakta ve her kategori için değer
ayarlama yüzdesi belirlenmektedir.

Japonya Evet Karşılıklar beklenen kredi zararına
göre hesaplanmaktadır.

Krediler bireysel
olarak sınıflandırıl-
maktadır.

Hollanda Evet Ülkeler dört risk grubunda sınıflandı-
rılmakta ve karşılıklar yüksek risk
kategorisine göre ayrılmaktadır.

Bireysel krediler
toplu bazda
(pooled basis)
 değerlendirilirken,
ticari krediler bireysel
bazda
değerlendirilmekte-
dir.

İngiltere Hayır
Amerika Evet Bir ülkenin politik, sosyal ve ekonomik

durumu  borçluların borçlarını
ödemesinde engel teşkil ediyorsa veya
ödemelerde kesinti olması halinde
Amerikan bankacılık otoriteleri
kredileri Diğer Transfer Risk
Problemleri olarak göstermekte ve
standart altı, değeri düşürülen veya
zarar olarak sınıflandırmaktadır.
Acentalar Dağıtılmış Transfer Risk
Rezervi (Allocated Transfer Risk
Reserve) özel uluslar arası krediler için
gerekli olup olmadığını belirlemekte-
dir.

Bireysel krediler
(tüketici kredileri,
kredi kartları ve
gayrimenkul
teminatlı krediler
dahil olmak üzere)
vadesinde ödenme-
miş (delinquency)
statüye dayanarak
sınıflandırılmaktadır.
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Tablo 9. Ülke ve Bireysel Kredi Riski (Devam)
Arjantin Evet Yatırım için derecelendirmeyen

(Noninvestment grade countries)
ülkeleri için yüzde 100 sermaye
zorunluluğu yatırım için derecelendiri-
len (investment grade countries)
ülkeler için normal kurallar bulun-
maktadır.

Bütün finansman
bireysel olarak
sınıflandırılmakta,
toplu bazda bir
uygulama bulunma-
maktadır.

Avustralya Hayır
Brezilya Hayır
Şili Evet Tüketici kredileri ve

gayrimenkul rehni
için özel kurallar
bulunmaktadır.

Çin Evet
Çek Cumhuriyeti Hayır Bankalar bir krediyi sınıflandırırken dış

politik ve ekonomik faktörleri göz
önünde bulundurmalıdır. Ülke riski de
sermaye zorunluluğu için risk
ağırlıklarında gösterilmektedir.

Hong Kong Hayır Bankalar tüketici
kredileri için toplu
bazda yaklaşım
benimsenmektedir.
Örneğin kredi
kartları.

Hindistan Hayır Merkezi hükümet
tarafından garanti
verilen krediler için
karşılık ayrılmamak-
tadır.

Kore Cumhuriyeti Hayır Küçük krediler
(tüketici ve kalkınma
kredileri) toplu bazda
değerlendirilmekte-
dir.a

Meksika Hayır Gayrimenkul rehni ve
tüketici kredileri
toplu (pooled) bazda
değerlendirilmekte-
dir.

Rusya Federasyonu Evet Ülke risk için özel bir zorunluluk
bulunmamaktadır.

Sendikasyon
kredilerinde
karşılıklar garanti
altına alınmamış
kısım için ayrılırken,
garanti altındaki
kısım için yüzde 20
oranında karşılık
ayrılmaktadır.

Suudi Arabistan Hayır Bazı bankalar
bireysel ve kredi
kartları da dahil
olmak üzere tüketici
kredileri için toplu
bazda yaklaşımı
benimseyebilir.
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Tablo 9. Ülke ve Bireysel Kredi Riski (Devam)

Singapur Hayır Bölgesel bankalar bölge ekonomile-
rinden kaynaklanan potansiyel
risklere karşı karşılık ayırmaktadır.
Singapur’da faaliyet gösteren
yabancı bankalar  ülke riskine göre
karşılıkları genellikle genel
merkezlerinin politikalarına göre
belirlemektedir.

Bankalar genellikle
bireysel krediler için
genel karşılıkları toplu
bazda ayırmaktadır.

Güney Afrika Hayır
İspanya Evet Yüksek derecede şüpheli olarak

sınıflandırılan ülkeler için karşılıklar
ilk yıl yüzde 50’den , ikinci yıl için
yüzde 75’den ve üçüncü yıl için
yüzde 90’ndan az olmamalıdır.
Şüpheli olarak sınıflandırılan ülkeler
için ilk yıl için yüzde 20, ikinci yıl
için yüzde 35’den az olmamalıdır.
Geçici zorluklarla karşılaşılan
ülkelerdeki riskler için yüzde 15’den
az olmamak koşulu ile karşılık
ayrılmaktadır.

Batı Afrika Para Birliği Evet Yerel ülke riski için karşılık
ayrılması ancak, belli koşullar altında
isteğe bağlıdır. Diğer ülke risk
karşılık ayırma kriterleri bankalara
bırakılmış, ancak 3 aydan fazla
gecikmiş tahakkuk etmiş faizler için
mutlaka tam karşılık ayrılmalıdır.

Şüpheli müşterilere ait
bilanço dışı yükümlülük-
ler için de karşılık
ayrılmalıdır.

a. Merkezi ve yerel hükümetlere açılan krediler, geri çağrılabilir krediler (call loans,) geri satın alım
anlaşmaları kapsamındaki tahviller ve bankalararası krediler.

           IX. İzleme ve Yaptırım

Bu bölümde, denetim otoritelerince raporlanan yaptırımlar incelenmektedir. Bu ne-
denle üçüncü kişilerin değerlendirmelerine yer verilmemektedir. Düzenlemelere ilişkin
yaptırımlar denetim otoritelerinin günlük olarak karşılaştıkları hassas bir konudur. Yönetim
sadece idari kuralların uygulanmasından ibaret değildir, banka denetim otoritelerinin se
süreçte etkin bir şekilde rol alması gerekmektedir. Denetimin etkin olması için sözlü ikna
(moral suasion) ile müeyyide ve cezalar dahil olmak üzere denetimsel gücün doğru bileşimi-
nin yapılması gerekmektedir. Denetim otoritelerinin kuralların uygulamasında esnek
davranmaları, kendi kredibilitelerinin ve piyasa disiplininin azalmasına neden olabilmektedir.

Bir çok ülkede, kredi sınıflandırması ve karşılık ayırma süreci, subjektif değerlendir-
melere tabidir. Özellikle bankaların kendi sınıflandırma ve karşılık ayırma kriterlerini
kullandığı durumlarda söz konusu subjektif değerlendirmeler daha çok yapılmaktadır.
Bankalara tanınan bu esneklik, kredi sınıflandırmasının ve kredi zararları için doğru karşılık
ayrılmadığı durumlarda müeyyide ve cezaların kısıtlı olarak uygulanmasına neden olmaktadır.
Denetim otoriteleri bu durumda sınıflandırma ve karşılık ayırma kurallarını yürütülmesinde
ceza ve müeyyide uygulamak yerine daha çok sözlü ikna ya da yaptırım uygulayacaklarına
dair tehditle yetinmektedir.
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Bir çok ülkede, denetim otoriteleri kredi sınıflandırması ile karşılıkların yeterli düzey-
de ayrılıp ayrılmadığı hususlarını değerlendiren ve izleyen mekanizmalara sahiptir. Bir çok
denetim otoritesi aylık ve üç aylık bağımsız denetim yaparken, iç denetimlere daha çok
güvenilmektedir. Bazı düzenlemelerde yıllık denetim yapılması öngörülürken, çoğu düzenle-
mede bankanın büyüklüğüne veya ekonomik koşullara göre daha esnek hükümler mevcuttur.

İngiltere gibi ülkelerde, denetim otoriteleri bankaların manüellerini, iç kontrol sistemi-
ni, operasyonel politikaları ile kredi kontrol ve izleme sistemlerini periyodik olarak gözden
geçirmektedir. Değerlendirme aşamasında genellikle Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere’de
olduğu gibi bağımsız denetçiler de yer almaktadır.

Arjantin, Brezilya, Fransa ve İspanya’da uygulanan bir başka ilginç yaklaşım ise, ör-
neğin, kredi kayıtlarının, kredi portföylerinin izlenmesi ve takibinde kullanılmasıdır. Bir
örnek vermek gerekirse,  Arjantin bankaları kredi portföylerinin gelişimi ve içeriği hakkında
her ay kredi kayıtlandırılması için raporlama yapmak zorundadırlar. Brezilya’da merkez
bankası, en az 2500$ yükümlülüğü bulunan bütün banka müşterilerinin kredi operasyon
bilgilerini aylık bazda toplamak için bir kredi risk merkezi kullanmaktadır. İspanya merkez
bankası da, toplam 76,000 peso üzerinde işlem yapan bütün müşterilerin kredi operasyon
bilgilerini aylık bazda toplamak için bir kredi risk merkezini kullanmaktadır. Fransa ve
İtalya’da hem iç hem de bağımsız denetim için kredi kayıtları bir denetim aracı kullanılmak-
tadır.

Kredi sınıflandırılması ve karşılık ayrılmasının doğru şekilde yapılmaması denetim
otoritelerinin, hissedarların ve genel olarak piyasanın yanlış bilgilendirilmesine neden
olmaktadır. Bir çok düzenlemede söz konusu duruma karşı özel yaptırımların bulunmadığı
görülmektedir. Bundan dolayı denetim otoriteleri Bankalar Kanunu, Ticaret Kanununda yer
alan hükümler uyarınca yanlış yapılan eylemlerin düzeltilmesine yönelik olarak belli
yaptırımlar uygulayabilmektedir.

Şirketler Kanuna göre, müdürlere ve denetçilere, mali bilançoların, bankanın mali du-
rumunu açıklıkla yansıtıp yansıtmadığını belirlemek için belli haklar tanımaktadır. Bankacılık
ve mali sektörle ilgili mevzuatta ihtiyatlı düzenlemelerin ihlal edilmesi halinde belirli
müeyyideler getirilmiştir. (Tablo 10). Hong-Kong’da diğer bir çok yerde olduğu gibi,
Bankalar Kanunun herhangi bir hükmünün ihlalinde para cezası, hapis cezası veya her ikisi
birlikte uygulanmaktadır. Fransa’da, karşılıkların gerekenden az ayrılması, 1966 Ticari
Şirketler Yasasında yer alan hükümler uyarınca kamuoyuna adil ve doğru bilgilendirme
yapılmasını etkilediğinden suç teşkil etmektedir. Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, ve Batı
Afrika Para Birliği Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanununda benzer hükümler yer almaktadır.

Denetim otoriteleri tarafından uygulanacak cezalar suçun ağırlığına göre belirlenmekte
ve çeşitlilik göstermektedir. Eğer suç küçük kabul edilirse sadece sözlü ikna ile
yetinilebilirken, özellikle, bankanın varlığını sürdürmesine ilişkin bir tehdit içeren daha büyük
suçlarda- bankanın lisansı iptal edilebilir. Diğer cezalar, para cezaları -sermaye hesaplamasın-
da bankanın genel karşılıklarının ayrı tutulması-(Fransa), düzeltilmiş bilançonun tekrar
yayınlanması, zorunlu sermaye miktarının yükseltilmesi, bankanın lisansının dondurulması,
bankanın koruma altına alınması olarak sıralanabilir.

Bazı ülkelerde, cezalar banka yöneticileri ve müdürlerine de uygulanmaktadır. Bu gibi
durumlarda cezalar, para cezaları, geçici yetki alımı, rütbe indirimi, işten çıkarma veya
tutuklama olabilmektedir. Buna ek olarak nihai mali bilançonun hazırlanmasını etkileyen bir
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ihlal meydana geldiğinde denetçinin de sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. (Almanya’da
olduğu gibi). Bu gibi durumlarda, para cezası uygulanmakta ve denetçilerin ileriki tarihli
işlerden ihracı söz konusudur.

 Tablo 10. Yaptırım Güçleri
Ülke/Ekonomi Kredilerin tam olarak

sınıflandırılamamasın-
dan veya karşılıkların
doğru tahmin
edilmeyişinden dolayı
hangi tür yasal
cezalandırmalar
mevcuttur?a

Kanun ihlali mali
cezalara yol açmakta
mıdır? Yöneticilerin
işten atılmasına yol
açmakta mıdır? Diğer
cezalar nelerdir?

Bu tür cezalar son 5
yılda uygulanmış
mıdır?

G-10
Fransab Genel Evet Evet
Almanya Hedeflenen Evet Hayır
İtalya Genel Evet (sadece mali cezalar) Evet
Japonya Genel Evet Hayır
Hollanda Genel Hayır Hayır
İngiltere Hedeflenenc Hayır Mali ceza yoktur.
Amerika Genel Evet, kanun ihlali

güvenilir ve emin olmayan
uygulamalara yol açacak
kadar önemli ise.

Evet

G-10 Dışı
Arjantin Genel Evet Mevcut değil.
Avustralya Genel Evet Hayır
Brezilya Genel Evet Evet
Şili Genel Evet Hayır
Çin Genel Evet Evet
Çek Cumhuriyeti Hedeflenen Evet Evet
Hong Kong Genel Evet Hayır
Hindistan Hiçd Mevcut değil Mevcut değil
Kore Cumhuriyeti Hiç Mevcut değil Mevcut değil
Meksika Genel Evet Evet
Rusya Federasyonu Genel Evet Evet
Suudi Arabistan Genel Evet Evet
Singapur Hedeflenen Evet Hayır
Güney Afrika Genel Evet Hayır
İspanya Hedeflenen Evet Hayır
Batı Afrika Para
Birliği

Genel Evet Evet

a. Genel cezalar yanlış bilgilerden, hedeflenen cezalar sınıflandırma ve karşılık ayırma hatalarından kaynaklan-
maktadır.
b. Fransa’da denetim otoritesi sınıflandırma ve karşılık ayırma gerekli görüldüğünde bir bankaya
c. İngiltere’de doğru yapılmayan sınıflandırmalar 1 Aralık 2001’den geçerli olmak üzere para cezasına tabidir.
d. Bankalara Haziran 2001’den itibaren Bankacılık Düzenleme Kanunu çerçevesinde yanlış sınıflandırma ve
karşılık oranlarının yanlış tahmin edilmesinden kaynaklanan para cezalarının Hindistan Rezerv Bankası
tarafından uygulanacağını belirtilmiştir.

X. Kredi Zarar Karşılıkları İçin Vergi Uygulaması

Kredi zararlarının vergiden düşülebilmesi kredi zararları için yeterli düzeyde karşılık
ayrılmasında teşvik edici olmaktadır. Buna bağlı olarak kredi zararlarının vergiden düşebil-
mesine bağlı olarak ayrılan karşılıklarda büyük artış olması ile çok kısıtlayıcı vergi kuralları
getirilmek suretiyle kredi zararları için düşük karşılık ayrılması arasındaki dengenin iyi
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kurulması gerekmektedir. Sermaye düzenlemeleri için banka kredilerinin risk sınıflandırması
konusunda uluslararası entegrasyonun artması daha etkin muhasebe ve kredi karşılıklarının
vergilendirmesi ile ilgili düzenlemelere uygun ortamı hazırlamaktadır. Banka denetim
otoriteleri ve maliye yetkililerinin banka portföylerindeki kötüleşmeyi doğru bir şekilde
değerlendirme konusundaki ortak çıkarları kredi zarar değerlemesine ilişkin ihtiyatlı ve mali
düzenlemelerin yapılmasına imkan tanımaktadır.

Kredi zararlarının vergiden düşülebilmesi için genel olarak 3 yaklaşım mevcuttur:

 “zarar yazma yaklaşımında”, kredilerin tahsil edilemeyeceği kesinleştiğinde ve banka
hesaplarına zarar olarak kaydedildiğinde vergiden düşülebilmektedir. .

 “özel karşılık yaklaşımında” özel karşılıklar tam ya da kısmen vergiden düşülebilmekte-
dir.

 “genel karşılık yaklaşımında” bankalar seçilmiş krediler üzerinden daha önceden
belirlenmiş oranlar kapsamında ayırdıkları genel karşılıklar için vergi indirimi alabilmek-
tedir.

Zarar yazılması yaklaşımı, düzenlemelerin bankalara kredilerini yazmalarına izin ver-
mediği durumlarda çok kısıtlayıcı bir yaklaşım olabilmektedir. Çoğu ülkede yargı sistemleri-
nin etkin olarak işlemeyişi zararların gelir tablolarında yansıtılmasını erteleyebilmektedir.
Kısmı zarar yazmaya izin verilmesi bu düzenlemenin özel karşılık yaklaşımına benzemesine
neden olacaktır.

Zarar yazma ve özel karşılık yaklaşımları en yaygın kullanılan yaklaşımlardır. Zarar
yazma yaklaşımı Avustralya, Kore, ve ABD’de kullanılmaktadır (Tablo 11). Özel karşılık
yaklaşımı bu araştırmaya konu olan ülkelerin hemen hemen tamamında kullanılmaktadır.
Karşılıkların vergiden düşülmesini sınırlayan düzenlemelerin olduğu bir kaç ülke dışında
karşılıkların miktarı konusunda esneklikler mevcuttur. Karşılıkların vergiden düşülmesini
sınırlayan ülkeler arasında, Hindistan, yıllık gelirin yüzde 5’ine kadar, veya Hindistan Merkez
Bankası tarafından şüpheli görülen veya zarar olarak kaydedilen aktiflerin yüzde 5’inin
vergiden düşülmesine imkan tanımaktadır. Kore’de asgari düzenleyici rasyo kadar, Güney
Afrika’da sermayenin ve şüpheli kredilerin faizlerinin toplamının yüzde 25’i vergiden
düşülebilmektedir. Çin’de toplam kredilerin yüzde 1’i vergiden düşülebilirken bu oran tekrar
gözden geçirilmektedir.

Genel karşılık yaklaşımı çok yaygın değildir. Bu yaklaşım Çek Cumhuriyeti’nde, Al-
manya’da, İtalya’da ve Singapur’da kullanılmaktadır. Genel karşılıkların vergiden düşülebil-
mesi için her zaman limitler tanımlanmaktadır. Almaya özel karşılıklar için bir limit belirle-
mezken, genel karşılıklar için son 5 yıldaki ortalama kredi zararlarının yüzde 60’ını geçmeme
şartını getirmiştir. İtalya kredi zarar karşılıklarının toplam kredilerin yüzde 5’inden az
olmaması kaydıyla özel ve genel karşılıkların vergiden düşülmesi için toplam kredilerin yüzde
0.5’ine eşit kümülatif bir limit belirlemiştir. Fransa’da ülke riski kategorisinde yer alan
yabancılara verilen krediler için ayrılan karşılıkların vergiden düşülmesine imkan tanınırken
genel karşılıklar hariç tutulmuştur. Genel olarak anlaşıldığı üzere tahakkuk etmiş aktifler
üzerinden alınan gelirler vergilendirilmemektedir.

G-10 ülkeleri dışında, Çek Cumhuriyeti’nde kredi toplamının ve kredi garantisinin
yüzde 2’si tavan olarak kabul edilip kredi sınıflandırmasına bağlantılı olarak özel karşılıklar
için vergi indirimi için bir cetvel kullanılır (Tablo 11). Genel karşılıklar için vergi indirimi
yoktur. Singapur’da banka kredileri ve yatırım portföylerinin yüzde 3’ü oranında genel
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karşılıklar için vergiden düşebilme limiti mevcutken, özel karşılıklar tümüyle vergiden
düşülebilmektedir. Suudi Arabistan ve İspanya’da özel ve genel karşılıklar için banka denetim
otoriteleri tarafından verilen herhangi bir limit bulunmamaktadır.

Banka denetim otoritelerinin talebi üzerine kredi zarar karşılıkları artışları her zaman
vergiden düşülememektedir. Banka denetim otoriteleri ve maliye otoriteler arasındaki
koordinasyon çerçevesinde bankanın gelir tablosunda ve bilançosunda işlemiş olan, ilave
karşılıkların vergiden düşülmesine ilişkin herhangi bir kural bulunmamaktadır. Karşılıkların
vergiden düşme limitleri genellikle vergi kesintisindeki limitler genel olarak banka denetim
otoritelerinin ilave karşılık ayırma taleplerine bakılmaksızın belirlenmektedir.

             XI. Kamuoyu Bilgilendirmesi

    Bankalara aldıkları riskler, gerçekleştirdikleri faaliyetlerinin sonuçları ve gelecekteki
projeleri için bilgilendirme zorunluluğu getirilmesi, bankaların daha ihtiyatlı davranmalarını
sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte bilgilendirmelerin kapsamı ve piyasa disiplini,
ekonominin derinliğine ve piyasa kurallarına açık olmasına bağlıdır. Bu çalışmada yer alan
kredi sınıflandırması ve karşılık ayırma kuralları arasındaki farklılıklar göz önünde bulundu-
rularak, bankaların muhasebe, risk yönetim politikaları ve maruz kaldıkları riskler hakkında
kapsamlı bilgilendirme yapmaları büyük önem taşımaktadır.3

           Bu çalışmaya konu olan ülkelerde kredi kalitesine ilişkin yapılan bilgilendirmelerde
farklılıklar olduğu görülmektedir. Çoğu G-10 ülkesinde bankalar kredi portföylerinin
nitelikleri hakkında kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapma sorumluluğu bulunmamaktadır.
Çoğunlukla özel sınıflandırma yapılması gerektiğinde, denetim otoriteleri bankaların bunları
açıklamasına gerek görmemektedir. (Tablo 12). ABD ve Japonya’da bankaların sadece
tahakkuk ettirilemeyen kredilerin miktarını açıklama zorunluluğu bulunmaktadır. Kredilerin
nitelikleri ile ilgili yapılan detaylı bilgilendirmeler gizli olarak kabul edilmekte- sadece piyasa
koşullarının zorlaması halinde yatırımcılara ve piyasaya daha fazla bilgi verilmektedir. Bir
çok ülke daha önceden belirtilen Basel Komite tavsiye kararlarına uyum sağlamak için
bilgilendirme kurallarını geliştirmek zorundadır.

  G-10 dışı ülkelerde, kredi kalitesine ilişkin yapılan bilgilendirmeler çeşitlilik göster-
mektedir. Halen bankalar kredi portföylerine ilişkin bazı bilgileri kamuoyuna açıklamakla
yükümlü olmakla birlikte, söz konusu bilgilendirmelerin içeriği denetim otoritelerine yapılan
raporlamalar kadar kapsamlı değildir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti’nde  bankaların 3 ayda bir
kredi portföylerindeki standart ve sınıflandırılmış krediler ile bunlar için ayrılan karşılıklar
hakkında bilgilendirme yapmalarını zorunludur. Hindistan ve Suudi Arabistan’da ise
bankaların takipteki krediler hakkında bilgilendirme yapmaları zorunlu tutulmuştur. Singa-
pur’da  bankaların takipteki kredileri de kapsamak üzere sınıflandırılmış krediler ile canlı
ancak borçlunun mali durumu ve para akışındaki zayıflıklara bağlı olarak sınıflandırılmış
krediler hakkındaki bilgilendirme yapmaları zorunludurlar. İspanya’da kredi sınıflandırılması
ve karşılıklar hakkında 2000 yılı bilançolarında açıklama zorunlulukları getirilmiştir. Diğer
düzenlemelerde (Rusya Federasyonu, Batı Afrika Para Birliği) bilgilendirme yapılmasına
ilişkin bir zorunluluk getirilmemiştir. Avustralya ve Kore’de muhasebe standartlarında
bankaların kredi portföylerinin dağılımının açıklanması zorunlu olması öngörülmüştür.
Genellikle, kredi portföyleri hakkında banka denetim otoritelerine yapılan bilgilendirmeler
piyasa ile paylaşılmamaktadır.
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  Tablo 11: Özel ve Genel Karşılıklar Vergiden Düşülebilir mi?
Grup/Ülke Özel karşılıklar

vergiden düşülebilir mi?
Bu tür indirimler

için limit var
mıdır?

Genel karşılıklar
vergiden düşülebilir

mi?

Bu tür indirimler için
limit var mıdır?

Diğer karşılıklar vergiden
düşülebilir mi?

Fransa Evet Hayır Ülke riski dışında hayır Evet
Almanya Evet Hayır Evet Son 5 yılda ortalama

kredi zararlarının
kredileri oranı yüzde 40
oranında azalmıştır.

Evet, eğer ilave özel karşılıklar
gerekirse.

İtalya Evet Hayır Evet Her yıl kredi portföyün-
den

Japonya Evet Evet Evet Son üç yıldan fazla
süredir gerçek zararlar
üzerinden hesaplanmak-
tadır.

Evet

Hollanda Evet, sadece iyileşme
imkanı olmayan vak’alar
için

Hayır Hayır Hayır

İngiltere Evet Hayırd Hayır Mevcut değil n.a
Amerikaa Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil n.a
G-10 Dışı
Arjantin Evet Evet Hayır Mevcut değil n.a
Avustralya Evet, fakat sadece zarar

yazmak için
Hayır Hayır Hayır

Brezilya Evet, fakat sadece Hayır Evet
Şili Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil n.a
Çin Sadece krediler zarar

yazıldığı zaman. Yeni
politikalar incelenmekte-
dir.
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Tablo 11: Özel ve Genel Karşılıkların Vergiden Düşülebilir mi? (Devam)
Grup/Ülke Özel karşılıklar vergiden

düşülebilir mi?
Bu tür indirimler için

limit var mıdır?
Genel karşılıklar vergiden

düşülebilir mi?
Bu tür indirimler için

limit var mıdır?
Diğer karşılıklar

vergiden düşülebilir mi?
Çek cumhuriyeti Evet Evet Kredi ve kredi

garantilerinin yüzde
2’sine kadar

Hayır

Hong Kong Evet Hayır Hayır Hayır
Hindistan Evet Gelirlerin yüzde 5’ine,

aktiflerin yüzde 3’üne
kadar

Hayır Evet, sınırlamalara tabidir.

Kore Evet Asgari düzenleyici
rasyoya kadar

Hayır Hayır

Meksika Evet Hayır Evet
Rusya Federasyonu Evetb Hayır Hayırc Vergi kanunlarına tabidir.
Suudi Arabistan Evet Hayır Evet Evet
Singapur Evet Hayır Evet Hayır
Güney Afrika Evet Şüpheli kredilerin faiz ve

sermaye de dahil olmak
üzere yüzde 25’ine
kadar,

Hayır Evet

İspanya Evet Hayır Kısmen n.a
WAMU Evet Vergi otoritelerinin

kontrolüne tabidir.
Olay bazında Evet, eğer ilave özel

karşılıklar bankacılık
komisyonu tarafından
gerekiyorsa.

a. Küçük bankalar vergi kanununda tanımlandığı üzere rezerv metodunu seçebilirler.
b. 2.3 ve 4. Kategoride sınıflandırılan zarar karşılıkları vergiden düşülebilmektedir.
c. Grup 1’deki karşılıklar (genel karşılıklar) emre yazılı senetler üzerinden ayrılan karşılıklar, devlet tarafından garanti verilen krediler, Maliye Bakanlığı, Rusya Federasyo-

nunun , yerel otoriteler, ve teminatlandırılmamış krediler (interbank kredileri ve mevduatları hariç) vergiden düşülmemektedir.
d. Aşırı olmamak kaydıyla.
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Karşılıklara ilişkin yapılması öngörülen bilgilendirmelere ilişkin düzenlemelerin daha
homojen bir yapıda olduğu gözlemlenmektedir. Çoğu ülkede, bankaların ayırdıkları karşılık
ve yıl içinde tahakkuk eden miktarlar için karşılık ayırmaları şart koşulmaktadır. Bankaların
ayrıca zarar yazdıkları kredilerin detayları ile zarar yazılan kredilerden geçen yıla göre
iyileşme miktarları hakkında bilgilendirme yapmaları talep edilmektedir. Güney Afrika’nın
muhasebe standartları hakkındaki bilgilendirme standartlarında -bankalar dahil bütün
şirketleri içermektedir- muhasebe politikaları ve kredi nitelikleri hakkında kapsamlı ve detaylı
bilgilendirme yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Tablo 12. Kredi Sınıflandırmasına İlişkin Kamuoyu Bilgilendirmesi

Grup/Ülke
Kredi sınıflandırmasına ilişkin

kamuoyu bilgilendirmesi gerekli
midir?

Eğer gerekli ise, ne kadar
sıklıkta yapılmalıdır?

G-10
Fransa Evet Yılda bir kere
Almanya Hayır -
İtalya Evet 6 ayda bir
Japonya Evet 6 ayda bir
Hollanda Hayır -
İngiltere Hayır -
Amerika Hayır n.a

G-10 Dışı
Arjantin Evet Ayda bir
Avustralya Evet 6 ayda bir
Brezilya Evet 6 ayda bir
Şili Hayır -
Çin Evet, seçmeli olarak yapılmaktadır

ve bilgilendirme yapılması için
önemli teşvikler mevcuttur.

-

Çek Cumhuriyeti Evet 3 ayda bir
Hong Kong Hayır -
Hindistan Evet 3 ayda bir
Kore Cumhuriyeti Evet 3 ayda bir
Meksika Evet Mevcut değil.
Rusya Federasyonu Hayır -
Suudi Arabistan Evet 3 ayda bir
Singapur Evet Değişmektedir.a

Güney Afrika Evet Yılda bir kere
İspanya Evet Yılda bir kere
Batı Afrika Para Birliği Evet Yılda bir kere
a.Yerel olarak bankalar bu tür bilgiyi yılda iki kere raporlarken, yabancı banka şubeleri yıllık bazda yap-
maktadır. Ayrıca, bölgesel ülkelere ait toplam riski ile yerel bankaların takipteki kredi rasyolarına ilişkin
bilgilendirmeler üç ayda bir yapılmaktadır.

Banka denetim otoritelerine banka bilgilendirmelerini düzenlemeleri için yetki veril-
mediği halde, bu otoriteler bilgilendirmelerin yeterliliği ve kredi kalitesi hakkındaki bilginin
doğruluğunun incelenmesi sürecinde yer almaktadır. Bağımsız denetçiler bankanın mali
bilgilendirmelerinin yapılmasında önemli bir rol oynamalarına rağmen, banka denetim
otoriteleri de bankanın gerçek mali durumunun bilgilendirmede yansıtılmasını sağlamaktadır.
G-10 ülkeleri arasında, sadece Fransa, Birleşik Devletler ve Japonya’da düzenleyiciler
bankaların bilgilerini periyodik olarak kontrol etme yetkisine sahiptir. Ayrıca Fransa’da
düzenleyiciler, bankaların hataları düzelttikten ve eksiklikleri tamamladıktan sonra  düzeltil-
miş bilançolarını tekrar yayınlamaya zorlayabilir. Çek Cumhuriyeti ve İspanya’da banka
denetim otoriteleri sadece bankanın muhasebe standartlarıyla uyumunu kontrol etmekle



Dünya Bankası

136

kalmayıp, bilgilendirme için gereken hususları da düzenlemektedir. Ayrıca şeffaflığın
sağlanmasına ilişkin hususların düzenlenmesinden de sorumludur.

Bir çok ülkenin Bankalar Kanununda (Kore, Meksika, Rusya Federasyonu) banka de-
netim otoriteleri doğru olmayan bilgilendirmeleri yapanlar hakkında ceza uygulayabilmekte-
dir. Pratikte bir çok G-10 veya G-10 dışı ülkelerdeki banka denetim otoriteleri bilgilendirme
zorunluluklarını ihlal edenlere ceza uygulamamaktadır. Temelde diğer yasal otoriteler
bankaları yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı dava edebilmektedir.

           XII. Bağımsız Denetçilerin Rolü

Bu çalışmada yer alan bir çok ülkede bağımsız denetçilerin kredi portföyleri ve  şüp-
heli aktifler için ayrılan karşılıkların yeterliliğini incelemeleri yasal bir zorunluluktur.
Genellikle bankalar bağımsız denetçiler tarafından yılda bir defa denetimden geçmektedir.
Bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimler her düzenleyici sistemin çok önemli bir
unsuru olmasına rağmen, bunların niteliği ve güvenirliliği giderek daha çok sorgulanmaya
başlanmıştır. Bağımsız  denetçilerin  müşterilerinden  hizmetleri  karşılığı  aldıkları  ödemeler

Tablo 13. Bağımsız Denetçilerin Rolü, Sorumlulukları ve Uygulanan Cezalar

Grup/Ülke
Bağımsız denetçilerin

kredi zarar karşılıklarının
yeterliliklerini değerlen-
dirmelerine yasal olarak

gerek var mıdır?

Bağımsız denetçiler
karşılıkların yanlış

denetiminden dolayı
cezalandırılabilir mi?

Herhangi bir bağımsız
denetçi son beş yılda
karşılıkların yanlış

denetiminden dolayı
cezalandırıldı mı?

G-10
Fransa Evet Evet Evet
Almanya Evet Evet Hayır
İtalya Hayıra Evet Mevcut değil
Japonya Evetc Evetd Hayır
Hollanda Hayıra Evet Hayır
İngiltere Hayıra Evetb Mevcut değil
Amerika Hayıra Evetb Mevcut değil
G-10 Dışı
Arjantin Evet Açık değil Mevcut değil
Avustralya Evetb Evet Hayır
Brezilya Evet Evet Evet
Şili - - -
Çin Hayır Açık değil Hayır
Çek Cumhuriyeti Evet Evet Evet
Hong Kong Evet Evet Hayır
Hindistan Evet Açık değil Mevcut değil
Kore Cumhuriyeti Hayır Mevcut değil Mevcut değil
Meksika Evet Açık değil Hayır
Rusya Evet Evet Mevcut değil
Suudi Arabistan Evet Evet Hayır
Singapur Evet Evet Evet
Güney Afrika Evet Evet Hayır
İspanya Evet Evet Mevcut değil
Batı Afrika Para Birliği Evet Evet Evet
a. Kanunda belirtilmemekle birlikte dış denetimin gerekli bir parçası olarak görülmektedir.
b. Profesyonel denetçilerin profesyonel yöntemleri kullanması zorunludur.
c. İlgili kanunlarda bağımsız denetçilerin rolü özel olarak belirtilmemekle birlikte kredi zarar karşılıklarının

doğru bir şekilde değerlendirilmesi kanunun genel bir zorunluluğu olarak belirtilmektedir.
d. Bağımsız denetçiler belli durumlarda cezalandırılmaktadır. (örneğin, kasten yanlış bir fikrin kullanılması)
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nedeni ile gerektiği şekilde bağımsız davranamadıkları düşünülmektedir. Bu durum özellikle
bankacılık krizinin yaşandığı dönemde bağımsız denetçilerin müşterilerini ihtiyatlı bir şekilde
kredi sınıflandırması yapmaya ve kredi zararları için yeterli karşılık ayırmaya yöneltmelerine
engel olmaktadır.

Bağımsız denetimlerin doğru bir şekilde yapılmaması ihtimalinin bulunması nedeniyle
bir çok ülkede cezai yaptırım uygulandığı sanılmaktadır. Oysa son 5 yıllık dönemde, sadece
bir kaç ülkede (Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Batı Afrika Para Birliği) kredi
sınıflandırmalarına ilişkin yapılan hatalı bağımsız denetimlere karşı ceza uygulanması
öngörülmüştür. (Tablo 13). Bir çok ülkede bağımsız denetçilerin kredi sınıflandırması ve
karşılık ayırma incelemelerinde uygun hareket etmediklerine dair kanıt olmaksızın cezalandı-
rılamamaktadır (bu durum bağımsız denetim standartları ile uyumlu değildir). Bazı ülkelerde
ise bağımsız denetime çok daha fazla güven duyulmakta;  bağımsız denetçilerin unvanlarına
olan güveni korumak ve ticaret hayatının getirdiği profesyonellik çerçevesinde  daha kaliteli
denetimler gerçekleştirileceklerine inanılmaktadır. İngiltere gibi ülkeler, denetim veya
zorunlu karşılık ayırma kuralları oluşturmak yerine muhasebe ve denetim kurallarına
güvenmektedir.

           XIII. Sonuç

Bu çalışmaya konu olan ülkelerin bir çoğunda kredi sınıflandırması ve karşılık ayrıl-
masına ilişkin olarak son 10 yılda bir çok düzenleme gerçekleştirilmiş ve bir çok gelişmekte
olan ülkede Amerikan modeline benzer modeller uygulamaya konulmuş olmasına rağmen,
tüm ülkelerin bu konuda uygulayabilecekleri uluslararası bir standart mevcut değildir. Çeşitli
sayıdaki kredi sınıflandırma kategorileri, bir kredi vadesinde ödenmediğinde çoklu kredilerin
durumu, bir kredinin sınıflandırılmasında garanti ve teminatların dahil edilmesi veya
çıkarılması, yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin uygulama, tahsili gecikmiş kredilerin
vadesi geçmiş olarak tanımlanması için gereken gün sayısı, kredi zarar karşılıklarına ilişkin
uygulama ve genellikle zayıf bilgilendirme standartlarına ilişkin uluslararası bir konsensüs
bulunmamaktadır. Ülkelerde düzenlemelerde görülen bütün bu farklılıklara rağmen, araştır-
ma, son 10 yılda kredi sınıflandırmasının doğru yapılması ve zararlar için yeterli karşılık
ayrılmasına ilişkin politikalara verilen öneminin arttığı gözlemlenmektedir. Önümüzdeki
dönemde yayınlanacak olan Sermaye Uzlaşısı çerçevesinde daha sağlam risk yönetim
politikalarına dayanan karşılık ayırma politikaları, kredi riskinin daha sistematik bir şekilde
ölçülmesine ve beklenen ve öngörülmemiş zararlara karşı daha bütüncül bir yaklaşımın
benimsenmesi sonucunu getirecektir.

Dipnotlar
1 Basel Komitesinin taslak muhasebe ve denetleme standartlarına ilişkin yorumları ile sağlam uygulamalarla ilgili raporları
BIS’nin  www.bis.org  adlı sitesinde yer almaktadır.
2 Basel Temel Prensipler Uzlaşma Grubu 1996 yılında Basel üyeleri ile G–10 dışı ülkelerin evrensel olarak uygulanabilir
banka düzenleme standartları ile ilgili görüşlerini paylaşma amacıyla kurulmuştur. Bu girişim 1997 yılında Etkin
Düzenlemeler İçin Temel Prensiplerin benimsenmesiyle sonuçlanmıştır. O zamandan beri  Basel Temel Prensipler Uzlaşma
Grubu banka düzenleme konularını tartışmak üzere düzenli olarak toplanmaktadır. Bu grup ARJANTİN, Avustralya,
Brezilya ,Şili, Çin , Çek Cumhuriyeti, Fransa , Almanya, Hong Kong, Hindistan, İtalya, Japonya, Kore, Meksika , Hollanda,
Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, İspanya, İngiltere, A.B.D., Doğu Afrika Parasal Birliği, Avrupa
Komisyonu, Finanssal İstikrar Enstitüsü, IMF ve Dünya Bankası’ndan oluşmaktadır.
3 Basel Komite bu konu üzerine yoğun bir dikkatle eğilmiştir ve bankalara ve denetim otoritelerine konuyla ilgili bir çok
yayını referans olarak sağlamıştır. ‘Banka Şeffaflığını Artırma’ , Eylül 1988; ‘Kredi Risk Açıklamaları Üzerine Geçerli
Çalışmalar’, Eylül 2000; sermaye için gözden geçirilen ve teklif edilen Pillar 3, 2001; ‘Kredi Sınıflandırmaları ve
Açıklamalarının Üzerine Güvenli Çalışmalar’, Haziran 2001. Komisyon,borçlanma portföylerinin kredi riskleri üzerine
bankaların bilançolarındaki açıklamalarının açık ve kısa olmasını talep etmektedir ve bu konuyla ilgili 4 alan belirlemiştir:
hesaplama politikaları, kredi risk yönetimi, kredi açıklamaları ve kredi nitelikleri.
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Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler

(Ocak-Mart 2004)*

I.  Bankalar Kanunu'na İlişkin Düzenlemeler

20 Mart 2004 tarih ve 25408 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 18.3.2004 tarih ve 25406 sayılı nüshasında yayımlanan "16.3.2004 tarih
ve 1233 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı" ekinin 2/d maddesine
ilişkin düzeltme yayımlanmıştır.

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de

 4389 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi ve/veya hisseleri kendisine intikal eden bankaların
mali bünyelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere devri ve
anılan Kanun ile kendisine verilen diğer işleri de yapmakla görevli ve yetkili kılınan,
kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun idare ve temsili ile fon
mevcudunun kullanılışı ve Fona verilen yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları,
Fonun, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulamasında
anılan Kanunun Maliye Bakanlığı tahsil dairesi ve diğer makam, merci ve komisyonlara
verdiği yetkileri kullanmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesini teminen Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu Yönetmeliği yayımlanmıştır.

 Citibank N.A. Merkezi New York N.Y. İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin tüm aktif ve
pasifleri ve şubeleri ile birlikte Citibank A.Ş.'ye devredilmesi, Citibank A.Ş.'ye mevduat
kabul etme ve bankacılık işlemleri yapma izni verilmesi, Citibank N.A. Merkezi New
York N.Y. İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin mevduat kabul etme ve bankacılık işlemleri
yapma izninin kaldırılarak, anılan Şubenin ticaret sicilinden terkin edilmesine ilişkin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 10 Mart 2004 tarih ve 1222 Sayılı Ka-
rar’ı yayımlanmıştır.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinin 12’nci maddesin-
de yer alan "İhtiyaç duyulması halinde mevcut daire başkanlıklarının birleştirilmesi, ge-
nişletilmesi, kaldırılması ve bağlı bulunduğu başkan yardımcılığının değiştirilmesi ile yeni
daire başkanlıklarının kurulmasına Kurum Başkanının teklifi üzerine Kurul yetkilidir."
hükmü uyarınca yapılan değişikliklere ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru-
lu’ndan 16 Mart 2004 tarih ve 1233 Sayılı Karar’ı yayımlanmıştır.

* Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır.
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29 Ocak 2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan
Atamalar Hakkında 2004/6745 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

24 Ocak 2004 tarih ve 25356 sayılı Resmi Gazete’de

 İnsan Kaynakları Dairesi ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlıklarının birleştirilerek,
aynı Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı olmak üzere yardımcı hizmet birimi kapsamında
"İnsan Kaynakları ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı" kurulmasına ilişkin  Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu’nun 22.1.2004 tarihli ve 1187 Sayılı Karar’ı yayımlan-
mıştır.

3 Ocak 2004 tarih ve 25335 sayılı Resmi Gazete’de

 Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası
T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
2003/6668 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Yapılan Düzenlemeler

1 Mart 2004 tarih ve 25389 sayılı Resmi Gazete’de

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Genelgesi (Sayı: 2004/1) yayımlanmıştır.

15 Ocak 2004 tarih ve 25347 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 29.3.2002 tarihli ve 24710 sayılı nüshasında 2002/1 Sıra No’lu Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2004/1 Sıra No’lu Tebliğ
yayımlanmıştır.

 Resmi Gazete'nin 29.3.2002 tarihli ve 24710 sayılı nüshasında yayımlanan 2002/2 Sıra
No’lu  Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2004/1
Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

 Resmi Gazete'nin 9.4.2003 tarihli ve 25074 sayılı nüshasında yayımlanan 2003/1 Sıra
No’lu Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanu-
na İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2004/1 Sıra No’lu Tebliğ yayımlan-
mıştır.

III. Sermaye Piyasalarına İlişkin Düzenlemeler

27 Mart 2004 tarih ve 25415 sayılı Resmi Gazete’de

 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 40’ıncı maddesi ve Vadeli İşlem ve Opsiyon
Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca, Vadeli İşlem ve
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Opsiyon Borsası Anonim Şirketi'nin işlem, üyelik, takas ve faaliyet esaslarının düzenlen-
mesini teminen Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliği yayımlanmıştır.

 Resmi Gazete'nin 23.2.2001 tarihli ve 24327 sayılı nüshasında yayımlanan Vadeli İşlem
ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

21 Mart 2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazete’de

 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü
ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğe Geçici Madde
Eklenmesine Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 32) yayımlanmıştır.

3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de

 Bireysel emeklilik sisteminin geliştirilmesi ve güven içinde yürütülmesi amacıyla bireysel
emeklilik aracılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen Bireysel Emeklilik
Aracıları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

28 Şubat 2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 14.7.2003 tarihli ve 25168 sayılı nüshasında yayımlanan Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 78) yayımlan-
mıştır.

 Resmi Gazete'nin 28.11.2001 tarihli ve 24597 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek
Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 26) yayımlan-
mıştır.

30 Ocak 2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete’de

 Aracı kuruluşlar tarafından düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu ile yatırımcıların,
faaliyetlerini sürdüren aracı kuruluşların hukuki ve mali durumları hakkında bilgilendiril-
mesini teminen Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ
(Seri: V, No: 77) yayımlanmıştır.

27 Ocak 2004 tarih ve 25359 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 26.12.1994 tarihli ve 22153 sayılı nüshasında yayımlanan Sigorta ve
Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik  yayımlanmıştır.

7 Ocak 2004 tarih ve 25339 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 21.1.2003 tarihli ve 25000 sayılı nüshasında  yayımlanan Seri: V, No:
59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara
İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 75) ya-
yımlanmıştır.
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 Resmi Gazete'nin 20.3.2003 tarihli ve 25054 sayılı nüshasında yayımlanan Seri: VI, No:
15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 16)  yayımlanmıştır.

6 Ocak 2004 tarih ve 25338 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 7.9.2000 tarihli ve 24163 sayılı nüshasında yayımlanan Seri: V, No: 46
sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 76) yayımlanmıştır.

IV. Vergi Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler

28 Şubat 2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de

 Vergi Usul Kanununun geçici 25’inci maddesine göre yapılacak enflasyon düzeltme
işlemlerine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 328) yayımlan-
mıştır.

23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 02.01.2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı nüshasında  yayımlanarak
1.1.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile 492 sayılı Harçlar Kanu-
nunda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalara ilişkin Maliye Bakanlığından Harçlar
Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43) yayımlanmıştır.

22 Ocak 2004 tarih ve 25354 sayılı Resmi Gazete’de

 Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2003
yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere tespit olunmasına ilişkin Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 327) yayımlanmıştır.

2 Ocak 2004 tarih ve 25334 sayılı Resmi Gazete’de

 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 25.12.2003 kabul tarihli ve 5035 Sayılı
Kanun yayımlanmıştır. Kanun ile çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.

V. Diğer Düzenlemeler

24 Mart 2004 tarih ve 25412 sayılı Resmi Gazete’de

 Elli ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi-
ne göre çalıştırılması zorunlu özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçilerin niteliklerini,
hangi işlerde çalıştırılabileceklerini, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı
olacakları özel çalışma hükümleri ve mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence
nasıl işe alınacakları ve denetimi ile bu hükümlere uymayan işveren hakkında yapılacak
işlemlerin düzenlenmesini teminen Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstih-
damı Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

 Resmi Gazete'nin 16.12.1984 tarihli ve 18607 sayılı nüshasında yayımlanan Devlete Ait
Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis,
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Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
yayımlanmıştır.

19 Mart 2004 tarih ve 25407 sayılı Resmi Gazete’de

 İşverenlerin Elli veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İşyerlerinde Çalıştırmaları
Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1
inci Maddesinin (B) Fıkrası Kapsamındaki Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarının
Belirlenmesine İlişkin 2004/6976 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı Resmi Gazete’de

 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun faaliyet ve çalışmalarına ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesini teminen 2004/6924 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

4 Mart 2004 tarih ve 25392 sayılı Resmi Gazete’de

 Resmi Gazete'nin 31.12.2003 tarihli ve 25333 sayılı 1’inci Mükerrer nüshasında yayımla-
nan İthalat: 2004/10 Sayılı Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların
İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

21 Şubat 2004 tarih ve 25380 sayılı Resmi Gazete’de

 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.2.2004 kabul tarihli
ve 5092 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. Kanun ile, sermaye şirketleri ile kooperatiflerin
alacaklılarla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa, buna bağlı olarak, yapısal organizasyon-
larını koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlanması amaç-
lanmıştır.

 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci madesi
uyarınca; tedavülde bulunan madeni paralardan 25.000.- TL.'nin 23.2.2004 tarihinden
itibaren tedavülden kaldırılması ile ilgili olarak 2004/3 Sıra No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

14 Şubat 2004 tarih ve 25373 sayılı Resmi Gazete’de

 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17’nci maddelerinde
düzenlenmiş olan idari para cezalarının 2003 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde
28,5 (yirmisekiz virgül beş) artış esas alınarak, 01.01.2004'den 31.12.2004 tarihine kadar
geçerli olmak üzere yükseltilmesine ilişkin Rekabet Kurumu Başkanlığı’ndan 2004/1
No’lu Tebliğ yayımlanmıştır.

31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete’de

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 28.1.2004 kabul tarihli ve 5083
Sayılı Kanun yayımlanmıştır. Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para biriminin
1.1.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası olması ve bir Yeni Türk Lirası’nın birmilyon
Türk Lirası’na eşit olması hükme bağlanmıştır.
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27 Ocak 2004 tarih ve 25359 sayılı Resmi Gazete’de

 24.7.2001 tarihli ve 2001/2762 sayılı Kararnamenin eki Yurt Dışına Çıkışlarda Harç
Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair
2003/6719 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete’de

 Elektronik imzanın hukuki ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasların düzenlenme-
sini teminen 15.1.2004 kabul tarihli ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu yayımlan-
mıştır.

 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Bankalar ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulunun Faaliyetlerinin ve Bunlara İlişkin İddiaların Araştırılarak Bankacı-
lık ve Finans Sektörünün Sağlıklı Bir Yapı ve İşleyişe Kavuşturulması İçin Alınması
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna
Üye Seçimine İlişkin 8.1.2004 kabul tarihli ve 794 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

20 Ocak 2004 tarih ve 25352 sayılı Resmi Gazete’de

 19.3.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
13.1.2004 kabul tarihli ve 5043 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.
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DUYURU

Bankacılık Eğitim Sitesine ( www.tbb-bes.org.tr) Yeni Kurslar Eklendi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)’nin, web tabanlı eğitim teknolojilerinin kullanımının
bankacılar arasında yaygınlaştırılması, bankacılık ve finans sektörü çalışanlarının ihtiyaç
duyduğu bilgiye zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın ulaşabilmesini sağlamak amacıyla
hazırladığı Bankacılık Eğitim Sitesi (BES) 30 Mayıs 2003 tarihinde www.tbb-bes.org.tr
adresinde faaliyete geçmiştir.

Kurumsal ve bireysel kullanıcılara hizmet veren Bankacılık Eğitim Sitesi (BES) Te-
mel Muhasebe, Temel Bankacılık, Finansal Matematik ve Temel Ekonomi modülleri ile
hizmete açılmıştır. 2004 yılının ilk iki ayından siteye yeni kurslar eklenerek kurs kataloğu
zenginleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerinin sağlanması ve Serma-
ye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen lisanslama sınavlarına hazırlık amacıyla, Değerle-
me Yöntemleri, Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları, Diğer Teşkilat-
landırılmış Piyasa ve Borsalar, Ulusal ve Uluslararası Piyasalar, Finansal Yönetim
kursları siteden sunulmaya başlamıştır. Kurslardan bankalar, bankaların iştiraki olan finans
kuruluşları; özel finans kurumları çalışanları yararlanmaktadır. Bu kursların kurumsal ve
bireysel satışı (kredi kartı ile satış) yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu lisanslama on-line deneme sınavlarının BES üzerinden
Nisan 2004 içerisinde sunulması hedeflenmektedir. Deneme Sınavlarını almak isteyenler,
çalıştıkları kurumun Eğitim/İnsan Kaynakları Müdürlükleri aracılığı ile, başvuruda bulunabi-
leceklerdir.

Kişisel gelişime yönelik olarak hazırlanmış, Kaynak Olarak Zaman, Koç ve Danış-
man Olarak Yönetici, Takım Çalışması ve Duygusal Zeka, İletişim Yoluyla Çatışmaların
Üstesinden Gelmek, Çalışanın Yetkilendirilmesi ve Enerjilendirilmesi kurslarının tüm
kullanıcılara bireysel ve kurumsal satışı yapılmaktadır.

Orijinal Banknotların Özellikleri ve Sahte Banknotlar kursu BES’e  en yeni ekle-
nen kurstur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konu uzmanları tarafından hazırlanan bu
kursta, emisyondaki banknotların basım teknikleri ve emniyet özellikleri açısından tanıtılması
ve bu özellikler çerçevesinde sahte banknotun orjinalinden ayırt edilmesi için gerekli
bilgilerin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu kursun kurumsal ve bireysel satışı yapılmaktadır.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini detaylı bir şekilde öğrenmek isteyen yatırım
uzmanları ve piyasa profesyonelleri için Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası tarafından
hazırlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Türev Araçları Eğitim Seti’nin BES’ten
ücretsiz sunumuna yönelik çalışmalar, Nisan ayında sonuçlanacaktır.

Bankacılık Eğitim Sitesi yeni kursları ile bankacılık ve finans sektörü çalışanlarına u-
zaktan eğitim hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Saygılarımızla,
Türkiye Bankalar Birliği




