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YÖNETİCİ ÖZETİ 

2008’de yaşanan krizin ertesinde, gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası 

uygulamaları uluslararası sermaye akımlarına yön vermiş; finansal piyasalar üzerinde 

belirleyici olmuştur. Bu dönemde, merkez bankaları bilançolarının büyütülmesiyle ortaya çıkan 

küresel likidite bolluğu en çarpıcı sonuç olarak gözlemlenmiştir. Öte yandan, gelişmiş 

ülkelerde son dönemde ekonomik toparlanma görülmesiyle birlikte, parasal genişleme 

akımlarının azalacağı yönünde önemli sinyaller bulunmakta ve daha sıkı bir döneme girilmesi 

beklenmektedir. Bu durumda gelişmekte olan ülkeler, küresel likiditenin azalması sonucu 

kıtlaşacak olan sermayeyi ülkelerinde tutabilmek ya da yeni sermaye çekebilmek için güçlü ve 

uluslararası yatırımcılar açısından cazip bir görünüme sahip olmak zorundadır. 

11. Kalkınma Planı dönemine küresel likidite bolluğunun azaldığı bir ortamda girecek 

olan Türkiye’nin de uluslararası yatırımları ve sermaye akımlarını çekmek için güçlü 

argümanlara ihtiyacı bulunmakta, bunun için uygun adımları atması gerekmektedir. 

Bu argümanların en önemlisi, Türkiye’nin yüksek büyüme sürecini devam ettirmesidir. 

Özellikle Türkiye demografik yapının verdiği avantaj ile dünya ortalamasının üzerinde 

büyümekte; bu durum gelişmiş ülkelerin nüfuslarının yaşlandığı ve büyüme oranlarının 

yavaşladığı bir ortamda Türkiye’yi gerek yatırım gerekse tüketim açısından cazip kılmaktadır. 

Türkiye’nin büyümesinin finansmanını hangi kaynaklardan ve hangi kurumların 

aracılığıyla sağlayacağı stratejik önem taşımaktadır. Büyümenin finansmanı için temel kaynak 

yurt içi tasarruflardır. Mevcut yurt içi tasarrufların en verimli alanlara en az maliyetlerle 

aktarılması ve ayrıca tasarruf oranının artırılması temel hedeftir. Ancak yurt içi tasarrufların 

yeterli gelmediği durumda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları yoluyla 

dış kaynağa başvurmak gerekecektir. Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ancak ekonomik, 

verimli ve etkin işleyen finansal sektör ile mümkün olacaktır. Dolayısıyla, 11. Kalkınma 

Planı döneminde Türkiye’nin genel çıkarları için geliştirilmesi gereken finansal sektörün 

aktörleri ve araçları, söz konusu aktör ve araçların büyümesi, olgunlaşması ve derinleşmesi için 

yapılması gereken eylemleri belirlemek ve varsa aktörler arasında düzenleme arbitrajına yol 

açan farklılıkları ortadan kaldırmak zorunluluğu bulunmaktadır.  

Türk finansal sektörü bankacılık, sermaye piyasaları, finansal kiralama, faktoring, 

finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, ödeme sistemleri, sigortacılık ve bireysel 

emekliliği içeren birçok alt sektörü ve kurumu kapsamaktadır. Sektörün yapısı, gelişmekte olan 
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ülkelerin genelinde olduğu gibi bankacılık ağırlıklıdır. Diğer finansal kurumların bankacılığın 

ağırlıklı olduğu bu yapıda kendilerine yer açmakta zorlandıkları görülmektedir. Türkiye’deki 

finansal sistemde bankacılık sektörü üzerinde yoğunlaşmanın yarattığı kırılganlık ve risklerin 

diğer finansal sektörlerdeki gelişim ile azaltılabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, bireysel 

emeklilik ve sigortacılık sektörleri desteklenerek kurumsal yatırımcı tabanı artırılmalı, böylece 

oluşturulacak kaynakların, özellikle sermaye piyasaları yoluyla, fon ihtiyacı olan birimlere 

daha düşük maliyetle aktarılması sağlanmalıdır. Kaynak havuzunun çeşitlendirilmesi ve 

büyütülmesi için katılım finans sistemi kurum ve araçlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi 

önem arz etmektedir. Özellikle, altyapı yatırımlarının artacağı önümüzdeki dönemde, 

kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve bu kurumların kaynak yaratma 

araçlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir. KOBİ’lerin finansmanında önemli bir role sahip 

finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kaynak maliyetlerinin düşürülmesi, 

sundukları hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılmasıyla reel sektörün finansman 

yollarının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün geleceği dijital teknolojilere yapılacak 

yatırımlarla şekillenecektir. Girişimcilik ve yenilikçilik eksenleri etrafında şekillenecek 

önümüzdeki plan döneminde; finansal teknoloji (fintek) uygulamaları için yeni fırsatlar 

sunabilen bir finansal ekosisteme sahip olunması, reel ekonomiye katkının da artırılmasını 

sağlayacaktır. Yönetim danışmanlığı, muhasebe ve hukuk gibi sektörler finans sektörüyle 

ilişkili profesyonel hizmetler (finansal hizmetler sektörünü destekleyen ikincil sektörler) olarak 

yer almakta ve bu hizmetlerin sektörün gelişimi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Söz 

konusu hizmetler; yarattığı iş hacmi, istihdam ve finans sektörünün sağlamlığı üzerindeki etkisi 

gibi katkılar dikkate alınarak Rapor kapsamında incelenmiştir.  

Önümüzdeki 20 yıllık süreç ülkemiz açısından, çalışma çağındaki nüfusun yani üretken 

nüfusun artması anlamına gelen, demografik fırsat penceresi dönemini içermektedir. Bu 

dönemde doğru amaç ve hedefler belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için doğru politikalar ile 

uygun yöntemler uygulamaya konulursa, finansal sektörün optimal yapıya ulaşması mümkün 

olacaktır.  

Hedef, arz tarafında yeni iş modellerinin finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap 

verebilen; talep tarafında farklı nitelikteki finansal araçları, güvenilir kurumlar aracılığıyla 

birikim sahiplerine sunan; böylece, kaynakları hem küçük/mikro ölçekli start-up projelere hem 
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de büyük ölçekli yatırım projelerine yönlendirebilen, kurumsal yapılanması güçlü bir finansal 

sektör olmalıdır. Bu kapsamda, finansal sektörün Türkiye’nin büyümesini ekonomik, verimli 

ve etkin bir şekilde destekleyebilmesi için gereken politikaları dört başlık altında toplamak 

mümkündür: 

1- Finansal sektörün reel sektörü finansmanındaki etkinliği ve finansal ürün 

çeşitliliği artırılmalıdır. Finansal sektörün bankacılık ağırlıklı plasman yapısının değiştirilmesi 

ve reel sektörün finansman ihtiyacını çok çeşitli kaynaklardan sağlayabildiği bir yapının tesisi 

gerekmektedir. Ülkemizin ekonomik gelişmesiyle eşyönlü olarak mevduat/kredi ağırlıklı 

yapının, sermaye piyasası lehine denge sağlayacak şekilde dönüştürülmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Böylece, reel sektörün finansman çeşitliliği artacak ve kaynak maliyetleri 

düşecektir. 

2-  Finansal sektördeki kurumların ve araçların çeşitliliği ve etkinliği 

düzenlemelerle desteklenmelidir. Finansal sektördeki kurumlar ve araçlar arasındaki rekabet 

eşitliğini sağlamak amacıyla, düzenleme farklılıklarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

3- Fintek ekosistemi geliştirilmelidir. Diğer politika önerilerinde belirtilen değişiklik ve 

geliştirmeler yapılırken yeni finansal mimarinin finansal teknolojiler üzerine kurulmakta 

olduğu dikkate alınmalıdır. Gerek düzenlemeleri yapan kamu otoritelerinin, gerekse bu 

düzenlemeleri uygulayacak finansal kurumların değişime ayak uyduracak, proaktif ve dünya 

standartlarında bir yaklaşım geliştirmesi gereklidir. 

4- Finansal tabana yayılma artırılmalıdır. Gelir düzeyinin yanı sıra finansal sektörün 

önündeki başlıca kısıtlar; Türkiye’de finansal erişimde sorunlar olması, finansal okuryazarlığın 

ve finansal araçlar ile kurumların bilinirliğinin düşük olması ve doğru bütçe yapılmadığı için 

birikim seviyesinin yetersiz olmasıdır. Mevcut birikimlerin optimal olmayan yatırımlara 

yönlendirilmesi, bir kısım birikimlerin ise kayıt dışında kalması ve böylece ortaya çıkan kaynak 

sorununu da bunlara ilave etmek gerekmektedir. Bu çerçevede, finansal tüketicilerin 

bilinçlendirilmesi, finansal ürün seçeneklerine erişimlerinin artırılması, finansal tüketici 

tabanının geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. 

11. Kalkınma Planı Finansal Hizmetlerin Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

dört temel politika çatısı altında yapılması gereken eylem önerilerini içermektedir.  
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1. GİRİŞ 

2008’de yaşanan krizin sonrasında, 10. Kalkınma Planı dönemini kapsayan süreçte, 

gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası uygulamaları uluslararası sermaye akımlarına 

yön vermiş, finansal piyasalar üzerinde belirleyici olmuştur.  

Bu dönemde piyasayı rahatlatmak için yaşanan küresel likidite genişlemesi merkez 

bankaları bilançolarını büyütmüştür. Nitekim ABD Merkez Bankası (Federal Reserve, 

FED)’nın bilanço büyüklüğü 2007 yılsonuna göre 5 katına çıkarken, bu on yıllık dönemde 

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank, ECB)’nın bilanço büyüklüğü 3 katına 

ulaşmıştır. İngiltere Merkez Bankasının bilanço büyüklüğü ise aynı dönemde 5,5 kat 

büyümüştür. 

Gelişmiş ülkelerdeki genişleyici para politikalarının gelişmekte olan ülkelerde artırdığı 

likidite, 2013 yılından itibaren azalırken gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı gözlenmeye 

başlamış ve devam eden süreçte finansal piyasalar dalgalanmıştır. Ayrıca, ABD başta olmak 

üzere, gelişmiş ülkelerde son dönemde ekonomik toparlanma görülmesiyle birlikte, parasal 

genişleme akımlarının azalacağı yönünde önemli sinyaller bulunmakta, bu sinyaller 

önümüzdeki dönemde küresel likidite açısından son on yıldaki seyre kıyasla daha sıkı bir 

döneme girileceğine işaret etmektedir. 
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Şekil 1: Dünya Reel Büyüme Oranları  
                                                   (Yüzde) 

 

Kaynak: IMF 

Bu durumda gelişmekte olan ülkeler, küresel likiditenin azalması sonucunda kıtlaşacak 

olan sermayeyi ülkelerinde tutabilmek ya da sermaye çekebilmek için, iç ekonomilerinde güçlü 

ve uluslararası yatırımcılar açısından cazip görünüme sahip olmak zorundadır. 

11. Kalkınma Planı dönemine küresel likidite bolluğunun azaldığı bir ortamda girecek 

olan Türkiye’nin uluslararası yatırımları ve sermaye akımlarını çekmek için güçlü argümanlara 

ihtiyacı bulunmakta, bunun için uygun adımları atması gerekmektedir. Bu argümanların en 

önemlisi, Türkiye’nin yüksek büyüme sürecini devam ettirmesidir. Özellikle demografik 

yapının verdiği avantaj ile Türkiye dünya ortalamasının üzerinde büyümekte ve bu durum 

gelişmiş ülkelerin nüfuslarının yaşlandığı ve büyüme oranlarının yavaşladığı bir ortamda 

ülkemizi gerek yatırım gerekse tüketim açısından cazip kılmaktadır. 
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Tablo 1: Türkiye Büyüme Gerçekleşmeleri                                                                 
   (Milyar TL)  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016     2017 

GSYH  1.395 1.570 1.810 2.045 2.339 2.609 3.107 

GSYH (Milyar Dolar) 832 871 950 935 862 863 851 

Toplam Yurt içi Tasarruf / 

GSYH (Yüzde) 
22,5 22,8 23,2 24,4 24,6 24,4 25,4 

Toplam Sabit Sermaye 

Yatırımı / GSYH (Yüzde) 
28,1 27,3 28,5 28,9 29,7 29,3 30,0 

Cari Denge/GSYH (Yüzde) -8,9 -5,5 -6,7 -4,7 -3,7 -3,8 -5,6 

Kaynak: 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı  

Önümüzdeki Plan döneminde Türkiye’nin yıllık ortalama yüzde 5,5 oranında büyümeye 

devam etmesi varsayımı altında, büyümesinin finansmanını hangi kaynaklardan ve hangi 

kurumların aracılığıyla sağlayacağı büyük önem taşımaktadır. Büyümenin finansmanı için 

temel kaynak yurt içi tasarruflardır. Mevcut tasarrufların en verimli alanlara en az maliyetlerle 

aktarılması ve ayrıca tasarruf oranının artırılması temel hedeftir. Ancak yurt içi tasarrufların 

yeterli gelmediği durumda doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları yoluyla 

dış kaynağa başvurmak gerekecektir. Gerek cari açığın azaltılması gerekse açığın finansmanı 

için bir taraftan yurt içi tasarrufların artırılması diğer taraftan uygun koşullarda dış kaynak 

yaratılması gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi ancak ekonomik, verimli ve 

etkin işleyen finansal sektör ile mümkün olacaktır. 
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2. FİNANSAL SEKTÖR 

2.1. FİNANSAL SEKTÖRÜN İŞLEVİ 

Finansal sektör, birikim sahibi birimler ile mal ve hizmet üretimi, ticareti vb. alanlarda 

faaliyet göstermek için kaynak ihtiyacı, yani yatırım ihtiyacı olan birimler arasındaki fon 

akışını sağlamaktadır. Finans sektörü ekonomiye kaynak aktaran, birikimleri yatırımlara 

dönüştüren sistem olup temelde beş işlevi bulunmaktadır. Bunlar; 

1- Kaynak birikimi oluşturma, 

2- Oluşturulmuş kaynakları reel ekonomiye aktarma, 

3- Ekonomik aktörlerin maruz kaldığı riskleri dağıtma veya bu riskleri aktararak 

korunma sağlama, 

4- Finansal piyasanın ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etme, 

5- Ülkenin yarattığı katma değerden herkesin yararlanmasını sağlamadır. 

Şekil 2: Finansal Sektörün Rolü 

 

 

 

Finansal sektörün yukarıdaki işlevlerini ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde yerine 

getirmesi durumunda, Türkiye’nin sınırlı kaynakları doğru yatırım alanlarına aktarılabilecek, 

kaynakların yeterli olmadığı durumda ise dış kaynak yaratılması kolaylaşacaktır. Finansal 

sektörün aktarım mekanizmasının ekonomik, verimli ve etkin işleyebilmesi için, 

düzenlemenin çok olduğu yerden az olduğu yere geçiş anlamına gelen “düzenleme 

arbitrajının” farklı finansal aracılar ve araçlar arasında yaratılmaması ilkesine dikkat 

edilmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak özellikle uluslararası piyasalarda meydana 

gelen gelişmeler göz önüne alındığında, Türkiye’nin kazanımları için gerekli görülecek 

sektör ve araçları belirli bir olgunluğa gelene kadar destekleyerek tam rekabet koşulları 

altında faaliyet göstermelerinin temini gerekmektedir. 

Dolayısıyla, takip eden Kalkınma Planı döneminde Türkiye ekonomisinin kazanımları 

için geliştirilmesi gereken finansal sektörün aktörleri ve araçları, söz konusu aktör ve araçların 

artması, olgunlaşması ve derinleşmesi için yapılması gereken eylemleri belirlemek ve varsa 

aktörler arasında düzenleme arbitrajına yol açan farklılıkları ortadan kaldırmak zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

BİRİKİM YATIRIM FİNANSAL SEKTÖR 
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2.2. TÜRK FİNANS SEKTÖRÜNÜN MEVCUT YAPISI  

Türk finans sektörü; bankacılık, sermaye piyasaları, finansal kiralama, faktoring, 

finansman şirketleri, varlık yönetim şirketleri, ödeme sistemleri, sigortacılık ve bireysel 

emekliliği içeren birçok alt sektörü ve kurumu kapsamaktadır.  

Türk finans sektörü son yıllarda hem çok hızlı büyümüş hem de önemli değişiklikler 

geçirmiştir. 2017 Eylül sonu itibarıyla 2010 yılsonuna göre Türk finans sektörünün aktif 

büyüklüğü 2 katından fazla artarak 3,5 trilyon TL’ye yaklaşmıştır. 

Tablo 2: Finansal Kurumların Aktif Büyüklükleri 1 

(Milyar TL) 

Aktif Büyüklük 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/9 

Bankalar 1.007 1.218 1.371 1.732 1.994 2.357 2.731 3.054 

  Mevduat Bankaları 932 1.120 1.248 1.566 1.805 2.131 2.455 2.740 

  Kal. ve Yat. Bankaları 31 42 53 70 85 107 143 165 

  Katılım Bankaları 43 56 70 96 104 120 133 148 

Sigorta ve Emeklilik 37 43 53 64 81 98 122 144 

  Hayat Dışı 14 16 19 24 28 34 43 48 

  Hayat – BES 21 25 32 38 51 62 77 92 

  Reasürans  2 2 2 2 2 3 3 3 

Finansal Kiralama 

Şirketleri 
16 19 20 29 33 41 48 54 

Faktoring Şirketleri 15 16 18 22 27 27 33 37 

Finansman Şirketleri 6 9 12 16 20 27 33 35 

Varlık Yönetim 

Şirketleri 
1 1 1 2 3 3 - - 

Yetkili Müesseseler  1 1 1 1 1 1  -  - 

Aracı Kurumlar 8 8 11 11 14 15 21 23 

Portföy Yönetim 

Şirketleri 
- - - 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

Yatırım Ortaklıkları 18 14 17 19 43 53 62 66 

  GYO  17 13 16 19 42 53 61 64 

Menkul Kıymet Yatırım 

Fonları 
33 30 31 30 33 37 47 55 

Toplam  1.142 1.359 1.535 1.926 2.249 2.660 3.098 3.469 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı 2011-2018 Yıllık Programları, SPK ve TSPB 

                                                           

1 Yatırım ortaklıkları için aktif büyüklüğü, menkul kıymet yatırım fonları içinse toplam portföy değeri 

kullanılmıştır. Emeklilik yatırım fonlarının net portföy değeri emeklilik şirketlerinin bilançolarında yer aldığı için 

ayrıca gösterilmemiştir. 
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Sektörün yapısı, gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi bankacılık ağırlıklıdır. 

Toplam aktif büyüklüğünde yüzde 90 civarında payı olan bankacılık sektöründe, mevduat 

bankaları önemli bir yere sahiptir. Henüz gelişme sürecinde olan katılım bankacılığının payı 

yüzde 5 civarında olup sektörün büyümesi için her türlü çaba harcanmaktadır. Kalkınma ve 

yatırım bankacılığı faaliyetleri ise oldukça sınırlıdır. Mevduat/katılım bankalarının temel 

kaynağı mevduat/katılım hesapları olmakla birlikte sermaye piyasası aracı ihraçlarının da 

artmakta olduğu görülmektedir. Bankaların plasman yapısı oldukça çeşitlendirilmiştir. Ancak 

toptan ve perakende ticaret, inşaat ve enerji sektörlerinin göreli ağırlığı fazladır.  

   Şekil 3 : Bankacılık Sektörü (2017)  

                                          (Milyar TL) 

Kaynak: BDDK 

 

Kredi piyasasında faaliyet gösteren banka dışı diğer finansal kurumların boyutu 

bankacılık ile karşılaştırıldığında küçük kalmakla birlikte, bilanço yapıları incelendiğinde bu 

kurumların özellikle KOBİ finansmanında önemli rol oynadıkları görülmektedir. Banka dışı 

finansal kurumların ana fonlama kaynağı kredilerdir. Ancak son dönemde sermaye piyasası 

aracı ihraçlarının ağırlığının arttığı görülmektedir. Bu anlamda reel sektörün finansmanında 

önemli rol oynayan bu sektörlerin gelişimi için finansman seçeneklerinin artırılması ve bunlara 

ulaşımın kolaylaştırması gerekmektedir. 

Kredi piyasasında, bankalardan sonra, en büyük sektör finansal kiralama sektörü olup 

aktifinin yüzde 91’i pek çok farklı sektörden olan finansal kiralama alacaklarından 
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oluşmaktadır. Finansal kiralama şirketlerinin en önemli fonlama kaynağı bankalardan aldıkları 

kredilerdir. Ancak sermaye piyasası aracı ihraçları da seçimlik fon kaynağı olarak önem 

kazanmaya başlamıştır. 

Şekil 4: Finansal Kiralama Sektörü (2016)  

      (Milyon TL) 

 

Kaynak: BDDK, FKB 

Kredi piyasasının diğer bir aktörü olan faktoring sektörünün aktiflerinin yüzde 94’ü 

faktoring alacaklarından oluşmaktadır. 2016’da faktoring şirketleri toptan ve perakende ticareti, 

nükleer yakıt ve petrol ürünleri, inşaat ve tekstil gibi pek çok farklı sektörde 100 bine yakın 

şirkete finansman sağlamıştır. Sektörün ana finansman kaynağı alınan kredilerden 

oluşmaktadır. Menkul kıymet ihraçları da alternatif fon kaynağı olarak öne çıkmaktadır.  

Finansman şirketleri 2016 yılsonu itibarıyla 14 finansman şirketiyle 27,9 milyar TL 

finansman sağlamıştır. Toplam kredilerinin yüzde 90’ını taşıt kredileri oluştururken konut ve 

diğer alanlarda da kredilendirme faaliyeti yapılmaktadır. Finansman şirketleri kaynaklarının 

yüzde 77’sini banka kredilerinden sağlamaktadır. Bununla birlikte, sermaye piyasasından 

kaynak yarattıkları da görülmektedir. 
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Şekil 5: Faktoring Sektörü (2016)  

       (Milyon TL) 

 
Kaynak: BDDK, FKB 

 

 

 

Şekil 6: Finansman Şirketleri Sektörü (2016)  

       (Milyon TL) 

 
Kaynak: BDDK, FKB 
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Sigortacılık (hayat dışı) sektörü, kara araçları zorunlu sorumluluk (trafik), yangın ve 

doğal afetler, hırsızlık, tarım, kara araçları kasko, ferdi kaza, sağlık, nakliyat gibi birçok 

alandan kaynaklanan risklerin üstlenilmesi faaliyetiyle uğraşmaktadır. Hayat dışı sigortacılık 

sektörünün aktifleri, iş modelinin doğal sonucu olarak (üstlenilen risklerin ne zaman 

gerçekleşeceğinin belirli olmaması nedeniyle) likit ve az riskli varlıklardan oluşmaktadır. 

Sigortacılık sektöründe finansal varlıkların yüzde 76’sı DİBS (devlet iç borçlanma senedi) 

yatırımlarından oluşmaktadır. Sektör, gerek kamunun gerekse özel sektörün finansmanında 

önemli rol oynamaktadır. Sektörün temel finansman kaynağı, söz konusu riskler karşılığında 

yapmış olduğu sözleşmelerden ürettiği primler nedeniyle ayırdığı teknik karşılıklardır.  

Şekil 7: Sigorta (Hayat Dışı) Şirketleri Sektörü (2016)  

      (Milyon TL) 

 
Kaynak: TSB 

Hayat ve emeklilik şirketleri vefat ve emeklilik sigorta poliçeleri yoluyla poliçe 

sahiplerine vefat ve emeklilik durumları için tazminat/ödeme sağlamaktadır. Düzenlenmiş 

poliçeler nedeniyle katılımcıların yaptıkları ödemeler sonucunda oluşturulan emeklilik yatırım 

fonları net değeri bilançonun aktif ve pasifinde karşılıklı olarak yer almaktadır. 2016 yılsonu 

itibarıyla, emeklilik yatırım fonlarını oluşturan portföyün yaklaşık yüzde 44,5’ini kamu 

borçlanma senetleri, yüzde 13,5’ini pay senetleri, yüzde 9,6’sını özel sektör borçlanma araçları, 

yüzde 9,6’sını yabancı menkul kıymetler, yüzde 6,9’unu ters repo menkul kıymetleri, kalan 

yüzde 15,9’luk kısmını ise başta mevduat olmak üzere diğer yatırım araçları oluşturmaktadır. 
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Ayrıca, hayat ve emeklilik şirketlerinin finansal varlıklarının mevduat/katılım hesabı, DİBS ve 

özel sektör borçlanma aracı gibi araçlarda değerlendirildiği görülmektedir. Sektör, gerek kamu 

gerekse özel sektörün fon sağlayıcısı durumundadır. 

Şekil 8: Hayat ve Emeklilik Şirketleri Sektörü (2016)  

        (Milyon TL) 

 

Kaynak: TSB 

 

Sermaye piyasası kurumlarından aracı kurumların iş modeli; halka arz, şirket satın alma 

ve birleşme danışmanlığı gibi işlemleri içeren kurumsal finansman, ikinci el piyasada ve vadeli 

işlemler piyasasında aracılık, yatırım danışmanlığı, bireysel portföy yönetimi ve saklama 

faaliyetlerinden oluşmaktadır. Aracı kurumlar mevcut durumda bilançolarını kullanarak 

finansman faaliyetini sadece yatırımcıların sermaye piyasası araçlarını kredi kullanarak almak 

istemesi durumunda yapmaktadır. Aracı kurumların geliştirilmesi, özellikle reel sektörün 

seçimlik finansman kaynaklarına erişimi açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Şekil 9: Aracı Kurumlar (2016)  

           (Milyon TL) 

 

Kaynak: TSPB 

Sermaye piyasası kurumlarından portföy yönetim şirketleri bireysel ve kolektif 

yatırımcıların varlıklarının yönetilmesi faaliyetiyle uğraşmaktadır. Portföy yönetim şirketleri 

bilançolarını kullanarak finansman faaliyeti yapmamakta ancak reel sektörün finansmanında 

kullanılan sermaye piyasası araçlarının talep tarafında önemli rol oynamaktadır. 

Şekil 10: Portföy Yönetim Sektörü (2016)  

                     (Milyon TL) 

 

Kaynak: TSPB 
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Yukarıdaki verilerden görüleceği üzere, finansal sektörümüz bankacılık ve kredi sektörü 

ağırlıklıdır. Tek sektör ve tek finansal araç üzerine yoğunlaşılması, reel sektörün yanı sıra 

finansal sektör için de kırılganlık yaratmaktadır. Nitekim yüzde 120’lere ulaşan kredi/mevduat 

oranının bankaların kredi verme olanağını baskıladığı mevcut ortamda, bütün finansal kurumlar 

aynı birikim havuzundan kaynak yaratmaya çalıştıkları için borçlanma maliyetleri artmaktadır. 

Bu olumsuzluğun diğer finansal aracıların ve araçların gelişimi ile azaltılabileceği 

düşünülmektedir. Bu noktada, kaynak maliyetlerini aşağıya çekebilmek için bir taraftan 

tasarruf havuzunu büyütme stratejileri çizilirken diğer taraftan borçlanma aracı ihracı, 

menkul kıymetleştirme gibi diğer araçların kullanımının artırılması önem arz etmektedir. 

Bu amaçlarla, bireysel emeklilik ve sigortacılık sektörleri desteklenerek yatırımcı tabanı 

artırılmalı, böylece oluşturulacak kaynakların sermaye piyasaları yoluyla fon ihtiyacı olan 

birimlere daha düşük maliyetle aktarılması sağlanmalıdır. 

Özellikle, altyapı yatırımlarının artacağı önümüzdeki dönemde, doğru politikaların 

uygulanmasıyla, kalkınma ve yatırım bankacılığının geliştirilmesi ve bu kurumların kaynak 

yaratma araçlarının çeşitlendirilmesi gerekmektedir.  

Kaynak havuzunun çeşitlendirilmesi ve büyütülmesi için önemli fırsatların başında 

Körfez Bölgesi ve Uzak Doğu ülkeleri gelmektedir. Bu bölgelerde yer alan tasarrufların ve 

yatırımların Türkiye’ye çekilmesi açısından katılım finansmanına ilişkin kurum ve araçların 

desteklenmesi ve geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Banka dışı finansal kurumların sundukları hizmetlerin yaygınlaştırılması ve 

kolaylaştırılması, reel sektörün finansman yollarının çeşitlendirilmesi açısından önemli rol 

oynayacaktır.  

Önümüzdeki kalkınma planı döneminde dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörün 

geleceği özellikle dijital teknolojilere yapılacak yatırımlarla şekillenecektir. Türkiye’de de 

finansal yeniliklerin gelişimini destekleyecek bir düzenleyici çerçeve yaratılması 

önerilmektedir. Girişimcilik ve yenilikçilik eksenleri etrafında şekillenecek önümüzdeki plan 

döneminde; finansal teknoloji (fintek) uygulamaları için yeni fırsatlar sunabilen bir finansal 

ekosisteme sahip olunması, reel ekonomiye katkının da artırılmasını sağlayacaktır. 
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2.3.  OPTİMAL FİNANSAL YAPI  

Akademik çalışmalar finansal gelişmişlik ile ekonomik büyüme arasında birinci 

dereceden ilişkinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. İyi işleyen finansal sistem uzun dönemli 

ekonomik büyümenin sağlanmasında bağımsız bir rol oynamaktadır.2  

Büyümeyi destekleyen bir finansal sistem, yeni ve umut vaat eden firmaların sisteme 

girebildiği ve verimsiz kurumların dışarı itildiği; ekonomik fırsatların yaratıldığı; iyi işleyen 

finansal kurumlar ve piyasalar yoluyla kurumsal yönetimin geliştiği; kıt kaynakların verimli 

kullanımının desteklendiği; risk yönetimi yoluyla, yüksek getirili girişimlerin fon bulmasının 

kolaylaştığı ve toplumun birikimlerini kolektif hale dönüştürerek ölçek ekonomisinden 

faydalanılmasının sağlandığı bir yapıdır. Böylece, finansal gelişmişlik beş ana finansal işlevin 

niteliğindeki iyileşme olarak tanımlanmaktadır. Şöyle ki; (a) olası yatırım seçenekleri hakkında 

bilgi üretimi ve işlenmesi yoluyla sermayenin dağıtılması (b) kurumsal yönetimin uygulanması 

(c) ikinci el işlemlerin, portföy çeşitlendirmesinin ve risk yönetiminin yapılması (d) 

birikimlerin kayıt altına alınması ve toplulaştırılması (e) malların, hizmetlerin ve finansal 

araçların değişiminin kolaylaştırılması. Finansal sektörün bu beş niteliği ne kadar iyi 

sağladığına bakılarak ülkeler arasındaki farklılaşmalar ortaya konulabilmektedir. 

Birikimlerin yatırımlara dönüşmesi sürecinde, bilgiyi elde etme, işleme, sözleşme/işlem 

yapma ve sözleşme hükümlerini uygulama maliyetleri ortaya çıkmaktadır. Bu maliyetler 

toplumun birikimlerinin en iyi fikir ve projelere aktarılmasını engelleyerek ekonomik gelişmeyi 

olumsuz etkilemektedir. Finansal sektör bu noktada devreye girmekte ve söz konusu 

maliyetlerin en aza indirilmesi başarıldığı ölçüde diğer ülkelerle farklılaşma ve finansal gelişme 

ortaya çıkmaktadır.  

Dünya Bankası tarafından yapılan çalışmada3, ülkelerarası karşılaştırılma amacıyla kredi 

kurumlarının4 ve sermaye piyasasının büyüklüğü (finansal derinlik), bireylerin kredi 

kurumlarını ve sermaye piyasasını kullanabilme derecesi (finansal erişim), kredi kurumlarının 

ve sermaye piyasalarının finansal hizmet sunma verimliliği (verimlilik) ve kredi kurumlarının 

ve sermaye piyasalarının istikrarı (istikrar) ölçütleri kullanılmıştır.  

                                                           
2 “The Evolving Importance of Banks and Securities Markets”. Aslı Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, Ross Levine The 

World Bank Policy Research Working Paper 5805, 2011. 

3 “Benchmarking Financial Systems around the World” Martin Čihák, Aslı Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, Ross 

Levine. The World Bank Policy Research Working Paper 6175, August 2012. 

4 Kredi kurumları, bankalar ve banka dışı finansal kurumları ifade etmektedir. 
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Aşağıdaki tablolarda Dünya Bankasının söz konusu çalışması sonucunda elde ettiği 

bulgular yer almaktadır. Buna göre, orta üstü gelir grubunda yer alan Türkiye’nin durumu 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Tablo 3: Kredi Kurumlarının Değer Matrisi (2011) 

Kredi 

Kurumları 
Yüksek Gelir 

Orta Üstü 

Gelir 
Türkiye 

Orta Altı 

Gelir 
Düşük Gelir 

Derinlik 103,0 67,8 34,0 36,6 24,9 

Erişim 3.761,8 997,9 1.263,0 725,9 222,5 

Verimlilik 2,2 6,5 4,05 6,0  - 

İstikrar 23,4 26,8 32,4 23,6 12,1 

Kaynak: “Benchmarking Financial Systems around the World”. Appendix II. Martin Čihák, Aslı Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, 

Ross Levine. The World Bank Policy Research Working Paper 6175, Ağustos 2012 

Kredi piyasasında Türkiye’nin göreli durumu, “derinliğinin”6 ortalamanın altında olması 

nedeniyle, kredi-mevduat denklemini artırması gerektiği sonucunu vermektedir. Mevduat 

tarafında bu artış hem mevcut birikim düzeyinde sistem dışında olan birikimlerin (altın, 

gayrimenkul yatırımları, yastık altı döviz vb.) sisteme çekilmesi yoluyla hem de birikim 

eğilimlerinin yükseltilmesi (özellikle şirketler kesiminde) ve birikim oluşturacak katma değerli 

üretimlerin artırılmasıyla olabilecektir. Sistem dışında olan birikimlerin gerekçesi 

değerlendirildiğinde, kişilerin ya sisteme güvenmedikleri ya da sistem dışı ürünlerin 

getirilerinin daha cazip olduğu veyahut dünya görüşü nedeniyle sistemde yer alan 

ürünlere ilgi göstermedikleri şeklinde yorumlanmaktadır. Dolayısıyla, kredi piyasasında bu 

tıkanıklıklara yol açan sorunların ortadan kaldırılması ve bu ihtiyaçlara yönelik ürünler 

geliştirilmesi gerekmektedir.  

Kredi piyasasının “erişim”7 ile ilgili değeri Türkiye’nin içinde bulunduğu gelir grubunun 

üzerindedir. Öte yandan, finansal erişim konusunda yapılan anket8 çalışması sonuçlarına göre 

Türkiye’de Finansal Erişim Endeksi 38,2 (100 puan üzerinden) olarak gerçekleşmiş olup 

5 TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi 

6 Özel sektöre açılan krediler/GSYH, kredi kurumları aktifleri/GSYH, M2 para hacmi/GSYH, mevduatlar/GSYH ve kredi 

kurumlarının katma değeri/GSYH oranları kullanılarak ölçülmektedir. 

7 1000 yetişkin başına mevduat hesap sayısı, 100 bin yetişkin başına mevduat bankası şube sayısı, banka hesabı olan kişi sayısı 

oranı, kredi hesabı olan firma sayısı oranı kullanılarak ölçülmektedir. 

8 Türkiye’de Finansal Okuryazarlık ve Erişim 2016. TEB – Boğaziçi Üniversitesi 



15 

endeks skorunun düşük çıkması sıradan tüketicilerin banka hesabı, kredi kartı vs. gibi temel 

ürünler dışında finansal ürün ve hizmetlerden yararlanmadığı şeklinde yorumlanmıştır. 

Dolayısıyla, Türkiye’nin “erişim” değerini daha da yukarı çekebilmek için finansal 

kapsayıcılığını artırması gerekmektedir. Bu amaçla, kredi, yatırım hesabı, ödeme araçları ve 

sigorta gibi tüm finansal hizmetlere erişimin sağlanması; bu hizmetlerin kolay anlaşılır, 

ulaşılabilir, uygun fiyatlı olması ve sorumluluk bilinciyle bireyleri koruyarak sunulması; 

bireylerin bilgili ve para yönetimi konusunda iyi kararlar alabilecek yeterlilikte olması; 

hizmetlerin finansal olarak dışlanmış ve yeterli hizmet alamayan tüm kesimlere ulaşması; 

piyasanın çok sayıda hizmet sağlayıcı, güçlü bir finansal altyapı ve düzenleyici çerçeveyle 

rekabetçi bir yapıya sahip olması gerekmektedir.9 

Türkiye’nin kredi piyasasında “verimlilik”10 değeri Dünya Bankası veri setinde 

bulunmamaktadır. Ancak verimliliği ölçmek için kullanılan temel değer “net faiz farkı” olup 

TCMB verileriyle bu değer hesaplanabilmektedir. Dünya Bankası Raporunun inceleme dönemi 

olan 2008-2010 arasında net faiz farkı ortalaması yaklaşık yüzde 4’tür. Buna göre, verimlilik 

değeri bulunduğu gelir grubuna göre iyi, yüksek gelir grubuna göre kötü durumdadır. Net kâr 

marjını daha iyi seviyelere getirmenin temel yöntemi, kredi kurumlarının kaynak havuzunu 

büyütmek, çeşitlendirmek, finansal kurumlar arasında rekabeti artırmak ve kredi kurumlarının 

dağıtım kanallarının daha teknoloji ağırlıklı hale gelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, 

birikimlerin artırılmasına yönelik çalışmalar, kredi kurumlarının kaynak yaratması 

seçeneği olarak sermaye piyasası araçlarının kullanılmasının artırılmasına yönelik 

değişiklikler, mevcut finansal kurumlar arasında eksik rekabete yol açan düzenlemelerin 

değiştirilmesi ve finansal teknolojilerin kullanımının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması 

verimlilik artışını sağlayacaktır. 

Kredi piyasasının “istikrar”11 değeri ise Dünya Bankasının inceleme döneminde tüm 

gelir gruplarının değerlerinin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Bu durum, bir taraftan 

Türkiye’deki finansal kurumların sermaye yeterliliğinin dünyanın üzerinde olması 

nedeniyle güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğu ve finansal şoklara karşı daha 

9 http://www.centerforfinancialinclusion.org/about/who-we-are/our-definition-of-financial-inclusion 

10 Verimlilik; net faiz farkı, kredi-mevduat faiz yayılımı, faiz dışı gelir/toplam gelir oranı, genel yönetim giderleri/toplam 

varlıklar, aktif ve özsermaye kârlılığı, rekabetçi piyasa yapısı (Herfindahl Endeksi) kullanılarak ölçülmektedir. 

11 İstikrar; Z-değeri, sermaye yeterliliği oranı, aktif kalitesi oranı, likidite oranı, yabancı para net pozisyonu/sermaye gibi 

oranlar kullanılarak ölçülmektedir. 

http://www.centerforfinancialinclusion.org/about/who-we-are/our-definition-of-financial-inclusion
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dayanaklı olacağı şeklinde yorumlanırken diğer taraftan ortalama değerlerin üzerinde 

bir sermayenin finansal kurumlarda tutulması nedeniyle fırsat maliyetine katlanıldığı ve 

verimlilik kaybı oluştuğu şeklinde değerlendirilebilecektir. Bu nedenle, dünya ortalamaları 

dikkate alınarak özellikle kaynak yaratmanın zorlaştığı önümüzdeki dönem için finansal 

kurumların istikrarını ölçen değerlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Tablo 4: Sermaye Piyasalarının Değer Matrisi (2011) 

Sermaye 

Piyasaları 

Yüksek 

Gelir 

Orta Üstü 

Gelir 
Türkiye 

Orta Altı 

Gelir 
Düşük Gelir 

Derinlik 152,1 82 30,7 56,7 18,4 

Erişim 64,4 59,9 49 66,7 - 

Verimlilik 218,5 131,8 201,9 103,6 69,5 

İstikrar 32,8 41,5 46,6 37,3 27,1 

Kaynak: “Benchmarking Financial Systems around the World”. Appendix II. Martin Čihák, Aslı Demirgüç-Kunt, Erik Feyen, 

Ross Levine. The World Bank Policy Research Working Paper 6175, Ağustos 2012 

Sermaye piyasaları açısından; Türkiye’nin “derinliği”12 içinde bulunduğu gelir 

grubunun, hatta orta altı gelir grubunun da altındadır. Derinlik temel olarak halka açık 

şirketlerin piyasa değeri ve özel sektör borçlanma araçlarının toplamının GSYH’ya oranı ile 

ölçülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de sermaye piyasasını geliştirerek sermayeyi tabana 

yayma, firma riskini dağıtma, şirketlerimizin yarattığı katma değere toplumun genelini 

dâhil etme, reel sektör için kaynak yaratma amacıyla kredi kurumlarının yanında 

seçenek oluşturma gibi başlıklarda ilerlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye’nin “erişim”13 değeri hem içinde bulunduğu gelir grubu hem de bir alt gelir 

grubu ortalamasının altındadır. Bu durum, düşük “derinlik” değerinin doğal nedeni ve 

sonucudur. Dolayısıyla, en büyük 10 şirketin dışındaki şirketlerin de değerinin artırılması 

ve artan bu değerden toplumun geniş kesimlerinin yararlanmasını sağlayacak araçların 

desteklenmesi gerekmektedir. 

12 Derinlik; pay piyasası değeri ve yurt içi özel sektör borçlanma araçları/GSYH, özel sektör borçlanma araçları/GSYH, 

DİBS/GSYH, uluslararası borçlanma araçları/GSYH, pay piyasası değeri/GSYH ve pay piyasası işlem hacmi/GSYH oranları 

kullanılarak ölçülmektedir. 

13 Erişim; en büyük ilk 10 şirket dışı piyasa değeri oranı, en büyük ilk 10 şirket dışı işlem hacmi oranı, devlet tahvili getiri 

eğrisi (3 ay ve 10 yıllık), yerel borçlanma araçları/toplam borçlanma araçları oranı, yurt içi özel sektör borçlanma 

araçları/toplam borçlanma araçları oranı, yeni özel sektör borçlanma araçları ihracı/GSYH oranları kullanılarak ölçülmektedir. 
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Sermaye piyasasındaki “verimlilik”14 değeri yüksek gelir grubundaki ülkelere 

yaklaşmıştır. Bunun nedeni, (özellikle pay piyasası tarafında) oldukça likit bir sermaye 

piyasasına sahip olmamız ve finansal alt yapı kurumlarımızın sorunsuz işlemesidir. Öte yandan, 

verimlilik ölçütü olarak kullanılan parametrenin temelde pay piyasası işlem hacminin pay 

piyasası değerine oranı olduğu dikkate alındığında, oranın yüksekliği elde tutma süresinin, yani 

yatırım vadesinin kısa olduğu anlamına da gelmektedir. Verimlilik oranından ödün vermeden 

elde tutma süresini uzatmanın temel yolu “derinliğin” artırılarak sermaye piyasasındaki 

yatırımcı havuzunun büyütülmesidir.  

Sermaye piyasasında “istikrar”15 değeri, içinde bulunduğu gelir grubu ortalamasının 

üstündedir. Bu durum, Türk piyasasının göreli olarak yüksek dalgalanma gösterdiği, yani 

riskinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye’nin makroekonomik değerlerinin 

iyileştirilmesinin yanı sıra derinliğin ve verimliliğin artırılmasıyla istikrar değerlerinde de 

iyileşme sağlanacaktır. 

Dünya Bankasının söz konusu çalışması sonucundaki bulgular aşağıda özetlenmiştir. 

1- Gelişmekte olan ekonomilerin finansal sistemleri daha az derin, daha az verimli olup 

daha az erişim sağlamaktadır. Finansal istikrar anlamında ise gelişmekte olan ülkeler ile 

gelişmiş ülkeler benzer durumdadır. 

2- Karşılaştırmalı finansal sistemlerin kapsamlı bir resmini ortaya koyabilmek için 

derinlik, erişebilirlik, verimlilik ve istikrar aynı anda değerlendirilmelidir. 

3- Coğrafi bölgeler ve gelir grupları arasında önemli farklılıklar görülmekte olup temel 

olarak düşük gelirli ülkeler aynı zamanda düşük derecede finansal gelişme göstermiştir. 

4- Finansal sistemler arasındaki farklılık büyük boyutlara ulaşabilmektedir. Aradaki 

farklılık ölçeklendirilse bile (örneğin GSYH’ya bölerek), yine de bu farklılık devam 

etmektedir. 

5- Sermaye piyasaları, yüksek gelir düzeyine ulaşıldığında daha önemli hale gelmektedir. 

Buna göre, ekonomiler geliştikçe sermaye piyasalarının sağladığı hizmetlerin kullanımı kredi 

piyasalarının sağladıklarına göre artmaktadır. Bir başka deyişle, gelir düzeyinin artmasıyla 

                                                           
14 Verimlilik; pay piyasası işlem hacmi/pay piyasası değeri, fiyatların eşyönlü hareketi, fiyat etkisi, likidite (işlem maliyeti), 

DİBS kotasyonlarının alım/satım yayılımı, borçlanma araçlarının işlem hacmi ve takas verimliliği kullanılarak 

hesaplanmaktadır. 

15 İstikrar; pay fiyat endeksi dalgalanması (ortalama standart sapma), DİBS endeksi, endekslerin çarpıklığı, fiyat/kazanç oranı, 

durasyon, kısa vadeli borçlanma araçları/toplam borçlanma araçları, gösterge ülkelerin borçlanma araçları ile ilgileşim 

(korelasyon) kullanılarak hesaplanmaktadır. 
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birlikte, kredi piyasasının büyümesiyle oluşan marjinal ekonomik aktivite artışı düşmekte; buna 

karşın, sermaye piyasasının büyümesiyle oluşan marjinal ekonomik aktivite artışı 

yükselmektedir. Bu çalışma, finansal sistemin evrimindeki politika tercihleri ve kurumsal 

dönüşümdeki gecikmelerin ekonomik büyüme üzerindeki maliyetlerini ortaya koymaktadır. 

Öte yandan, çalışma belirli bir ülke için hedef finansal yapının ne olması gerektiği konusunda 

yeterli belirleme yapmamaktadır. Buna ilaveten, söz konusu çalışmada belirli bir ekonomik 

gelişmişlik düzeyinde kredi piyasasına veya sermaye piyasasına doğru çok fazla çarpıklık 

olması durumunda, bunun nedenlerinin (vergiler, düzenlemeler, hukuki güçlükler vb.) daha 

derin araştırılması gerektiği belirtilmektedir. 

Optimal finansal yapı hedefine ışık tutması açısından kredi piyasası ile sermaye piyasası, 

sigorta piyasası ve emeklilik piyasasının karşılaştırmalı durumları Dünya Bankası raporunda 

kullanılan metodolojiyle eş yönlü ölçütler kullanılarak aşağıda gösterilmiştir.  

Kredi piyasası ile sermaye piyasasını karşılaştıran şekilllerde üst ve orta üstü gelir 

grubunda yer alan seçilmiş ülkelerin 2011 ve 2016 yılları arasındaki gelişimi gösterilmektedir. 

Görüleceği üzere, Türkiye kredi ve sermaye piyasalarının GSYH’ya oranı açısından diğer 

ülkelerle karşılaştırıldığında dengeli değildir. 2011-2016 döneminde diğer ülkelerin sermaye 

piyasalarının GSYH’ya oranı artarken (eğim çizgisinin üst bölümüne hareket edilmiştir) 

Türkiye’nin payı gerilemiştir. Son dönemde Türkiye’nin kredi piyasası tabanlı büyüdüğü 

şekilden de görülmektedir. 2017 yılındaki Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle kullandırılan 

krediler dikkate alındığında, kredi piyasası/GSYH oranı daha da artacaktır.  
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Şekil 11: Kredi Piyasası – Sermaye Piyasası Ülke Karşılaştırmaları (2011) 

 

Kaynak: Dünya Bankası, Küresel Finansal Gelişmişlik Veritabanı 

 

 

Şekil 12: Kredi Piyasası – Sermaye Piyasası Ülke Karşılaştırmaları (2016) 

 

Kaynak: Dünya Bankası (Küresel Finansal Gelişmişlik Veritabanı),  

Dünya Kalkınma Göstergeleri, NasdaqOmx, London Stock Exchange Group  
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Ülkelerin karşılaştırmalı konumları dikkate alındığında, Türkiye açısından sağlıklı 

büyüme stratejisinin en azından eğim çizgisine yaklaşan bir kredi piyasası – sermaye piyasası 

dengesi sağlamak olduğu görülmektedir. Bu anlamda, Türkiye bir taraftan mevcut GSYH 

düzeyinde sermaye piyasasının payını artırmalı, diğer taraftan GSYH’daki büyümeyle eş yönlü 

olarak sermaye piyasalarını büyütmelidir. 

Kredi piyasası – sigorta piyasasının ülkeler arası göreli konumu ise aşağıdaki şekilde 

gösterilmektedir. Sigorta sektörünün aktiflerinin karşılaştırmalı ülke örneklerine göre düşük 

olduğu dikkati çekmektedir. Türkiye’nin mevcut GSYH düzeyinde sigortacılık sektörünün 

payını artırması; GSYH’daki büyümeyle eş anlı ve eş yönlü olarak sigortacılık sektörünü 

büyütmesi gerektiği görülmektedir.  

Şekil 13: Kredi Piyasası – Sigorta Piyasası Ülke Karşılaştırmaları (2015) 

 

Kaynak: Dünya Bankası (Küresel Finansal Gelişmişlik Veritabanı, Dünya Kalkınma Göstergeleri) 

Aşağıdaki şekil kredi piyasası – özel emeklilik yatırım fonlarının ülkeler arası 

karşılaştırmalı durumunu göstermektedir. Bireysel emeklilik sektörünün geliştirilmesi ve 

desteklenmesi gerekliliği, özellikle Türkiye’nin düşük tasarruf düzeyi dikkate alındığında, 

belirgin şekilde görülmektedir. 
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Şekil 14: Kredi Piyasası –Emeklilik Yatırım Fonları Ülke Karşılaştırmaları (2015) 

 

Kaynak: Dünya Bankası (Küresel Finansal Gelişmişlik Veritabanı, Dünya  Kalkınma Göstergeleri) 
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2.4.  FİNANSAL SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  

Ekonomik büyüme, finansal gelişme ve derinleşme ile mümkündür. Ülkemizin mevcut 

finansal mimarisinin kredi piyasası ağırlıklı olduğu ve bu piyasada da mevduat bankacılığının 

baskın bulunduğu görülmektedir. Bu mimarinin, ancak belirli ekonomik gelişmişlik düzeyine 

erişinceye kadar yeterli olabileceği anlaşılmaktadır. Ülke örnekleri finansal gelişme ve 

derinleşmenin finansal aracılar arasında denge sağlaması gerektiğine işaret etmektedir. Buna 

karşın, ülkemiz finansal aracılık riski tek bir finansal kanal üzerinde yoğunlaşmış durumdadır. 

Bu riskin farklı finansal aracılara dağıtılarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, bir taraftan 

kredi piyasasının aktörleri arasındaki mevcut farklılıklar giderilerek rekabet ortamı yaratılmalı, 

diğer taraftan sermaye piyasası desteklenip derinleştirilerek seçimlik yatırım ve finansman 

kanalı oluşturulmalıdır. Eş anlı olarak, finansal aracıların yöneldiği kaynak havuzunun 

büyütülmesi ve birikim sahiplerinin seçimlik ve ihtiyaçlarına uygun finansal araçlar konusunda 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada, özellikle katılım finans sistemindeki kurum ve 

araçlar ile sigorta, hayat ve emeklilik sektörü gibi kurumsal yatırımcılar desteklenmelidir. 

Böylece, finansal sektör asli görevi olan “aracılık” işlevini etkin, ekonomik ve verimli bir 

şekilde gerçekleştirebilecektir. 
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3. FİNANSAL SEKTÖRE İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ VE EYLEM PLANI 

Türkiye’de önümüzdeki 20 yıllık süreç, çalışma çağındaki nüfusun/üretken nüfusun 

artması anlamına gelen, demografik fırsat penceresini kapsayan bir dönemdir.16 Devam eden 

yıllarda ise bu fırsat penceresi kapanmaya başlayacağı için, önümüzdeki 20 yıllık dönemde 

atılacak adımlar, pek çok sektör gibi finansal sektörün gelişimi için de önemli olacaktır. Bu 

dönemde doğru amaç ve hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ulaşılması için doğru politikalar 

ve uygun yöntemlerin uygulamaya konulması halinde finans sektörünün optimal yapıya ve 

Türkiye ekonomisiyle uyumlu bir boyuta ulaşması mümkün olacaktır.  

Hedef, arz tarafında yeni iş modellerinin finansman ihtiyacına düşük maliyetle cevap 

verebilen; talep tarafında farklı nitelikteki finansal araçları, güvenilir kurumlar aracılığıyla 

birikim sahiplerine sunan; böylece, kaynakları hem küçük/mikro ölçekli start-up projelere hem 

de büyük ölçekli yatırım projelerine yönlendirebilen, kurumsal yapılanması güçlü bir finans 

sektörü olmalıdır. Bu kapsamda, önceki bölümlerde yer alan finansal sektörün işlevi, mevcut 

durumu ve karşılaştırmalı ülke örnekleri dikkate alınarak finansal sektörün Türkiye’nin 

büyümesini ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde destekleyebilmesi için izlenmesi gereken 

politikaları 4 başlık altında toplamak mümkündür: 

1- Finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliğini yükseltmek için 

finansal ürün çeşitliliği artırılmalıdır. Yeni finansal araçların piyasaya sokulması ve mevcut 

araçların etkinliğini artırmaya dönük önlemler alınması suretiyle bankacılık ağırlıklı plasman 

yapısında değişiklik sağlanarak reel sektöre finansman ihtiyacını çok çeşitli kaynaklardan 

karşılama imkânı verilmesinde yarar görülmektedir. Ülkemizin ekonomik gelişmesiyle eşyönlü 

olarak mevduat/kredi ağırlıklı yapının, sermaye piyasası lehine denge sağlayacak şekilde 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Böylece, reel sektörün finansman çeşitliliği artacak ve kaynak 

maliyetleri düşecektir. 

2- Finansal sektördeki kurumların ve araçların çeşitliliği ve etkinliği düzenlemelerle 

desteklenmelidir. Finansal sektördeki kurumlar ve araçlar arasındaki rekabet eşitliğini 

sağlamak amacıyla, düzenleme farklılıklarının ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

 

                                                           
16 TÜSİAD’ın yayımladığı “2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim” başlıklı araştırma projesindeki bulgulardan 

yararlanılmıştır. 
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3- Finansal tabana yayılma artırılmalıdır. Finansal sektörün önündeki en önemli kısıt; 

Türkiye’de finansal erişimin, finansal okuryazarlık ile finansal araç ve kurumların bilinirliğinin 

düşük olmasıdır. Dolayısıyla, doğru bütçe yapılamamakta, birikim seviyesi düşük olmakta, var 

olan birikimler de optimal olmayan yatırımlara yönlendirilmekte ve hatta bir kısmı kayıt 

dışında kalmaktadır. Böylece, çok ciddi bir kaynak sorunu ortaya çıkmaktadır. Finansal 

tüketicilerin bilinçlendirilmesi, finansal ürün seçeneklerine erişimlerinin artırılması, finansal 

tüketici tabanının geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. 

4- Fintek ekosistemi geliştirilmelidir. Diğer politika önerilerinde belirtilen değişiklik ve 

geliştirmeler yapılırken, yeni finansal mimarinin finansal teknolojiler üzerine kurulmakta 

olduğu dikkate alınmalıdır. Gerek düzenlemeleri yapan kamu otoritelerinin gerekse bu 

düzenlemeler altında faaliyet gösteren finansal kurumların değişime ayak uyduracak, proaktif 

ve dünya standartlarında bir yaklaşım geliştirmesi gereklidir.  

Finansal sektörün Türkiye’nin büyümesini ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde 

destekleyebilmesi için izlenmesi gereken politikalar ve eylemler belirlenirken Sürdürülebilir 

Kalkınma perspektifinin 11. Kalkınma Planına entegre edilmesi çerçevesinde hareket 

edilmesine özen gösterilecektir.17  

 

 

 

 

 

                                                           

17 25-27/09/2015 tarihlerinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler  (BM)  Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde Sürdürülebilir 

Kalkınma için 2030 Gündemi  (2030 Agenda for Sustainable Development) perspektifi, 193 ülkenin imzası ile kabul 

edilmiştir. Bu kapsamda, eşitsizliklerin giderilmesi, ekonomik büyümenin ve istihdamın güçlendirilmesi, şehirler ve yerleşim 

alanlarının iyileştirilmesi, sanayileşmenin sağlanması, okyanusların ve ekosistemlerin korunması, enerjinin daha sürdürülebilir 

biçimde üretilmesi ve tüketilmesi, iklim değişikliğinin önlenmesi, sürdürülebilir üretim ve tüketimin geliştirilmesi ve insan 

haklarının güçlendirilmesi ana başlıklarında toplam 17 sürdürülebilir kalkınma amacı  (SKA) tanımlanmıştır. 

SKA’lar yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, hükümetlerden 17 SKA’yı başarmak için sahiplik göstermeleri 

beklenmektedir. BM, Yüksek Düzeyli Siyasi Forum (High Level Political Forum) yoluyla üye devletlerinin sürece tam ve etkili 

katılımını sağlamayı amaçlamaktadır. Sayılan konu ve alanlara ilişkin projelerin uygulanması için finansman kaynaklarının 

geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve uygun gelişme başlıklarına yönlendirilmesi gerekmektedir.  
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3.1.  POLİTİKA 1 – FİNANSAL SEKTÖRÜN REEL SEKTÖRÜN 

FİNANSMANINDAKİ ETKİNLİĞİ VE FİNANSAL ÜRÜN 

ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIRILMALIDIR. 

Ülkemizde reel sektörün yatırımlarının finansmanında banka kredileri ana kaynak olarak 

kullanılmaktadır. Ancak sınırlı birikim havuzu üzerinde artan rekabet ve sıkılaştırılan 

düzenlemeler sonucu bankacılık sektörünün maliyetleri yükselmekte, dolayısıyla reel sektörün 

bankacılık kanalı üzerinden finansman yaratması zorlaşmaktadır. 

Sürdürülebilir Kalkınma perspektifi çerçevesinde, “SKA 8: İstihdam ve Ekonomik 

Büyüme” başlığı altında finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde mikro, küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin kayıt altına alınması ve büyümesinin özendirilmesi gerekmektedir.18 

Ayrıca, “SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığı altındaki üçüncü hedef; küçük 

ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun 

koşullu krediyi de kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirleri ile piyasalara 

entegrasyonlarının artırılmasıdır.  

Türkiye’deki finansal sistemde bankacılık sektörünün ağırlığının doğurduğu kırılganlık 

ve risklerin, başta sermaye piyasası olmak üzere banka dışı finansal hizmet sektörünün gelişimi 

ile azaltılabileceği düşünülmektedir. Böylece, reel sektör açısından kaynak çeşitliliğinin 

artırılması sağlanacaktır. Finansal ürün tasarımı noktasında “davranışsal finans” yaklaşımı 

çerçevesinde irrasyonel yatırımcı tercihleri ve risk algısı da gözden kaçırılmamalıdır. Bu 

kapsamda, SKA’ya ulaşılabilmesi ve finansal sektörün reel sektörün finansmanındaki etkinliği 

ve finansal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla ilgili kamu, sivil toplum, özel sektör ve 

üniversitelerden temsilcilerin katılımı ile oluşturulan eylem önerileri aşağıda belirtilmiştir.  

                                                           
18 Hedef 8.3, üretken faaliyetleri, insana yakışır iş üretimini, girişimciliği, yaratıcılığı ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma 

odaklı politikaların teşvik edilmesi ile finansal hizmetlere erişim yolunu da kapsayacak şekilde mikro, KOBİ’lerin kayıt altına 

alınması ve büyümesinin özendirilmesini gerektirmektedir. 

Hedef 9.3, küçük ölçekli sanayi işletmeleri ve diğer işletmelerin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, uygun koşullu krediyi de 

kapsayan finansal hizmetlere erişimlerinin ve değer zincirleri ile piyasalara entegrasyonlarının artırılmasını gerektirmektedir. 
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3.1.1. REEL SEKTÖRÜN BANKA DIŞI FİNANSAL KURUMLAR ARACILIĞIYLA 

FİNANSMAN SAĞLAMASI KOLAYLAŞTIRILMALIDIR. 

Türkiye’de banka dışı finans kesiminin en önemli unsurlarından finansal kiralama 

şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri 2012 yılında yayımlanan 6361 sayılı 

Kanun ile finansal kuruluş olarak tanımlanmış olup özellikle KOBİ’lere alternatif finansman 

kaynağı sunmaktadır. Türkiye ekonomisinin üretim, ticaret, satış ve tüketim kanallarında yer 

alan bu şirketler, yine aynı Kanunla kurulan Finansal Kurumlar Birliği (FKB)’nin üyesi 

durumundadır.  

2017 sonu itibarıyla, 26 finansal kiralama, 61 faktoring, 14 finansman şirketi toplam 120 

milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşmış olsa da, kredi piyasasındaki ağırlıkları düşüktür. Bu 

kapsamda, KOBİ’lere yönelik finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin 

sundukları varlık bazlı finansman hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması 

gerekmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerde varlık bazlı finansmanın banka ve banka dışı 

finansal kuruluşlar arasındaki dağılımında, ağırlığın banka dışı finansal kuruluşlar lehine 

olduğu görülmektedir.19  

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) ve KGF desteklerinden FKB üyeleri de faydalanmalıdır. FKB üyelerinden 

kredi kullanarak yatırım yapan KOBİ’lerin KOSGEB desteklerinden faydalanabilmeleri 

yönünde düzenleme yapılmalıdır. Hâlihazırda KGF’ye ortak olan bankalar ve bu bankaların 

hâkim ortak olduğu 12 finansal kiralama şirketi aracılığıyla kefalet verilmektedir. Söz konusu 

finansal kiralama şirketleri, finansal kiralama sektörünün yüzde 88’ini temsil etmektedir.  

KOBİ’lere kullandırılan kredilere sağlanan Hazine destekli KGF kefaleti sadece KGF’ye 

ortak olan finansal kurumlardan kullandırılan kredilere değil, KGF’ye ortak olmasa dahi tüm 

faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri aracılığıyla kullandırılan kredilere 

sağlanmalıdır.20 Bunlara ilaveten, Hazine Müsteşarlığının birden fazla kredi garanti kurumuna 

                                                           
19 http://www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2016.pdf 

20 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar’ın 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu 

Kararın amacı; KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer yararlanıcıların finansmana erişim 

imkânlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için, kredi garanti kurumlarına ortak olan ve 19/10/2005 tarihli ve 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankalar ile kredi garanti kurumlarına ortak olan 

bankaların hâkim ortağı olduğu veya kredi garanti kurumlarına ortak olan ve 21/11/2012 tarihli 6361 sayılı Finansal 

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında yetkilendirilen finansal kiralama ve yatırıma yönelik 

finansman sağlanması kaydıyla finansman şirketlerine Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve 

esasların düzenlenmesidir” hükmü çerçevesinde finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri uygulama kapsamında 

bulunmaktadır. 

http://www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2016.pdf
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destek sağlaması kanunen mümkün olduğundan, finansal kurumların kendi aralarında yeni 

kredi garanti kurumları oluşturması halinde hazine destekli uygulamadan yararlanabilmeleri 

mümkün olabilecektir. 

2. Borçlanma aracı ihraçlarında ve menkul kıymetleştirme işlemlerinde bankalar ile 

diğer finansal kurumlar arasında farklılaştırma yapılmamalıdır. Finansal kurumların temel 

kaynaklarından biri olan borçlanma araçlarının ihraç sınırının tüm finansal kurumlar açısından 

eşit şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Banka dışı finansal kurumların kullandırdıkları kredilerden doğan alacaklarını 

menkulleştirmek amacıyla temlik etmeleri durumunda, bankalara tanınan damga vergisi 

istisnasının, tüm banka dışı finansal kurumlara tanınması gerekmektedir.  

3. Reel sektörün banka dışı finansal kurumlardan finansman olanaklarının 

tanıtımına ağırlık verilmelidir. 

4. Ürün çeşitliliğinin arttırılması kapsamında, bankacılık dışı finans kuruluşlarının 

katılım finansmanına ilişkin ürünleri geliştirmesi kolaylaştırılmalıdır. 

5. KOBİ’lerin büyük alıcılarla yapmış olduğu iki taraflı sözleşmelerde alacağın 

devrini yasaklayan maddeler KOBİ’lerin finansmana erişimini zorlaştırdığından, bu tür 

maddelerin yazılmasının emredici hukuk kurallarına aykırı hale getirilmesi 

gerekmektedir. 

6. KOBİ’lerin uygun maliyetli finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 

geliştirilen “Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi” projesi desteklenmeli ve KOBİ’lerin 

kamu alacaklarının bu sisteme dâhil edilmesi sağlanmalıdır. Bu çerçevede, KOBİ’lerin 

Sistemden kolay ve maliyetsiz şekilde yararlanabilmesi için ilgili mevzuatta düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

7. KOBİ’lerin “Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi”ne kaydedilmiş teminat niteliği 

güçlü alacaklarının menkul kıymetleştirilerek sermaye piyasalarında işlem görmesi ve bu 

kapsamda ilgili mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

8. Fatura ile yapılan tüm finansman işlemlerine (gerek finansman şirketleri gerekse 

katılım bankaları tarafından) ilişkin belgelerin Merkezi Fatura Kayıt Sistemi (MFKS)’ne 

dâhil edilmesi gerekmektedir. 
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9. Finansman şirketlerinin21 işlevlerini etkin, ekonomik ve verimli gerçekleştirmesi 

için önerilen eylemler: 

a. Mesafeli sözleşmeler kapsamında kullandırılan tüketici finansman kredileri için mali 

suçlara ilişkin mevzuattan kaynaklanan imza beyanı ve yüz yüze gelme zorunluluğunun 

kaldırılması gerekmektedir. 

b. E-ticaret yapan üretici veya distribütörlerin müşterilerinin finansmanının 

sağlanabilmesi için 6361 sayılı Kanun’da belirtilen genel satıcı sözleşmesi yapma 

zorunluluğunun kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

c. TCMB’nin zorunlu karşılık düzenlemesinin finansman şirketlerinin borçlanma araçları 

ihraçlarını da kapsaması nedeniyle, finansman şirketlerinin aracılık maliyetleri artmakta ve bu 

maliyetler nihai müşterilere yansıtılmaktadır. Buna karşın, finansman şirketleri, bankalardan 

farklı olarak gecelik borçlanma ve repo gibi TCMB fonlama imkânlarından 

yararlanamamaktadır. Finansman şirketlerinin banka dışı diğer finansal kurumlar gibi zorunlu 

karşılık düzenlemesine tabi olmaması gerekmektedir. Ancak TCMB zorunlu karşılık 

uygulamasının aracılık maliyetlerini yükseltmediğini ileri sürmektedir. Zorunlu karşılık 

yükümlülüğünün ihtiyatlılık ve makro ihtiyati araçların gereği olarak getirildiği, bu 

uygulamanın ülkenin risk priminin düşürülmesi yoluyla borçlanma maliyetini azalttığı için 

iddia edildiğinin aksine aracılık maliyetlerini desteklediği belirtilmektedir.  

d. Finansman şirketleri tarafından verilen ticari kredilerin daha etkin ve kolay bir şekilde 

kullandırılabilmesi için, icra satışlarında ticari araçlar için geçerli olan Katma Değer Vergisi 

(KDV) oranının binek araçlar için olan oranla eşit hale getirilmesi gerekmektedir.  

e. Finansman şirketlerinin faaliyetlerinin hızlı ve verimli olması, iş yapma ortamının 

iyileştirilmesi, müşterilerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve maliyetlerin 

azaltılabilmesi için her bir finansman faaliyeti için ayrı sözleşme düzenlemek yerine, 

müşterilerle belli bir süre içerisinde yapacakları kredi işlemlerinde tek bir çatı sözleşme 

yapabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. 

f. Finansman şirketlerinin kullandırdıkları kredilerden doğan alacaklarını menkulleştirme 

amacıyla temlik etmeleri durumunda, bankalara tanınan damga vergisi istisnasının finansman 

şirketlerine de tanınması gerekmektedir22.  

                                                           
21 Finansman şirketleri, tüketici kredisi finansmanı ile ticari faaliyetlerin finansmanını gerçekleştirmektedir. Sektörde 14 

finansman şirketi faaliyet göstermekte olup bu şirketler hem ticari yatırım malı kredisi hem de tüketici kredisi vermektedir. 

Sektör 2016 verilerine göre yaklaşık 28 milyar TL kredi vermiştir. Bunun yüzde 53’ü ticari taşıt kredilerinden oluşmaktadır. 
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10. Faktoring şirketlerinin23 işlevlerini etkin, ekonomik ve verimli gerçekleştirmesi 

için önerilen eylemler: 

Faktoring sektörüyle ilgili olarak öncelikle yanıltıcı ve olumsuz nitelikteki mevcut algının 

giderilmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Algının pozitif devam etmesi amacıyla BDDK 

denetimi güçlü olarak sürdürülmelidir. Aksi takdirde, faktoring sektörünün işlevlerinin etkin, 

ekonomik ve verimli gerçekleştirilmesi için önerilen eylemlerin etkili sonuç vermesi mümkün 

değildir.   

a. Finansal sektördeki kurumların ayırdıkları özel karşılıkların kurumlar vergisi mevzuatı 

karşısındaki durumunda eşitlik sağlanmalıdır. Bu kapsamda, faktoring sektörünün alacaklarıyla 

ilgili olarak ayrılan özel karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gider olarak kabul edilmelidir.  

  6361 sayılı Kanun’da 5 Aralık 2017 tarihinde 7061 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik 

çerçevesinde, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin ayırdıkları özel karşılıkların tamamı 

kurumlar vergisinin tespitinde gider sayılmaktadır. Kanun görüşmeleri esnasında faktoring 

şirketleri kapsam dışı bırakıldığı için Maliye Bakanlığı söz konusu öneri hakkında olumsuz 

görüş bildirmiştir.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        
22 Damga Vergisi Kanunu’nun istisnaları kapsamında bankalara Kanun’un 23. maddesiyle istisna tanınmıştır. Kanun’un 30. 

maddesine “krediden doğan alacakların temlikine ilişkin kâğıtlar” ifadesi eklenerek finansman şirketlerinin de bu istisnadan 

aynı şekilde faydalanması sağlanmalıdır.  

23 İşletmelerin kredilendirilmesinde temel ölçüt, işletmenin özkaynaklarının ve/veya teminatının güçlü olmasıdır. Bu nedenle 

özkaynağı yetersiz ve teminatı olmayan KOBİ’ler finansman sıkıntısı çekmektedir. Faktoring modeli ise şirketlerin 

özkaynakları ve/veya teminat yerine ticari alacaklarının kalitesine önem vermektedir. Böylece, faktoring sektörü temelde 

KOBİ’lerin ticari alacaklarını vadelerinden önce nakde çevirerek KOBİ’lere finansman sağlamaktadır. Ayrıca, ihracatçıların 

yurt dışı teminatsız alacaklarını “Muhabirli İhracat Faktoringi Modeli” ve kredi sigorta sistemi aracılığıyla garanti altına alarak 

risklerini düşürmektedir. Faktoring sektörünün tüm işlemleri MFKS’ye kaydedilmektedir. Mükerrer finansmanı önlemek için 

kurulan bu sisteme alacak temlikine dayalı faktoring işlemlerine konu tüm fatura ve alacak belgeleri kaydedilmek zorundadır. 

Bu anlamda, faktoring sektörü KOBİ’lerin kayıtlı çalışmasını da destekleyen bir sektördür. 
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b. Faktoring sözleşmesinden kaynaklanan borçlara karşılık teminat olarak alınan 

ipoteklerin paraya çevrilmesinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 150/ı maddesi24 hükmü 

uygulanmalıdır. 

c. Faktoring şirketlerinin gerçekleştirdiği faktoring işlemlerine, bunların teminatlarına ve 

geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç) harçlardan müstesna olmalıdır. Harçlar 

Kanunu’nun 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre, banka ve finansman şirketlerince 

kullandırılan kredilerde, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler ilgili 

Kanun’da belirtilen harçlardan muaftır. Benzer muafiyet faktoring ve finansal kiralama 

şirketlerine de verilmelidir. Ancak faktoring şirketleri ile finansal kiralama şirketlerinin kredi 

açma yetkisi açısından bankalar ile finansman şirketlerinden farklılık arz ettikleri gerekçesiyle 

Maliye Bakanlığı söz konusu öneri hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. 

d. Bankalarca faktoring şirketlerine kullandırılan krediler ile faktoring şirketlerinin kendi 

aralarında gerçekleştirdikleri faktoring işlemleri dolayısıyla lehe alınan paralar üzerinden 

alınacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1 olmalıdır.    

e. Yurt dışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) 

açısından finansal kurumlar arasında eşitlik sağlanmalıdır. Bu kapsamda, faktoring şirketlerinin 

yurt dışından kullandıkları yabancı para cinsinden kredilere uygulanan KKDF oranı, banka ve 

finansman şirketlerine benzer şekilde yüzde 0 olarak belirlenmelidir. Ancak Maliye Bakanlığı 

finansal kurumlar arasında eşitlik sağlanması gerekçesiyle ortaya konmuş olan bu öneriye itiraz 

etmektedir. İtiraz gerekçesi olarak, faktoring şirketleriyle finansal kiralama şirketlerinin asli 

işlevleri itibarıyla birer kredi kurumu olan bankalar ile finansman şirketlerinden farklılık arz 

etmeleri gösterilmiştir.  

                                                           

24 Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi kredileri ve gayri nakdi kredileri teminen alınan 

ipotekler: 

Madde 150/ı – Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdî veya gayrinakdi bir krediyi 

kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu kayıtsız ve şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi 

kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, uzun vadeli kredi hesabının muaccel 

kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya gayrinakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun ödenmesine 

ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen 

adrese gönderilmek suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını gösteren noterden tasdikli 

bir sureti icra müdürüne ibraz ederse icra müdürü 149’uncu madde uyarınca işlem yapar. Şu kadar ki, krediyi kullanan tarafın 

hesap özetine ve borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da gayrinakdi kredi nedeniyle tazmin talebine, kendisine tebliğ edildiği 

veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde noter aracılığıyla itiraz etmiş olduğunu 

ispat etmek suretiyle icra mahkemesine şikâyette bulunmak hakkı saklıdır. Bu takdirde krediyi kullandıran taraf alacağını 68/b 

maddesi çerçevesinde diğer belgelerle ispatlayabiliyorsa, krediyi kullanan tarafın şikâyeti reddedilir. İcra mahkemesinde 

yapılan inceleme sırasında, borçlu, borcun sona erdiğine veya ertelendiğine ilişkin resmî veya imzası ikrar edilmiş bir belge 

sunmadıkça takibin durdurulmasına karar verilemez. Hesap özetinin, tazmin talebinin veya ihtarın ipotekli taşınmaz maliki 

üçüncü kişiye tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş sayılması Türk Medenî Kanunu’nun 887’nci maddesinde öngörülen ödeme 

istemi yerine geçer. 
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f. Faktoring işlemine konu olan fatura ve benzeri belgelerin kıymetli evrak olarak 

değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla FKB, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma 

Kurulu (MASAK), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve BDDK’nın dâhil olduğu bir komisyon 

oluşturulması gerekmektedir. 

11. Finansal kiralama şirketlerinin25 işlevlerini etkin, ekonomik ve verimli 

gerçekleştirmesi için önerilen eylemler: 

a. Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından kullandıkları yabancı para cinsinden 

kredilere uygulanan KKDF oranı, banka ve finansman şirketlerine benzer şekilde yüzde 0 

olarak belirlenmelidir. Ancak Maliye Bakanlığı finansal kurumlar arasında eşitlik sağlanması 

gerekçesiyle ortaya konmuş olan bu öneriye itiraz etmektedir. İtiraz gerekçesi olarak, faktoring 

şirketleriyle finansal kiralama şirketlerinin asli işlevleri itibarıyla birer kredi kurumu olan 

bankalar ile finansman şirketlerinden farklılık arz etmeleri gösterilmiştir. 

b. Yabancı sermayeli finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan taşınmaz işlemlerinde 

Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesinin uygulanmasında kiracının malik gibi değerlendirilmesi 

gerekir (Gerekçeleri Ek 1’de detaylandırılmıştır.). 

12. Varlık yönetim şirket (VYŞ)’lerinin26 işlevlerini etkin, ekonomik ve verimli 

gerçekleştirmesi için önerilen eylemler: 

a. Finans kesimi dışındaki tahsili gecikmiş alacakların da VYŞ’ye satılması 

önerilmektedir. Bankacılık Kanunu’nun ilgili maddesinde yapılacak değişiklik ile bankalar, 

faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri ile sigorta şirketlerinin yanı sıra enerji, 

                                                           
25 Finansal kiralama, varlığa dayalı bir finansman yöntemi olup finansal kiralama sözleşmesi sonucunda, finansal kiralama 

şirketi tarafından alınan ve işletmelerin zilyetliğine bırakılan taşınır veya taşınmaz, kira bedelinin vadeli olarak ödenmesi ile 

kiracı işletmenin mülkiyetine geçmektedir. 26 şirketin faaliyet gösterdiği finansal kiralama sektörünün penetrasyon oranı (işlem 

hacmi/GSYH), gayrimenkul işlemleri hariç, ortalama yüzde 0,65 ile çok düşük seviyededir. Finansal kiralama sektörünün 

finansman sağladığı sektörler arasında imalat sanayi ve hizmetler sektörlerinin toplam işlem hacmindeki payı yüzde 91’dir. 

26 VYŞ, bankalar, faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketleri ile kredi sigortası hizmeti veren sigorta şirketlerinin 

hizmetlerinden doğan alacakları ile diğer varlıklarını satın alma, satma, satın aldıkları alacakları tahsil etme, varlıkları nakde 

çevirme veya bunları yeniden yapılandırarak satabilme yetkisine sahip, Bankacılık Kanunu’na göre faaliyette bulunan finansal 

kurumlardır. VYŞ, alacakların tahsili amacıyla edindikleri gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir 

ve bunlara yatırım yapabilir, alacaklarını tahsil etmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir. VYŞ finansal 

kurumların esas faaliyet konularıyla ilgili olmayan ve operasyon yükü yaratan alacaklarını devralarak bilançolarının daha duru 

ve anlaşılır olmasını, özvarlıklarının güçlenmesini sağlamaktadır. VYŞ devraldığı alacakların borçlularına uygun ödeme 

seçenekleri ve yeniden yapılandırma koşulları sunarak sanayi ve ticaret şirketlerinin ekonomiye tekrar kazandırılması, 

bireylerin de ekonomik özgürlüklerine tekrar kavuşturulması işlevini yerine getirmektedir. 

Bugüne kadar VYŞ tarafından ibra edilerek ekonomiye kazandırılan kişi ve kuruluşların sayısı 700 bin civarındadır. 2017 

Kasım sonu itibarıyla, bankacılık sektöründeki tahsili gecikmiş alacak tutarı 63,7 milyar TL, VYŞ üzerindeki tahsili gecikmiş 

alacak tutarı 36,3 milyar TL, satınalma bedeli olarak VYŞ’nin mali sektöre aktardığı kaynak tutarı 4 milyar TL’dir. Ocak 2018 

itibarıyla, faal olan 14 adet VYŞ 1500’den fazla çalışan istihdam etmekte olup kadın çalışan oranı yüzde 60’ın üzerindedir. 
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telekomünikasyon, zincir mağazalar, halka açık şirketler gibi kamusal önem taşıyan şirketler 

başta olmak üzere, tüm ticaret ve sanayi şirketlerinin tahsili gecikmiş alacaklarının da VYŞ’ye 

devrinin düzenlenmesi yararlı olacaktır. Böylece, VYŞ eliyle bankacılık ve finans kesimi için 

sağlanan yararlar ve avantajların, yasalara uygun ve güvenli bir ortamda reel sektör şirketlerine 

de sunulması mümkün olacaktır. Ayrıca, bu alanda yapılacak düzenlemeler ile tahsili gecikmiş 

alacaklarını satarak kaynak yaratan ve özvarlıklarını güçlendiren reel sektör şirketlerinin 

borçları nedeniyle mali sektöre zarar verme olasılığı da bir ölçüde yönetilebilecektir. Böylece, 

yasadışı tahsilat şebekesi oluşumları da büyük ölçüde önlenebilecektir. 

b. VYŞ, FKB’ye üye olmalıdır. Bankacılık Kanunu ve ilgili BDDK yönetmeliği 

kapsamında “diğer mali kurum” olarak tanınan VYŞ diğer banka dışı finansal kuruluşlar gibi 

FKB’ye üye olmalıdır. Böylece, sektörün yasayla kurulmuş bir birlik çatısı altında temsil 

edilmesi sağlanmış olacaktır. 

c. Vergi ve harçlarla ilgili değişiklik yapılması gerekmektedir. VYŞ’ye devredilen 

alacaklara tanınan vergi ve harç istisnalarıyla ilgili süre kısıtı ve VYŞ’nin kuruluşundan 

itibaren belli bir süre için tanınıyor olması, sektöre yeni giren şirketler ile istisnası biten 

şirketler arasında ve ayrıca bu şirketlerle borçlular arasında ciddi dengesizlik ve mali yük 

yaratmaktadır. Bu nedenle, VYŞ’nin kurulduğu yılı izleyen beş yıllık süre için tanınan 

istisnaların süresiz hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun mümkün olmaması halinde, mevcut 

sorunların çözülmesi açısından beş yıllık sürenin her bir alacak portföyünün satın alındığı 

tarihten başlatılması yoluna gidilebilir (VYŞ’lerin vergi ve harç istisnalarının borçlu üzerindeki 

yüklerine ve oluşan dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler Ek 2’de 

verilmiştir.). Ancak Maliye Bakanlığı, beş yıllık istisnanın yeterli olduğu gerekçesiyle 

düzenleme değişikliğini uygun görmemektedir.27 Bakanlığın diğer itiraz gerekçesi ise icra 

harçlarının genel bir uygulama olmasıdır.28   

  

                                                           
27 VYŞ, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince  

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre ödenecek damga vergisinden,  

 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre ödenecek harçlardan, 

 Her ne nam altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek 

BSMV’den, 

 KKDF için yapılacak kesintilerden muaftır.  

28 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Yargı Harçları” başlıklı  I sayılı tarifesinde icra harçları düzenlenmiş olup icra aşamasına 

gelmiş tüm vatandaşlar için öngörülmüş genel bir düzenlemedir. Haciz öncesi - sonrası şeklinde değişen, tahsil olunan 

paralar üzerinden nispi olarak alınan bir harç uygulaması bulunmaktadır. 
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3.1.2. REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA KATILIM BANKALARININ ROLÜ 

GELİŞTİRİLMELİDİR. 

Son dönemde sektöre yeni giren kamu bankalarının da etkisiyle katılım bankalarının 

kredi piyasasındaki payı ve derinliği artmaktadır. Türkiye’de 2017 yılsonu itibarıyla beş katılım 

bankası faaliyet göstermektedir. Bunların, üç adedi yurt dışında olmak üzere toplam 1.001 

şubesi bulunmaktadır. Özellikle faize hassasiyeti sebebiyle konvansiyonel bankacılığı tercih 

etmeyen reel sektör firmalarına finansman seçeneği sunulması çerçevesinde katılım 

bankalarının faaliyetlerinin geliştirilmesi için önerilen eylemler aşağıda yer almaktadır: 

1. Ürün çeşitliliği artırılarak yeni alanlara girilmelidir. Mevcut durumda katılım 

bankalarının aktif yapısını oluşturan ürünler arasında murabahanın payının yüzde 90’ın 

üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum, katılım finans sistemine ilişkin prensiplere hassas 

kesimler için algı ve ürün yetersizliği problemini beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, 

muşaraka, mudarebe, finansal kiralama, selem ve istisna gibi alternatif yöntemlerin 

yaygınlaştırılması önemlidir.29 Girişim sermayesi, mikro finansman ve ortaklık modellerinin 

geliştirilmesiyle yatırım fonları gibi pazarlara daha çok alan açmak gerekmektedir. 

2. Ortaklık yatırımlarındaki yedi yıllık halka arz zorunluluğu esnetilmelidir. 

“Bankaların Kredili İşlemlerine İlişkin Yönetmelik”in 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendi çerçevesinde, ortak yatırımlar finansman yönteminin usul ve esasları belirlenmiştir. Bu 

çerçevede, ortaklık paylarının en fazla yedi yıl içinde halka arz yoluyla elden çıkarılması 

şartıyla katılım bankalarınca yapılması mümkün kılınmıştır. Söz konusu yükümlülük katılım 

bankalarının bu tip ortak yatırımlara girmelerinin önünde engel oluşturmaktadır. Çünkü 

belirtilen süre sınırı içerisinde şirketin halka arz edilecek olgunluğa erişmemiş olması ve/veya 

halka arz yapılmaya uygun ekonomik ortamın olmaması olasılığı bulunmaktadır. Bu çerçevede, 

bu finansman türüne yönelik daha esnek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

                                                           
29 Muşaraka: Tarafların ortaklaşa sermaye koymasını, birlikte iş yapmasını ve meydana gelecek kâr veya zararı paylaşmasını 

esas alan ortaklıktır. 

Mudarebe: Sermaye sahibiyle işletme kabiliyetine sahip tarafın sermaye, diğer tarafın işgücü (emek) koyarak ortaklık 

kurmasıdır.  

Selem: Piyasada emsali bulunabilen bir malın borçlanılıp mal bedelinin peşin alındığı sözleşme türüdür.  

İstisna: İstisna akdi yapım gerektiren ürünleri konu alır.  
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3. Katılım finansı alanındaki pazar genişletilmelidir. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ve 

Körfez ülkelerinin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Avrupa’nın birçok ülkesi ve özellikle de 

Kuzey Amerika ile Avustralya pazarlarına giriş stratejileri belirlenmelidir. 

4. Kırsal kesimin desteklenmesi katılım finansmanının amaç ve prensipleri 

açısından önemlidir. Bankacılık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kırsal kesimdeki 

tarımsal işletmelerin finansmanı için katılım finansmanına ilişkin ürün ve hizmetlerinin 

sunulması önemli bir açılım olarak ele alınmalıdır. Kırsal nüfusun bankacılık hizmetlerinden 

daha çok yararlanabilmesi amacıyla geliştirilecek uygulamalar çerçevesinde, ortaklık temelli 

sözleşmeler yoluyla finansmana erişim ve özellikle selem tabanlı sözleşmeler yoluyla tarımsal 

finansman sağlanarak gıda güvenliği artırılabilir. 

5. Düzenleme kaynaklı sorunlar giderilmelidir. Katılım bankalarının düzenlemelere 

yönelik karşılaştıkları sorunların başlıkları aşağıda sıralanırken Ek 3’te detaylandırılmıştır. 

a. Katılma hesapları payına düşen genel karşılıkların kurumlar vergisi matrahına ilave 

edilmemesi hususu yasal zemine oturtulmalıdır. Ancak geleneksel bankalar için söz konusu 

olmayan böyle bir uygulamaya Maliye Bakanlığı, eşitliği bozacağı ve düzenleme arbitrajına yol 

açılacağı gerekçesiyle karşı çıkmaktadır.  

b. Kıymetli maden teslim ve işlemleri BSMV’den istisna tutulmalıdır. Maliye Bakanlığı 

kaldıraçlı alım satımlar için BSMV istisnasına sıcak bakmamaktadır.  

c. Yabancı sermayeli bankalar ve bunların kurdukları varlık kiralama şirketleri (VKŞ) 

sukuk ihracında valilik izninden muaf tutulmalıdır. 

d. Döviz tevdiat hesapları (DTH)’ndaki efektiflerin elektronik olarak transferi 

sağlanmalıdır. 

e. Sermaye yeterliliği hesaplamalarında ortaklık tabanlı finansman modelinin risk ağırlığı 

düşürülmelidir. 
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3.1.3. REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA SERMAYE PİYASASI SEÇENEĞİ 

DESTEKLENMELİ VE KOLAYLAŞTIRILMALIDIR.  

Sermaye piyasaları reel sektör şirketlerinin kaynak yaratması açısından temelde, pay, 

borçlanma aracı, kira sertifikaları ihracı gibi seçenekler sunmaktadır. Ayrıca, reel sektör 

şirketlerinin kur, faiz ve fiyat risklerini yönetmelerine yönelik türev araçlar sağlamaktadır. 

Ancak tüm finansman araçları açısından sermaye piyasasının ülkemizde yeterince 

derinleşmediği görülmektedir. Halen ülkemizin en büyük bin sanayi kuruluşu arasında dahi 

halka açılmamış ve/veya borçlanma aracı, kira sertifikası ihraç etmemiş şirketler 

bulunmaktadır. Hâlbuki şirketlerimizin finansman bulmasını kolaylaştırmak, 

sürdürülebilirliklerini sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, yarattıkları katma değerden 

ülkemiz genelinin yararlanmasını sağlamak ve şirket riskini dağıtarak girişimcilerin üzerinde 

yoğunlaşmasını önlemek gibi işlevleri bulunan sermaye piyasalarının daha bilinir ve kullanılır 

olması gerekmektedir. Bu amaçla önerilen eylemler aşağıda yer almaktadır: 

1. Halka açılmalara vergi desteği sağlanmalıdır. Borsa İstanbul’da kote olan şirket 

sayısı ekonominin boyutuna göre düşüktür. Ülkenin önde gelen pek çok şirketinin yanı sıra 

finansman sorununu daha fazla taşıyan KOBİ’ler sermaye piyasasından yeterince finansman 

sağlamamaktadır. Bu durumun arkasında şirket hâkim ortaklarının şeffaflaşma ve kamunun 

gözetimine girmeyle ilgili yanlış algı, kayıt dışılığı tercih, sermaye piyasalarının araç, kurum ve 

korunma mekanizmalarının yeterince bilinmemesi gibi yapısal sorunlar bulunmaktadır.  

Türkiye’nin optimal finansal yapıya ulaşması için sermaye piyasalarının daha çok 

kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle şirketler kesiminin sermaye piyasalarına çekilmesi 

ve sermaye piyasalarından kaynak yaratma ve kurumsallaşma kültürünün yerleşmesi 

için belirli bir süre kamu desteği sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda, fiili dolaşımdaki 

pay oranıyla orantılı kurumlar vergisi oranında farklılaştırma sağlanması halka açılmaları teşvik 

edecektir. Maliye Bakanlığınca hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Taslağında, kurumlar 

vergisini halka açıklık oranına göre yüzde 75’e kadar farklılaştırma konusunda Bakanlar 

Kuruluna yetki tanınması öngörülmüştür. Ayrıca, halka açık şirketlerin temettü dağıtımına 

vergi teşviki sağlanmalıdır. Sermaye piyasasının gelişimi için halka açık şirketlerin temettü 

dağıtımında gerçek kişi ortaklar için uygulanan yüzde 15 oranındaki gelir vergisi kesintisinin 

yüzde sıfır olarak uygulanması, şirketler kesiminin halka açılmasını ve yatırımcıların halka açık 

şirketlere yatırım yapmasını teşvik edecektir. Kamu gelirleri açısından söz konusu istisnadan 
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yararlanılabilecek tutara üst sınırlar getirilmesi mümkündür. Ancak Maliye Bakanlığı halka 

açık şirketlerin dağıttıkları kâr payları üzerinden pay senedi sahiplerinden alınan gelir vergisi 

ile halka açılma kararı arasında bir illiyet bağı olmadığı gerekçesiyle bu öneriye karşı 

çıkmaktadır. 

2. KOBİ’lerin sermaye piyasasından finansman bulması desteklenmelidir. 

KOBİ’lerin bankalardan aldıkları kredilere KGF’nin kefil olmasından hareketle, KOBİ’lerin 

borçlanma aracı ve/veya kira sertifikası ihraçlarında da KGF’nin kefil olabileceği 

düşünülmektedir. KOBİ’lerin sınırlı miktarlardaki ithalat ödemeleri ve dağınık vadelerde tahsil 

edecekleri ihracat gelirleri olduğu dikkate alınarak kur zararlarını asgariye indirebilmek için 

talep toplayıcı ve ortak servis sağlayıcı SPK lisansıyla faaliyet gösterecek şirketlerin kuruluşu 

ve faaliyetleri düzenleme altına alınabilir; döviz büroları bu amaçla yetkilendirilebilir.  

a. Sadece KOBİ’lere yatırım yapmak için KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 

kurulmalıdır. Nitelikli yatırımcılar ile Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ve Türkiye Varlık 

Fonu bu Fonun yatırımcısı olabilir. Böylece bu fon, ortak olarak erken aşama yatırımlara ve 

girişim şirketlerine (özellikle, finansal teknoloji şirketlerine) finansman temin edebilir. Ayrıca, 

bu fon yoluyla KOBİ’lerin borçlanma aracı ihraçları desteklenerek kaynak yaratmaları 

sağlanabilir. Bu amaçla birden fazla KOBİ bir araya gelerek topluca30 KOBİ Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonuna tahsisli tahvil ihracı yapabilir.  

b. KOBİ VKŞ kurularak kira sertifikaları ihracı yapılmalıdır. “KOBİ Kira Sertifikaları 

Fonu” kurularak söz konusu fona devredilen varlıklar karşılığında KOBİ’lere finansman 

sağlanması ve KOBİ’lerin kira ödeme yükümlülüklerine belirli bir sınıra kadar İslam Kalkınma 

Bankası ve/veya katılım bankaları tarafından garanti verilmesi önerilmektedir. Kira sertifikası 

ihraç masraflarına KOSGEB destek verebilir. 

c. Girişim sermayesi yatırımlarında sermaye piyasalarının kullanımı desteklenmelidir. 

KOBİ’lere yatırım yapmak amacıyla kurulmuş bir şirketin iştirak satış kazançlarının kurumlar 

vergisi istisnasından faydalanması sağlanabilir. Ayrıca, VUK’un 325’inci maddesiyle 

                                                           

30 Çin’deki uygulamaya göre, her bir KOBİ kredi notu almış olmalıdır. Genellikle benzer kredi notuna ve sermaye yapısına 

sahip şirketler bir araya gelerek “KOBİ toplu tahvili” ihraç etmektedir. Gruptaki herhangi bir şirketin iflas etmesi durumunda, 

yatırımcıya verilecek faizler kalan diğer şirketlerden tahsil edileceği için şirketler bir araya gelirken benzer yapıda olmalarına 

önem vermektedir. Bununla birlikte, bazı örneklerde görüldüğü gibi, KOBİ toplu tahvilleri daha yüksek kredi notuna sahip bir 

banka ya da sigorta şirketinin garantörlüğüne girerek daha yüksek kredi notundan ihraç olabilmektedir. Tezgâhüstü piyasasında 

işlem gören diğer tahviller gibi KOBİ toplu tahvillerinde de şirketlerin son üç yıldaki dağıtılabilir kârının, bir yıllık faizi 

karşılaması beklenir. 
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düzenlenen dönem kazancından girişim sermayesi yatırım fonu ayrılabileceğine dair hükmün 

uygulaması, Borsa İstanbul Özel Pazar şirketlerine yapılacak yatırımları da kapsayacak şekilde 

genişletilebilir. 

3. Aracı kurumların faaliyetleri geliştirilmelidir. Sermaye piyasasının gelişebilmesi ve 

halkın uzun ya da kısa süreler için kullanmadığı birikimlerin, ihraççıların çıkaracağı pay ve 

borçlanma aracı gibi finansal araçlar yoluyla yatırımlara aktarılması için, bu konuda 

uzmanlaşmış finansal kurumlara (itibar kurumları) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda 

sermaye piyasasının etkili bir şekilde çalışmasında yatırım bankaları ve aracı kurumlar önemli 

rol oynamaktadır. 

Mevcut durumda, aracı kurumların daha çok aracılık komisyonuna bağlı gelir yapısı ve 

bu yapının zaman içinde giderek daha az gelir yaratmaya başlamış olması, sektörün hızla yeni 

faaliyet alanlarına geçmesini elzem kılmaktadır. Türkiye’deki yatırım bankalarının mevcut iş 

modellerinde, sermaye piyasası faaliyetleri hayli sınırlıdır.  

Kaynak yaratma ve bunu uygun şirketlere yönlendirme konusundaki deneyimleri dikkate 

alınarak aracı kurumların faaliyetlerinin reel sektörün finansmanına seçenek oluşturmak üzere 

aşağıdaki şekilde genişletilmesi önerilmektedir. 

a. Aracı kurumlar “Proje Finansman Fonu” kurarak projeye dayalı menkul kıymet 

ihraç edebilmelidir. Projeye dayalı menkul kıymet belirli bir alt yapı projesinin finansmanı 

amacıyla ihraç edilen borçlanma aracıdır. Projenin beklenen geliri, projeye dayalı menkul 

kıymetin faiz ve anapara ödemeleri için kullanılacaktır. Söz konusu menkul kıymeti sıradan 

tahvilden ayıran temel özellik, ilgili projenin gelirlerinin faiz ve anapara ödemelerine tahsis 

edilmesidir. 

Aracı kurumlara “Proje Finansman Fonu” kurma yetkisi verilmelidir. Bu fonlar “Projeye 

Dayalı Menkul Kıymet” ihraççısı olacaktır. İhraç sonucu elde edilen kaynak proje 

finansmanında kullanılacaktır. Bu modelde finansman, yüklenicilere değil, projeye verilmiş 

olacak ve yüklenicilerin riskinden bağımsız bir sonuç ortaya çıkacaktır.  

Aracı kurumların projeye dayalı menkul kıymet ihracı, sürdürülebilir kalkınma 

perspektifi çerçevesinde, “11: Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” başlığı altındaki 

hedeflere ulaşılabilmesi için kaynak yaratılmasına da yardımcı olacaktır.31   

                                                           
31 Hedef 11.6: 2030'a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların yönetimi ile hava kalitesine özel önem gösterilerek şehirlerde 

kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerin azaltılması gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ancak bu tür yatırımların 

finansmanını sağlayacak modellerin geliştirilmesi yoluyla mümkün olabilecektir. 
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b. Aracı kurumların proje finansman kredilerine aracılık faaliyeti desteklenmelidir. 

Mevcut durumda, proje finansmanı için bulunan kredilerde aracı kurumların bankalara benzer 

şekilde; yönetici (arranger) ya da temsilci vekil (security agent) gibi faaliyet göstermelerinde 

engel bulunmamaktadır. Ancak uygulamaya ilişkin örneklerin artması ve bu iş modelinin 

gelişebilmesi için aracı kurumlar teşvik edilmelidir (Örneğin, bu tür işlem yapan aracı 

kurumların Yatırımcı Tazmin Merkezi aidatları daha düşük olabilir ve/veya borçlanma aracı 

ihraçlarında SPK kayıt ücreti ve diğer ücretleri alınmayabilir). Öte yandan, bu faaliyetle ilgili 

vergi anlamında düzenleme arbitrajına yol açan farklılıkların düzeltilmesi gerekmektedir. 

Konuya ilişkin olarak aracı kurumlar tarafından borçlanma ve diğer finansmana aracılık 

faaliyeti nedeniyle alınan danışmanlık ücreti üzerinden yüzde 18 KDV hesaplanmaktadır. Buna 

karşın, birebir aynı faaliyetin/işlemin bankalar tarafından yapılması durumunda yüzde 5 BSMV 

uygulanmaktadır. Aynı faaliyeti yapan kurumlar açısından bu sorunun çözülmesi 

gerekmektedir.  

c. Aracı kurumların tezgâhüstü türev ürün işlemlerinin kapsamı genişletilmelidir. 

Mevcut düzenlemeye göre, paya dayalı bir dayanak varlığın Borsa İstanbul’da işlem gören bir 

türev sözleşmesi olması durumunda, aynı dayanak varlığa dayalı olarak tezgâhüstünde 

müşterisiyle türev sözleşme yapılamamaktadır. Türev ürünlerin organize piyasalardaki gelişimi 

için tezgâhüstü işlemlerin gelişmesi gerektiğinden hareketle, aracı kurumların işlemlerini 

kısıtlayan düzenlemelerin kaldırılması gerekmektedir.  
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3.1.4.  REEL SEKTÖRÜN FİNANSMANINDA KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİN 

ARTIRILMASI İÇİN “MENKUL KIYMETLEŞTİRME” GELİŞTİRİLMELİDİR. 

Yükselen kredi/mevduat oranının bankaların kredi verme olanağını baskıladığı ortamda, 

bankaların menkul kıymetleştirmeden yararlanarak sermaye piyasası aracılığıyla kaynak 

yaratması mümkündür. Kredilerin menkul kıymetleştirilerek bilanço dışına çıkarılması ve 

karşılığında yatırımcılardan nakit tahsil edilmesinin, artan kredi/mevduat oranının düşürülmesi, 

kredilerin likitleştirilerek risk transferinin daha kolay yapılabilmesi ve sermaye piyasalarında 

işlem gören yatırım aracı sayında ve çeşidinde artışa neden olması gibi pek çok faydası 

bulunmaktadır. Bununla birlikte, menkul kıymetleştirme faaliyetleri piyasada oldukça sınırlıdır. 

Menkul kıymetleştirme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan danışmanlık, denetim, 

derecelendirme ve saklama maliyetlerinin yüksek olması, işlemin bankanın kredi pazar payını 

azaltması ihraçların artışını engellemiştir. Benzer şekilde banka ve aracı kurumların kurdukları 

Varlık/Konut Finansmanı Fonlarının (VFF/KFF) Türkiye Finansal Raporlama Standartları 

(TFRS)-10 kapsamında konsolidasyona tabi olması, menkul kıymetleştirmenin sağladığı en 

önemli avantajı ortadan kaldırmaktadır. 

Menkul kıymetleştirme, sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde, “11: 

Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” başlığı altındaki hedeflere ulaşılabilmesi için kaynak 

yaratılmasına da yardımcı olacaktır.32   

Bu amaçla yapılması önerilen eylemler aşağıda yer almaktadır:  

1. İpotek Finansman Kuruluşu Modeli hayata geçirilmelidir. Menkul kıymetleştirme, 

bankalar ya da kurdukları varlık/konut finansman fonları tarafından yapılabileceği gibi, ipotek 

finansmanı kuruluşları (İFK)’nca da gerçekleştirilebilmektedir. İFK, pek çok bankanın kredi 

havuzunu devralabildiğinden ölçek ekonomisi sağlamaktadır. Buna ilaveten, bankaların 

bilançolarından kredileri tamamen çıkarabilme olanağı İFK’yı cazip kılmaktadır. Güçlü bir 

sermaye ve ortaklık yapısına sahip olması ve söz konusu önerinin somutlaştırılması halinde bu 

modelin başarılı olacağı düşünülmektedir.  

Bu modelde kaynak kuruluşları kredi havuzlarını ayrı bir üçüncü kurum olan İFK’ya 

devretmektedir. Faaliyetlerini sadece temlik edilen kredilerin menkul kıymetleştirilmesi yani 

                                                           
32 Hedef 11.1: 2030'a kadar herkesin yeterli, güvenli ve ekonomik olarak karşılanabilir konuta ve temel hizmetlere erişiminin 

sağlanması ve gecekondu alanlarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleşmesi ancak konut finansmanının 

kolaylaştırılması yoluyla mümkün olabilecektir. 
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ipoteğe dayalı menkul kıymet (İDMK) ihraç edilmesine ve yatırımcılara satılmasına 

yoğunlaştıran İFK, hem ölçek ekonomisi sayesinde katma değer yaratmakta hem de kredi 

havuzlarını tamamen devreden bankaların süregelen konsolidasyon sorununu ortadan 

kaldırmaktadır. İFK modelinde, VFF modelinde olduğu gibi, her yeni ihraç tavanı için yeni bir 

izin alınmasına gerek yoktur ve İFK farklı bankaların kredilerini kullanabilmektedir. VFF’nin 

TFRS-10 kapsamında konsolidasyona tabi olması, menkul kıymetleştirmenin sağladığı en 

önemli avantajı yok ederken İFK modeliyle bankalar kredilerini bilançodan çıkarttıklarında, 

krediler İFK’ya devrolacak, böylelikle tam anlamıyla menkul kıymetleştirme işlemi 

gerçekleşecektir. 

Sağlam bir ortaklık yapısına sahip bir İFK’nın kurulması ile Türkiye’de menkul 

kıymetleştirme faaliyetleri artacaktır. Böylece, kredi/mevduat oranının düşmesiyle finansal 

sistemin üzerindeki baskının hafifleyeceği, çeşitli nedenlerle menkul kıymetleştirme 

faaliyetlerinden kaçınan bankaların kredi havuzlarını İFK’ya devredeceği, sermaye 

piyasalarında işlem gören kıymet çeşit ve sayısında artış olacağı ve kredilerde ikincil piyasanın 

ortaya çıkmasıyla risk transferinin kolaylaşacağı değerlendirilmektedir. 

İFK’nın etkinliğini artırmak için önerilen eylemler aşağıda sıralanmaktadır:  

a. İFK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verisine erişimi 

sağlanmalıdır. İFK’nın ihraç ettiği menkul kıymetlerin dayandığı kredilerin kalitesine ilişkin 

risk yönetimini sağlıklı yapması için Findeks’e erişim önemlidir.  

b. İhraç limiti İFK’nın sermayesinden bağımsız olmalıdır. SPK’nın Borçlanma 

Araçları Tebliği’nde, ihraç limiti ihraççı kuruluşun sermayesinin üç katı kadardır. Burada 

İFK’nın ihraç ettiği ürünlerin, geleneksel borçlanma aracından ayrıştırılması gerekir. Çünkü 

İDMK sahipleri, esasen bu araçların dayandırıldığı kredi havuzuna sahip olup İFK’nın bu 

havuzdaki varlıklara erişimi yoktur. Bu nedenle, İFK’nın sermayesinden bağımsız tutulmalıdır.  

c. İlk aşamada, ihraç maliyetlerini azaltıcı yönde teşvikler sağlanmalıdır. Modelin 

teşvik edilmesi için kurumlar vergisi ve damga vergisi istisnası ile ihraç maliyetlerine çeşitli 

indirimler (Kurul ücreti, MKK saklama ücreti vb.) getirilmelidir. 

d. İlk aşamada likiditeyi artırmak için piyasa yapıcılı bir mekanizma geliştirilebilir. 

Bu menkul kıymetlerin repoya konu olup TCMB tarafından da kullanılması likiditeyi artırır. 
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2. Altyapı yatırımları gibi büyük projelerde menkul kıymetleştirilme 

kullanılmalıdır. Altyapı yatırımlarının finansmanı gibi büyük projelere ilişkin krediler, gerek 

büyük hacimli ve yüksek kaliteli gerekse uzun vadeli olması açısından, menkul 

kıymetleştirmek için ideal yapılardandır.  

Daha önce de değinildiği gibi, izole edilmiş bir nakit akışına sahip olan bu projelerin 

nakit akışlarına dayalı menkul kıymet ihraç edilerek proje yüklenicilerin riskinden bağımsız bir 

ürün ortaya çıkarılacaktır. Bu suretle, sermaye piyasasında ürün çeşitliliğinin artışına da katkı 

sağlanacaktır.  

3. Aracı kurumlar “proje finansman fonu” kurarak, projeye dayalı menkul kıymet 

ihraç edebilmelidir (Açıklaması 3.1.3. numaralı eylem altında belirtilmiştir.). 

4. Banka dışı finansal kurumların kullandırdıkları kredilerin temlik edilmesi 

durumunda, bankalara tanınan damga vergisi istisnasının, tüm banka dışı finansal 

kurumlara tanınması gerekmektedir. Ancak istisna kapsamının genişletilmesi sonucunu 

doğuracağı için Maliye Bakanlığı bu öneri hakkında olumsuz görüş bildirmiştir. 
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3.1.5.  KREDİ GARANTİ FONU (KGF) SİSTEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE 

GETİRİLMELİ VE KAPSAMI GENİŞLETİLMELİDİR. 

1991 yılında kurulan KGF, ana sözleşmesi gereği kâr amacı olmayan ve ortaklarına kâr 

dağıtmayan bir anonim şirkettir. KGF sisteminin kurumsallaşması ve büyütülmesi hedefiyle, 

başta KOBİ’ler olmak üzere, tüm işletmelerin finansmana erişimi kolaylaştırılarak Türkiye’nin 

büyüme ve kalkınmasına olan stratejik desteğin artırılması amaçlanmaktadır. 

KGF’nin mevcut sermayesi 318,2 milyon TL olup 4 Mayıs 2017’de yapılan Genel Kurul 

ile kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Mevcut ortaklık yapısında Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği yüzde 29,1, KOSGEB yüzde 29,1 ve 27 banka yüzde 41,7 oranında 

paya sahiptir. 

Ortaklar arasında yer alan 27 banka, özel ve kamusal sermayeli bankalar olup bunlar 

sektörde yüzde 98 ağırlığa sahiptir. Hakim ortağı bankalar olan ve sektörünün yüzde 83’ünü 

ihtiva eden 12 finansal kiralama firması ile de çalışılmaktadır.  

2016 ve 2017 yılında KGF sisteminin daha etkin çalışması için birtakım düzenlemeler 

yapılmıştır. 31.12.2017 tarihi itibarıyla 209.681 firmaya toplamda 372.308 işlem ile yaklaşık 

221,5 milyar TL kredi, 199,3 milyar TL kefalet sağlanmıştır. 

Hazine kefalet sisteminin iç dinamikleri sayesinde (tazmin üst limiti uygulaması yüzde 7) 

kendi otokontrol sistemleri mevcut olup bankalar tarafından kredi portföylerini bu bilinçle 

yönetmeleri sağlanarak bu sisteme olan isteklilikleri ve güvenleri kazanılmıştır.  

KGF modelinin geliştirilerek devamı, Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyümesinde önemli 

destek olacaktır. Sistemin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesi için öneriler aşağıda 

sıralanmaktadır. 

1. Hazine destekli kefaletlerde KGF’nin aldığı komisyon oranı arttırılmalıdır. 

2. KGF’nin özkaynaklarından sağlanan kefaletlerden takvim yılı içinde tazmin 

edilen tutarın yüzde 50’si Hazine tarafından bedelsiz olarak karşılanmalıdır.  

3. KGF, Hazine destekli kefalet kullanan firmalar ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu 

GİB, SGK, MERNİS, UYAP, MERSIS gibi bilgilere doğrudan erişememektedir. KGF’ye 

TBB Risk Merkezindeki bu bilgilere ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır. Ancak Risk 

Merkezi Yönetimi, ürün ve hizmet bedelleri konusunda bir farklılaşma olmadığını, tüm üyelere 

aynı esas ve usullerin uygulandığını bildirmiştir. 
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4. KGF’nin tüm banka dışı finansal kurumların açtığı kredilere kefalet vermesi 

gerekmektedir. Mevcut durumda, KGF’ye ortak olamayan kurumlar KGF desteğinden 

yararlanamamaktadır. Ancak KGF ortağı olan bankaların iştiraki finansal kiralama şirketleri 

KGF olanaklarından yararlanabilmektedir. Bu durum sektörde rekabet eşitsizliğine yol 

açmaktadır. Bu nedenle tüm finansal kurumların açtıkları kredilerde KGF desteği mümkün 

olmalıdır.  

5. KGF’nin kurumsallaşma sürecinin tamamlanması için düzenleme değişikliğine 

ihtiyaç bulunmaktadır. Halen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren 

KGF’nin özel kuruluş kanunuyla düzenlenmesi statüsünü güçlendirecektir. 

  



44 

 

3.1.6.  TÜRKİYE VARLIK FONU (TVF)’NUN FİNANSAL PİYASALARDA 

ETKİNLİĞİ ARTIRILMALIDIR. 

Reel sektörün uzun vadeli yatırımlarının desteklenmesi ve finansal piyasaların 

derinleştirilmesine olanak sağlamak amacıyla 2016 yılında fonu yönetmek üzere TVF A.Ş. 

kurulmuştur. TVF’ye Türkiye’de kamuya ait banka, hava yolu şirketi, telekom şirketi gibi 

varlıkların yer aldığı yaklaşık 40 milyar ABD Doları tutarında kaynak devri gerçekleştirilmiştir.  

Çeşitli ve büyük bir varlık portföyüne sahip olan TVF’nin finansal kaldıraç etkisiyle, 

finansal piyasaların derinleşmesine önemli katkı sağlayacağı beklenmektedir. TVF ile yeni 

finansal araçların piyasaya kazandırılması, KOBİ'lerin yeni finansman imkânlarına erişmesi ve 

araştırma geliştirme (AR-GE) ve inovasyona uzun vadeli fon sağlanması beklenmektedir. 

TVF’nin öncelikli yatırım alanları, stratejik öneme sahip, katma değer ve istihdam 

yaratma potansiyeli yüksek, yerli teknolojinin gelişimini destekleyen girişimler olarak 

belirlenirken yatırımların finansmanı ise varlıklardan elde edilen temettüler, sermaye piyasası 

aracı ihracı, pay satışından elde edilebilecek gelirler, yabancı uzun vadeli krediler şeklinde 

sıralanmaktadır.33 TVF’nin ayrıca yapılandırılmış finansal kıymet ihracı, girişim sermayesi, 

özel sermaye fonları, kalkınma bankası gibi alternatif yatırım ve finansman modellerini de 

kullanması, piyasanın gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, TVF bu Raporun 

içerisinde de yer alan KOBİ’lerin, büyük altyapı projelerinin, fintek ekosisteminin finansmanı 

ile sermaye piyasalarının büyütülmesi önerilerinde etkin rol oynamalıdır. 

TVF’nin hedefleri arasında; katılım finansmanına uygun varlıkların gelişmesine destek 

olmak amacıyla proje finansmanı için kira sertifikası ihraç etmek, mudarebe ve müşaraka 

modelleri yoluyla kâra dayalı ortaklık yatırımlarını geliştirmek ve yapılan yatırımların tekafül 

seçeneği de kullanılarak sigortalanması yoluyla katılım sigortacılığını desteklemek yer 

almaktadır.  

TVF, TVF Yönetimi A.Ş. ve iştirakleri ile taraf olacağı işlemlerin mevzuattaki birçok 

yükümlülükten muaf olması faaliyetlerinin etkisini artıracaktır.  

  

                                                           
33 10 Nisan 2017 tarihinde, TVF Yönetimi A.Ş. 3 Yıllık Stratejik Planı değerlendirilmek üzere Başbakanlık makamına takdim 

edilmiştir. 
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3.1.7. PROFESYONEL HİZMETLER GELİŞTİRİLMELİDİR.  

Yönetim danışmanlığı, muhasebe ve hukuk gibi sektörler finans sektörüyle ilişkili 

profesyonel hizmetler (finansal hizmetler sektörünü destekleyen ikincil sektörler) olarak yer 

almakta ve hizmetlerin, sektörün gelişimi üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.  

1.  Avukatların hukuk hizmetini ticaret şirketi kurarak vermelerinin önündeki 

Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklı engelleyici hükümler kaldırılmalı, böylece stopaj 

maliyeti ile diğer vergisel dezavantajlar giderilmelidir. Bilindiği üzere, avukatlık mesleği bir 

serbest meslek olduğundan Avukatlık Kanunu gereği avukatlar ya şahıs şirketi ya da avukatlık 

ortaklığı yapısında mesleklerini icra etmek zorundadır. Bu nedenle de avukatlar verdikleri 

hizmet karşılığı serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. Serbest meslek mensupları yüzde 18 

KDV’nin yanı sıra yüzde 20 oranında stopaj kesmektedir. Bu durum da hukuk bürosunun 

verdiği hizmetin stopaj maliyeti nedeniyle şirketler tarafından bir maliyet unsuru olarak 

görülmektedir. Bu nedenle, şirketler hukuki danışmanlık hizmetlerini stopaj yükümlülüğü 

olmayan diğer profesyonel hizmet sağlayıcı şirketlerden almaktadır. Dolayısıyla, finansal 

hizmetler sektörüne özgü uzmanlık gerektiren vergi hukuku, bankacılık ve finans hukuku, 

sermaye piyasaları hukuku, birleşme satın alma ve hukuki “due diligence” gibi hizmetlerin 

verilmesinde şirketleşme yasağı34 ve vergi yükü gibi sebeplerden ötürü sorunlar yaşanmaktadır. 

2.  Denetim hizmetlerinin kalitesi için uzmanlaşma artırılmalı ve nitelikli personel 

istihdamına özen gösterilmelidir.35 Finansal sektördeki denetimlerde konuların karmaşıklığı, 

sektörün barındırdığı riskler ve yoğun yasal düzenlemeler nedeniyle uzmanlaşma önem arz 

etmektedir. Bu denetimleri yürüten firmalarda sektör uzmanlığı, teknoloji yatırımı ve diğer 

                                                           
34 Bütün bu kısıtlayıcı hükümlere rağmen, uygulamada ticaret şirketi kurarak hukuk hizmeti veren hukuk büroları bulunmakta; 

bu da hukuk hizmeti veren profesyoneller arasında Kanun’un dolanılması nedeniyle rekabet eşitsizliği yaratmakta ve 

uygulamada farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

35 Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), ülkemizde bağımsız denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda yetkili otoritedir. 

Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde yapılan incelemeler, ilgili kurumların görüşleri alınmak 

suretiyle, kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyen bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için 

ise asgari altı yılda bir yapılmaktadır. KGK tarafından 2014 yılında sicile kayıtlı toplam 108 denetim kuruluşunun 63’ünün, 

2015 yılında ise toplam 115 denetim kuruluşunun 48’inin kalite kontrol sistemi incelenmiştir. 2016 yılında gerek denetim 

kuruluşları gerek denetçiler nezdinde dosya incelemelerine başlanmış olup toplam 29 denetim dosyası incelenmiştir. İncelenen 

dosyaların yüzde 55’i kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar kapsamında yer alan şirketlerin denetimlerinden oluşmaktadır. 

Ayrıca, KGK tarafından, bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bir bağımsız denetim hizmeti 

sunabilmelerini teminen, mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulması ve geliştirilmesine yönelik esasları 

belirlemek amacıyla da çalışmalar yürütülmekte olup bu kapsamda hazırlanan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim 

Tebliği” yayımlanmıştır. 4/11/2017 tarihli Tebliğ ile denetçilere üç yıllık dönem içerisinde en az 60 kredi temel mesleki 

konulardan olmak üzere 120 kredi karşılığı eğitimi tamamlama zorunluluğu getirilmiştir. Belirlenen süre sonunda eğitim açığı 

tespit edilmesi halinde bu eksikliğin tamamlanması için ilgililere üç aydan fazla olmamak üzere ek süre verilebilmektedir. 

Verilen ek süre içerisinde eğitim açığını tamamlamayan denetçilerin denetim faaliyetleri durdurulur ve bunlar sicilde gayri faal 

olarak gösterilir. 

 



46 

 

uzmanların (risk süreç ve bilgi sistem denetçisi, finansal risk yönetimi uzmanı, aktüer, vergi 

uzmanı gibi) denetim ekiplerinin bir parçası olması kaçınılmazdır.36  

Türkiye’de denetim sektöründeki rekabet özellikle zorunlu firma rotasyonu uygulaması 

ile önemli oranda artmış ve uygulamada kısa vadede zorunlu denetçi firma değiştirme 

dönemlerinde ortalama denetim ücretlerinin önemli oranlarda düştüğü, orta vadede bunun insan 

kaynaklarında da erozyona ve kalite kaybına yol açtığı gözlenmiştir. Bağımsız denetimin 

kalitesini etkileyen bu durum, gerekli yetkinlik ve tecrübeye sahip profesyonellerin gelişimi 

açısından önemli bir risk unsurudur. Keza, denetim şirketleri her yıl yüksek sayıda yeni 

üniversite mezunu istihdam etmektedir. Bu personelin mesleki eğitimleri denetim şirketleri için 

önemli bir maliyet kalemidir. Denetim şirketlerinde organizasyon yapısı ve işin doğası gereği 

önemli bir personel devir hızı da yaşanmaktadır. Denetim şirketlerinden ayrılan çalışanlar 

genellikle bankacılık sektöründe ve reel sektörde finansal hizmetlerle ilgili pozisyonlarda 

önemli rol almaktadır. Kurumsal bağımsız denetim şirketlerinin rekabet nedeniyle gelirlerinin 

düşmesi, bağımsızlık kısıtlamaları sonucu iş alanlarının daralması ve en nihayetinde 

çalışanlarına sunduğu faydaların geçmiş dönemlere nispeten reel anlamda azalması sektöre ve 

mesleğe olan ilgiyi zayıflatmaktadır.  

Zorunlu firma rotasyonu ABD’de bulunmamakta, AB’de ise ülkemize kıyasla çok daha 

dar kapsamda uygulanmaktadır. Ayrıca, bağımsız denetim şirketlerinin denetim müşterilerine 

verebileceği hizmetlerdeki kısıtlamalar da gerek ABD gerekse AB ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında çok daha katıdır. Bu çerçevede, denetim ücretleri için bir tarife 

düzenlenmesi ve/veya denetim ücretlerinin şirketlerin finansal tablolarında açıklanması 

alınabilecek önlemler arasında yer alabilir. Sonuç olarak, denetim hizmetleri önemli bir yatırım 

ve uzmanlık gerektirdiği için hizmet kalitesinin düşmesine yol açacak uygulamalardan 

kaçınılmalı, hizmet çeşitliliğini kısıtlayan düzenlemeler gözden geçirilmelidir.  

3. Denetim ve danışmanlık firmalarının verecekleri hizmet kalitesini iyileştirebilmek 

için düzenleyici otoriteler ile ilişkili kurumlar uluslararası gelişmeleri yakından takip 

etmeli; teknolojik gelişmelere ve finansal hizmetlerdeki çeşitliliğe uyum sağlama 

kapasitelerini güçlendirmelidir. Düzenleyici kurum personelinin sektörün özelliklerini 

yakından tanıyan, sorunlarına hâkim, çözüm geliştirme kapasitesi yüksek niteliklere sahip 

olması için eğitim imkânlarının artırılmasına öncelik verilmeli ve bu çerçevede insan 

kaynakları politikaları yeniden gözden geçirilmelidir.   

                                                           
36 Bankaların ve finansal iştiraklerinin kontrol, süreç ve bilgi sistemlerinin denetimi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yüzden 

denetim kuruluşları yetkilendirilmekte; yetkilendirme için kuruluşların deneyimine ve uzmanlık kapasitesine bakılmakta ve bu 

denetim raporlarını imzalayacak ortaklarda imza yetkilendirilmesi yapılmaktadır. 
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3.2.  POLİTİKA 2 - FİNANSAL SEKTÖRDEKİ KURUMLARIN VE ARAÇLARIN 

ÇEŞİTLİLİĞİ VE ETKİNLİĞİ DÜZENLEMELERLE DESTEKLENMELİDİR. 

Reel sektörün finansmana hızlı, kolay ve düşük maliyetle erişimi, finansal kurumların ve 

araçların çeşitlendirilmesiyle mümkün olacaktır.  Bu amaçla, finansal kurumlar ve araçlar 

arasındaki rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla, düzenleme farklılıklarının ortadan kaldırılması 

gerekmektedir. 
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3.2.1. DÜZENLEME ARBİTRAJINA YOL AÇAN FARKLILIKLAR ORTADAN 

KALDIRILMALIDIR. 

Aynı sektörde faaliyet gösteren kurumlar arasındaki düzenleme farklılıkları rekabet 

eşitsizliğine yol açmakta olup farklı kurumlara verilen olanakların sektördeki diğer kurumlara 

da eşit şartlarda tanınması önem arz etmektedir. Bu şekilde, kurumlar arasındaki operasyonel 

yükler arasında dengesizlikler de ortadan kalkacaktır.  

Raporun birçok yerinde düzenleme arbitrajını ortadan kaldırma amacıyla çelişen istisna 

ve muafiyet talepleri bulunabilmektedir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı prensip olarak düzenleme 

arbitrajına yol açan farklılıkların giderilmesi gerektiğini ifade etmekle birlikte, gelir kaybı 

endişesiyle, bu türden farklılıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacak değişiklik önerilerinin bir 

kısmı hakkında olumsuz görüş belirtmiştir.   

Finansal piyasada yer alan düzenleme farklılıklarının bazılarına aşağıda yer verilmiş olup 

konunun detaylı ele alındığı bölümlerde ilgili kuruluşların görüşleri yansıtılmıştır. 

1. Finansal kurumların ayırdıkları özel karşılıkların kurumlar vergisi mevzuatı 

karşısındaki durumunda eşitlik sağlanmalıdır.  

2. Finansal kurumlar tarafından kullandırılan kredilerden alınan harç 

muafiyetlerinde eşitlik sağlanmalıdır. 

3. Yurt dışından sağlanan kredilerde KKDF açısından finansal kurumlar arasında 

eşitlik sağlanmalıdır. 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Kararname’nin 4’üncü 

maddesiyle, banka ve finansman şirketleri dışındakiler için KKDF oranı yüzde 1 (vadesi 1 yıl 

ve üzeri krediler için) olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, VYŞ, faktoring ve finansal kiralama 

şirketleri de bu madde kapsamının dışında tutulmalıdır. 

4. Finansal kurumların kanuni takipteki alacakları karşılığında devir aldıkları 

taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında kurumlar arasındaki farklılaşmalar 

giderilmelidir. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nun 5/1-f maddesindeki ve KDV 

Kanunu’nun 17/4 maddesinde; sadece bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 

kanuni takipteki alacakları karşılığında devir aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerine istisna 

getirilmiştir. 

5. Finansal kurumlar tarafından kullandırılan kredi sözleşmelerinde damga vergisi 

istisnasında eşitlik sağlanmalıdır. 
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6. Banka dışı finansal kurumların kullandırdıkları kredilerin temlik edilmesi 

durumunda, bankalara tanınan damga vergisi istisnasının, tüm banka dışı finansal 

kurumlara tanınması gerekmektedir. Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun 

IV/23 ve IV-30’ncu maddelerine göre sadece bankalar ve finansman şirketlerinin kredi 

sözleşmelerinin devrine ilişkin kâğıtlara damga vergisi istisnası getirilmiştir. 

7. KGF garantisi kapsamında kullandırılan krediler içine tüm finansal kurumların 

kredileri alınmalıdır.  

8. TCMB düzenlemelerine göre ayrılan zorunlu karşılık oranlarında ürün 

bazındaki farklılıklar giderilmelidir. Bankalar ve finansman şirketlerinin ihraç ettiği menkul 

kıymetler nedeniyle ayıracakları zorunlu karşılık oranları, mevduat ve katılım fonu nedeniyle 

ayırmak zorunda olduklarından daha yüksektir. Örneğin, aynı vade (1 yıla kadar) için 

mevduatta yüzde 5,5, ihraç edilen menkul kıymetlerde yüzde 10,5 zorunlu karşılık ayrılması 

gerekmektedir. Bu oranın eşitlenmesinde fayda görülmektedir. Ancak TCMB, bankacılık 

sistemi varlıklarının çekirdek fonlama kaynağı olan mevduat ve katılım fonları ile finanse 

edilmesini, ülkemiz kırılganlıklarının yönetilmesi açısından önemsemekte ve söz konusu 

öneriyi uygun bulmamaktadır. 

9. Finansman şirketlerinin banka dışı diğer finansal kurumlar gibi zorunlu karşılık 

düzenlemesine tabi olmaması gerekmektedir. TCMB’nin zorunlu karşılık düzenlemesinin 

finansman şirketlerinin borçlanma araçları ihraçlarını da kapsaması nedeniyle, finansman 

şirketlerinin aracılık maliyetleri artmakta ve bu maliyetler nihai müşterilere yansıtılmaktadır. 

Buna karşın, finansman şirketleri, bankalardan farklı olarak, gecelik borçlanma ve repo gibi 

TCMB fonlama imkânlarından yararlanamamaktadır. Ancak TCMB sekizinci maddedeki 

gerekçeyle öneriye olumlu yaklaşmamaktadır. 

10. Faktoring sektörüyle ilgili yanıltıcı ve olumsuz nitelikteki algının giderilmesine 

yönelik olarak gerekli önlemler alınmalıdır. Algının iyileştirilmesi amacıyla BDDK denetimi 

güçlü olarak sürdürülmelidir. Aksi takdirde, faktoring sektörüne ilişkin düzenlemeler yapılırken 

bu şirketler aleyhine arbitraj oluşturulması sonucunu doğuran uygulamalar devam edecektir. 
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3.2.2. SAĞLIKLI BİLGİYE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALIDIR. 

Finansal hizmetlerin daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulabilmesi için 

asimetrik bilgiye yol açan sorunlar ortadan kaldırılmalı ve finansal kurumların sağlıklı bilgiye 

erişimi kolaylaştırılmalıdır.  

“2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı37”nda  “Hedef 4.2. Açık Verinin 

Kullanım Alanları Yaygınlaştırılacaktır”  hedefi altında yer alan  “E 4.2.1.  Açık Veri Paylaşım 

Portalının Oluşturulması” ve “E 4.2.2. Kamu Verilerinin Açık Veriye Dönüştürülmesi ve 

Paylaşılması” eylemleri bu alanda bir altyapı oluşturulmasını hedeflemektedir. 

Açık veri uygulamaları sonucu yeni katma değerli hizmetler üretilmekte,  yeni piyasalar 

oluşturulmakta,  işlem maliyetleri azaltılmakta,  girişimcilik teşvik edilmekte ve bilgiye dayalı 

daha doğru karar verilmesi sağlanmaktadır. 

1. Merkezi veri tabanlarının finansal kurumlarla paylaşılması gerekmektedir. Kamu 

kurumları, veri tabanlarında yer alan ve finansal kurumların değerlendirme süreçlerinde girdi 

teşkil edebilecek nitelikteki verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

(KVKK)’nu gerekçe göstererek paylaşmamaktadır. 

Kamu kurumlarına ait veri tabanlarının belirli sınırlar dâhilinde finansal sektör ile 

paylaşımı etkinliği artıracaktır. Aşağıdaki tabloda belirtilen bilgiler, belirli sınırlar çerçevesinde 

tüm finansal kurumlara eşit şekilde açılmalıdır. Bunun yanında, veri paylaşımı yapılırken veriyi 

nezdinde bulunduran her kurumun veriyi aktarmak için farklı teknik altyapı talepleri gündeme 

gelmektedir. Bu durum, farklı kurumlardan alınacak her veri için ilave yatırım gerektirmekte,  

veriyi alan her kuruluş kurmuş olduğu farklı altyapıların devamlılığını sağlamak için ayrıca 

maliyete katlanmaktadır.  Bunun yerine, veri sahibi kurumun kendi bünyesindeki veriyi bu 

konuda uzmanlaşmış merkezi bir kuruluş aracılığıyla paylaşması, daha az maliyetle çok daha 

güvenli şekilde veri paylaşımı yapılmasına olanak tanıyacaktır. 

 

 

 

 

                                                           

37 http://www.edevlet.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/2016-2019-Ulusal-e-Devlet-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf  

http://www.edevlet.gov.tr/wp-content/uploads/2016/07/2016-2019-Ulusal-e-Devlet-Stratejisi-ve-Eylem-Plani.pdf
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Tablo 5: Merkezi Veri Tabanları 

Bilgi Türü 

Finansal 

Kurumlara Açık 

mı? 

Yöntem İhtiyaç 

SGK Borç Bilgileri Hayır - Belirli sınırlar ile açılması 

Vergi Borcu Bilgileri Hayır - Belirli sınırlar ile açılması 

SGK Meslek Bilgileri Hayır - Belirli sınırlar ile açılması 

TBB Risk Merkezi 

Bilgileri 
Üye olan kurumlar 

On-line bilgi 

transferi 

Bazı ilave bilgilerin eklenmesi: 

Maaş bilgisi 

Kimlik Paylaşımı 

Banka, finansman ve 

finansal kiralama 

şirketleri 

On-line bilgi 

transferi 
Belirli sınırlar ile açılması 

Adres Paylaşımı 
Banka ve finansman 

şirketleri 

On-line bilgi 

transferi 

E-posta adresi ve cep telefonu 

numarası 

Tapu Bilgileri Hayır 

TAKBİS 

sayfasının 

açılması 

İpotek ve çek bilgilerinin 

kredi/finansman sağlayan 

finansal kurumlar tarafından 

doğrudan işlenmesi ve 

sorgulanması 

Haciz Bilgileri Hayır - 

Kredi/finansman veren ve 

borçlanma aracı ihraç edecek 

veya alacak olan finansal 

kurumlara açılması 

GİB Mali Bilgiler Hayır 
On-line bilgi 

transferi 

Bankalara,  kredi/finansman 

veren finansal kurumlara ve kredi 

(alacak) sigortası sunan sigorta 

şirketlerine açılması 

Noterlik işlemleri Hayır  
TNBBS’ye 

erişim 
Belirli sınırlar ile açılması 

GÜVAS Sadece bankalar 
On-line bilgi 

transferi 

İhracatı finanse eden faktoring 

şirketlerine açılması  

 

2. Operasyon maliyetlerinin düşürülmesi ve sağlıklı işlem yapılabilmesi için değişik 

kamu kurumlarından (MASAK, OFAC, SPK vb.) gelen sakıncalı kişi/kurum bilgilerinin 

finansal sektördeki her kurumda işlenmesi yerine tek merkezde toplanması ve 

kurumların bu merkeze ulaşarak işlem yapmaları üzerine çalışma yapılabilir. 

3. Ortak veri tabanları oluşturulmalıdır. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, 

müşterilerinin risk düzeylerini, farklı belgeler talep edip buralarda yer alan bilgileri teyit etmek 

suretiyle ölçmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde tuttukları bilgiyi finansal 

kuruluşların kullanımına sunana kadar banka ve finansal kuruluşların talep etmiş oldukları gelir 
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belgesi, mizan, bilanço, gelir tablosu vb. belgelerin, ilk defa alan finansal kuruluş tarafından 

merkezi bir kuruluşla paylaşılması durumunda, diğer finansal kuruluşlar merkezi kuruluş 

üzerinden bu belgelere ulaşabilecek; böylece müşteriler her bankaya ayrı ayrı evrak setleri 

hazırlamak durumunda kalmayacak; bankalar ise dokümantasyon, arşiv vb. operasyonel 

maliyetlere katlanmayacaktır. 

4. E-devlette yer alan verilerin talep edilen taraflarla paylaşımı sağlanmalıdır. 

Hâlihazırda kişinin kendine ait pek çok veriye e-devlet sistemi üzerinden dijital ortamda 

erişmesi mümkündür. Bununla birlikte, burada yer alan verinin kişi tarafından fiziki çıktısının 

alınarak bankaya verilmesi ve bankanın aldığı bu fiziki belgede yer alan bilgileri teyit etmesi 

gerekmektedir. Burada iki husus ön plana çıkmaktadır. İlk olarak kamu kurumlarında mevcut 

olup e-devlet ortamına taşınmamış olan verinin bu ortama aktarılması, ikincisi ise e-devlet 

ortamında yer alan verinin dijital ortamda değiştirilmeden talep edilen banka ya da kuruluşla 

paylaşılabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasıdır. Bu noktada, kişinin hangi verisini, 

hangi kuruluşla paylaşmak istediğine dair izninin alınması gündeme gelmektedir. Bu sistemin 

günümüz teknolojisi ile yapılabilmesi mümkündür. Bu sayede, kişi hangi kuruluşla hangi 

verisinin paylaşılabileceğini seçerek iletebilecektir. Böylece, verinin paylaşılması ve teyidine 

ilişkin tüm maliyetler ortadan kalkacaktır. 

5. Risk Merkezi bilgilerine tüm finansal kurumların erişimi sağlanmalıdır. TBB 

bünyesinde kurulan Risk Merkezinde toplanan bilgilere, bankalar ve BDDK’nın belirlediği 

diğer finansal kuruluşlar ulaşmakta olup mevcut durumda erişemeyen ödeme hizmeti sağlayıcı 

kurumların da erişebilmesi önerilmektedir. TBB Risk Merkezi, üyeliği bulunmayan üçüncü 

kişilerle bilgi paylaşımının ancak gerçek ve tüzel kişilerin onayıyla mümkün olabileceğini 

bildirmiştir. Öte yandan, BDDK da söz konusu öneri hakkında olumsuz görüş vermiştir. 

6. Finansal sektördeki kurumlar “Kimlik Paylaşım Sistemi” ile “Adres Paylaşım 

Sistemi”nden eşit koşullarda yararlanmalıdır. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 45’inci 

maddesi kapsamında “Kimlik Paylaşımı Sistemi” ile “Adres Paylaşımı Sistemi” banka, 

finansman şirketleri ve finansal kiralama şirketlerine açıkken, faktoring şirketleri, aracı 

kurumlar, portföy yönetim şirketleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları ile sigorta 

şirketlerine açık değildir.  

Finansal sektördeki kurumların, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile 

mücadele konusunda yapılan düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerinden biri de hesap 
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açılması gibi sürekli iş ilişkisi niteliği taşıyan işlemlerde müşteri adreslerinin teyit edilmesidir. 

Uygulamada adres teyit işlemleri; yerleşim yeri belgesi, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi 

abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde 

düzenlenmiş fatura, bir kamu kurumu tarafından verilen belge veya MASAK tarafından uygun 

görülen diğer belge ve yöntemlerle yapılabilmektedir. 

Uygulamada yaşanan sıkıntıların halledilmesi ve kurumlar arası düzenleme 

farklılıklarının giderilmesi için, müşteri bilgilerine sağlıklı biçimde ulaşılması şarttır. Bunun 

için sektördeki tüm kurumların 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 45’inci maddesi 

kapsamına alınması gerekmektedir. 

7. Satıcının alıcıyı kredilendirdiği vadeli işlemlerde alıcının kredibilitesinin 

sorgulanabilmesi için merkezi bilgi altyapısı sağlanmalıdır. Reel sektör firmaları, finansal 

sektörden doğrudan kredi kullanabildiği gibi, satıcı firmalar da vadeli satışlar yoluyla alıcı 

firmaları kredilendirebilmektedir. Vadeli satışlar çek ve emre muharrer senet kullanılmak 

suretiyle veya senetsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kredilendirme şeklinde, 

genelde kredilendirme maliyetinin bir kısmı satıcı firma tarafından yüklenilmekte ve bu sebeple 

alıcıya maliyeti genelde finansal sektörden sağlanan kredilerden daha düşük olmaktadır.  

2017 yılında bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı TBB Risk Merkezi verilerine göre 

784 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bankalara protesto edilmesi amacıyla ibra 

edilen emre muharrer senet tutarı ise 13 milyar TL olup toplam emre muharrer senet tutarının 

600 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, bankaların açtıkları ticari kredi 

tutarı 1,6 trilyon TL’dir. Dolayısıyla, kambiyo senetleri yoluyla veya senetsiz olarak yaratılan 

kredilendirme işlemleri finansal sektörün hacmi düzeyindedir. 

Bu işlemlerde satıcı alıcının kredi riskini üstlendiğinden, işlem öncesinde alıcının 

kredibilitesine ilişkin bilgi sahibi olabilmesi ticaretin ve finansmanın sağlıklı akışı açısından 

önemlidir. Aksi takdirde, ödeme gücü olmayan kişilere vadeli satış yapılması sonrasında 

yaşanacak temerrütler, satıcıların mali durumlarının bozulmasına yol açarak, finansal sektöre 

de sirayet edecektir.  

Alıcı ve satıcı arasındaki bilgi asimetrisini ortadan kaldıran risk raporu, çek raporu, 

karekodlu çek gibi uygulamaların yaygınlaştırılması ve alıcıların kredibilitesinin sorgulanacağı 

merkezi bir alt yapı kurulması gerekmektedir. 
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8. Uzun vadeli yatırımcı sayısının artırılması ve firmaların daha düşük maliyetle fon 

bulabilmeleri için, halka açık şirketlerin entegre raporlama sistemine geçmeleri teşvik 

edilmelidir.  

Günümüzde finansal piyasalarda yatırımcı güveninin sağlanması için yatırım kararlarına 

temel oluşturacak, her türlü unsuru içerisinde barındıran ve gerçek durumu yansıtan nitelikli 

bilginin üretilmesi ve paydaşlarla buluşturulması noktasında önerilen yeni düzen, entegre 

düşünceye dayalı bir iş modelinin sonucu olan “entegre raporlama”dır. Bir kuruluşun stratejisi, 

yönetimi, performansı ve gelecek beklentilerinin kısa, orta ve uzun vadede nasıl değer 

yarattığının kısa ve öz bir sunumu olarak tanımlanan entegre rapor, başta yatırımcılar olmak 

üzere kuruluşun tüm paydaşlarına bütüncül bir bakış açısı sunarak daha iyi karar almalarına 

yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalar bu raporlama düzeni sayesinde nitelikli, şeffaf ve 

geleceğe dönük bilgi paylaşımının uzun vadeli yatırımcı sayısını arttırdığını ve firmaların daha 

düşük maliyetle fon bulabildiklerini ortaya koymuştur. Bu açıdan, özellikle halka açık 

firmaların entegre raporlama konusunda farkındalığını arttırmak ve hazırlanan entegre 

raporların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda tüm yatırımcılara duyurulmasını 

sağlamak gerekmektedir. Bu konuda düzenleyici kurumların motive edici etkisi, entegre rapor 

yaklaşımının benimsenmesi açısından son derece önemlidir. 
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3.2.3. İYİ DÜZENLEME YAPMA İLKELERİNE UYULMALIDIR. 

Finansal sektör faaliyetlerinin ekonomik, verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi 

için mevzuat hazırlanırken sistem yaklaşımının kullanılması şarttır. Aksi halde, etki analizi 

yapılmadan hazırlanan düzenlemeler verimlilik ve sermaye kaybına, hukuki ihtilaflar 

doğmasına ve diğer birçok soruna neden olabilecektir. 

Mevcut mevzuat hazırlama uygulamalarının bir kısmında katılımcılığın teşvik edilmediği 

gözlenmiştir. Düzenlemelerin hazırlık aşamasında taslakların kamuoyuna duyurulması, 

paydaşların görüşlerine başvurulması, sağlıklı değerlendirmeye imkân verecek şekilde yeterli 

zaman tanınması, paydaşların görüşlerinin titizlikle incelenmesi, düzenleyici etki analizlerinin 

yapılması ve düzenleme değişikliklerinin mali yüklerinin hesaplanması gerekmektedir.  

Finansal sektöre sermaye yatıran yatırımcılar, yatırım yaptıkları dönemde tabi oldukları 

düzenlemelerin ani ve sık değişmesi nedeniyle zarar görmektedir. Özellikle yabancı 

yatırımcıların ilgisinin yüksek olduğu finansal sektörde şeffaflık ve öngörülebilirlik ölçütlerinin 

büyük önemi olup bu ölçütleri ortadan kaldıran ve geriye dönük etki yaratan düzenlemelerden 

kaçınılması gerekmektedir. 

Düzenleme riskinin artması yatırımcıların finansal sektörden kaçınmasına yol açmaktadır. 

İyi düzenleme yapma ilkelerine uyulması, sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde, 

“16: Sulh ve Adalet” başlığı altında yer alan hedeflere ulaşmamızı da sağlayacaktır.38  

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, yapılacak düzenlemelerde veya değişikliklerde iyi 

düzenleme yapma ilkelerine uyulması39, sektör görüşlerinin alınması, etki analizlerinin 

yapılması40, uygun bir geçiş dönemi verilmesi gibi uygulamalar tüm düzenleyici kurumları 

içerecek şekilde yaygınlaştırılmalıdır.  

                                                           
38 Hedef 16.6: Her düzeyde etkili, hesap verebilir ve şeffaf kurumlar geliştirilmelidir. 

Hedef 16.7: Her düzeyde, hassas, kapsayıcı, katılımcı ve temsiliyetçi karar alma temin edilmelidir. 

Hedef 16.10: Ulusal yasalar ve uluslararası anlaşmalar doğrultusunda kamunun bilgiye erişiminin sağlanması ve özgürlüklerin 

korunması gerekir. 

39 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf 

40 https://www.basbakanlik.gov.tr/genelge_pdf/2007/2007-0010-006-03896.pdf 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf
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3.2.4. FİNANSAL SEKTÖRÜN ÜZERİNDEKİ MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİDİR. 

Finansal sektörün hedeflerine ulaşması önündeki bir diğer önemli kısıt, aracılık 

maliyetleri olarak görülmekte olup sektördeki bu yüklerin Genel Bütçenin gelir/gider dengesini 

bozmayacak şekilde azaltılması gerekmektedir.  

1. Finansal faaliyet harçları gözden geçirilmelidir. Finansal kurumların faaliyet izni 

alması durumunda ve bankaların her bir şubesi için her yıl alınan finansal faaliyet harçları 

sektör için ağır yük oluşturmaktadır. Söz konusu harçların tamamen kaldırılması veya daha 

makul seviyelere indirilmesi kaynak maliyetlerini olumlu etkileyecektir. Yaratılan bu kaynağın 

sisteme girmesiyle oluşacak gelir, harçların kaldırılması sonucu ortaya çıkan gelir kaybını 

karşılayacaktır. Ancak Maliye Bakanlığı finansal harç gelirlerinin toplam harçlar içindeki 

ağırlığını dikkate alarak büyük gelir kaybına uğranılacağı endişesiyle bu öneriye karşı 

çıkmaktadır.  

2. Aracılık maliyetlerini artıran kamusal yükler gözden geçirilmelidir.  Finansal 

sektörün üzerindeki kamusal yükler (gelir vergisi, kurumlar vergisi, harçlar, zorunlu karşılıklar, 

KKDF, BSMV, sosyal güvenlik ödentileri) kaynak maliyetini artırmakta ve kaynak dağılımını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüklerin, Genel Devlet Bütçesinin gelir/gider dengesini 

bozmayacak şekilde azaltılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Maliye Bakanlığı etki analizi 

yapılabilmesi için öncelikle önerinin netleştirilmesine dönük bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu 

belirtmiştir.   
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3.2.5. DİJİTALLEŞMENİN İŞ MODELLERİNE EKLEMLENEBİLMESİ İÇİN 

DÜZENLEMELER GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR. 

Teknolojideki gelişmeler, finans sektörünün iş modellerini ve mimari yapısını 

değiştirmektedir. Bu nedenle, yeni teknolojiler ve uygulama alanlarının finans sektörü 

üzerindeki etkilerini dikkate alarak karar alıcı birimlerin düzenlemeleri şekillendirmesi 

gerekmektedir. Finansal hizmetlerde dijitalleşme ve beraberinde getirdiği finansal teknoloji 

kullanımının yaygınlaştırılması için aşağıdaki eylemlerin hayata geçirilmesi önerilmektedir: 

1.  Yeni T.C. kimlik kartlarının sunduğu fırsatlar değerlendirilmelidir. Kimlik 

kartlarının ATM cihazlarında kullanılması, elektronik ortamdaki işlemlerin standart kart 

okuyucusu üzerinden onaylanması gibi uygulamalar hem finansal kurumlar üzerindeki 

operasyonel maliyetlerin azaltılmasına hem de hizmetlerin güvenli bir şekilde sunulmasına 

olanak sağlayacaktır. Bu kapsamda, Nüfus ve Vatandaşlık İdaresi’nin kimlik kartı kullanımına 

ilişkin mevzuatı oluşturması, sonrasında ise MASAK mevzuatının yeni kartlara uyumlu hale 

getirilmesi gerekmektedir. İlgili düzenlemeler blokzincir (blockchain)  gibi yeni teknolojilerin 

kullanımının önünü açacak ve işlem maliyetlerini aşağı çekecektir. 

2. Biyometrik imza yaygınlaştırılmalıdır. Biyometrik veriye dayalı imza teknolojisi 

kullanılarak, kişilerin güvenli e-imzaya sahip olmalarına gerek olmaksızın her türlü dijital 

belgenin tablet, özel kalem vb. araçlar kullanılarak ıslak imza gibi kabul edilecek şekilde 

imzalanmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yapılacak 

düzenlemeler operasyon maliyetini düşürecek, siber güvenliği etkin kılacak ve kâğıt 

kullanımının kaldırılmasıyla maliyetler azalacaktır. Bununla birlikte, teknolojik gelişmelerin 

sürekli takip edilerek daha güvenli versiyonların önünü açacak düzenlemelerin yapılması önem 

arz etmektedir. 

3. Kayıtlı elektronik posta kullanımı artırılmalıdır. Müşterilere Kayıtlı Elektronik 

Posta (KEP) sistemini teşvik etmek için KEP hizmet sağlayıcılarının fiyatlarını düşük hacimli 

gönderi yapan kişiler için düşürmesi, TC Kimlik Kartı - KEP entegrasyonunun sağlanarak e-

imza ihtiyacına seçenek sunulması, KEP rehberinin online servis olarak KEP hesap sahiplerine 

sunulması, KEP hesap sahibinin hesabını kapatması durumunda diğer KEP hesap sahiplerinin 

haberdar olmasına yönelik sürecin netleştirilmesi ve gerçek kişilerin de KEP adresi edinmeye 

teşvik edilmesi gerekmektedir. 
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4. Finansal kurumların tüketicilerle elektronik imza olmaksızın sözleşme 

imzalamasının kolaylaştırılması gerekmektedir. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli 

Sözleşmeler Yönetmeliği’nin verdiği izin ile "tüketicilerin" internet, ATM, çağrı merkezi gibi 

dağıtım kanalları üzerinden elektronik imza kullanmadan mesafeli sözleşme yapması mümkün 

olmuştur. Bununla birlikte, finans sektöründeki birçok düzenleme sözleşmelerin yazılı olarak 

akdedilmesini zorunlu kılmaktadır. Dijital dönüşümün sağlanması açısından finansal sektörde 

de mesafeli sözleşmeler yapılabilmelidir. 

5. Finansal sektörde faaliyet gösteren kuruluşların müşterileriyle imzaladıkları 

sözleşme ve bu sözleşmelerle ilişkili tüm belgelerin elektronik imza olmaksızın 

yapılabilmesinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Mevcut mevzuat, elektronik imza 

kullanılarak sözleşme akdedilebilmesini zorlaştırmakta ya da engellemektedir. Söz konusu 

belirsizliklerin ve kısıtlamaların ortadan kaldırılması için aşağıdaki değişikliklerinin yapılması 

gerekmektedir. 

a. Çift bileşenli kimlik doğrulama kullanılarak kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra 

girilen güvenli ortamda gerçekleştirilen işlemler Elektronik İmza Kanunu, Borçlar Kanunu, 

Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 

güvenli elektronik imza kullanılarak atılan imza ile aynı hükümleri doğurmalıdır. 

b. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen kambiyo senetlerinde aranan geçerlilik şartlarına 

gerçek kişilerde TCKN, tüzel kişilerde VKN/MERSİS numaralarının eklenmesi, ayrıca güvenli 

elektronik imza ile düzenlenebilmesi veya çift bileşenli kimlik doğrulama kullanılarak kimlik 

doğrulama ile girilen ortamda gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. 

6. Sözleşmelerin elektronik ortamda yapılabilmelerini teminen, gerçek kişilerden 

alınacak kefaletlerde aranan geçerlilik şartlarının elektronik ortamda ifa edilebilmelerine 

olanak tanıyacak düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır. 

7. Finansal kurumlar müşteri hesap açılışına ilişkin mesafeli sözleşme 

yapabilmelidir. MASAK düzenlemeleri kapsamında, iş ilişkisinin tesisinden önce yapılması 

gereken kimlik tespit ve teyidi nedeniyle, mesafeli sözleşmelerin finansal kuruluşlar ile 

müşteriler arasında uygulanması imkânsız hale gelmektedir. Bununla birlikte, MASAK’ın 5 

sıra numaralı Genel Tebliği’nde emeklilik sözleşmeleri ve çalışanlara ücretlerinden kesinti 

yapılmak suretiyle emeklilik hakları sağlayan emeklilik planları ile bir yıl içinde ödenecek prim 

tutarı toplamı 3.000 TL veya tek primli olup prim tutarı 7.500 TL’nin altında olan hayat 
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sigortası sözleşmelerinde kimlik tespitinin, teyit belgelerine gerek olmaksızın yapılabileceği 

düzenlenmiştir. 

Finansal kurumlar ve finansal araçlar arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından 

MASAK tarafından; 

a. Finansal kurumların müşterileriyle internet üzerinden mesafeli sözleşme imzalaması 

durumunda, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force–FATF)’nün 10 numaralı 

tavsiye kararı kapsamında faaliyetlerin kesilmemesi için iş ilişkisinin kurulmasından sonra 

kimlik teyidinin yapılabilmesine izin verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

b. MASAK’ın 5 sıra numaralı Genel Tebliği’nin 2.2.10 sayılı maddesinde ticari 

faaliyetlerinin tamamını fiziki bir iş yeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın 

münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren yükümlülerce gerekli şartların sağlanması 

durumunda müşteri kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneğinin alınmasının zorunlu 

tutulmadığı düzenlemeye benzer şekilde; gerekli şartların oluşması koşuluyla finansal 

kurumların da müşteri ile yüz yüze olmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirecekleri 

işlemlerde müşteri kimlik bilgilerinin teyidi ile imza örneğinin alınmasından muaf tutulmasının 

sağlanması gerekmektedir. 

c. Emeklilik ve sigortacılık işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren eşik değerlerin 

güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda parasal limitlere ilişkin yönetmelik 

maddesinin bir endekse bağlanarak her yıl güncellenmesinin temin edilmesi ya da parasal 

limitlere ilişkin kuralların -güncellemesinin daha hızlı bir şekilde yapılabileceği- alt normda 

tanımlanması yararlı görülmektedir. 

d. MASAK’ın 5 sıra numaralı Genel Tebliği’nde emeklilik sözleşmeleri ve hayat 

sözleşmelerinin mesafeli satışa konu olması durumunda imza örneği alınma şartına istisna 

getirilmiştir. Hayat dışı branşlarda yer alan sigortaların da mesafeli satış işlemine konu olduğu 

dikkate alınarak anılan düzenlemenin sigortacılık faaliyetlerinin (hayat ve hayat dışı) mesafeli 

satışına ilişkin işlemler için de düzenlenmesi sektör için faydalı olacaktır.    

8. Finansal kurumların müşterilerle iş ilişkisinin tesisinde kimlik doğrulama 

yapması kolaylaştırılmalıdır. Finansal kurumlar iş ilişkisinin ilk defa kurulduğu esnada 

kimlik tespitini fiziki olarak yapmakta, kimlik ve adres bilgilerinin teyidi ise finansal 

sektördeki kurumlar tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kullanılarak yapılabilmektedir. 

Finansal kurumlar ile müşterilerin iş ilişkisine girmesi durumunda, merkezi bir veri tabanından 
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söz konusu müşterinin kimlik tespitinin yapılıp yapılmadığını sorgulayan bir yapının 

geliştirilmesi süreçleri etkinleştirecek ve hızlandıracaktır.  

Bu yöntemle, kişinin kimlik tespiti bir finansal kurum tarafından yapıldıktan sonra, başka 

finansal kurumların fiziki temasa gerek olmaksızın kimlik doğrulama yapmaları suretiyle kişiyi 

doğrudan müşterileri yapmaları mümkün olabilecektir.  

(A) kurumu müşterinin bilgilerini KPS üzerinden teyit edip sistemine girdikten sonra, 

aynı kişi (B) kurumuyla iş ilişkisine girmek istediğinde internet sistemine bilgilerini girecektir. 

Bu bilgilerin sorgulaması merkezi bir veri tabanı aracılığıyla KPS’den yapılacak, kişinin cep 

telefonu numarasının doğrulaması merkezi veri tabanı tarafından (A) kurumunda yapılacak ve 

eşleşme olması durumunda o cep telefonuna tek kullanımlık şifre gönderilerek çift bileşenli 

kimlik doğrulama tamamlanmış olacaktır.  

Kimlik tespitini yapan kurumun biyometrik veri alması halinde, müşterisi olmak istediği 

kuruma verdiği biyometrik verinin merkezi veri tabanı tarafından müşterisi olduğu ve teyit 

edilmiş biyometrik verisiyle karşılaştırılarak kimlik doğrulamasının yapılması da mümkündür. 

Bu sayede, gerçek kişinin kimlik tespiti bir kurum tarafından yapıldıktan sonra diğer 

kurumların kimlik doğrulama yöntemiyle fiziki temasa gerek olmaksızın iş ilişkilerine 

girmeleri mümkün olacaktır. 

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespiti esnasında teyit için kullanılan 

belgelerin asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibraz edilmesi ve bu belgelerin okunabilir 

fotokopilerinin ya da elektronik görüntülerinin alınması gerekmektedir. Ancak ticaret siciline 

tescile dair belge ile yapılması gereken tüm bilgi teyitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 

sağladığı MERSİS üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür. Temsile yetkili kişilerin kimlik 

bilgilerine ilişkin teyitler ise KPS üzerinden yapılabilir. Bu sayede, fotokopi ya da elektronik 

görüntü alınmasına gerek kalmayacaktır. Ayrıca, MERSİS’te bankada hesap açmaya ya da 

işlem yapmaya yetkili kişilere ve TCKN’ye yer verilmesi halinde, tüzel kişilerin de müşterisi 

olmadığı bir bankaya, fiziki temasa gerek olmaksızın müşteri olması sağlanabilecektir. Buna 

ilave olarak, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve benzeri merkezi veri tabanına sahip kurumlar 

da başka bir finansal kuruluş nezdinde hesabı bulunan kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin 

teyidini fiziki temasa gerek kalmadan sağlayacak bir yapı kurulabilir. Böylece MERNİS’e 

erişimi olmayan finansal kuruluşların, müşterilerin kimlik ve adres bilgilerini bu aracı sistemler 
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üzerinden teyit ederek mesafeli sözleşme yapması sağlanabilir. SPK, MASAK ve ilgili 

kuruluşlarla nezdinde yürütülen bu konudaki çalışmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

9. Maliyetlerin optimizasyonu bakımından e-arşiv düzenlemesinin mevzuatta 

tanımlanarak desteklenmesi gerekmektedir. 

10. Dijital finansmanın önünü açabilmek için MASAK düzenlemelerinde 7.500 

TL’ye kadar olan işlemlerde kimlik ve adres teyidi zorunluluğunun kaldırılması 

gerekmektedir. 

11. Kamu kurumlarına yapılan kira, elektrik, harç gibi ödeme ve bildirimler 

elektronik ortamda gerçekleştirilmelidir.  

12. Kambiyo senetlerinin düzenlenmesi elektronik ortamda yapılabilmelidir.  
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3.3.  POLİTİKA 3 - FİNTEK EKOSİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİDİR. 

Finansal teknoloji şirketleri, geleneksel finansal servisleri içerik, sunum veya erişim 

yönünden değiştirerek, yenilikçi finansal servisler geliştirerek ya da daha etkin ve verimli ürün 

ve servisleri mevcut finansal kuruluşlara sunarak onların rekabet avantajı elde etmelerini 

sağlamaktadır. 

Dünya çapında fintek şirketlerinin potansiyeli fark edilmiş, fintek şirketleri için cazibe ve 

çekim merkezi ekosistemleri oluşturulmuş ve buna yönelik düzenlemeler çıkarılmıştır. AB 

başta olmak üzere, pek çok ülke sektörün gelişimi ve ortak pazarda rekabeti geliştirmek için 

direktifler çıkarmış; ihtiyaca göre bu direktifleri güncellemiştir. 

Büyük bankaların da dâhil olduğu pek çok yatırımcı, fintek alanına yoğun ilgi göstermiş, 

2010 yılından itibaren 10 bin civarında şirkete 250 milyar ABD Dolarına yakın41  (girişim 

sermayesi, melek yatırımcı ve satın alma-birleşme yoluyla) yatırım yapılmıştır.  

Son yıllarda hızla büyüyen ve yeniliklerle iş modellerinin değişmesine yol açan fintek 

sektörünün gelişiminde “değişen tüketici beklentisi ve ihtiyaçları, teknolojik ilerlemeler, 

yatırımcı ilgisi, hükümetler ve düzenleyicilerin desteği” önemli olmuştur. Nitekim “UK 

Fintek on the cutting edge42” adlı Raporda, fintek ekosisteminin temel bileşenleri “sermaye, 

pazar, yetenek ve politikalar” başlıkları altında toplanmış olup yetkin insan kaynağı, tüketiciler, 

yeni girişimler ve yatırımcılar, finansal kurumlar, kamu düzenlemeleri ve destekleri 

ekosistemin önemli bileşenleri arasında yer almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/11/pulse-of-fintech-q3-17.pdf  

42 http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge-Executive-summary/%24FILE/EY-UK-

FinTech-On-the-cutting-edge-exec-summary.pdf  

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/11/pulse-of-fintech-q3-17.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge-Executive-summary/%24FILE/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge-exec-summary.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge-Executive-summary/%24FILE/EY-UK-FinTech-On-the-cutting-edge-exec-summary.pdf
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Şekil 15: Fintek Ekosistemi 

Kaynak: Ernst and Young,  UK Fintek on the cutting edge, 2017 

IMF’nin fintek ve finansal sektörü ele alan raporunda43 finansal hizmetlerde kullanılan 

teknolojiler detaylandırılmıştır. Bu çerçevede, büyük veri, veri analitiği, yapay zeka, robo 

danışmanlık, dağıtık kayıt, şifreleme, makine öğrenimi gibi alanlar finansal hizmetlerde ön 

plana çıkan yeni gelişim alanları arasındadır. 

  

                                                           
43 https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2017/06/16/Fintech-and-Financial-Services-Initial-

Considerations-44985  
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https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2017/06/16/Fintech-and-Financial-Services-Initial-Considerations-44985
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2017/06/16/Fintech-and-Financial-Services-Initial-Considerations-44985
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Şekil 16: Finansal Hizmetlerde Dijital Dönüşümü Sağlayan Ana Teknolojiler  

Kaynak: IMF, Fintech and Financial Services, 2017 

ABD, İngiltere gibi önemli finans merkezleri, aynı zamanda fintek şirketlerinin en fazla 

yatırım çektiği ve geliştiği yerlerdir. Bankacılık ve ödeme sistemleri, fintek şirketlerinin 

yoğunlaştığı alanlar olsa da sermaye piyasası, sigortacılık gibi diğer sektörlere yönelimler ve 

yatırımlar artmaktadır. Nitekim Asya’da pek çok ülke farklı alt sektörlerde fintek bölgesi (hub) 

olarak konumlanmaktadır. Örneğin, Japonya robotik süreç otomasyonlarında öne çıkarken 

Tayvan blokzincir merkezi, Singapur “insurtech”, Malezya siber güvenlik alanında lider olmak 

için çalışmaktadır.44 

 Türkiye’de girişim sermayeleri ve melek yatırım ağları, fintek girişimlerine 2012-2016 

yılları arasında toplam 53 milyon dolar yatırım yapmıştır.45 Ödeme sistemleri bankacılık, 

kurumsal finansman, sigortacılık, yatırım danışmanlığı gibi alanlarda çeşitli fintek oluşumları 

                                                           
44http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-capital-markets-innovation-and-the-finTech-landscape/$FILE/EY-capital-

markets-innovation-and-the-fintech-landscape.pdf  

45 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/finance/turkiye-fintech-ekosistemi.pdf 

 
 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-capital-markets-innovation-and-the-finTech-landscape/$FILE/EY-capital-markets-innovation-and-the-fintech-landscape.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-capital-markets-innovation-and-the-finTech-landscape/$FILE/EY-capital-markets-innovation-and-the-fintech-landscape.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/finance/turkiye-fintech-ekosistemi.pdf
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faaliyet göstermektedir. “Global Fintech Hubs46” raporuna  göre, İstanbul 2017 yılında 44 

fintek merkezi arasında yer almayı başarmıştır. İstanbul’un bölgede fintek merkezi olacak 

şekilde konumlanmasının, İFM vizyonuna da katkı sağlayacağı düşünülürken bu konudaki 

çalışmaların hızlandırılması önem arz etmektedir. Nitekim Abu Dabi ve Bahreyn, Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika Bölgesinin ilk bölgesel finans teknolojileri iş birliğini 2018 Ocak ayında 

imzalayarak hem bölgede hem de küresel düzeyde fintek ekosistemini oluşturmak için stratejik 

ortaklık kurmuştur. Bu kapsamda bölgesel işbirliklerinin de gündeme alınması önerilmektedir. 

Türkiye’nin fintek ekosisteminin geliştirilmesi için aşağıdaki eylemlerin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

  

                                                           

46 http://thegfhf.org/wp-content/uploads/2017/04/J11481-Global-Fintech-

WEB.pdf?utm_source=gfhf_pdf&utm_medium=home&utm_campaign=Interim_Hub_Review_2017_pdf 
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3.3.1. DİJİTAL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN EYLEMLER KAMU TARAFINDAN 

DESTEKLENMELİDİR.  

Başarılı bir fintek ekosistemi kurulması ve cazibe merkezi oluşumunu sağlayan en güçlü 

unsur kamu desteğidir. Kamunun, sektörü gözetleyen, ihtiyaçlarını dinleyen ve işbirliğine açık 

girişimcilerle yatırımcıları desteklemesi beklenmektedir. Destek yöntemi ise vergi 

avantajlarının ötesinde rekabetin korunması, öncül düzenlemeler, strateji belirlenmesi ve 

koordinasyon sağlanması şeklinde olmalıdır. 

Başarılı ülke örnekleri incelendiğinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmaktadır:  

a. İngiltere47: Koordinasyon sağlamak ve sektörü desteklemek üzere kamu, Fintek 

Delivery Panel, Financial Services Trade and Investment Board, Fintek Steering Group, Fintek 

Bridges oluşumlarında öncü rol üstlenmiştir. 

b. Singapur: The Monetary Authority of Singapore fintek girişimlerinin büyümesi için 

“one-stop-shop Fintek Office”i kurarak, tüm ihtiyaç ve düzenlemelerin tek bir noktadan 

yönetilmesini sağlamıştır. 225 milyon ABD Doları tutarında destek fonu oluşturarak teknolojik 

gelişim ve adaptasyonla fintek şirketlerinin ülkeye çekilmesi için yoğun çaba sarf etmektedir. 

Ayrıca, Türkiye’de de fintek girişimlerinin Singapur’a yatırım yapmasına yönelik etkin çabaları 

görülmüştür. 

c. Hong Kong: Kamu ilgisi ve desteğinin ortak kurucu ve yatırımcı olarak IP Trading 

Hub, Innovation and Technology Venture Fund (5 milyar HK), Cyberport ve Accelerator 

programlarını yönetmektedir. 

Türkiye’de fintek sektörüne kamu desteğinin belirli bir strateji çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi, stratejinin ilgili taraflarla birlikte oluşturulması ve uygulamaya dair 

koordinasyonun sağlanması ihtiyacı görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle, kamu tarafında 

dijital dönüşüm stratejisi oluşturulup sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için yeterli teknik 

donanıma sahip, bu alandaki çalışmalar konusunda tek bir otoritenin muhatap kılınması 

                                                           
47 Londra, uluslararası finans merkezi olmakla birlikte aynı zamanda dünyadaki ilk üç fintek merkezi arasındadır. Bu durumun 

gerekçeleri incelendiğinde, İngiltere Hükümeti’nin Ocak 2017’de açıkladığı “Government’s Industrial Strategy Green Paper” 

raporunda vurguladığı üzere; hükümetlerinin halen güçlü işbirliği ve etkileşim içinde olan sektörlerle ilişkilerinin daha da 

derinleştirileceği, büyümeyi sağlamak üzere düzenlemelerdeki engellerin kaldırılacağı vurgulanmakta ve bu yönde hazırlanan 

25 yıllık dijital stratejilerinden bahsedilmektedir.  

Belirlenen politikaların aksiyona dönüştürülmesiyle sonuç alınmasını sağlayan ve Londra’da fintek ekosisteminin oluşması ve 

gelişmesini koordine eden City of London Corporation’ın, Innovate Finance ve FinTech Delivery Panel gibi kuruluşlarla yakın 

işbirliği ve rol paylaşımı bulunmaktadır. 
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(hatta, bu dönüşüme ilişkin yasal altyapının sektörlerden bağımsız olarak, tek bir kamu kurumu 

altında toplanması) gereklidir. Bu çerçevede, üniversiteleri, fintek şirketleri, bankaları, 

yatırımcıları, kuluçka ve hızlandırma programı yöneten kuruluşları tek bir alanda bir araya 

getirecek olan bir İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulması önerilerin temelini 

oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi İngiltere’deki Tech City48 burada model olarak 

alınabilir. Bununla birlikte, üniversiteler, özel sektör ve kamu imkânları tek bir merkezde 

toplanarak girişimler desteklenebilir. Başlangıçta gerekli çalışmaların yapılması, koordinasyon 

ve uygulamanın yürütülmesini sağlamak üzere, kalıcı, katılımcı ve etkin bir çalışma grubu 

oluşturulabilir. 

  

                                                           
48 2010 yılında başlatılan oluşum, Tech City, fiziksel ofis alanları sağlama ve seminer alanı olmanın yanı sıra ekosistemdeki 

partileri bir araya getiren ve bunu kamu destekli danışmanlık hizmetleri ile zenginleştiren bir yapıya sahiptir.  
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3.3.2. SİBER GÜVENLİK UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİ ARTIRILMALIDIR. 

Dijital dönüşümün önünün açılması, beraberinde dijital ortamda saklanan verinin 

güvenliğinin sağlanmasını da gündeme getirmektedir. Veri güvenliğinin sağlanması, sadece 

finansal hizmetler sektörü için değil tüm sektörler için hayati önem teşkil etmektedir. Siber 

güvenlik alanında yaşanan saldırı ve sızıntılar ile dijital ortamlarda kullanılan her türlü 

taşınabilir ya da sabit cihazda suistimal edilebilecek arka kapıların bulunabildiği ve bu arka 

kapılar vasıtasıyla güvenlik kontrollerinin kolayca aşılabildiği görülmektedir.  

Şirket başına düşen ortalama siber güvenlik harcamasının 11,7 milyon ABD Doları 

olduğu ve yıllık olarak yüzde 22,749 arttığı bir ortamda bu alanda ortak hareket edilmesi hem 

yaşanan olay ve kayıpların hem de maliyetlerin azaltılması anlamında etkili olacaktır. Söz 

konusu maliyetler, sektörün yükünü arttırmakta ve işlem maliyetinde gizli bir bileşen olarak yer 

almaktadır.   

Siber güvenlik araçları ve bunlara yönelik AR-GE çalışmalarının desteklenmesi, 

Türkiye’nin bu teknolojilerde ilerleme kaydetmesi gerekmektedir. Nitekim ülkelerin siber 

güvenlikte konumlarını değerlendirmek üzere Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 

(International Telecommunication Union) önderliğinde hesaplanan Global Cybersecurity Index 

Raporuna50 göre Türkiye, 2017 yılında Mısır (14), Litvanya (21), Katar (25) ve Tunus (40) gibi 

ülkelerin gerisinde kalarak 43’üncü sırada yer almıştır.   

1. AR-GE yatırımları teşvik edilmelidir. İşlevi siber güvenliği sağlamak olan cihaz ve 

çözümlerde dahi kötü amaçlı arka kapıların yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bu tip risklerin en 

aza indirilmesi, siber savunmanın güçlendirilmesi, kritik altyapıların korunması ve ulusal 

güvenliğin önemli bir parçası olan siber güvenlikte dışa bağımlılığın azaltılması için, savunma 

sanayinde olduğu gibi yerli ve milli yazılım teknolojilerine yatırım yapılmalı ve yerli firmalar 

bu alanda AR-GE yapmaya teşvik edilmelidir.  

2. Biyometrik doğrulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Biyometrik 

doğrulama sistemlerinin kullanımına izin verilmesi ve bu sistemlerin güvenliğine yönelik 

çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir.  

                                                           
49 Ponemon, Cost Of Cyber Crime Study Insights On The Securıty Investments That Make A Difference, 2017 

https://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf  

50 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf  

https://www.accenture.com/t20170926T072837Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-61/Accenture-2017-CostCyberCrimeStudy.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2017-PDF-E.pdf
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3.3.3. YENİ KURULMUŞ OLAN ŞİRKETLER (START-UP)’E VE FİNANSAL 

KURUMLARA KAMU KONTROLÜNDE DÜZENLEME ESNEKLİĞİ 

SAĞLANMALIDIR. 

Yurt dışında düzenleyiciler fintek alanındaki gelişmeleri hem takip etmek hem de önünü 

açmak üzere farklı yaklaşımlar benimsemektedir. Finansal teknolojilere ilişkin özel düzenleme 

ihtiyacı da reg-tech (regulatory: düzenleme, tech: teknoloji) kelimesinin türetilmesine yol 

açmıştır. Bu çerçevede, örneğin düzenleme deney alanı (düzenleme kum havuzu, regulatory 

sandbox) uygulamasıyla bazı düzenleyici kuruluşlar tüketicilerin fayda göreceği yenilikçi 

girişimlerin yeşermesine olanak tanıyacak şekilde bazı girişimleri genel yükümlülüklerden 

muaf tutabilmektedir. Bu şekilde yeni kurulmuş şirketlere (start-up) ya da yalnızca fikir 

aşamasında olan girişimcilerin fikirlerini geliştirebilecekleri ve test edebilecekleri bir platform 

sağlanmaktadır. 

Finans dünyasında oluşan deney alanı yapıları amaçlarına göre endüstri deney alanı 

(industry sandbox) ve düzenleme deney alanı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Endüstri deney 

alanı, fintek şirketlerine ve sektördeki diğer oyunculara pazara çıkmadan bir ürün/hizmet 

üzerinde işbirliği yapma şansı verir, ürün/hizmeti geliştirecek ve test edecek data ve ortamı 

sağlar. Düzenleme deney alanı ise fintek şirketleri ve sınırlı sayıdaki deneme kullanıcısını ortak 

bir platformda buluşturur. Gerekli ise düzenlemeler yeni ürün/hizmete şans vermek için belirli 

ölçüde değiştirilir/esnetilir. Bu sayede inovasyona konu olan ürün/hizmet düzenlemeleri 

kullanıcı davranışı riskleri ve finansal riskler olmadan test edilebilir.  

Türkiye’de de önümüzdeki dönemde sektördeki finansal kurumlar, ödeme sistemi 

kurumları ile fintek şirketlerini bir araya getirerek bu yaklaşımları oluşturacak bir yönetişime 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu şekilde yatırımlar sağlıklı bir şekilde mevcut finansal hizmetleri 

geliştiren ve finansal tüketiciye uygun hizmetler sunan fintek şirketlerine yönlendirilebilir. 

Bu yaklaşıma örnek olarak, İngiliz Finansal Denetim Otoritesi (FCA), finans kuruluşları 

ve finansal hizmetleri destekleyen teknoloji şirketlerinin geliştirdikleri yeni uygulamaları 

deneyebilmeleri için bir deney alanı ortamı açtığını duyurmuştur. İngiltere’de faaliyet gösteren 

şirketler, FCA’nın onayının ardından, kendi denemelerinde yine FCA tarafından belirlenen 

kuralları ihlâl etme hakkına sahip olacaktır. Deney alanı adı verilen bu deneme koşullarında, 

kanun uygulayıcılar şirketlere herhangi bir yaptırımda bulunmayacaktır. Mayıs 2016’da hayata 
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geçirdiği düzenleme deney alanı51 adı altında parmak izi ile bankacılık, blokzincir ile para 

transferi gibi yeni teknolojiler kamu kontrolünde denenmiştir. 

Benzer uygulamalar Singapur, Hong Kong, Abu Dabi, Avustralya, Kanada, Litvanya, 

İsviçre ve Tayland’ın dâhil olduğu pek çok yerde hayata geçmiştir52. AB de konuyla ilgili 

çalışma grubu oluşturmuş ve bölgede olası düzenlemeleri içerecek taslak bir belgeyi de 

kamuoyuyla paylaşmıştır.53  

Şekil 17: Düzenleme Deney Alanı Uygulamaları 

 

Kaynak: IMF, Fintek and Financial Services, 2017 

Yukarıda bazı ülkelerde deney alanı uygulama örnekleri verilmiş olup düzenlemelerin 

ülkeye göre farklılaştığı gözlenmektedir. Avustralya ve Hong Kong gibi ülkelerde fintek 

firmaları daha sıkı düzenlemelere, İngiltere’de ise deney alanlarında daha esnek düzenlemelere 

tabi olmuştur. Bununla birlikte, çoğu uygulamada ek bildirim yükümlülükleri, belirli 

müşterilere hizmet sunulması ve yakın gözetim sistemi gibi ek önlemler de görülmektedir. Bu 

kapsamda, yenilikçi fintek şirketlerinin kamu gözetiminde hızlı bir şekilde denenmesine 

olanak tanıyacak çeşitli düzenlemeler yapılması, hem girişimlere hem de finansal 

kurumlara hız kazandıracak ve yurt dışında katma değerli gelir elde edilebilecek 

                                                           
51 İngiltere FCA tarafından Mayıs 2016’dan itibaren uygulamaya konulan düzenlemeye iki aşamada 146 firma başvurmuş olup 

50 tanesi teste girmiştir. Bankacılığın dışında, emeklilik ve sigortacılık alanlarındaki şirketlerin yanı sıra ABD, Kanada ve 

Singapur merkezli şirketler de uygulamaya girebilmiştir.  

https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-sandbox 

https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf 

52 https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2017/09/fintech-and-regulatory-sandboxes 

53 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-fintech-consultation-document_en_0.pdf 

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/807776/BSG+Paper+on+Regulatory+Sandboxes_20+July+2017.pdf 
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https://www.fca.org.uk/publication/research-and-data/regulatory-sandbox-lessons-learned-report.pdf
https://www.sidley.com/en/insights/newsupdates/2017/09/fintech-and-regulatory-sandboxes
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-fintech-consultation-document_en_0.pdf
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/807776/BSG+Paper+on+Regulatory+Sandboxes_20+July+2017.pdf
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ürünlerin oluşturulmasına ve denenmesine imkân sağlayacaktır. Bununla birlikte, deney 

alanı yaklaşımının çok önemli bir çıktısı olarak, düzenleyici kuruluşlar yenilikçi fikirlerin kendi 

gözetimlerinde gelişmesi sürecinde elde ettikleri bilgi ve deneyim ile oluşabilecek tüm 

senaryoları ve ihtiyaçları gözeterek kanun ve ilgili mevzuatları hazırlayabilecektir. Böylelikle 

önce ihtiyaçların ortaya çıkması, takiben düzenleme yapılması nedeniyle, sürekli değişen 

mevzuat ortamının getireceği sorunlardan kaçınılabilecektir. 

Erken aşama şirketlere finansman sağlanması açısından önemli bir diğer finansal model 

SPK mevzuatına eklenen kitle fonlamasıdır. Kalkınmaya olumlu katkılar sağlayabilecek ve 

başta teknoloji odaklı yatırımlar olmak üzere tüm sektörlerde erken aşama finansmana ihtiyaç 

duyan girişimci sayısını ve bunların finansmana erişim imkânını arttırabilecek kitle fonlaması 

sisteminin desteklenmesi gerekmektedir.  

Fintek şirketlerine teşvik ve yatırım desteği sağlanması, uluslararası yatırım şirketlerine 

ve girişim sermayesi yöneticilerine bu teşvik ve desteklerin sunulması, başlangıç ve gelişme 

aşamalarında vergi avantajları ile desteklenmesi girişimler açısından kritik değerdedir. 

İngiltere’de girişim sermayelerine EIS54 (Enterprise Investment Scheme) ve SEIS (Seed 

Enterprise Investment Scheme) adı altında vergi öteleme ve düşürme gibi avantajlar 

sağlanmakta, bu avantajlarla ilgili danışmanlık hizmetleri de girişimlere ücretsiz verilmektedir. 

Bununla birlikte, fintek kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek denetim risklerinin analizi 

yapılmalı ve denetim elemanlarının bu konuda eğitim alması sağlanmalıdır. Fintek 

kullanımının tüketici hakları üzerindeki etkileri analiz edilmeli (özellikle sınır ötesi işlemlerin 

etkileri), gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmelidir. Tüm bu çalışma ve analizlerin 

sonucunda ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri/yeni düzenleme ihtiyaçları ve denetim 

döngüsünde/denetim rehberlerinde yapılması gereken değişiklikler ortaya konulmalı ve 

bunların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Fintek firmalarının aklama suçu 

ve terörizmin finansmanının önlenmesi üzerindeki olası etkilerine yönelik analiz ve 

değerlendirmeler yapılmalı ve gerekli mevzuat değişiklikleri gerçekleştirilmelidir.  

                                                           
54 Diğer girişimcilere benzer şekilde, başlangıç aşamasındaki fintek şirketleri EIS kapsamında 1 milyon £’a kadar yaptıkları 

yatırımlarda (3 yıl kalmak şartıyla) yüzde 30 vergi muafiyeti alabilmektedir. SEIS kapsamında 100.000 £’a kadar yatırımlarda 

ise yüzde 50 vergi muafiyeti söz konusudur.  
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3.3.4. ÖDEME SİSTEMLERİNDE FİNTEK ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİĞİ 

ARTIRILMALIDIR. 

AB’nin Ödeme Hizmetleri Direktifi (Payment Services Directive, PSD) 2009 yılında 

yürürlüğe girmiştir. PSD ile üye ülkelerin oluşturduğu Avro pazarında ödeme hizmetlerinin 

düzgün işlemesi, topluluk içinde modern ve uyumlu bir yasal çerçeve oluşturulması, tüm 

ödeme sistemlerinin eşit ve adil bir rekabet zeminine kavuşturulması, yeni ödeme hizmeti 

sağlayıcılarının pazara erişiminin temini, ödeme hizmeti kullanıcılarının hakları ve hizmet 

sağlayıcıların müşterilerini bilgilendirme zorunlulukları ve güvenlik kriterleri belirlenmiştir.  

Aralık 2015’te  PSD2 yürürlüğe girmiştir. PSD2’yle yeni roller ve kuruluşlar 

tanımlanarak esnek yapıda banka-dışı şirketlerin ödeme sistemine girişine izin verilmiştir. 

Rekabet artışı ve yoğunlaşma sayesinde, kâr odaklı iş modellerinden ziyade, servis kalitesi ve 

katma değerli iş modelleri ön plana çıkmıştır. Böylece, özellikle bireyler ve işletmeler kendileri 

için en faydalı ve çıkarlarına en çok hizmet eden kuruluştan hizmet alma imkânına 

kavuşmuştur. Hesap Bilgi Hizmeti Sağlayıcısı (Account Information Service Provider, AISP) 

tanımıyla tüketicilerin tüm hesaplarını tek bir AISP aracılığıyla yönetmesi, Ödeme Başlangıcı 

Hizmet Sağlayıcısı (Payment Initiation Service Provider, PISP) tanımıyla da tek bir noktadan 

tüm hesaplarına dair ödeme talimatı vermesi sağlanarak tüketici deneyimi iyileştirilmiş ve 

güçlendirilmiştir. Böylece yeni bir müşteri-ödeme sistemi ilişki yöntemi kurulmuştur. Sektöre 

dair güvenin zedelenmemesi amacıyla, sıkı güvenlik ve yoğun bilişim teknolojileri altyapı 

değişiklikleri ihtiyacı ortaya çıkmıştır.  

PSD2 ve tanımladığı roller tüm dünya finansal sistemi için radikal ve yenilikçi 

adımlar olup ülke düzenlemelerimizin hızla rekabet edebilir hale getirilmesi hayati 

önemdedir. Bu düzenleme ile bankaların müşteri ara yüzlerini ve hesap bilgilerini izne tabi 

olarak üçüncü kişiler ile paylaşmalarının önü açılacaktır. 

Türkiye’de bankalar dışındaki fintek şirketlerinin bu alanda faaliyet göstermesi 2013 

yılında hukuki zemin kazanmıştır. Ödeme sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaştırılması için 

aşağıdaki eylemlerin hayat geçirilmesi önerilmektedir.  
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1. Mevcut mevzuatın değiştirilerek piyasa koşullarına göre güncellenip PSD2’ye 

uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

2. Elektronik ticaretin artması sonrası kart bilgisinin paylaşılması, kart 

numarasının üye işyerleri tarafından tutulması ve saklanması güvenlik sorunlarını ortaya 

çıkardığından, bunun yerine kart bilgisinin paylaşılmadığı cüzdan çözümleri 

yaygınlaştırılmalıdır. Tüm kart çıkaran bankaların ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 

üyesi e-para kuruluşlarının kartlarının tanımlanabildiği dijital cüzdan uygulaması BKM 

Express, 1,5 milyonu aşan kullanıcısı, 5 milyonu geçen işlem sayısı ve 27 binin üzerinde iş 

yerinde tanıdığı güvenli ödeme imkânı ile kart bilgileri paylaşılmadan e-ticaret ve mobil ticaret 

yapılmasını sağlamaktadır. 

3. İşyerlerinin ödeme alt yapısı için katlandıkları maliyetler tam olarak 

bilinmemekte ve bu maliyet tüketiciye fiyat artışı olarak yansıtılmaktadır. Bu ücret ve 

ödemeleri şeffaflaştıracak bir düzenleme çerçevesine ihtiyaç duyulmaktadır. Üye işyerlerinin 

POS’lar ve bunlara bağlı hesaplardan kesilen tüm ücretleri bir hesap ekstresinde kullanım 

miktarı ile birlikte görebildiği; bu ücretlerin geçmiş aylarda değişimini takip edebildiği bir 

genel ücret cetveli formatı yaratılmalı ve bunun periyodik olarak işyerlerine iletilmesi zorunlu 

kılınmalıdır. Böylelikle, işyeri katlandığı maliyetleri şeffaf bir şekilde görebilecek, rakip ödeme 

tedarikçilerinin fiyatları arasında bir kıyaslama imkânına kavuşacak ve müşterisine daha doğru 

fiyatlama yapabilecektir.  

4. Bankalardan sanal POS tedariki yoluyla ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak PSP 

hizmeti sunan ödeme kuruluşlarının bankalarla adil rekabet edebilmeleri için 

müşterilerine ve birbirlerine teklif edebilecekleri minimum komisyon tutarları 

belirlenmelidir. Konunun, özel hukuk ilişkisi kapsamında bankalar ile bahse konu kuruluşlar 

arasında sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. 

5. Sektörde uygulama birliğinin temini, meslek kurallarının oluşturulması ve 

sektörün kamu kurumları ile daha etkin iletişim kurmasının sağlanması amacıyla kamu 

tüzel kişiliğini haiz meslek örgütü olan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Birliği” kurulmalıdır. 

6. Ödeme sistemleri alanındaki faaliyetlerin güven içinde gerçekleştirilmesi ve 

uluslararası firmalar ile rekabet düzeyinin artırılması hedefine yönelik olarak nitelikli 

personel istihdamını sağlamak amacıyla lisanslama faaliyetlerinin hayata geçirilmesi 

gerekmektedir. 
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3.3.5.  FİNANSAL KURUMLAR İLE FİNTEK GİRİŞİMLERİNİN İŞBİRLİĞİ 

ARTIRILMALIDIR. 

Fintek şirketlerinin iş modelleri var olan finansal hizmetlerin etkinliğini arttırıcı, 

kolaylaştırıcı, kapsayıcı veya tamamen yeni bir iş modeli geliştirici şekilde olabilmektedir. 

Ancak iş modellerinden bağımsız olarak fintek şirketlerinin her durumda mevcut finansal 

kuruluşlar veya bu kuruluşların oluşturduğu/hizmet aldığı ortak platformlar (altyapı, 

risk merkezi, takas merkezi vb.) ile entegre olma, mevcut ürün ve hizmetlerinden 

yararlanma ve erişebilme zorunlulukları bulunmaktadır.55  

Erişim ile kastedilen, bir şirketin kullanıcılarının aynı veya diğer bir şirketin 

kullanıcılarıyla irtibatının veya başka bir şirket tarafından sunulan hizmetlere erişiminin 

sağlanmasını teminen, aynı veya farklı bir şirket tarafından kullanılan altyapıların birbirlerine 

fiziksel ve mantıksal olarak erişimidir. Erişim sağlama yükümlülüğü kapsamında finansal 

hizmetler pazarındaki şirketlerin (bankaların) sunmakta oldukları hizmetleri ve/veya altyapıları 

düzenlenmiş fiyatlar ve şartlar üzerinden talep eden diğer fintek şirketlerine kullandırmaları söz 

konusudur. Erişim yükümlülüğü ihtiyacının temel gerekçeleri; finansal hizmetler sektöründe 

yüksek giriş engellerinin varlığı ve bu engellerin alternatif hizmet sağlayıcıları pazara 

girmekten vazgeçirmesi, fintek şirketlerinin mevcut lisans kapsamlarının izin vermemesi, 

izin verse dahi fintek şirketlerinin tek tek veya birlikte karşılayabilecekleri ölçeğin çok 

ötesinde kaynak, zaman ve yatırım gerektirmesidir. Bu kapsamda, öncelikle uygulama 

programlama arayüzlerinin (Application Programming Interface, API) fintek şirketlerine 

açılamaması veya bulut çözümlerinin kullanılamaması, bu kurumlarla entegrasyonun 

sağlanmasını engellemektedir. İşbirliğinin gelişimi açısından mevzuatta gerekli değişiklikler 

yapılmalıdır.  

Üniversite-sektör-düzenleyici otorite işbirliği; sektörün gelişmesi, verimliliğin ve 

yenilikçiliğin artması açısından önem arz etmektedir. Üniversitelerdeki bilimsel çalışmalar 

finans dünyasını ve kullanılan teknolojileri geliştirmek üzere somut fayda üretmek adına 

yapılmalı, iş dünyası ise planlamalarını bilimsel ve akademik çalışmalarla somut işbirlikleri ile 

beslemelidir. Finans Tekno Park gibi girişimler artırılarak her iki tarafta oluşturulacak teşvik ve 

ödüllendirme mekanizmaları ile geniş kitlelere duyurularak özendirilmelidir.  

                                                           
55 Risk Merkezi nezdinde yer alan üyelerin müşterilerine ilişkin bilgiler, müşterinin onayıyla paylaşılabilmektedir. Bu 

kapsamda, fintek şirketleri müşterilerinin bilgileri müşteri onayıyla temin edilebilir. 
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Türkiye İhracatçılar Meclisinin üniversitelerle iş birliği odaklı olarak yürüttüğü “İnosuit 

(İnovasyon Odaklı Mentorluk) Programı”na benzer şekildeki programlar çerçevesinde özel 

sektörden ve kamudan iştirak edecek danışmanlar yardımıyla girişimlere bürokratik 

danışmanlık sağlanabilir.  
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3.3.6. BULUT SAĞLAYICI HİZMETLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR. 

Bulut sistemleri bankalar başta olmak üzere tüm şirketlerin teknolojik ihtiyaçlarını 

verimli, hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak 6698 sayılı 

KVKK ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince finansal kurumlar birincil ve ikincil sistemlerde 

bulut teknolojilerinden yararlanamamaktadır. Çünkü yurt içinde maliyet yüksekliklerinden 

dolayı yabancı ana bulut sağlayıcıları Türkiye’ye yatırım yapmamıştır. Yurt dışı bulut 

kullanımı ise veri güvenliği ve denetimler açısından risk içermesi nedeniyle yasaklanmıştır.  

Mesafeli sözleşmelerin yaygınlaştırılmasıyla veri saklama ve veri güvenliği 

maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle, veri merkezlerinin kurulması ve bulut teknolojisine 

yatırım yapılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yurt içinde ulusal bulut hizmet 

sağlayıcılarının teşvik edilmesi ve sayısının artırılması önemli görülmektedir.  
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3.3.7.  BÜYÜK VERİ ANALİZİ, İŞ ZEKÂSI, YAPAY ZEKÂ KULLANIMI 

ARTIRILMALIDIR. 

Türkiye’de veri merkezlerinin üst seviyede standartlarla inşası ve yenilenmesi konusunda 

önemli ölçüde farkındalık oluşmuştur. Sahip olunan veri, önümüzdeki yıllarda en değerli varlık 

durumuna gelecektir. Bu sebeple ülke genelinde özellikle finansal verileri barındıran veri 

merkezleri ve veri yönetimi konusunda aşağıda sıralanmış başlıkları kapsayacak şekilde 

stratejik planlama yapılmalıdır. Bütün bu çalışmaların, yerli şirketler tarafından Türkiye 

coğrafyası sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi önem arz etmekte olup bulut ortamlarda veri 

merkezi hizmetlerinin geliştirilmesi için bir kısım teşvik ve desteklerin sağlanması 

gerekmektedir.  

 Verilerin Sınıflandırılması ve Verinin Değeri, 

 Verilerin Bulut Ortamlarda Saklanması, 

 Veri Analizi ve İş Zekâsı, 

 Yapay Zekâ ve Robot Danışmanlık, 

 Veri Güvenliği, Siber Güvenlik. 

Kurumların performanslarının değerlendirilmesinde, finansal performansın yanı sıra 

ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetsel performansın da dikkate alınması gerekir. Bu amaçla 

entegre kurumsal performans ölçümü için bu bilgilerin toplandığı, işlendiği ve değerlemesinin 

yapıldığı bir veri yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Türkiye’de finans alanında yapılmış, Türkçe 

kaynakları işleme yetkinliğine sahip metin madenciliği çalışmalarının artırılması 

gerekmektedir.  

  



78 

 

3.3.8.  BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ DESTEKLENMELİDİR. 

Blokzincir teknolojisi ile merkezi bir kayıt kuruluşunun sistem veya veri sağlayıcılığına 

ihtiyaç olmaksızın, doğruluğu net kayıtlar oluşturulabilir. Bu tarz bir altyapı sağlanması 

durumunda devlet sadece teknolojiyi kullanan firmaların teknoloji kullanımını denetleyerek 

kamu hizmetlerinin elektronik ortamda, kamu altyapısına ihtiyaç duyulmadan verilmesini 

sağlayacaktır. Bu sayede hem kamu hem de o servisi kullanan özel sektörün verimliliğinin 

artışı sağlanacaktır.  

Aşağıdaki alanlarda devlet kurumlarında dijital alt yapının oluşturulması ile birçok 

işlemin çok daha hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.  

Mevcut durumda kişinin kendine ait pek çok veriye e-devlet sistemi üzerinden dijital 

ortamda erişmesi mümkündür. Bununla birlikte, burada yer alan verinin kişi tarafından fiziki 

çıktısının alınarak bankaya verilmesi ve bankanın aldığı bu fiziki belgede yer alan bilgileri teyit 

etmesi gerekmektedir. Burada iki husus ön plana çıkmaktadır. İlk olarak kamu kurumlarında 

mevcut olup e-devlet ortamına taşınmamış olan verinin bu ortama aktarılması, ikincisi ise e-

devlet ortamında yer alan verinin dijital ortamda değiştirilmeden talep edilen banka ya da 

kuruluşla paylaşılabilmesini sağlayacak altyapının oluşturulmasıdır. Bu noktada, kişinin hangi 

verisini, hangi kuruluşla paylaşmak istediğine dair izninin alınması gündeme gelmektedir. 

Günümüzde bu sistemin blokzincir teknolojisi ile yapılabilmesi mümkündür. Bu sayede, kişi 

hangi kuruluşla hangi verisinin paylaşılabileceğini seçerek iletebilecektir. Böylece, verinin 

paylaşılması ve teyidine ilişkin tüm maliyetler ortadan kalkacaktır. 

Benzer şekilde, tapu işlemlerinin blokzincirde tutulabilmesi ile devlet tarafından onaylı 

herhangi bir firma tapu kayıtlarını işleyebilecek, devlet ve devletin izin verdiği kurumlar da 

bu sistemde doğrulayıcı olarak görev alacaklardır. Böylelikle, tapu işlemleri çok daha hızlı bir 

şekilde gerçekleştirilebilecektir.56 Birçok bankacılık işlemi, buna benzer kamusal doğrulama 

sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.  

 

                                                           
56 Tapu dairelerinde dijital altyapı oluşturulması ile birlikte Takasbank tarafından gerçekleştirilmekte olan TapuTakas Hizmeti 

Kayıt Zinciri altyapısı kullanılarak Akıllı Sözleşme Yönetimi ile daha güvenli ve hızlı bir şekilde işlem gerçekleştirilebilir. 

Bunun için, kamu dairelerinde var olan kayıtların, uzun sürecek ciddi ve zahmetli çalışmalarla tamamen dijital ortama taşınarak 

entegre sistemlerle bağlanması gerekir. Bununla birlikte, TapuTakas gibi benzer bir hizmetin ikinci el otomobil alım satımı 

konusunda da kurulabileceği önerilmiştir.  
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Yukarıda yer verilen nihai hedefe ulaşılana kadar kimlik tespiti dışındaki konularda da 

merkezi veri tabanları kurularak teyit yapılabilmesi ya da verinin doğrudan bu veri 

tabanlarından elde edilmesi mümkündür. Örneğin, kredi başvurularında alınan gelir belgesi, 

mizan, bilanço, gelir tablosu vb. belgelerin, ilk defa alan banka tarafından merkezi bir kuruluşla 

paylaşılması durumunda, diğer bankalar merkezi kuruluş üzerinden bu belgelere ulaşabilecek; 

böylece müşteriler her bankaya ayrı ayrı evrak setleri hazırlamak durumunda kalmayacak; 

bankalar ise belgeleme, arşiv vb. operasyonel maliyetlere katlanmayacaktır.  
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3.3.9.  FİNTEK İÇİN İNSAN KAYNAĞI GELİŞTİRİLMELİDİR. 

Finansal okuryazarlık kavramı gibi fintek okuryazarlığı kavramı da oluşturulmalı, bu 

çerçevede fintek okuryazarlığını geliştirmek için bir program uygulamaya konulmalı, hem 

finans hem de teknolojiden anlayan insan kaynağı yetiştirilmelidir.  

Bu yönde bir eğitim ve istihdam politikası sürdürülebilir kalkınma perspektifi 

çerçevesinde, “4: Kaliteli Eğitim” başlığı altında yer alan hedeflere yakınlaşmamızı da 

sağlayacaktır.57 Bu amaçla üniversiteler bünyesinde fintek çözümleri geliştirmeye odaklı eğitim 

veren lisans ve lisansüstü programlar desteklenmeli ve artırılmalıdır. 

  

                                                           
57 Hedef 4.3: 2030’a kadar tüm kadın ve erkeklerin karşılanabilir kaliteli teknik ve mesleki eğitim ile üniversite dahil 

yükseköğretime eşit erişimi sağlanmalıdır. 

Hedef 4.4: 2030’a kadar istihdam, insana yakışır işler ve girişimcilik için teknik ve mesleki beceriler de dahil olmak üzere 

gerekli yeteneklere sahip genç ve yetişkin sayısının büyük oranda artırılmasını gerektirmektedir. 
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3.3.10.  ULUSLARARASI FİNTEK ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ 

YAPILMALIDIR. 

Finovate, Money20/20 gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak ve bu 

etkinlikleri yerel diğer organizasyonlarla desteklemek küresel alanda ilişkiler kurulmasını ve bu 

yolla know-how transferi ve bilgi akışını sağlayacaktır. 
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3.4. POLİTİKA 4 - FİNANSAL TABANA YAYILMA ARTIRILMALIDIR. 

Türkiye’de finansal erişim, finansal okuryazarlık ile finansal araç ve kurumların 

bilinirliği yeterli seviyede değildir. Bunun sonucunda, doğru bütçe yapılmadığı için birikim 

seviyesi düşmekte, var olan birikimler kayıt dışında kalmakta veya optimal olmayan yatırımlara 

yönlendirilmektedir. 

Mevcut durumda yurt içi tasarruflar ağırlıklı olarak mevduat ve kamuya ait sabit getirili 

menkul kıymetlerde değerlendirilmektedir. Mevduatın ağırlığının bu kadar yüksek olması diğer 

sektörlerin kaynak yaratmasını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerin kendi risk/getiri 

profillerine uygun ürünleri tanımaları, algılamaları ve seçebilmelerinin sağlanması 

gerekmektedir. 

Tablo 6: Hanehalkı Tasarrufları 
   (Yüzde pay) 

  2012 2013/09 2014/09 2015/09 2016/09 2017/09 

Mevduat 83 83 84 85 84 86 

Sabit Getirili Menkul Kıymetler 3 3 3 2 2 2 

Pay Senetleri 6 6 5 4 5 2 

Yatırım Fonları 8 8 8 8 10 10 

Toplam (Milyar TL) 605 655 785 957 976 1,121 

Kaynak: TCMB 

Bu amaçla, 2014-2017 döneminde “Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal 

Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planı” uygulanmıştır. Bu çerçevede sürdürülen 

faaliyetlerin amacına ulaşabilmesi açısından, güncel ihtiyaçları da dikkate alarak yeni bir 

strateji ve eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.    

Finansal sektörün önündeki en büyük kısıt; Türkiye’deki yurt içi tasarruf eksikliği 

nedeniyle ortaya çıkan kaynak sorunudur. Finansal sektördeki bütün aktörler mevcut birikim 

havuzundan kaynak yaratarak yatırımları fonlamaya çalışmakta ve bu kaynak yetmediği 

durumda yabancı kaynaklara başvurmaktadır. Doğal olarak bu durum borçlanma maliyetlerinin 

yükselmesine yol açmaktadır. Türkiye’de genel tasarruf oranlarının artırılmasına dönük 

politikaların uygulanması gerekmektedir. Diğer taraftan, Türkiye’de toplam kaynakların büyük 

bölümünü oluşturan mevduatın ortalama vadesi 2,5 aydır. Benzer şekilde, pay senetlerini elde 

tutma süresi yerli yatırımcılarda 1,5 ay kadardır. Türkiye’nin büyüme ve yatırım ihtiyacı, uzun 
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vadeli kredilerin reel sektöre (özellikle proje finansmanı) ve hanehalkına (özellikle konut 

finansmanı) plasmanının sağlanmasını gerektirmektedir. Ancak birikim sahiplerinin vade algısı 

ve bunun sonucunda ortaya çıkan vade yapısı yatırımların finansmanının sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesine elverişli değildir. Birikim sahiplerinin uzun 

vadeli düşünmesini sağlayacak algı yönetimine ağırlık verilmeli ve bu yönde politikalar 

geliştirilmelidir.  

Finansal tabana yayılmayı artırmaya dönük eylemler, sürdürülebilir kalkınma perspektifi 

çerçevesinde, “8: İstihdam ve Ekonomik Büyüme” başlığı altında yer alan “herkesin 

bankacılık, sigorta ve mali hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması için 

ulusal finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi gerekmektedir.” şeklindeki 8.10 

numaralı hedefle de uyum içindedir.  

Finansal tabana yayılma konusunun; finansal tüketicilerin eğitilerek bilinçlendirilmesi, 

finansal ürün seçeneklerine erişimlerinin artırılması, finansal tüketici tabanının geliştirilmesi ve 

korunması ve aynı zamanda finansal sektörün bu hizmetleri sunabilecek kapasitelerinin 

artırılması yönlerinden ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılması gereken eylemler 

aşağıda sıralanmıştır. 
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3.4.1. FİNANSAL KAPSAYICILIK KURUMU KURULMALIDIR. 

2014-2017 dönemine ilişkin “Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin 

Korunması Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında, finansal ürün ve hizmetlere erişim alanında 

mevcut göstergeler ve finansal altyapının gelişmişliği dikkate alınarak talep yönünün 

güçlendirilmesi benimsenmiştir. Talep tarafını güçlendirecek çalışmalara ağırlık verilmesi 

çerçevesinde finansal erişim alanında bir eylem planı hazırlanmış olup finansal eğitim ve 

finansal tüketicinin korunmasıyla ilgili olarak 55 adet eylem belirlenmiş ve her bir eyleme 

ilişkin sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar tespit edilmiştir. Bu süreçte birçok kamu veya özel 

sektör kuruluşu birbirinden bağımsız etkinlikler yapmıştır. Ancak bu tür çabaların gerek 

eşgüdümsüz olmaları nedeniyle birbirine benzer içerikleri olması gerekse tekil olmaları 

nedeniyle yeterli maddi ve beşeri kaynak bulunamaması sonucunda etkileri ve 

sürdürülebilirlikleri sınırlı kalmaktadır. 

Finansal Erişim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem 

Planı’nın etkin, ekonomik ve verimli uygulanması, kısa vadede bireylerin ekonomik refahının 

artması, yatırımcı tabanının genişlemesi, finansal sektöre nitelikli işgücü sağlanması, finansal 

piyasaların büyümesi ve derinleşmesi orta vadede ise ülke ekonomisinin daha istikrarlı bir hale 

gelmesi ve toplumsal refahın artması sonucunu verecektir. Söz konusu Strateji ve Eylem 

Planını uygulamaya ve var olan uygulamalar arasında eşgüdüm sağlamaya yönelik olarak bu 

konuda yetki ve sorumluluğa sahip kuruluşların beşeri, fiziki ve mali desteği ile özgün bir idari 

yapılanmaya (Finansal Kapsayıcılık Kurumu) gidilmelidir. 

Bireylerin bütçelerini doğru yönetmesi, gelecek için plan oluşturması, tasarruf ve yatırım 

yapması, sahteciliğe ve finansal istismara karşı korunma konularında bilinçlendirilmesi 

amacıyla, Finansal Kapsayıcılık Kurumunun eşgüdümünde “Ulusal Strateji” hazırlanmalıdır. 

Ulusal Strateji ile hiç bankacılık ilişkisi olmayan bireylerin yanında, bankacılık ilişkisi 

yeterli düzeyde olmayan bireylerle de daha güçlü ilişkiler kurulmasını içerecek alt aksiyonlar 

içerilmesi önem arz etmektedir. Örneğin, maaş günü tüm maaşını bankadan çeken ve bir ay 

sonraki maaş gününe dek herhangi bir bankacılık aktivitesi olmayan bir bireyin de ödemeler, 

tasarruf, finansman gibi birçok konuda sisteme entegre edilmesi sistemin derinliği açısından 

önemlidir. Bu tür bireylerin banka kartıyla alışveriş ile tanıştırılması, bu alışverişi yapabilmek 

için nakit varlığını mevduat olarak tutmasını sağlayacak; bu yolla toplanan mevduatlar 

sayesinde sistemde hem kaynak artacak hem de kaynağın maliyeti -dolaylı olarak kredi 

maliyeti- düşecektir. Dolayısıyla kartlı ödemelerin yaygınlaştırılması zincirleme bir finansal 

ilişki ağı kurulmasını ve sistemin derinliğinin hızla artmasını sağlayacaktır. 



85 

 

3.4.2. FİNANSAL DANIŞMANLIK SİSTEMİ KURULMALIDIR.  

Finansal tüketicilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin düşük olması, finansal araç ve 

kurumları yeterli seviyede bilmemeleri, bu konuları takip edebilecek yetkinliklerinin ve 

kaynaklarının bulunmaması, banka ve diğer finansal kurumların belirli bir büyüklüğün 

altındaki şirket veya yatırımcılarla yeterli ölçüde ilgilenememeleri ve/veya ortak dil 

konuşamamaları nedeniyle, finansal tüketicilerin ihtiyaçlarını anlayabilecek, doğru tespit 

edebilecek, finansal kurumlar karşısında haklarını koruyabilecek ve her iki taraf arasında 

aracılık edebilecek Finansal Danışmanlık Sistemi geliştirilmelidir. 
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3.4.3.  KATILIM FİNANSA İLİŞKİN ARAÇLARIN KULLANIMI 

YAYGINLAŞTIRILMALIDIR.  

Katılım finans sistemi, 1950’li yıllardan itibaren Müslüman nüfusun yoğun olduğu 

ülkelerde faize dayalı bankacılık ve finans sistemine alternatif arayışlar sonucunda kurumsal 

düzeyde kullanılır hale gelmiştir. Bu doğrultuda, katılım finans sistemi, 2000’li yıllardan 

itibaren küresel düzeyde büyümesini hızlandırmaya başlamıştır.  

Sektör, büyüme ve bilinirlik anlamında en önemli gelişmeyi 2008 yılında yaşanan küresel 

finansal krizden sonra göstermiştir. Bu kapsamda, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası 

kuruluşların konuya ilgisi artmış ve 2015 yılında ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı G20’de 

ele alınan önemli gündem maddelerinden birisi haline gelmiştir. Öte yandan, katılım 

bankacılığı ve sigortacılığının, genel anlamda katılım finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı 

geliştirilmesi ile ülkemizin uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlanması amacıyla 

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, Hazine Müsteşarlığının bağlı 

olduğu bakanın başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş başkanlarının katılımı ile bir araya 

gelmektedir.  

Yurt içi tasarruf havuzunu büyütmenin temel yöntemlerinden birisi, dünya görüşü 

nedeniyle temelde faiz tabanlı olan finansal araçlara yatırım yapmayıp diğer yatırımları (altın, 

döviz, gayrimenkul, taksi plakası) tercih eden kişilerin birikimlerinin finansal sistem içerisine 

çekilmesini sağlayacak kurum ve araçların geliştirilmesidir. Bu kapsamda hayata 

geçirilmesinde fayda görülen eylemler aşağıda belirtilmiştir: 

1. Ülkemizde katılım finans sisteminin gelişimi için ulusal politika belgesi 

hazırlanmalıdır. Katılım finans sisteminin geliştirilmesi, Onuncu Kalkınma Planında İFM 

Öncelikli Dönüşüm Programı kapsamında oluşturulan Eylem Planında bir bileşen olarak yer 

almıştır. Söz konusu Eylem Planında bu konuya yer verilmesi bu alandaki çalışmaları 

artırmıştır. Bununla birlikte, katılım finans sistemindeki gelişmeleri hızlandırmak için ulusal 

politika belgesi hazırlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Söz konusu politika belgesinde katılım 

finans sisteminin gelişimine dönük politikalarla birlikte, bu politikalara yönelik somut, 

ölçülebilir orta ve uzun vadeli hedef ve göstergelerin tanımlanması gerekmektedir.  

Sektörün güçlü bir şekilde gelişebilmesi için hali hazırdaki altyapı ve uygulamaların 

güçlü ve zayıf yönleri, sistemin barındırdığı fırsat ve riskler etraflı bir şekilde analiz edilmeli, 
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bu kapsamda ihtiyaçlar ve gelişim potansiyeli olan alanlar belirlenmeli, uzun dönemli ve 

bütüncül bir yaklaşımla amaç ve hedefler net olarak ortaya konmalıdır.  

Bu bakış açısıyla hazırlanacak bir katılım finans sistemi politika belgesi; İstanbul’un 

uluslararası finans merkezi olması ve tasarrufların artırılması gibi finans sektörüne ilişkin 

belirlenen diğer hedeflere yönelik politikalarla faizsiz finansın geliştirilmesi kapsamında 

uygulanan politikaların uyum içerisinde geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

2. Katılım finans sistemine ilişkin farkındalığı artırma çalışmaları yapılmalıdır. 

Farkındalığın artırılması çalışmaları dini hassasiyetleri gereği finansal sistemin bütünüyle 

dışında kalan kişilerin sisteme dâhil edilmesinin yanı sıra konvansiyonel finansal araçları 

kullanmakla birlikte faizsiz finans sistemini kullanmayanların bu ürün ve hizmetleri kullanması 

açısından faydalı olacaktır. Ayrıca, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar orta ve uzun 

vadede sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün oluşturulmasına da katkı sağlayacaktır.  

3. Katılım finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliği artırılmalıdır. Katılım 

finans sisteminin küresel ve ülkemiz uygulamaları incelendiğinde, katılım bankaları tarafından 

murabaha uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. TKBB’ye göre 

ülkemizde katılım bankaları tarafından murabaha ürününün kullanımı yüzde 90’ın üzerindedir.  

Sermaye piyasalarında ise beş farklı kira sertifikası mevzuatta tanımlanmış olmakla 

birlikte, kira sertifikası uygulamaları arasında sahipliğe dayalı kira sertifikaları (icara) en fazla 

kullanılan araç olarak öne çıkmaktadır. Kamu kira sertifikası uygulamalarında da icara 

modeline dayalı kira sertifikası ihraçları gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizde diğer 

katılım finans sistemi ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve yeni finansal ürünlerin 

sisteme dâhil edilmesi sistemin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Ürün ve hizmet 

çeşitliliğinin artırılmasına yönelik olarak Kalkınma Planında yer alacak politikalar, ülkemizde 

katılım finans sistemine ilişkin uygulamaların geleneksel uygulamalardan ayrışmasına, sistemin 

daha hızlı büyümesine ve sisteme yönelik algının iyileştirilmesi için önemli adımlar atılmasına 

imkân verebilecektir.  

4. Katılım finans sektöründeki insan kaynakları kapasitesi geliştirilmelidir. 

Ülkemizde katılım finans sistemi dâhilindeki uygulamaların geliştirilmesi ve bu alanda insan 

kaynaklarının niteliklerinin iyileştirilmesi arasında doğrudan bağlantı bulunmaktadır. Katılım 

finans sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için özel ve kamu destekli eğitim 

faaliyetleri ve sertifikasyon programlarının artırılması ve çeşitlendirilmesi önem arz etmektedir. 
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Diğer taraftan, lisans ve lisansüstü programlarda katılım finans çalışmalarının artırılması da 

insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkılar sunacaktır.    

5. Katılım finans sistemine ilişkin yazın ve AR-GE çalışmaları artırılmalıdır. Katılım 

finansı alanında akademik çalışma ve yayınlar ile saha çalışmalarının artırılması, yeni araştırma 

merkezleri ve enstitülerin kurulması, bu alanda faaliyet gösteren ve uluslararası saygınlığa 

sahip akademisyen ve araştırmacıların ülkemize davet edilmesi yazının zenginleşmesine 

katkıda bulunacak ve bu alandaki çalışmaların ivmelenmesini sağlayacaktır. Ayrıca, katılım 

finansın yeni gelişen bir sektör olması sebebiyle, hukuk, iktisat, işletme, finans, fıkıh, İslam 

tarihi gibi farklı birçok disiplinin bir arada çalışması ve buna uygun platformların oluşturulması 

gerekmektedir.  

6. Katılım finans sektöründe uluslararası işbirliği artırılmalıdır. Katılım finansı 

alanında ülkeler arasındaki düzenleyici ve denetleyici çerçevenin uyumlaştırılması ile 

uygulama farklılıklarının asgari seviyeye indirilmesi, katılım finans ürün ve uygulamalarına 

ilişkin standartların oluşturulması amacıyla faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlarla 

işbirliğinin artırılması önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda kurulan İslami 

Finansal Hizmetler Kurulu (Islamic Financial Services Board-IFSB), İslami Finans Kuruluşları 

Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions-AAOIFI)58 gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin artırılması, ülkemizin bu 

alandaki uygulamalarının geliştirilmesi ve uluslararası uygulamalara yakınlaştırılması ile bu 

kurum ve kuruluşlarda etkinliğimizin artırılmasına katkı sağlayacaktır.  

7. Katılım bankacılığı sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir finansal raporlama 

çerçevesi geliştirilmelidir. Katılım bankaları tarafından yürütülen işlemlerin hâlihazırda 

TFRS’ler uyarınca muhasebeleştirilmesi birtakım sorunlara neden olmaktadır. Örneğin, 

murabaha şeklindeki faizsiz finansman işlemlerinde reeskont hesaplanması katılım finansmanı 

hükümleri ile uyumlu değildir. Bununla birlikte, bazı katılım finansmanı ürünlerinin 

muhasebeleştirilmesi ve sunulması TFRS’ler kapsamında mümkün olmamaktadır. Ayrıca, yeni 

katılım finans ürünleri çıkarıldığında, TFRS’ler ile diğer yerel düzenlemeler arasında çelişkiler 

olabilmekte ve bu nedenle muhasebeleştirme konusunda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu 

                                                           

58 AAOIFI tarafından yayımlanan ilgili standartların tercüme edilerek mevzuatımıza kazandırılması amacıyla, KGK ve 

AAOIFI arasında 27 Eylül 2017 tarihinde bir anlaşma imzalanmış olup imzalanan anlaşma çerçevesinde söz konusu 

standartların tercüme çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca KGK, AAOIFI’nin Muhasebe Kurulu ile Yönetişim ve Etik 

Kurullarında ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, İslami Finans Danışma Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir. 
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nedenle, kullanıcı ihtiyaçları da göz önünde bulundurulduğunda katılım bankalarının ayrı bir 

raporlama çerçevesi kullanması önem arz etmektedir.  

Katılım finansı hükümlerine uygun olarak yapılacak raporlama halkın katılım bankalarına 

olan güvenini güçlendirecek ve böylelikle katılım bankalarının sektör içindeki payının 

artmasına katkı sağlayacaktır. Katılım bankacılığı sektörünün ihtiyaçlarına uygun bir finansal 

raporlama çerçevesinin oluşturulması açısından AAOIFI tarafından bu alanda yayımlanan ve 

dünya genelinde kabul gören standartların ülkemiz mevzuatına kazandırılması önem arz 

etmektedir. 

7. Katılım finans sisteminde fintekin kullanımı artırılmalıdır. Katılım finansın mali 

sistem içerisinde nispeten yeni olduğu göz önünde bulundurulduğunda, fintekin bu alanda 

kullanımının yaygınlaştırılması sektörün önümüzdeki dönemde daha hızlı ve daha düşük 

maliyetli olarak büyümesi için kaldıraç görevi görebilecektir. Özellikle ortaklığa dayalı 

finansman yöntemleri, fintek iş modelleri kullanılarak katılım finansın uygulanabilirliğine 

katkıda bulunacaktır. 

8. Katılım finansa ilişkin araç ve kurumların alt yapısı geliştirilmelidir. 

a. Merkezi danışma kurulu kurulmalıdır.  

b. Katılım finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin bilinilirliğinin 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, Türkçe kitap ve akademik çalışmalar 

hazırlanarak merkezi veri tabanından kullanıcılara açılmalıdır. 

c. Katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının oluşum, üye sayısı, atanması, 

görevden alınması, görev ve yetki tanımları, toplanma, karar alma, iş yapma ve raporlama 

süreçleri, üyelerinin yetkinlikleri (kişilik özellikleri, akademik geçmişi ve piyasa deneyimi), 

bağımsızlığı, kararlarının tutarlılığı (gerek Türk hukuk sistemi gerekse İslami kurallar), etik 

ilkeleri ve davranış kuralları, performans ölçütleri, ücretleri, kaynakları gibi konularda standart 

getirilmelidir. 

d. Katılım finans sistemindeki araç ve kurumlar konusunda uzmanlaşmış personel 

sayısının artırılması ve personel yetkinliklerinin geliştirilmesi için sertifikasyon programları 

düzenlenmelidir. 

e. Kamu kurumları nezdinde katılım finansa ilişkin araç ve kurumlara yönelik 

politikaların geliştirilmesi ve bu politikaların uygulanmasını takip edecek idari yapıların 

oluşturulması gerekmektedir. 
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f. Banka dışı finansal kesimde, münhasıran katılım finans modeliyle çalışacak finansal 

kuruluşların oluşturulması teşvik edilmelidir. 

9. Vergi sisteminden kaynaklı sorunlar giderilmelidir. “Reel sektörün finansmanında 

katılım bankalarının faaliyetleri artırılmalıdır” eylemi altında detaylandırılmıştır.   
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3.4.4.  SİGORTACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ DESTEKLENMELİDİR. 

2017 yılı Eylül sonu itibarıyla 140 milyar TL aktif büyüklüğü olan sigortacılık, 

bankacılık sektöründen sonra finansal sistemde ikinci sırada yer almaktadır.   

Poliçe sahiplerine verilmiş olan teminat tutarı, 2016 sonu itibarıyla 95 trilyon TL olup 

GSYH’nin 35 katıdır. Sektör, ödediği tazminatlarla bir yandan kişi ve kurumları korurken diğer 

yandan devletin yükünü azaltmaktadır. Sektörün 2017 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ödediği 

toplam tazminat tutarı 15,4 milyar TL’dir.   

Sigortacılık sektörü, üstlendiği risklerin yanı sıra yatırımların ihtiyaç duyduğu fon arzını 

sağlamaktadır. 2017 yılının üçüncü çeyrek sonu itibarıyla ekonomiye 111,5 milyar TL tutarında 

fon sağlamıştır.  

Doğrudan ve dolaylı olarak sağlamış olduğu istihdam rakamı 80 bin kişi olup sağlık 

sektörü ve taşıt onarım sektörü gibi yan sektörlerle bu rakam yüzbinlere ulaşmaktadır. Ancak 

sigorta sektörü diğer ülkelerle kıyaslandığında olması gereken yerde bulunmamaktadır. 

Dünyanın 17’nci büyük ekonomisi olmasına rağmen sigorta sektörümüz 36’ncı sırada yer 

almaktadır. Avrupa ülkelerinde penetrasyon oranı (prim/GSYH) yüzde 7 iken, Türkiye’de 

yaklaşık yüzde 1,6 civarındadır. Bu potansiyeli nedeniyle sektör yaklaşık 8 milyar ABD Doları 

düzeyinde doğrudan sermaye yatırımı çekmiştir. 

Sigortacılık, risk kabul süreçlerinden hasar yönetimine kadar halen son derece emek-yoğun 

bir sektör olma özelliğini taşımaktadır. Ancak teknolojideki hızlı gelişmeler, buna bağlı olarak 

tüketici beklentilerinin çok hızlı ve güçlü bir şekilde değişmesi, yeni nesil tüketicinin hizmet alma 

anlayışındaki farklılaşma ve hemen hemen her sektörde daralan kâr marjları sebebiyle sigortacılık 

gibi fazlaca geleneksel ve değişimden bugüne dek uzak kalabilmiş bir sektör için değişim 

zamanının geldiği bilinmektedir. Bu kapsamda sigortacılıkta sabit maliyetlerin yönetilmesi, hasar 

önleme sistemlerinin etkinleştirilmesi, yetenekli insan kaynağının sektöre kazandırılması için 

teknolojinin kaldıraç olarak kullanılması büyük önem taşımaktadır. 

Tüm bu işlevlerden hareketle sigorta sektörünün daha da gelişebilmesi için yapılan 

öneriler aşağıda yer almaktadır: 

1. Sigorta bilinci, bilinirliği ve penetrasyon oranı artırılmalıdır. Türkiye’de kişi 

başına düşen sigorta prim miktarı ve penetrasyon oranları ile tasarruf oranları gelişmiş ülke ve 

dünya ortalamasına göre oldukça geri durumda bulunmakta olup sigorta bilincinin artırılması 
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ve farkındalığın oluşturulması için temel eğitim programlarında bu yönde eğitimler yer 

almalıdır.  

a. Cuma hutbelerinde sigorta ve tasarrufun önemine değinilmesinin fayda sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

b. Sigorta bilincinin artırılması, farkındalığın oluşturulması için devletin, kanaat 

önderlerinin konuyu sahiplenmesi, kamu spotları oluşturulması ve medyada bunların yer 

bulması sağlanmalıdır. Kamu spotlarının daha izlenebilir saatlerde yayınlanmasına destek 

ve öncelik verilmesi önerilmektedir. 

c. Sigorta sektörünün güven endeksini ve itibarını arttıracak iletişim ve eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sektörün temsilcilerinin ve paydaşlarının bu 

konuda sabırla ürünleri ve gerekliliklerini halka anlatmaları, uzun soluklu ilişkiler 

kurmaları, güven duygusunu yeterince verebilmeleri önem arz etmektedir.  

2. Sigortalılık oranının ve kapsayıcılığının artırılması gerekmektedir. Özellikle 

sigortaya ulaşamayan alt gelir gruplarının düşük teminatlı da olsa sigorta kapsamına 

alınabilmeleri için mikro sigortacılığın desteklenmesi ve bazı vergi avantajları sağlanmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir. Yine sigortanın geniş kitlelere yayılması ve kapsayıcılığının 

artırılması bakımından katılım sigortacılığının bilinirliğine destek verilmesi önem arz etmektedir. 

3. Uzun vadeli ihtiyari sigortaların desteklenmesi gerekmektedir. Uzun vadeli ihtiyari 

sigortaların (kredi bağlantılı olmayan) desteklenmesini teminen kredi bağlantılı sigortalar 

dışındaki branşlarda gelir vergisi avantajları genişletilmelidir. 

Mevcut durumda sigorta primleri için belirli oranlara bağlı gelir vergisi matrahından 

indirim söz konusu olup bu uygulama hem potansiyel tüketicilerin tamamını 

kapsayamadığından hem de operasyonel zorluklar ve karmaşa nedeniyle katılımcılar tarafından 

etkin ve kolay kullanılamamaktadır.  

Türkiye’de uzun süreli ihtiyarı (kredi bağlantılı sunulmayan) sigortaların teşvik 

sisteminin gelir vergisi matrahından indirim yerine devlet katkısı modeline dönüştürülmesi 

önerilmektedir. 

4. Tamamlayıcı sağlık sigortasının geliştirilmesi gerekmektedir. Kamu tarafından 

sunulan sağlık hizmetlerinin finansmanından kaynaklanan zorlukların yarattığı 

memnuniyetsizliğin ortadan kaldırılması için tamamlayıcı sağlık sigortası seçenek olarak 
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sunulmuş ve desteklenmiştir. Ayrıca, son yıllarda sağlık altyapı projelerinde Kamu Özel Sektör 

İşbirliği (KÖİ) modeli geliştirilmiş ve finansmanda kamunun yükünün azaltılması 

hedeflenmiştir. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık 

hizmetlerine ait bedeller, ilave ücret tutarları, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar, 

sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık 

Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarları kapsamına almaktadır. 

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile kamunun karşılamakta olduğu mali riskler, sigorta 

kurumları ile beraber karşılanmakta ve hem kamunun sağlık harcamaları azaltılmakta hem de 

kişilerin tercihleri doğrultusunda özelleştirilmiş poliçeler oluşturulabilmektedir.  

Bu sistemin geliştirilmesi için aşağıdaki önerilerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

a. Teşvik sistemi uygulanmalıdır. Gelir vergisi matrahından branş bazında indirim ve 

grup poliçeler için işverene avantajlar tanınması gibi finansal teşvikler verilmelidir.  

b. Sağlıklı veri paylaşımı sağlanmalıdır. Özel sağlık sigortacılığında poliçeleştirme ve 

tazminat ödemelerinde uygulamayı kolaylaştırmak ve suistimalleri engellemek üzere kamu-

özel sektör nezdinde bulunan verinin “tanımlanan kurallar çerçevesinde” paylaşımına imkân 

tanınması gerekmektedir. MEDULA sisteminin kısıtlı olarak sigorta şirketlerinin kullanımına 

açılması sigorta sektörünün riziko analizi yapabilmesi ve SGK ile paralel provizyon 

alınabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu 

ile Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nde güncellemeler yapılmalıdır. 

c. Kamu hastaneleri ile entegrasyon sağlanmalıdır. KÖİ modeli ile yapılan şehir 

hastanelerinden hem özel sektörün hem kamunun hem de vatandaşın azami faydayı 

sağlayabilmeleri açısından bu hastanelerde hizmet farklılaşmasına gidilmesi ve tamamlayıcı 

sağlık sigortası ile entegrasyonun sağlanması gerektiği düşünülmektedir. 

d. Risk değerlendirmesine yardımcı olmak üzere morbidite tabloları 

güncellenmelidir. 

e. Hastanelerde çeşitli spesifik hizmetler için (sağlık turizmi gibi) oluşturulan özel 

alanlar özel sağlık sigortaları için de kullanıma açılmalıdır. 
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5. Trafik sigortası ile ilgili öneriler 

Zorunlu trafik sigortası, sigortalılık oranı en yüksek olan sigorta ürünüdür. Türk sigorta 

endüstrisinin en önemli kalemi olup 22 milyon aracı kapsaması nedeniyle toplumun genelini 

ilgilendirmektedir. Sağladığı fayda ve gördüğü işlev bakımından toplumsal hayat için çok 

önemli bir yere sahip olan zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği büyük öneme 

sahip olup sigorta primlerinin sigorta şirketleri tarafından sunulan teminatları karşılayacak, 

sigortalılar için ise ödenebilecek seviyede olması önem arz etmektedir. Ancak trafik sigortası 

branşında sigorta şirketlerinin zarar etmesi ve bu nedenle son dönemde trafik primlerini 

yükseltmesi sonrasında yapılan düzenleme ile tavan fiyat ve havuz uygulaması başlamıştır.  

Serbest tarife sistemine müdahale edilmesinin yanı sıra, değer kaybı talepleri, eşdeğer 

parça kullanımının imkânsız hale gelmesi ve yapılan mevzuat değişikliklerinin yargı 

kararlarında dikkate alınmaması gibi yapısal sorunlar bulunmaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde, “3: Sağlık ve Refah” başlığı altında 

yer alan 3.6. numaralı hedef; 2020’ye kadar, karayollarındaki trafik kazalarından kaynaklanan 

ölüm ve yaralanmaların dünya çapında yarıya indirilmesine ilişkindir. Bu hedef açısından 

ülkemizde geliştirmesi gereken büyük bir alan bulunmaktadır. 

Bu sorunların çözümüne yönelik öneriler aşağıda yer almaktadır: 

a. Trafik kazalarının azaltılması yönünde çalışma yapılmalıdır. Araç sayısındaki 

artışa karşın trafik kültürü ve sigorta bilincindeki yetersizlikler zorunlu trafik sigortasını 

olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de hasar tutarları yüksek ve hasar frekansı AB ortalamasından 

yüzde 50 fazladır. Sık kaza yapan sürücülerin ehliyetine el konulması ve psikiyatrik 

muayeneden geçirilmeleriyle ceza puanı uygulanması nedenlerinin sigorta şirketleriyle 

paylaşılması tarifelerin belirlenmesi için gereklidir. Bu uygulama sürücü davranışlarını 

iyileştirici, dolayısıyla kaza frekansını azaltıcı yönde etki sağlayacaktır.  

b. Trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmelidir. Trafik sigortasında yaşanan 

sorunlardan dolayı tavan prim ve havuz uygulaması getirilmiştir. 2017 yılında yürürlüğe giren 

azami prim ve havuz uygulamasıyla birlikte sigortalılar, kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları 

trafik sigortalarına makul primlerle rahatça erişebilir hale gelmiştir. Ancak sigortacılık sektörü, 

trafik sigortasında şirketlerin riski doğru fiyatlayarak trafik kurallarına uyan ve kaza yapmayan 

sürücüler ile sık sık kaza yapan sürücüleri birbirinden ayırarak adil politika izlenmesine olanak 

sağlayan serbest tarife rejimine dönülmesini önermektedir. 
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c. Trafik sigortasında maliyet azaltıcı iş ve işlemler desteklenmelidir. Trafik 

sigortasında maliyetlerin düşürülmesi için eşdeğer parça kullanımının artırılması, destekten 

yoksun kalma hesabında aktüeryal metodolojiye uygun hesaplamalar yapılması gibi maliyet 

azaltıcı tedbirlerin hayata geçirilmesi desteklenmelidir. Trafik sigortalarında maliyetlerin 

düşürülebilmesi bakımından, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 11’inci maddesine altıncı 

fıkra eklenerek hasarın giderilmesine ve tazminatın ödenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat 

çerçevesinde orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçaların kullanılmasına ilişkin usul ve 

esasların ilgili sigorta genel şartlarında belirleme yetkisi alınmıştır. Hazine Müsteşarlığı, 

hazırlanacak Genel Şartlar çalışmasında bu konuyu düzenleyecektir. 

d. Trafik primleri üzerindeki kamu yükleri bütçe imkânları çerçevesinde yeniden 

gözden geçirilmelidir. Trafik sigortası primi üzerinden yüzde 5 BSMV, yüzde 5 Trafik 

Hizmetleri Geliştirme Fonu, yüzde 3 Güvence Hesabı Katkı Payı, yüzde 10 SGK Kesintisi 

hesaplanmakta ve ilgili kurumlara aktarılmaktadır. Aracılık komisyonu da eklendiğinde, bu 

tutar yüzde 31-37’lere ulaşmaktadır. Kamu kesintileri nedeniyle oluşan yükün gerekli mevzuat 

değişikliklerinin yapılması suretiyle azaltılması önerilmektedir. 

6. Vize ve ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken sağlık sigortası 

yaygınlaştırılmalıdır. Türkiye’yi ziyaret edecek tüm yabancıların (vize muafiyetinden 

yararlanabilecekler hariç) vize alması gerekmektedir.  

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre kalacağı süreyi kapsayan 

geçerli sağlık sigortası bulunmayan yabancılara vize verilebilmesi için sigorta yaptırılması 

gerekmektedir. Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni ve uzun dönem ikamet izni verilebilmesi 

için de geçerli bir sağlık sigortasına sahip olma şartı aranmaktadır (Vize muafiyeti bulunan ülke 

vatandaşları için Türkiye’ye girişte sağlık sigortası varlığı aranmamaktadır). 

Vize rejimine tabi ülke vatandaşları ve ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken 

sağlık sigortası poliçelerinin standart teminat içeriği, Hazine Müsteşarlığının 2016/16 sayılı 

Genelgesi ile belirlenmiştir. Bununla birlikte, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 

2014/9 sayılı ve 2016/16 sayılı Genelgelerde anılan poliçelerin iptallerine sınırlama 

getirilmiştir. Poliçelerin mevcudiyetinin ve geçerliliğinin kontrolünün kamu otoritesi tarafından 

bilişim temelli bir alt yapıda sağlanmasını teminen; 

a. Söz konusu poliçelerin “online/real time” yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Poliçe 

akdedilir akdedilmez, bilgisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ne kaydedilmektedir. 
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b. İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve SBM arasında yapılan işbirliği protokolü 

kapsamında Göç İdaresi Başkanlığının SBM bilişim sistemi üzerinden poliçe kontrolü 

yapabilmesine imkân sağlanmıştır.  

Diğer taraftan, SBM’de sadece Türk Sigorta Şirketleri tarafından akdedilen poliçe 

kayıtları bulunmaktadır. Oysa vize ve ikamet izni başvurusunun yurt dışından yapılması 

durumunda yabancı sigorta şirketlerinin poliçeleri de ibraz edilebilmektedir. Yabancı 

poliçelerin iptal edilmesinin önünde herhangi bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre, poliçenin varlığı 

üzerinden vize ve ikamet izni verilmekte olup bu izinler alındıktan sonra sağlık sigortası 

poliçeleri iptal ettirilebilmektedir. Bu durumu önlemek amacıyla aşağıdaki değişikliklerin 

yapılması önerilmektedir: 

a. İkamet izni başvurularında sağlık sigortası varlığının araştırılmasının Göç İdaresi 

tarafından daha sıkı yapılması gerekmektedir. 

b. E-Vize ve E-İkamet uygulamalarına Türk sigorta şirketlerinin entegrasyonu 

sağlanmalıdır. Vize ve ikamet izni ön başvurusu yapıldığında Türk sigorta şirketlerinden poliçe 

yaptırmasına imkân tanıyan bir alt yapının kurulması, hem ülkemiz prim üretimine katkı 

sağlayacak hem de denetim faaliyeti kolaylaşacaktır. 

c. Elektronik vize uygulaması kapsamında internet, havaalanları veya sınır kapılarındaki 

kiosk üzerinden sağlık sigortası poliçesi temin edilebilmelidir.  

d. Türkiye’yi ziyaret eden yabancıların seyahat ve sağlık sigortası poliçelerinin 

mevcudiyeti tam olarak kontrol edilmelidir. 

7. Veri merkezi çalışmaları artırılmalıdır. Farklı alanlarda bilgileri/detaylı istatistikleri 

toplayan, derleyen ve ihtiyaçlar doğrultusunda, belirli koşullara ve yasal düzenlemelere göre 

ilgili kuruluşlarla paylaşan veri merkezleri son yıllarda artmıştır. İstatistiksel anlamda 

çeşitlenen bilgiler, analiz edilip harmanlanarak tüketiciye kolaylık ve ileri bir hizmet 

sunulmaktadır. Bu çerçevede, dijitalleşme tüketicinin faydasına dönüşmektedir. Örneğin, 

Birleşik Krallık’ta konut sektörü ile ilgili detaylı istatistiksel verileri sunan veri merkezleri 

sayesinde, her bir potansiyel sigortalanacak konut için risk analizi önceden yapılıp tüketiciye ek 

hiçbir soru sormadan konut sigorta paketi fiyatı sunulabilmekte ve böylece sigorta 

penetrasyonunun artırılmasına katkı sağlanmaktadır. 
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Türkiye’de de bireyleri, kurumları ve hane halklarını “davranışsal ve sosyal” boyutlarda 

daha iyi anlamaya ve yaşanan olayların kapsamlı istatistiklerini takip etmeye yönelik veri 

merkezlerinin oluşturulması, tüketicilerin zahmetsiz ve kolay süreçlerle farklı ürün, hizmetlere 

erişimini ve kullanımını sağlayarak birçok sektörün gelişimine katkıda bulunacaktır. 

8. Tasarrufu teşvik eden sistemler Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) altında 

tasarlanabilir. Evlilik, doğum sigortaları gibi orta vadede tasarrufu artırmayı teşvik eden 

sistemlerin çeyiz ve konut hesabında sağlanan devlet destekleriyle birlikte BES altında 

tasarlanarak piyasaya sunulmasında fayda görülmektedir.  

9. Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA) ile Ortak Raporlama Standardı 

(CRS)’na ilişkin düzenlemeler:59 Tüm BES katılımcılarının Mukimlik ve Durum Tespitine 

İlişkin Kılavuz’un ilgili maddesi kapsamında istisna hesap olarak tanımlanması gerekmektedir.  

Otomatik katılım sistemi (OKS) dâhilinde veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak 

açılan bireysel emeklilik hesaplarının herhangi bir hak ya da menfaatten yararlanmaksızın yasal 

süreler içinde cayma ile sonlanması durumunda beyan yükümlülüğü kapsamı dışında 

tutulmaları gerekmektedir. 

10. Sigorta sektöründeki GVK, Gider Vergileri Kanunu, KDV Kanunu, Belediye 

Gelirleri Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu hakkında vergi sorunları ve önerileri Ek 4’te 

detaylandırılmıştır.  

                                                           
59 FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act 

    CRS: Common Reporting Standard  
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3.4.5.  BES’İN GELİŞİMİ DESTEKLENMELİDİR. 

Yaşlanan nüfus yapısı nedeniyle sosyal güvenlik sistemlerinin baskı altında olduğu tüm 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de BES tasarrufların teşvik edilmesi anlamında önemli bir 

araçtır.  

Bireylerin emeklilik dönemlerine yönelik tasarruf etmeleri emeklilikte yaşam 

standartlarını korumaları açısından olduğu kadar, ülke ekonomisi için de kritiktir. BES, finansal 

piyasaların derinleşmesine katkıda bulunarak ekonomiye uzun vadeli kaynak sağlayan bir 

sistemdir. Hızla büyüyen ekonomilerde uzun vadeli kaynak ihtiyacının, bireysel emeklilik 

fonları gibi uzun vadeli araçlarla karşılanması spekülatif sermaye hareketlerinin piyasalar 

üzerinde olumsuz dalgalanmalar yaratmasına da engel teşkil etmektedir. Bu anlamda 

büyümekte olan ekonomiler için tasarrufların artırılması daha büyük önem taşımaktadır. 

OKS ve BES küçük tasarruflarla toplumun tamamını hedef alan ve bireysel emekliliğe 

dönük tasarrufları teşvik eden bir sistemdir. Diğer taraftan, kişilerin emekliliğine dönük yatırım 

olması nedeniyle yatırım enstrümanlarının çeşitliliği ve yüksek getirili yatırım enstrümanlarının 

varlığı da sistemin talep görmesi ve sürekliliği açısından kritik önemi haizdir. Bu nedenle, OKS 

ve BES desteklenerek orta ve uzun vadeli kaynak oluşturulmak suretiyle daha ucuz ve kaliteli 

kaynak sağlanması, böylece reel sektörün özellikle orta ve uzun vadeli ihtiyaç duyduğu 

kaynakta dışa bağımlılığın azaltılarak kırılganlığın önlenmesi diğer yandan BES’te oluşan 

fonların derinliğinin ve istikrarının temin edilmesi ve emeklilik fonlarının ihtiyaç duyduğu daha 

yüksek getirili yatırım imkânının sağlanması hedeflenmektedir. 

Sistemin büyümesine katkı sağlayacak öneriler aşağıda sıralanmıştır. 
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1. Mevcut Sistemde İyileştirmeler Yapılması Gerekmektedir. 

a. Sisteme kısa vadeli bakışı değiştirecek ve penetrasyonun artmasını sağlayacak 

önlemler alınmalıdır. Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını destekleyecek 

bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verilmesinin ve BES konusundaki finansal 

okuryazarlığın gerek mevcut katılımcılar gerekse OKS kapsamındaki çalışanlar ve işverenler 

nezdinde artırılmasının sisteme fayda sağlayacağı açıktır. Tasarruf ve emeklilik bilincinin 

artırılması, farkındalığın oluşturulması için devletin, kanaat önderlerinin ve sektörün meslek 

kuruluşları ve emeklilik şirketleri başta olmak üzere tüm sektör aktörlerinin konuyu 

sahiplenmesi, kamu spotları oluşturulması ve medyada bunların yer bulması sağlanmalıdır. 

Kamu spotlarının daha izlenebilir saatlerde yayımlanmasına destek ve öncelik sağlanması 

önerilmektedir. Sektörün güven endeksini ve itibarını arttıracak iletişim ve eğitim 

faaliyetlerinin düzenlenmesi yerinde olacaktır. Sektörün temsilcilerinin ve paydaşlarının bu 

konuda sabırla ürünleri ve gerekliliklerini halka anlatmaları, uzun soluklu ilişkiler kurmaları, 

güven duygusunu yeterince verebilmeleri önemli basamaktır. Sistemin emeklilik döneminde 

katılımcılara ek gelir sağlama amacı taşıdığı düşünüldüğünde, "belirli bir süre sistemde kalma" 

sözü veren katılımcılara farklılaştırılmış kesinti uygulanması ve şirketler tarafından asgari getiri 

garantisi verilmesi uygulamaları ilerleyen dönemlerde değerlendirilebilir. 

b. Katılımcıların kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışların 

önlenmesi gerekmektedir. BES'ten ayrılan katılımcıların yüzde 50’sinin birikime ihtiyaç 

duyduğu için ayrıldığı belirlenmiştir. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için katılımcılara aşağıdaki 

olanakların tanınabileceği değerlendirilmektedir: 

Birikimlerin kısmen çekilebilmesi imkânı gözden geçirilmelidir. Mevcut kanunda 

kısmen ödeme yapma hükmü bulunmakla birlikte henüz alt düzenlemesi yapılmamıştır. Bu 

düzenlemenin yapılmasıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar için 

sözleşmeler sonlandırılmadan kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının karşılanması mümkün olacaktır. 

Öte yandan, bu konuya ilişkin bir düzenleme yapılırken devlet katkısı hesaplaması ve vergi 

uygulamasındaki farklılaştırma gibi unsurların da göz önünde bulundurulması gerekmekte olup 

birikimlerin kısmen ödenebileceği durumların net bir şekilde tanımlanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, birikimlerin kısmen çekilebilmesi imkanının verilmesi halinde, bu hakkın ne 

ölçüde ve ne sıklıkta kullanılacağı önceden tahmin edilemeyeceğinden, sistemden ciddi 
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miktarda çıkışlar olması ve buna bağlı olarak emeklilik fonları portföy büyüklüğünün önemli 

ölçüde azalabilmesi riski bulunmaktadır. 

Birikimlerin banka kredilerine teminat olarak gösterilebilmesi imkânı gözden 

geçirilmelidir. Uygulamada karşılaşılacak güçlüklerden dolayı hayata geçmesinin 11. 

Kalkınma Planı döneminde mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, “haczedilemeyen, 

rehnedilemeyen ve iflas masasına dâhil edilemeyen tutarlar ile paydaş kurum veya kuruluşlar 

(SPK, Hazine, Takasbank, BDDK, Emeklilik Gözetim Merkezi, emeklilik şirketleri, ilgili 

bankalar, kredi derecelendirme kuruluşu, Kredi Kayıt Bürosu, vb.) arasında ciddi bir 

koordinasyon sağlanması gerektiği hususlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

c. 18 yaşından küçüklerin BES’e dâhil edilmesi önerilmektedir. Ülkemizde 18 

yaşından küçüklerin sayısı 20 milyonun üstündedir. EUROSTAT’ın projeksiyonlarına göre 

2060 yılına gelindiğinde, Türkiye demografik yapısının Avrupa’nın bugünkü durumuyla benzer 

bir hale geleceği, yani yaşlanacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, şimdiden tasarruf bilinci 

kazandırmak ve hane halkı tasarruflarını arttırarak ulusal tasarruf oranlarımızı yukarılara 

çekmek üzere 18 yaşından küçüklerin de sisteme girebilmesine imkân tanınması 

önerilmektedir. Bu sayede, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre 

oluşturulan BES’in hedef kitlesinin ve kapsayıcılığının da genişlemesine imkân sağlanacağı 

düşünülmektedir. 

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun dördüncü 

maddesine göre BES’e fiil ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Anılan Kanun maddesinin ve 

diğer alt düzenlemelerin değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak önerinin devlet katkısında önemli 

bir artışa yol açacağı için bütçe imkânları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

d. 45 yaş üzerindeki kişilerin OKS’ye alınması değerlendirilmelidir. 45 ila 60 yaş 

dönemi birikim yapmak için elverişli bir dönemdir. Demografik yapıdaki değişim de dikkate 

alınarak 45 yaş üzerindeki kişilerin OKS’ye alınması değerlendirilmelidir. 

e. OKS’de işveren katkısı sağlanmalıdır. OKS’nin dünyadaki başarılı örneklerinin en 

temel özelliği işveren katkısıdır. Başlangıçta sembolik bir miktarda da olsa, işveren katkısının 

devreye sokulmasının sisteme olan ilgiyi artırabileceği düşünülmektedir. İşveren katkısının 

ilave maliyetini dengelemek için kıdem tazminatı veya İşsizlik Fonunun belli bir oranının 

otomatik katılıma aktarılması önerilmektedir. Böylelikle hem kamu maliyesine ek bir yük 

getirilmeyecek hem de işverenler ekonomik olarak zorlanmayacaktır. Öte yandan, işveren 
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katkısının kısa vadede sağlanamayacak olması durumunda, mevcut BES uygulamasında var 

olan “işveren grup emeklilik sertifikaları (İGES)” sisteminin OKS’ye de uygulanabileceği 

düşünülmektedir. İGES’te işverenler tarafından çalışanları adına gönüllü olarak katkı payı 

sağlanmakta olup bu katkılar KVK kapsamında gider olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede, 

İGES’e sağlanan vergi teşviki kapsamına OKS hesaplarının da dâhil edilebileceği 

düşünülmektedir. Diğer taraftan, OKS’de zorunlu olarak işveren katkısı ödenmesi nedeniyle 

işveren nezdinde ilave bir yük daha oluşacağı için kayıt dışı çalışan sayısında artış 

yaşanabileceği ve işverenlerin çalışanları sistemden ayrılmaya zorlayabileceği; bu durumun da 

sistemden çıkışları hızlandırabileceği hususlarının göz önünde bulundurulması önem arz 

etmektedir. 

f. OKS’de cayma oranının düşürülmesine yönelik tedbirler alınmalıdır. OKS’de, 20 

Aralık 2017 tarihi itibarıyla sistemde kalmaya devam edenlerin oranı yüzde 46 seviyesindedir. 

Sistemden çıkan kişilere yönelik araştırmalarda yüzde 28'i sisteme gerek duymadığını, yüzde 

25'i ödeme güçlüğü çektiğini, yüzde 21'i BES olduğunu belirtmiştir. Sistemden cayanların 

yüzde 38'inin ise cayma süresi sonrasında da sistemden çıkış hakkı olduğunu bilmediği 

anlaşılmıştır. Bu nedenle, cayma hakkı süresinin uzatılmasının yanı sıra "cayma" yerine 

alternatif ifadeler kullanılarak (ayrılma hakkı, karar süresi, erken çıkış, çekilme dönemi vs) 

ayrılma hakkının devam ettiği ve bu dönem sonunda bir kesintiye maruz kalınmayacağı 

yönünde bilgilendirme yapılmalıdır.  

g. OKS’den ayrılanların yeniden sisteme girebilmesi sağlanmalıdır. Mevcut 

düzenlemeye göre sistemden cayan ve sözleşmesini sonlandırarak ayrılan çalışanların tekrar 

isteğe bağlı olarak sisteme girme imkânları bulunmamakta; bu kişiler mevzuatta tanımlanmış 

olan “sisteme tekrar girme” sürecine uygun şekilde iki yıl sonra sisteme otomatik olarak dâhil 

olabilmektedir. Yanlış algı, eksik/hatalı değerlendirme, ödeme güçlüğü gibi nedenlerle ayrılan 

kişilerin ihtiyari olarak sisteme yeniden girmeleri sistemin büyümesine katkı sağlayacaktır. 

h. Mevcut sistemin tanıtımının yapılması gerekmektedir. Sistemin tanıtımının daha 

etkin şekilde yapılması önem arz etmektedir. Katılımcıların sistemde uzun süre kalmalarını 

destekleyecek bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine önem verilmesi ve BES 

konusundaki finansal okuryazarlığın gerek mevcut katılımcılar gerekse de OKS kapsamındaki 

çalışanlar ve işverenler nezdinde artırılmasının sisteme fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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i. BES fonlarının daha yüksek getiri oluşturacak şekilde aktif yönetiminin 

sağlanması için Büyük Veri Analizi, İş Zekâsı ve Robot-Danışmanlık uygulamaları 

kullanılmalıdır. Yılda altı kere plan değişikliği yapma hakkı olmasına rağmen bu hakkın 

kullanılma oranı çok düşüktür. Hayat emeklilik sigorta şirketleri de bu hakkı kullandırmaya 

yönelik olarak müşterilerine yeterince ulaşamamaktadır. Robot-danışmanlık uygulamaları ile 

birikim amaçlı fonların yönetiminde daha kazançlı yatırım planları yapılması için, veri analizi 

ve otomatik değerlendirme ile yönlendirme yapılabilir. Ayrıca, otomatik BES katılımlarında 

cayma oranlarını düşürmek; meslek grupları, yaş grupları, gelir grupları vb. verilerin detaylı 

analizi yapılarak ve katılım konusunda alternatif senaryolar üretilerek mümkün olabilir. Ancak 

bu tür uygulamalar sonucunda elde edilecek getirinin her zaman daha yüksek olacağı gibi bir 

algı oluşturulmamasına da özen gösterilmelidir.  

2. Emeklilik yatırım fonlarının altyapı projelerine yatırım yapabilmesi gözden 

geçirilmelidir. Özellikle havaalanı, köprü, metro inşaatları gibi uzun vadede başabaş noktasına 

ulaşabilecek altyapı projelerinin finansmanında kredi kurumları yeterli ilgi 

göstermeyebilmektedir. Kredi kurumlarının finansman sağlaması halinde ise aktif/pasif vade 

uyumsuzluğu ve sermaye yeterliliklerinin bozulmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkabilmektedir. 

Dolayısıyla, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağı ileri sürülerek, emeklilik yatırım fonlarının 

bu yatırımları destekleyecek şekilde portföy dağılımı yapmalarına olanak verilmesi 

önerilmiştir. Ancak, kamu borçlanma araçlarının en yüksek paya sahip olduğu emeklilik 

yatırım fonlarının kamu borçlanma araçları vasıtasıyla dolaylı olarak Hazine’ye sağladığı 

kaynakla altyapı yatırım fonlarının finansmanında hali hazırda yer aldığı düşünülebilir.  

BES, yapısı itibarıyla uzun vadeli bir yatırım sistemi olup, katılımcıların emeklilik 

döneminde refah seviyesini korumayı amaçlamaktadır. Emeklilik yatırım fonlarının altyapı 

yatırımlarına yatırım yapmasına uygun bir sistem kurulması halinde, katılımcılar tarafından 

tercih edilmesi mümkündür. Altyapı yatırımlarına yatırım yapılabilmesi için öncelikle yatırım 

enstrümanının bir emeklilik yatırım fonu bünyesinde işlem görebilir hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu durumda söz konusu yatırımlar ile fon arasındaki işlemleri ve dönüşümü 

sağlayacak bir finansal kurum bulunması gerekmektedir. Söz konusu kurumca finansman 

sağlanacak altyapı projeleri için özel sektör borçlanma araçları veya benzer yatırım 

enstrümanları oluşturulmalı ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri ve SPK 

işbirliğiyle altyapı yatırım fonları tesis edilmelidir. İkinci olarak, katılımcıların sistemden 

ayrılma, fon değişimi, fonların günlük olarak izlenebilir olması vb. durumlar için emeklilik 
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yatırım fonlarının günlük olarak değerlenebilir olması gerekmektedir. Son olarak da başlangıç 

fonu, standart fon ve devlet katkısı fonu gibi birkaç fonun içerik dağılımına kısıtlar 

getirilebilmektedir. Örneğin, standart fonun içeriğinde asgari yüzde 1 oranında girişim 

sermayesi olmalıdır.     
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3.4.6. SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI TABANI GELİŞTİRİLMELİDİR. 

1. Özel sektör borçlanma aracı yatırımcılarının hakları korunmalıdır. Borçlanma 

aracı ihraçları, finansman ihtiyacı bulunan kurumlara banka kredileri dışında alternatif 

finansman sağlamakta ve borçlanma maliyetlerini düşürmektedir. Ancak 2010 yılından itibaren 

gelişmeye başlayan borçlanma aracı pazarında sınırlı da olsa temerrütler görülmüştür. Daha 

önceki yıllarda böyle bir deneyim olmadığından, yaşanan temerrütler sonrasında icra hukukuna 

yönelik düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Ayrıca, ihraççının finansal bilgilerini 

sadece yılda iki defa KAP’ta paylaşmasının yetersiz olduğu değerlendirilmiştir.  

İhraççının açık ve hukuken geçerli borç ikrarlarına rağmen borçlanma aracı ihraççısının 

temerrüde düştüğü durumlarda alacağın tahsilatı konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Dava ve 

icra takibi aşamalarında borcun varlığı ve geçerliliğini ispat etmekte güçlük çekilmekte, 

alacaklılar mağdur duruma düşmekte ve sektöre olan güven sarsılmaktadır. 

Borçlanma aracı ihraçlarında, ihraççının yatırımcılara karşı açık, şüphe ve tereddütlere 

mahal vermeyecek şekildeki borç ikrarının tespit edilebilir olmasından hareketle, ihraççıların 

borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ödemenin 

yapılmadığına dair MKK tarafından düzenlenerek hak sahiplerine verilen belgenin ilam 

niteliğini haiz olduğunu belirten bir ifadenin Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenmesi 

önerilmektedir. Ayrıca, ihraççı şirketin iflası durumunda borçlanma araçları alacaklıları İcra ve 

İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesinde göre dördüncü (son) sırada yer almaktadır. Söz konusu 

maddede özel kanunlarda imtiyazlı olduğu belirtilen alacaklıların üçüncü sırada alacaklı olacağı 

belirtilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’na borçlanma araçlarından doğan alacakların 2004 

sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 206’ncı maddesi kapsamında imtiyazlı alacak niteliğini haiz 

olduğunu belirten bir ifadenin eklenebileceği düşünülmektedir.  

Mülga Türk Ticaret Kanunu’nda tahvil sahiplerine, genel kurul biçiminde toplanarak 

belirli konulara ilişkin karar almak ve bu kararların icrasında tahvil sahiplerini temsil etmek 

üzere bir veya birden çok temsilci atama yetkisi tanınmıştır. Ancak yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Özellikle şirket borçlarının (banka kredi 

borçları, ticari borçlar, vs.) yeniden yapılandırılmasında borçlanma aracı sahiplerinin hak ve 

menfaatlerinin de korunabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik 

yapılmasında yarar bulunmaktadır. Bu çerçevede, borçlanma aracı ihracı gerçekleştiren 

şirketlerde borçlanma aracı sahipleri genel kurulunun oluşturulmasına imkân tanınmalıdır. 
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2. Kamu fonlarının bir kısmının sermaye piyasasına yönlendirilmesi gözden 

geçirilmelidir. İşsizlik sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve kamu vakıflarının 

fonlarının yatırım amaçlarına uygun şekilde sermaye piyasalarında değerlendirilmesi 

piyasaların derinleşmesine ve büyümenin finansmanına destek olacağı gibi, bu fonların 

risk/getiri denklemine de faydalı olacaktır. Mevcut durumda “Kamu Haznedarlığı Genel 

Tebliği” ile tanımlanmış olan finansal araçlar dışında varlıkların değerlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu birikimlerin değerlendirilebileceği araçları 

belirleyen yasal düzenlemelerin gözden geçirilerek sermaye piyasalarına yatırım yapmalarına 

olanak verir hale getirilmesinin faydalı olacağı dile getirilmektedir. Ancak bu tür fonların 

amacı dışında kullanımının finansal sistemin gelişmesine katkı sağlamak yerine güveni azaltma 

riski de bulunmaktadır. DASK tarafından zorunlu deprem sigortası kapsamında toplanan 

primler, mahiyeti itibarıyla uzun vadeli birikim niteliğinde olmayıp ülkemizde meydana 

gelebilecek depremler neticesinde ortaya çıkacak finansal kayıpların giderilmesi amacıyla 

oluşturulan karşılıklardır. Bu bakımdan, DASK Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin 25’inci 

maddesi Kurum fonlarının yatırıma yönlendirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektedir. 

Anılan Yönetmelik maddesi kapsamında Kurum fonları öncelikli olarak varlıkların likit olması, 

anapara kaybı riskinin en düşük olması ve getiri oranının yüksek olması ilkeleri esas alınarak 

Kamu Haznedarlığı Tebliği kapsamında yatırıma yönlendirilmektedir.  

3. Yatırım fonları desteklenmelidir. Kurumsal yatırımcı tabanının geliştirilmesi 

amacıyla, bireysel emeklilik fonları dışında, diğer kolektif yatırım araçları da desteklenmelidir. 

Bu kapsamda, benzer ürünlerdeki vergi uygulamalarını eşitlemeyi esas alan öneriler aşağıda yer 

almaktadır: 

a. Yatırım fonlarından (para piyasası fonları ile kısa vadeli borçlanma araçları fonu hariç) 

elde edilen kazançların vergilendirilmesinde, elde tutma süresine (örneğin 1 yıl) bağlı olarak 

vergi muafiyeti tanınmalıdır.  

b. Yatırım fonları ile portföylerindeki araçların vergilendirilmesinde eşitlik sağlanmalıdır 

(Örneğin, spot altın alım satımında stopaj yokken, altın fon katılma paylarının alım satımında 

stopaj bulunmaktadır). 

c. Gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına benzer şekilde gayrimenkul 

ve girişim sermayesi yatırım fonlarının alım satımında stopaj oranı yüzde 0’a indirilmelidir. 
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Maliye Bakanlığı vergi teşvikinin tek belirleyici destekleme tedbiri gibi sunulmasına 

itiraz etmektedir. Uğranılacak gelir kaybını da dikkate alarak finansal araçlar üzerinde vergi 

yükü açısından farklılaşma yaratacağı gerekçesiyle yukarıdaki üç öneriye de karşı çıkmaktadır. 

4. Borsa yatırım fonları (BYF)’nın alt yapısının iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Dünyada BYF önemli büyüklüğe ulaşmış olup ülkemizde yok denilecek kadar azdır. Bu 

fonların gelişimine ilişkin öneriler aşağıda yer almaktadır: 

a. Borsada işlem gören tüm BYF için stopaj yüzde 0’a indirilmelidir. Maliye Bakanlığı 

finansal araçlar üzerinde vergi yükü açısından farklılaşma yaratacağı gerekçesiyle bu öneriye 

de karşı çıkmaktadır. 

b. MKK’da hem yatırımcıdaki fon payından hem de fonun portföyünden alınan çifte 

saklama ücreti teke indirilmelidir. 

5. Çalışanlara pay edindirme programları tanımlanmalı ve vergi istisnası 

getirilmelidir. Çalışanlara pay edindirme programları ortaklık/hissedarlık kültürünün 

oluşmasına ve yaygın şekilde kabul görmesine imkân sağlayacaktır. Sermaye piyasası 

mevzuatında tanımlanmış olan çalışanlara pay edindirme programlarına gelir vergisi istisnası 

sağlanmalıdır. Böylece çalışanlarda paydaşlık kültürünün geliştirilmesine katkı sağlanacak, 

yatırımcı tabanının gelişmesi desteklenecektir. 

6. Reel sektörün risklerini yönetmesi için sermaye piyasası araçlarını kullanması 

desteklenmelidir. Swap, opsiyon, vadeli işlem sözleşmeleri gibi türev/yapılandırılmış ürünler 

kullanılarak kur, faiz, fiyat dalgalanması gibi risklerin yönetilmesi finansal korunma açısından 

önem arz etmektedir. Şirketlerde daha sağlıklı risk yönetimini teminen açık pozisyonlarının 

özsermayenin belli bir oranını (mesela yüzde 25) geçmesi durumunda, yeni açık pozisyon 

yaratılabilmesi için sermaye piyasası araçları ile korunma zorunluluğu getirilmelidir. 

25.01.2018 tarihinde yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile (istisnalar dışında) döviz geliri olmayan 

Türkiye'de yerleşik kişilerin döviz kredisi temin etmelerinin mümkün olmadığı hüküm altına 

alınmıştır. Söz konusu Karar’da kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan 

KOBİ’lerin türev araç kullanımının yaygın olmaması, yarattığı ek maliyet sebebiyle çok tercih 

edilmemesi ve türev araçların çeşitliliği ile karmaşıklığı göz önünde bulundurularak finansal 

korunma için türev/yapılandırılmış ürün kullanmaları şartına yer verilmemiştir. Kredi bakiyesi 
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15 milyon ABD Doları ve üzerinde olan KOBİ’lerin döviz cinsinden borçlanmaları ile ilgili 

olarak türev araçların dikkate alınması hususunda düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. 

7. KÖİ projelerinin finansmanının bir kısmının sermaye piyasasından karşılanması 

desteklenmelidir. Hazine garantili KÖİ projelerinde proje gelirlerine dayalı sermaye piyasası 

araçları yoluyla finansman sağlanması yabancı ve yerli yatırımcıların ilgisini çekecektir. Bunun 

için, ihale aşamasında sözleşmeyle sermaye piyasalarının kullanılmasının desteklenmesi 

ve/veya krediyle finansmana nazaran vergi muafiyet/istisnası yoluyla teşvik edilmesi 

önerilmektedir. Maliye Bakanlığı talebin kısmen karşılandığı gerekçesiyle öneri hakkında 

olumsuz görüş bildirmiştir.60 

8. Sermaye piyasalarında uyuşmazlık çözüm mekanizmaları iyileştirilmelidir.  

a. Borsa içi ve borsa dışı işlemlerden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar Türkiye Sermaye 

Piyasaları Birliği (TSPB) nezdindeki hakem heyetlerinde çözümlenmelidir. 

b. Mevcut durumda TSPB nezdindeki Hakem Heyeti, TSPB Statüsünden gelen yetki ile 

düzenlenmiştir. Ancak Hakem Heyeti tarafından verilen tazmin kararlarının hukuken güçlü 

olabilmesi ve tenfizi açısından kanunla düzenleme yapılması faydalı olacaktır. 

c. Belirli bir meblağın altında kalan uyuşmazlıklar için TSPB nezdindeki Hakem 

Heyetlerine başvurunun zorunlu tutulması gerekmektedir. 

d. TSPB Hakem Heyeti tarafından verilecek kararlara karşı adli yargı itiraz merci olarak 

ticaret mahkemelerinin belirlenmesi gerekmektedir.  

e. Finansal sektöre yönelik adli yargı ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır.  

f. Finansal sektördeki sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yolu olarak İstanbul Tahkim 

Merkezinde tahkim usulü seçenek olarak belirlenmelidir. 

9. Finansal ürünler arasında vergisel eşitsizlik giderilmelidir (Ek 5’te 

detaylandırılmıştır.)  

                                                           

60 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda değişiklik 

yapılmıştır. Bu çerçevede KÖİ projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin 

etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen 

kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden; bunlara 

ilişkin olarak yapılacak işlemler (yargı harçları hariç) harçlardan istisna edilmiştir. 
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EK 1: FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

1. Yabancı sermayeli finansal kiralama şirketleri tarafından yapılan taşınmaz 

işlemlerinde Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesinin uygulanmasında kiracının malik gibi 

değerlendirilmesi: Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların mülkiyetinin finansal 

kiralama şirketinde bulunmasının temel nedeni, mülkiyetin, kiracıya sağlanan finansmanın 

teminat fonksiyonunu oluşturmasıdır. 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun sözleşme 

konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğunu belirtilen 23’üncü maddesinin 

gerekçesinde, kiralayanın kiracıya sağladığı finansmanın en önemli teminatının bizzat 

kiralamaya konu olan mal olduğu, bu itibarla, sözleşme süresince malların zilyetliğinin kiracıda 

bulunmasına karşın, mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde bulunmasının, finansal kiralama 

şirketi için bir nevi teminat teşkil ettiği ifade edilmiştir. Buna karşılık, sözleşme süresi boyunca 

malı kullanan ve her türlü faydayı elde eden kiracıdır. Esasen finansal kiralama şirketlerinin 

finansal kiralama işlemleri dışında (faaliyet kiralaması dışında) faaliyet imkânları da 

bulunmamaktadır. Bu durumda finansal kiralama sözleşmelerine konu edilen ve ilgili 

kanunlarında malik için aranılan özelliklerin, sözleşme konusu malı kullanmak suretiyle ticari 

faaliyetini devam ettiren kiracı şirketler tarafından karşılanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Bu amaçla, gemi ve uçaklarla ilgili 6361 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin altıncı ve 

yedinci fıkralarındaki emsal hükümlerle eş yönlü olarak Tapu Kanunu’nda yabancı şahıslar 

ve doğrudan yabancı sermayeli şirketler için getirilen mülkiyet kısıtlamalarının, 

gayrimenkulü kullanacak olan kiracı firmalar dikkate alınarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  
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EK 2: VARLIK YÖNETİM SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

1. Damga Vergisi: Bankanın veya istisnası bulunan bir VYŞ’nin borçlusu, borcunu 

ödemek için anlaşma yaparken ve borcunu ödeyip ibraname alırken damga vergisi 

ödememektedir. Buna karşılık istisna süresi dolmuş bir VYŞ’nin borçlusu anlaşma ve ibra 

tarihindeki borcunun icra kapak hesabı veya icraya intikal ettirilmemiş bir borcu varsa faizli 

bakiyesi üzerinden ayrı ayrı damga vergisi ödemek durumundadır. Ayrıca, damga vergisi 

Kanunu’nda banka dışı finansal kuruluşların yaptığı temlik sözleşmeleri istisna dışında 

tutularak faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin temlik işlemleri için ayrı bir 

damga vergisi rejimi oluşturulmuştur. 

2. BSMV: Bankadan aldığı bir kredi için geri ödeme sırasında sadece tahakkuk eden faiz 

tutarı üzerinden yüzde 5 oranında BSMV ödeyen bir borçlu, istisna süresi bitmiş bir VYŞ’ye, 

anapara tutarı üzerinden de BSMV ödemek durumunda kalmaktadır. Zira BSMV’nin tanımı 

gereği, 100 TL’lik bir anapara alacağını 20 TL’ye satın alan ve örneğin 100 TL tahsilat yapan 

bir VYŞ, alacağının satın alma bedelini aşan 80 TL’lik tahsilat üzerinden yüzde 5 oranında 

BSMV tahakkuk ettirerek borçludan tahsil etmektedir. Öte yandan, bu alacağı satan bankanın 

satışa konu alacak tutarının içinde anapara ve faiz alacakları ile beraber tahakkuk ettirdiği 

faizler için ilave ettiği BSMV tutarı da bulunmaktadır. İstisna süresi henüz dolmamış bir 

VYŞ’ye ödeme durumunda ise BSMV ödemesi söz konusu olmamaktadır. 

3. Harçlar: Tahsilatın icrada yapılması halinde borçlu, borcunun yaklaşık yüzde 11,38’i 

kadar tahsil harcı ödemekte; cezaevleri harcı, tapu tescil harcı gibi harç ödemeleri ile birlikte bu 

oran yaklaşık yüzde 20 olmaktadır. Ayrıca, alacaklı tarafından icraya verilen ancak icra 

süreçleri dışında tahsil edilen alacaklar için borçluların ödeme anında icradaki dosyanın ne 

kadar işlem gördüğüne bağlı olarak değişen oranlarda harici tahsil harcı ödemesi 

gerekmektedir. Oranların yüksekliği, zaten borca batık olan ve borcunu çok zor şartlarda 

ödemek isteyenler üzerinde önemli miktarda ek yük yaratmaktadır. Oranların düşürülmesi, 

harici tahsil harcının kaldırılması, borç tutarına göre değişen aşamalı bir oranlama sistemine 

geçilmesi yararlı olacaktır. Ancak Maliye Bakanlığı, beş yıllık istisnanın yeterli olduğu 

gerekçesiyle düzenleme değişikliğini uygun görmemektedir. Bakanlığın bir diğer itiraz 

gerekçesi ise icra harçlarının genel bir uygulama olmasıdır.   
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EK 3: KATILIM BANKACILIĞI SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

1. Katılım hesapları payına düşen genel karşılıkların kurumlar vergisi matrahına 

ilave edilmemesi yasal zemine oturtulmalıdır. Katılım hesaplarından kullandırılan fonlar için 

Karşılıklar Yönetmeliği hükümleri uyarınca ayrılan özel ve genel karşılıklar, gider hesapları ile 

katılım hesaplarına, “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına 

Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin” ilgili hükmü uyarınca belirlenen zarara katılma oranlarına göre yansıtılmaktadır. 

GİB tarafından düzenlenen, e-beyanname eki gelir tablosunda, matraha ilave edilecek 

kalemler arasında “24.4.1 Genel Kredi Karşılıkları Banka Payı”na yer verilmiş, katılım 

hesaplarının payına düşen genel karşılıklar bunun dışında tutularak matraha ilave 

edilmeyecekleri kabul edilmiştir. 

Katılım bankaları tarafından kurumlar vergisi beyannamesi düzenlenirken, genel kredi 

karşılık tutarlarının banka payına isabet eden kısmı matraha ilave edilerek kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak dikkate alınırken, katılım hesaplarının payına düşen kısmı ise birim 

değer hesabı sırasında bu hesaplara yansıtılması nedeniyle hesaplara ait bir gider olarak 

değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi matrahına ilave edilmemektedir. Ancak bu durumun, 

yani katılım hesaplarına ait genel karşılıkların matraha ilave edilmemesi hususunun bir 

yasal düzenlemeye dayandırılması gerekmektedir. Bunun için, kabul edilmeyen indirimler 

başlığı altında düzenlenen KVK’nın 11’inci maddesinin birinci fıkrasının ç bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesi önerilmektedir: “Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek 

akçeler (Türk Ticaret Kanunu’na, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine 

veya sözleşmelerine göre safi kazançlarından ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık 

Kanunu’na göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dâhil, katılım bankalarınca katılım 

hesaplarından kullandırılan krediler üzerinden Bankacılık Kanunu’na göre ayrılan ve 

katılım hesapları payına isabet eden genel kredi karşılıkları ve serbest karşılıklar hariç)”. 

Ancak Maliye Bakanlığı katılım bankaları ile diğer bankaların aynı mevzuata tabii 

olduğunu da dikkate alarak arbitraja yol açacağı endişesiyle söz konusu öneriye olumsuz görüş 

bildirmiştir. 

2. Kıymetli maden teslim ve işlemleri BSMV’den istisna tutulmalıdır. Kıymetli 

maden külçe teslimleri ve kıymetli maden altın işlemlerinin kambiyo işlemi sayılarak 
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BSMV’ye tabi tutulmaması önerilmektedir. Maliye Bakanlığı kıymetli madenlerle ilgili olarak 

kaldıraçlı alım satım işlemlerinde BSMV istisnasına sıcak bakmamaktadır.  

3. Yabancı sermayeli bankaların ve bunların kurdukları VKŞ’lerin sukuk ihracı 

valilik izninden muaf tutulmalıdır. Yabancı sermayeli bankaların kira sertifikası ihraç 

edebilmeleri için, kuracakları VKŞ’lerin önce gayrimenkul satın almaları, bilahare itfadan 

sonra satmaları gerekmektedir. Burada hem satın alan hem de satan banka ve bankanın kurduğu 

özel amaçlı şirkettir. Her iki durumda da satın alma aşamasında valilikten izin alınması 

gerekmekte, bu da işlemleri uzatmakta ve bürokrasi yaratmaktadır. Valilik izninin kaldırılması 

bu yabancı ortaklı bankaların söz konusu işlemlerine kolaylık getirecektir.  

Sorunun çözümü için Tapu Kanunu’nun 36’ncı maddesinin beşinci fıkrasının, yabancı 

sermayeli finansal kurumların ve bunlar tarafından kurulan VKŞ’lerin söz konusu işlemlerinin 

valilik izninden muaf tutulmalarını temin edecek şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. 

4.  DTH efektiflerin elektronik olarak transferi sağlanmalıdır. Türkiye’de yerleşik 

kişilerin DTH’tan yurt içine yapacakları transfer işlemleri elektronik ortamda 

yapılamamaktadır. Yabancı para ile de EFT işlemi yapılabilmelidir.  

5. Sermaye yeterliliği hesaplamalarında ortaklık tabanlı finansman modelinin risk 

ağırlığı düşürülmelidir. Katılım bankalarının ana işlevlerinden biri olan ortaklık temelli 

finansman modelindeki risk ağırlığının düşürülmesi katılım bankalarının bu işlemlere daha 

fazla ilgi göstermesini sağlayacaktır. 
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EK 4: SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN VERGİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM 

ÖNERİLERİ  

1. GVK’da aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. GVK’nın 63’üncü 

maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde ücretlinin hayat sigortası poliçeleri için ödenen 

primlerin yüzde 50’sinin matrahtan indirilebileceği belirtilmiştir. Bu düzenleme birikimli hayat 

sigortası ürünlerine ilgiyi azaltmakta olup yüzde 50’lik sınırın kaldırılması gerekmektedir. 

Ancak Maliye Bakanlığı, hayat sigortaları lehine rekabeti bozucu etki yaratacağı ve BES’e 

ilgiyi azaltacağı endişesiyle söz konusu öneriye olumlu bakmamaktadır. 

GVK’nın 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde Bakanlar Kuruluna 

tanınan oran ve tutar sınırlarını belirleme yetkisinin sigorta branşları ve ürünler bazında 

kullanılmasına imkân tanınması ve böylece sağlık sigortası branşı veya tamamlayıcı sağlık 

sigortası ürünü gibi branş ve ürünlerin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Katılım sigortacılığı risk havuzu ve katılımcı yatırım fonundan katılımcılara yapılan 

ödemelerin ve tazminatların vergilendirilmesi açıklığa kavuşturulmalı, standart sigortacılıktan 

ayrı bir uygulama olmamalıdır. Katılım sigortacılığında sigortalılara yapılan bakiye ödemeleri; 

birikimli hayat sigortalarında olduğu gibi vergilendirilmelidir. Gelir veya kurumlar vergisi 

mükellefi olan katılımcılara, risk havuzundan yapılan ödemeler vergi matrahlarına gelir olarak 

eklenmeli; vergi mükellefi olmayanlara risk havuzundan yapılan ödemeler ise gelirin tanımına 

girmediğinden gelir vergisine tabi olmamalıdır. 

Prim iadeli hayat sigorta sözleşmelerinde 10 yıl dolmadan sonlanan sözleşmeler 

nedeniyle yapılan ödemeler ücret olarak vergilenecektir. Ancak 10 yıl ve daha uzun süreli 

dövize veya başka bir değere endeksli hayat sigortası sözleşmelerinde, 10 yıllık süre sonrasında 

sigortalıya yapılan ödemelerin ödedikleri primi aşan kısmı gelir vergisine tabi tutulmamalıdır. 

Bu amaçla menkul sermaye iratlarında istisnalar arasında düzenlenmelidir. Ancak Maliye 

Bakanlığı BES aleyhine rekabeti bozacağı endişesiyle söz konusu öneriye olumlu 

bakmamaktadır. 

Hayat sigortalarında ve bireysel emeklilik sözleşmelerinde dövize, altına veya başka bir 

değere endeksli, sırasıyla, sigorta poliçeleri ve emeklilik fonlarından yapılan ödemeler için irat 

hesaplaması yapılırken yatırılan prim ve katkı paylarına tekabül eden değer artışlarının 

(GVK’nın 75 ve Geçici 67. maddelerinde benzer türdeki menkul sermaye iratları için yapılan 

uygulamaya paralel olarak) irat sayılmaması gerekmektedir. Ancak bu önerinin döviz ve altına 
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dayalı sigorta ürünlerine yönelişi artıracağı dikkate alınarak konunun bütçe gelirleri açısından 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

2. Gider Vergileri Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Hayat sigortalarında poliçe sahiplerine, hayat sigortası poliçesi özelliğini korumak kaydı ile 

farklı branşlarda (işsizlik teminatı gibi) çeşitli ek teminatlar verilebilmektedir. Gider Vergileri 

Kanunu’nun 29’uncu maddesinin i bendi çerçevesinde, hayat sigortası poliçeleri üzerinden 

alınan paralar BSMV’den istisna tutulmuş olup verilen ek teminatlar nedeniyle lehe alınan 

paralara da aynı istisnanın tanınması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı, hayat sigortalarında 

poliçe sahiplerine isteğe bağlı olarak ek teminatlar (kazaen vefat teminatı, kaza/hastalık sonucu 

maluliyet teminatı, kaza sonucu tedavi masrafları teminatı, tehlikeli hastalıklar teminatı, 

gündelik hastane masrafları teminatı ve işsizlik teminatı) verilebildiğini ifade etmiş ve bunların 

dışındaki ek teminatlar nedeniyle lehe alınan paraların BSMV’den istisna edilmesi kapsam 

genişletici etki doğuracağı için olumsuz görüş bildirmiştir. 

Sigortacılık Kanunu’nun 15’inci maddesi uyarınca yurt dışında yaptırılabilen ihracata ait 

nakliye, hayat ve sağlık gibi bazı branşlardaki sigortaların yurt içinde yapılması durumunda 

bunlar için alınan primler BSMV’den istisna edilmiştir. Ancak yurt dışında yapılabilen ve halen 

BSMV kapsamında olan ve büyük kısmı yurt dışında yaptırılan sigortalar için yurt içinde 

yapılmasının teşviki amacıyla BSMV istisnası getirilmelidir. Böylece, prim ve reasüröre 

devredilen kısım üzerinden alınan komisyon gelirleri ülkemizde kalacaktır. Ancak Maliye 

Bakanlığı söz konusu sigortanın yurt dışında yapılmasını gerektiren koşulların esas belirleyici 

olduğunu belirterek tali olarak kalan BSMV istisnası hakkında olumsuz görüş bildirmiştir.  

Transit taşımacılık işlemlerinde KDV Kanunu ile KDV mükelleflerine tanınmakta olan 

istisnanın, transit taşımacılık işlerine yönelik poliçe düzenlemekte olan BSMV mükellefi 

sigorta şirketleri için de BSMV istisnası olarak tanımlanması gerekmektedir. Maliye Bakanlığı, 

BSMV’nin Türkiye’ye özgü bir vergilendirme olduğunu, KDV’den farklı olarak işlem 

sonrasında lehe alınan paraların vergi konusuna girdiğini, dolayısıyla indirim ve iade 

mekanizması bulunmadığını ifade ederek öneri hakkında olumsuz değerlendirmede 

bulunmuştur. 

3. KDV Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması gerekmektedir. KDV 

Kanunu’nun 17’inci maddesinin dördüncü fıkrasının e bendi uyarınca BSMV kapsamına giren 

işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin 
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işlemleri KDV’den istisnadır. Tüm işlemleri BSMV’nin konusuna giren emeklilik şirketlerinin, 

sigorta ve emeklilik aracıları ile yaptıkları sigorta ve emeklilik muamelelerine ilişkin işlemlerin 

de söz konusu istisna kapsamında olduğu belirtilmelidir. 

Sigorta aracılarının kendi aralarında yaptıkları iş paylaşımları nedeniyle birbirlerinden 

aldıkları komisyonlar, KDV Kanunu’nun lafzı nedeniyle KDV’den istisna tutulamamaktadır. 

Bu işlemlerin de KDV’den istisna tutulması sağlanmalıdır. 

4. Belediye Gelirleri Kanunu’nda aşağıdaki değişikliklerin yapılması 

gerekmektedir. Belediye Gelirleri Kanunu’nun Yangın Sigorta Vergisi (YSV) ile ilgili 

44’üncü maddesi uyarınca, mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi muamelelerini ertesi ayın 

yirminci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmekte ve 

hesaplanan vergiyi aynı sürede ödemektedir. Ancak bu durum bazı sorunlara yol açmaktadır. 

İptal edilen poliçelere ilişkin YSV’nin mahsup imkânı bulunmamaktadır (örneğin BSMV’de, 

bu imkân bulunmaktadır). İptal edilen poliçeler nedeniyle YSV’nin mahsubuna imkân 

tanınması gerekmektedir. Ayrıca, YSV Beyannameleri, sigortalanan kıymetin bulunduğu her 

belediyeye ayrı ayrı verilmekte ve bu durum iş yükü yaratmaktadır. Bunun yerine 

beyannamelerin İller Bankasına (mümkünse elektronik ortamda) beyan edilmesi ve ödenmesi 

veya sigorta şirketinin bağlı bulunduğu belediyeye toplam tutarın beyan edilmesi ve ödenmesi 

şeklinde olmalıdır. 

5. Damga Vergisi Kanunu’nda yapılması talep edilen/önerilen düzenlemeler: Sigorta 

ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım fonlarının kuruluşları dâhil her türlü işlemlerinde 

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak Damga Vergisi Kanunu’nun 

24’üncü maddesinde yer alan müteselsil sorumluluk nedeniyle, başka bir mükellef kurum ile 

yapılan sözleşmelerin damga vergisinin ödenmediği durumda sigorta veya emeklilik şirketi 

sorumlu olabilmektedir. Bu nedenle istisna maddesinin sigorta şirketi ile sigorta ve emeklilik 

aracıları arasında yapılan sözleşmeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. 

Ancak söz konusu kuruluşlar lehine tanınmış olan damga vergisi istisnalarının yeterli olduğu 

gerekçesiyle Maliye Bakanlığı bu öneriye karşı çıkmaktadır.   
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EK 5: SERMAYE PİYASASI KURUM VE ARAÇLARININ VERGİ SORUNLARINA 

İLİŞKİN ÖNERİLER  

1. Dayanak varlıkları aynı olan spot ve türev işlemlerde vergi eşitlenmelidir. Türev 

işlemlerden elde edilen gelirlerin, spot piyasalarda dayanak varlıklardan elde edilen gelirlerle 

eşit bir vergilemeye tabi tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, spot döviz ve altın 

işlemlerinde bireysel yatırımcılardan herhangi bir vergi alınmadığı dikkate alınarak; döviz, 

parite ve altına dayalı türev sözleşmelerde ve kaldıraçlı alım satım işlemlerinde stopaj oranının 

yüzde sıfır olacak şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.  

10 Şubat 2017 tarihinde SPK tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin bir 

düzenleme yapılmış olup bu konuda yeni bir düzenleme yapılması gündemde 

bulunmamaktadır. Ayrıca döviz, parite ve altına dayalı türev sözleşmelerde yapılması önerilen 

düzenleme hakkında, arbitraja yol açacağı gerekçesiyle Maliye Bakanlığınca olumsuz görüş 

bildirilmiştir. 

2. Arbitraj ve birbiriyle bağlantılı işlemlerde BSMV düzenlemesi gözden 

geçirilmelidir. 89 seri numaralı Gider Vergileri Genel Tebliği’nde yer alan arbitraj 

muameleleri arasında sayılabilmesi için sağlanması gereken şartlar düzenlenerek sermaye 

piyasasında yer alan farklı arbitraj uygulamaları 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 

29’uncu maddesinin (p) bendinde yer alan BSMV istisnasından yararlanmalıdır.  

5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı Kanunla borsa dışında yapılan türev 

işlemleri sonucu lehe kalan paralar BSMV’den istisna edilmiş olup bu konuda yeni bir 

düzenleme yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

3. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları pay senetleri: 13.11.2007 tarihli Resmi 

Gazetede yayımlanan 2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; tam mükellef gerçek kişi 

ve kurumların pay senedi alım satım kazançları üzerinden yapılacak stopaj oranı yüzde sıfır 

olarak belirlenmiş iken, Bakanlar Kurulu Kararı’nda menkul kıymet yatırım ortaklıkları pay 

senetlerinden elde edilen kazançlar için stopaj oranının yüzde 10 olarak uygulanmaya devam 

edileceği belirtilmek suretiyle pay senetleri arasında bir farklılık yaratılmıştır. Kolektif yatırım 

araçlarının gelişimini engellememek amacıyla, menkul kıymet yatırım ortaklıkları pay 

senetlerinin vergilendirilmesinde uygulanacak stopaj oranının, pay senetleri ile eşdeğer oranda, 

yüzde sıfır olarak belirlenmesi önerilmektedir. Ancak Maliye Bakanlığı söz konusu önerinin 

etkili bir teşvik aracı olmayacağını düşünmektedir. 
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4. Varant ve benzeri sertifikalardan elde edilen gelirler: Geçici 67’nci madde 

uygulamasında varant ve sertifikalar arasında ayrım yapılmaktadır. Tam ve dar mükellef gerçek 

kişi ve kurumlar tarafından, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde 

edilen gelirler için tevkifât oranı yüzde sıfır olarak belirlenmiştir. Sertifika gelirlerinin 

vergilendirilmesinin varantlar ile aynı şekilde yapılması önerilmektedir. 

5. Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna (GSYF) 

vergi kolaylıkları sağlanmalıdır. GVK’nın geçici 67’nci maddesi lafzında muafiyet tanınan 

yatırım fonları “menkul kıymetler yatırım fonları” olarak ifade edilmiştir.  

Söz konusu muafiyet sonrasında, sermaye piyasası mevzuatına GYF ve GSYF 

eklenmiştir. Ancak geçici 67’nci madde lafzı “menkul kıymetler yatırım fonları” şeklinde 

olduğu için bunların farklı vergileme rejimine tabi olması gerektiği yorumu yapılmaktadır.  

GYF’ler gayrimenkul stokunun alım satımı, kiralanması ve yönetiminin iyileştirilmesine 

yönelik kurumsal bir yapılanmayı ve gerçek değerleriyle işlem yapılmasını sağlamaktadır. 

Böylece, özellikle emsal değer oluşturması nedeniyle vergi denetimleri açısından kolaylık 

sağlamaktadır. Geçici 67’nci maddede hisse yoğun fonlara tanınan yüzde sıfır stopaj olanağının 

iki yıldan fazla elde tutulan GYF için de sağlanması, belirtilen katkıların daha etkin bir şekilde 

sağlanabilmesi için destek olacaktır. Benzer şekilde KDV Kanunu’nda iki tam yıl süreyle elde 

tutulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası 

uygulamasının GYF’ye yapılacak teslimlerde de uygulanması, gayrimenkul yatırımlarının GYF 

aracılığıyla yapılmasını özendirecek ve bu şekilde satışların gerçek değerler üzerinden 

yapılmasına katkı sağlayacaktır.61  

GSYF’ler ise büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yaparak ülkemizin yüksek katma 

değerli imalat/hizmet üretecek şirketlerinin finansman bulmasına ve kurumsallaşmasına destek 

sağlamaktadır. Bu sektörün büyümesi sonucu ortaya çıkacak kamu yararı nedeniyle GSYF 

katılma paylarına yatırım yapmış kişilerin kazançlarının istisna kapsamında olması gerektiği 

düşünülmektedir. Bu kapsamda, sermaye piyasasında gelişme ve derinleşmelere bağlı olarak 

ortaya çıkan farklı yatırım fonu tiplerini desteklemek açısından Geçici 67’nci maddede yer alan 

                                                           
61 535 sıra sayısıyla 22 Mart 2018’de TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan KDV Kanunu’nda değişiklik yapan yasa 

tasarısında, ikinci el taşınmaz ticareti yapan mükelleflerce mükellef olmayanlardan alınarak vasfında esaslı değişiklik 

yapılmaksızın satılan ikinci el taşınmazların tesliminde özel matrah uygulaması getirilmiştir. Bu işlemlerde matrah, ikinci el 

taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır. Diğer taraftan yasa tasarısında indirim konusu yapılamayan 

KDV’nin iade edilmesine ve yine devreden KDV’nin iade edilmesi ve süresinde iadesi yapılmayan KDV için idare tarafından 

faiz ödenmesi gibi düzenlemeler bulunmaktadır.  



117 

 

“menkul kıymetler yatırım fonları” ifadesi yerine “yatırım fonları” ifadesinin kullanılması 

gerekmektedir.  

Maliye Bakanlığı, GVK’nın Geçici 67.’inci maddesiyle menkul sermayeye ilişkin 

kazançların vergilendirildiğini; hisse yoğun menkul kıymetler yatırım fonlarının uygulanmakta 

olan ekonomi politikaları çerçevesinde diğer fonlardan ayrı değerlendirildiğini ifade etmiştir. 

Ancak finansal araçlara yatırım yapılması konusunda tek ve en önemli belirleyicinin vergi oranı 

olduğu düşüncesinden hareketle düzenleme yapılmasının uzun vadeli kurumsal ve bireysel 

yatırımları önemli ölçüde artırmayacağı ve vergi kaybına yol açacağı şeklinde değerlendirmede 

bulunarak bu politika hakkında olumsuz görüş bildirmiştir.  

6. Altyapı GYO’nun da kurumlar vergisinden istisna olduğu belirtilmelidir. 

KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan dört numaralı hüküm 

çerçevesinde GYF veya GYO kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Öte yandan, SPK’nın 

“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde, kamu, sosyal güvenlik 

kurumu, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından yürütülen tarım, sulama, 

madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, konut, kültür, 

kentsel ve kırsal altyapı, belediye hizmetleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştirme 

hizmetleri ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel idare altyapısı ve benzeri yatırım ve 

hizmetleri ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projeleri ve bunlara dayalı hakları portföyünde 

bulundurabilecek altyapı GYO tanımlanmıştır. Bu GYO tipi, ülkemizin önümüzdeki dönemde 

ihtiyaç duyduğu büyük altyapı projelerine (özellikle sukuk ihraçları yoluyla) finansman 

sağlaması amacıyla geliştirilmiştir. Ancak iş modeli gayrimenkul portföyü işletmek olan, 

sadece portföydeki gayrimenkul tiplerinin altyapı yatırımlarıyla sınırlı sayılmış olduğu altyapı 

GYO’ya ilişkin olarak, GİB’in KVK 1 seri numaralı Genel Tebliği’nde unvanı “altyapı GYO” 

olması nedeniyle KVK’nın 5’inci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan dört 

numaralı hüküm kapsamında istisna tanınamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu gerekçelerle 

altyapı GYO’nun da kurumlar vergisi istisnası kapsamında olduğu yönünde düzenleme 

yapılması gerekmektedir. 
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Altyapı GYO sürdürülebilir kalkınma perspektifi çerçevesinde, “11: Sürdürülebilir 

Şehirler ve Topluluklar” başlığı altındaki hedeflere ulaşılabilmesi için kaynak yaratılmasına 

da yardımcı olacaktır.62 

62 Hedef 11.6: 2030'a kadar, belediye atıkları ve diğer atıkların yönetimi ile hava kalitesine özel önem gösterilerek şehirlerde 

kişi başına düşen olumsuz çevresel etkilerin azaltılması gerekmektedir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi ancak bu tür yatırımların 

finansmanını sağlayacak modellerin geliştirilmesi yoluyla mümkün olabilecektir. 
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