
DPT - UZMANLIK TEZLERİ 

DÜNYADA MEVDUAT 

SİGORTASI UYGULAMALARI 
VE 

TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

"'s.MA T-A.İjVff 
Siüphua q 

y**- - - - * v X 

IO 
00 

2 c EYLÜL 1997 

• t- -V 



4^ba\ 
O-t 

Km \ YAYIN NO: DPT : 2481 
DPT / %  

DÜNYADA MEVDUAT 
SİGORTASI UYGULAMALARI 

VE 

TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

Berk MESUTOĞLU 
Uzmanlık Tezi 

YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
-3“ 

' "LAWA TEŞKİLATI 
• i,-v Vi YC •ÎN.Sİt’İipHUHÖ 
OO o ^bc/i ZûudSrlöğü 
vo ^-44 - .. 
cO d? <= EYLÜL 1997 



ISBN 975-19-1847-2 

Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 300 adet basılmıştır. 



TEŞEKKÜR 

Bu çalışmanın gerek hazırlık, gerekse değerlendirme 
aşamalarında yaptıkları anlayışlı ve yapıcı eleştiriler için Yıllık Programlar 
ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü Sn. Zafer YÜKSELER’e ve 
özellikle titiz değerlendirmeleri için Daire Başkanım Sn. Mustafa 
TOKGÖZ’e teşekkür ederim. 

Savunma öncesi yaptığımız tartışmalar neredeyse tezin 
hazırlanması kadar öğretici ve ilginç oldu. Bu tartışmalarda usanmadan yer 
alan Planlama Uzmanı arkadaşlarım Sn. Yasemin TÜRKER, Sn. A. Sema 
GÜRLER, Sn. Memduh A. AKÇAY ve N. Kamuran MALATYALI’yı ve 
İstanbul Kütüphanelerinde ulaştığı kaynaklar ile çalışmamı zenginleştiren 
değerli dostum Sn. Halim ÖZATAN’ı burada anmalıyım. Ayrıca basım 
öncesi yaptığı düzeltmeler için sevgili A. Yağmur AKBULUT’a da teşekkür 
ederim. 

Son olarak, uzun bir süre alan hazırlık çalışmaları sırasında 
sağladıkları manevi destek için başta ailem olmak üzere, oda arkadaşım Sn. 
M. Kağan SAYGILI ve diğer arkadaşlarıma minnet borçlu olduğumu 
belirtmek isterim. 



İÇİNDEKİLER 

Sayfa No: 

KISALTMALAR VI 

GİRİŞ 1 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. BANKACILIKTA GÜVENİN TESİS EDİLMESİ VE MEVDUAT 
SİGORTASI 3 

1.1. Bankacılıkta Güven Artırıcı Düzenlemeler 3 

1.2. Mevduat Sigortası 5 
1.2.1. Mevduat Sigortasının Tanımı ve Gerekliliği 5 
1.2.2. Mevduat Sigortasının Tarihçesi 8 

1.2.2.1. ABD Federal Mevduat Sigortası Sisteminin 
Tarihçesi ve Genel Özellikleri 9 

1.2.3. Mevduat Sigortasının Olumsuz Etkileri ve Sigortaya 
Yöneltilen Eleştiriler 16 
1.2.3.1. Mevduat Sigortasının Olumsuz Yönleri ve 

Etkileri 16 

1.2.3.2. Mevduat Sigortasına Yöneltilen Eleştiriler  21 
1.2.3.3. Çözüm Önerileri 23 

İKİNCİ BÖLÜM 

2. DÜNYADA MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMALARI  28 

2.1. Kurumsallaşmış Mevduat Sigortası ve Mevduatın Zımnen 
Korunması 29 

2.2. Mevduat Sigortasının İşletilmesi 32 
2.3. Mevduat Sigortasının Finansmanı 35 

2.3.1. Sigortanın Finansman Şekilleri 35 
2.3.2. Sigorta Finansmanında Fon Uygulaması  36 
2.3.3. Tek Fon, Birden Fazla Fon  37 
2.3.4. Fonun Büyüklüğü 38 
2.3.5. Fon Birikimlerinin Değerlendirilmesi 39 

II 



2.4. Fon Finansmanında Prim Uygulaması 41 
2.4.1. Prim Matrahı 41 
2.4.2. Sabit ve Değişken Prim Uygulamaları 42 
2.4.3. Prim Oranının Seviyesi 43 

2.5. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Sigorta Sistemleri 45 
2.6. Koruma Kapsamındaki Kuruluşlar 47 
2.7. Koruma Kapsamındaki Mevduat Türleri ve Miktarı 47 

2.7.1. Korunacak Mevduat Tipinin Belirlenmesi 47 
2.7.2. Koruma Miktarının Belirlenmesi 51 

2.8. Sigorta Kapsamına Girişin ve Sigortadan Çıkışın Düzenlenmesi 54 
2.8.1. Üyeliğe Giriş 54 
2.8.2. Sigortanın Sona Ermesi 55 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. AVRUPA BİRLİĞİNDE MEVDUAT SİGORTASI 59 

3.1. Avrupa Birliğinde Bankacılık Mevzuatının Temel İlkeleri ve 
Yöntemleri 60 

3.2. Avrupa Birliği Tarafından Bankacılık Alanında Benimsenen 
Hükümler 62 

3.2.1. Banka Hizmetlerine Erişim ve Kredi Kurumlarının Yapısı ....62 
3.2.2. Muhasebe Kuralları 62 

3.2.3. İhtiyat Standartları 63 
3.2.4. Gözetim Yöntemleri 64 

3.3. Avrupa Birliği Bankacılık Mevzuatında Müşterinin 
Korunmasına ve Mevduat Sigortasına İlişkin Düzenlemeler 64 
3.3.1 Topluluk’ta Mevduat Garantisi Sistemlerinin Kurulmasına 

İlişkin 22.12.1986 Tarih ve 87/63/EEC Sayılı Tavsiye 
Kararı 65 

3.3.2.Mevduat Garanti Sistemlerine İlişkin 30.5.1994 Tarih ve 
94/19/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi 66 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. TÜRKİYE’DE MEVDUAT SİGORTASI 69 

4.1. Türk Bankacılık Sektörünün Genel Özellikleri 69 
4.2. Türkiye’de Mevduat Sahiplerini Korumaya Yönelik Başlıca 
Önlemler 72 

III 



4.3. Türkiye’de Mevduat Sigortasının Kısa Tarihçesi 73 
4.4. Türkiye’de Mevduat Sigortasının Mevcut Durumu  75 

4.4.1. Sigortanın Esasları 75 
4.4.2. TMSF’nun İşleyişi  75 
4.4.3. TMSF’nun Kaynak ve Harcamaları  81 
4.4.4. TMSF’nun Özellikleri ve Mali Statüsü  82 
4.4.5. Koruma Kapsamı ve Fon Priminin Gelişimi  84 
4.4.6. Sigortanın Sağladığı Koruma 91 

4.5. Bugüne Kadar Yapılan Ödemeler ve İşlemler 94 
4.5.1. TMSF Öncesi Dönemde İflas Eden Bankalar 94 
4.5.2. 1983-1993 Dönemi 95 
4.5.3. 1994 ve Sonrası 96 

4.6. Türkiye’deki Mevduat Sigortasının Değerlendirmesi 98 
4.7. Türkiye için Yeni Bir Mevduat Sigortası Önerisi 104 

SONUÇ 113 

ABSTRACT 118 

KAYNAKLAR 120 

IV 



TABLO LİSTESİ 

Sayfa No: 

Tablo : 1 ABD’de Riske Dayalı Mevduat Sigortası Primleri 15 

Tablo : 2 Bazı Ülkelerde Mevduat Sigortası Koruma Miktarları 53 
Tablo : 3 Kurumsal Özellikleri İtibariyle Bazı Ülkelerde Mevduat 

Sigortası Sistemleri 57 

Tablo : 4 Üyelik ve Koruma Kapsamı açısından Bazı Ülkelerde 
Mevduat Sigortası Sistemleri  58 

Tablo : 5 Yıl Sonları İtibariyle TMSF Kaynak ve Harcamaları 
(Kümülatif) 83 

Tablo : 6 Türkiye’de Mevduat Sigortası Kapsamının ve Fon 

Priminin Gelişimi (1984-1996)  87 

Tablo : 7 Yıl Sonları İtibariyle Koruma Kapsamındaki TL Cinsinden 
Tasarruf Mevduatı 92 

Tablo : 8 Yıl Sonları İtibariyle TMSF’nun Potansiyel 

Yükümlülükleri Karşılama Oranları (%)  93 
Tablo : 9 1994 Yılında İflas Eden Bankalara TMSF’ndan 

1995 Yılı Sonuna Kadar Yapılan Ödemeler 97 
Tablo :10 Türk Bankacılık Sektöründe 1980-1995 Döneminde Banka 

Türleri İtibariyle Bazı Rasyolar (%) 101 

Tablo :11 1994 Yılı Sonu İtibariyle Mevduat Bankalarına İlişkin 
Bazı Değerler 107 

V 



KISALTMALAR 

AB : Avrupa Birliği 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

a.g.e. : adı geçen eser 

a.g.m. : adı geçen makale 
b.b. : bilgi bulunamadı 

bkz. : bakınız 

BIF : Bank Insurance Fund 

C : Cilt 

CAMEL : Capital, Asset quality, Management, Earnings, 

Liquidity 

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı 
DTH : Döviz Tevdiat Flesabı 

ECU : European Currency Unit 
FED : Federal Reserve Bank 

FDIC : Federal Deposit Insurance Corporation 

GSMF1 : Gayri Safı Milli Hasıla 

IDPS : Implicit Deposit Protection System 

KHK : Kanun Hükmünde Kararname 

KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü 
MS : Mevduat Sertifikası 

MGK : Mevduat Garanti Kurulu 

OJ : Official Journal 

RG : Resmi Gazete 

SAIF : Saving & Loan Association Insurance Fund 

TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

V : Cilt 

VI 



GİRİŞ 

Bankalar, tasarrufların yatırıma dönüştürülmesinde aracılık yapan 
kuruluşlardır. Tasarrufların teşvik edilerek yatırımlara kanalize edilmesi sürecinin 

herhangi bir nedenle sekteye uğraması, ekonomik istikrarı ciddi bir biçimde tehdit 

edecek, ekonomik hayatın dayandığı ödemeler sisteminin bir an için bile 

aksaması toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumun farkında 

olan devletler bankacılık sektöründe ayrıntılı yasal ve idari düzenlemelere 

gitmişler, sektörü dikkatle izleyip kontrol ederek kriz belirtilerinin ortaya çıkması 

halinde müdahale yoluna başvurmuşlardır. “Önleyici” ve “giderici” olarak 
nitelendirilebilecek bu tedbirler arasında “mevduat sigortası”, düşünce ve 
uygulama olarak eski bir geçmişe sahip olmakla beraber bankacılık alanında 

güveni tesis etmenin en yeni yöntemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mevduat sigortası, son yıllarda gerek dünyada gerekse Türkiye’de 
tartışılan bir konu olmuştur. 1980’li yıllarda özellikle ABD’de, bankaların ve 

tasarruf-kredi kuruluşlarının yaşadıkları sıkıntılar, dikkatleri yeniden mevduat 

sigortasına çevirmiş, mevduatın sigorta edilip edilmeyeceği, eğer edilecekse bu 

sigortanın ne şekilde işleyeceği sorusu üzerinde durulmasına yol açmıştır. ABD 

için bu tartışmaların kuramsal sonucu mevduat sigortası konusundaki literatürün 
hızla genişlemesi olurken, pratik sonucu ise 1993 yılında riske dayalı 

fıyatlandırmayı esas alan bir sigorta sistemine geçilmesi ve bankaların mali 

bünyelerinin daha sıkı bir şekilde takip edilmesi olmuştur. 

Öte yandan, Türkiye’de mevduatın korunmasına ilişkin olarak 1930’lara 

kadar geri giden kimi düzenlemeler bulunmakla birlikte, kurumsallaşmış sigorta 

uygulaması 1960 yılında başlatılmış, bu konudaki son temel düzenleme 1983 
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yılında yapılmıştır. Şu an uygulanmakta olan Tasarruf Mevduatı Sigortası 
sisteminde, 1994 yılında yaşanan derin ekonomik krizin etkilerini gidermek 
amacıyla önce sigorta kapsamı genişletilmiş, ardından da tüm tasarruf mevduatı, 
faizleri ile birlikte koruma kapsamına alınmıştır. Ayrıca, yine 1994’de, sermaye 

yeterliliği kriterine dayandırılmış bir prim sistemine geçilmiştir Son yıllarda, 
mevcut sistemin önemli aksaklıklarının olduğu ve bu nedenle bir “düzeltime” tabi 

tutulması gerektiği sık sık tekrarlanmaktadır. Nitekim, 7. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, bankacılık sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için gerekli 

düzenlemelerin yapılacağı belirtildikten sonra, mevduat garanti kapsamının 

daraltılacağı ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yeniden yapılandırılacağı 

ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; dünyadaki ve Türkiye’deki mevduat sigortası 

uygulamalarını inceleyerek değişik mevduat sigortası sistemlerinin genel 
özelliklerini ve yönelimlerini saptamak, bu çerçevede Avrupa Birliğinin 

geliştirdiği standartları da gözönünde tutarak Türkiye için önerilerde bulunmaktır. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak 
mevduat sigortası üzerinde durulacaktır. Sigortanın tanımı ve uygulanma 

nedenleri, tarihçesi, yarattığı ileri sürülen ve gözlenen olumlu ve olumsuz etkileri, 
sigortaya yöneltilen eleştiriler bu bölümün ana başlıklarını oluşturmaktadır. İkinci 

bölümde, çeşitli mevduat sigortası uygulamaları üzerinde durulacaktır. Bu 
bölümde ülkeleri tek tek ele almak yerine, konu, çeşitli uygulamalar açısından 

incelenecek, yeri geldikçe ülke örnekleri verilecektir. Üçüncü bölüm Avrupa 
Birliğinin kurmaya çalıştığı mevduat sigortası sistemini incelemektedir. 

Dördüncü ve son bölümde ise Türkiye ele alınacaktır. Türk Bankacılık 

sektörünün genel özellikleri, mevduat sigortasının Türkiye’deki tarihçesi, 

gelişimi, mevcut durumu, Türkiye’ye yönelik genel gözlem, değerlendirme ve 
öneriler bu bölümün konularını oluşturmaktadır. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

BANKACILIKTA GÜVENİN TESİS EDİLMESİ VE 

MEVDUAT SİGORTASI 

1.1. BANKACILIKTA GÜVEN ARTIRICI DÜZENLEMELER 

Bankaların risklere karşı korunması ekonominin bütünü için önem 

taşımaktadır. Çünkü tasarruf ve kredi sistemindeki kriz tüm ekonomiyi 

etkilemekte, onarılması güç zararlara yol açmaktadır. Bankaların karşı karşıya 

oldukları riskler; teknolojik gelişmeler, yeni fmansal araçlar ve artan rekabet ile 

daha da çoğalmış çeşitlilik kazanmıştır. Kredi, likidite, döviz kuru, faiz, 
dolandırıcılık ve sahtecilik riskleri, siyasi ve teknolojik riskler bankaları ve diğer 

fmansal kurumlan tehdit eden başlıca riskler olmaktadır. Bu risklere maruz kalan 

kuruluşun düşeceği zorluk, dinamik bir yapı gösteren mali piyasalarda bulaşıcı 

(contagious) bir etki yapabilecek, bu da ekonominin bütününü olumsuz yönde 

etkileyecektir. Çünkü; 

-Bankalar ödemeler sisteminin temel taşlarıdır. Çağımızın gelişmiş 

bankacılık sisteminde her gün yüzmilyarlarca dolar para, nakdi ve kaydi şekilde 

el değiştirmekte, bu hızlı hareket, bankacılık sistemi sayesinde 

gerçekleşebilmektedir. Bu bakımdan bankacılık sistemini ekonominin dolaşım 

sistemine benzetmek mümkündür. Dolaşımın hiçbir aksama olmadan 

gerçekleşmesi gerekir. Bir veya birkaç bankanın ödeme gücünü kaybetmesi diğer 

bankaları da etkileyebilecek, kısa sürede tüm sektör ve ekonomi adeta felç 

olacaktır. 

-Bankalar tasarrufları etkilerler. Dolayısıyla yatırımlar ve büyüme 

üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. 
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-Bankalar finansal aracılar olarak kaynakların etkin dağılımında 

rol oynarlar. Finansal aracılık geliştikçe ve etkinleştikçe kaynakların istendiği 

anda, istendiği yerde ve istendiği biçimde kullanılması sağlanır. 

-Bankalar kaydi para yaratma işlevleriyle de ekonomiye kaynak 

sağlamaktadırlar. Bankalara yatırılan tasarrufların kredi oiarak verildiği, ancak 

kredi kullananların krediyi nakit olarak çekmediği, çek veya benzeri banka 

araçları ile kullandığı düşünülürse, ekonomik sistemde yeni kullanım imkanları 
yaratıldığı görülmektedir. 

İşte bu nedenlerle bankacılık sektörü belki de diğer sektörlerde olmadığı 
kadar ayrıntılı, kapsamlı ve çabuk değişen düzenlemelere konu olmuştur. Kanun 
koyucular ve daha alt seviyedeki düzenleyiciler bankacılık alanında istikrarı 

temin amacıyla genellikle iki tür tedbir almaktadırlar: 

(1) mali bünyeyi güçlü tutmayı amaçlayan düzenlemeler (önleyici 
tedbirler), 

(2) zayıflayan mali bünyeyi güçlendirmeyi veya zayıflamanın yarattığı 
etkileri telafi etmeyi amaçlayan tedbirler (giderici tedbirler). 

Mali bünyeyi güçlü tutmaya yönelik tedbirler her bankaya kuruluşundan 

başlayarak uygulanan devamlı ve olağan tedbirlerdir. Özkavnağm güçlü 
tutulması, ek yedek akçe ayrılması, mevduat faizlerine tavan getirilmesi, kredi 

riskinin dağıtılması ve özkaynak ile kredi ve kaynak tahsisleri arasında ilişki 
kurulması, kamuyu aydınlatma ilkesinin kapsamlarının ve etki alanlarının 

genişletilmesi, uzmanlardan oluşan kamusal bir dış denetim kuruluşunun bankayı 

bütün işlemleri açısından gözetim ve denetim altında tutması, banka sahiplerinin 
yüksek teminatlar yatırmaları ve yöneticilerle birlikte bankayla işlem yapma 
yasağına tabi olmaları gibi tedbirler böyledir. 

Giderici tedbirler ise, bankacılık alanında ortaya çıkan istikrarsızlıkları 
gidermek amacıyla alınan ilave tedbirleri ve müdahaleleri kapsamaktadır. Bu 

4 



tedbirler arasında; bankaların kendi aralarında takas odaları (clearing houses) gibi 

yardım mekanizmaları oluşturmaları, son borç verme mercii (lender of last resort) 

olan merkez bankasına başvurulması, büyük fınansal kuruluşların batmaması için 

hükümet garantisi verilmesi (too big to fail doctrine), mevduat ödemelerinin 

askıya alınması (suspending convertibility of deposits), mali bünyesi zayıflayan 

bankalara müdahale edilmesi, mali destek sağlanması (financial assistance) ve 

asıl konumuzu oluşturan mevduat sigortası (deposit insurance) bulunmaktadır1. 
Bu tedbirler, kriz sırasında devreye sokulan tedbirler olmakla beraber yarattıkları 

psikolojik etki ile bankalar için kriz önleyici bir rol de oynamaktadır. 

1.2. MEVDUAT SİGORTASI 

1.2.1. Mevduat Sigortasının Tanımı ve Gerekliliği 

Bankaların likit olmayan aktiflerini son derece likit ve her an çekilmeye 

hazır mevduatla (pasifle) finanse etmeleri kendileri için bir iflas olasılığını sürekli 

gündemde tutmaktadır. Bu bakımdan mudilerin, mevduatları konusunda endişeye 
kapılarak bankalara hücum etmeleri (bank run), bankaları zor duruma düşürmekte 
ve ekonominin bütünü için olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu paniği önleme 
konusunda geliştirilen yöntemler arasında en gelişmiş ve en kurumsallaşmış olanı 

mevudat sigortası yöntemidir. 

Mevduat sigortası en genel anlamda; tasarruf sahiplerinin finansal 
kuruluşlara yatırdıkları tasarrufların tamamen ya da kısmen güvence altına 
alınması olarak tanımlanabilir. 

M. J. Flannery, mevduat sigortasını; kayıp riskinin banka mudileri 
üzerinden alınarak, bu tür riskleri daha iyi analiz ve absorbe ettiğine inanılan 

devlete ya da bu amaçla kurulmuş özel kurumlara transfer edilmesi olarak 

1 Philip H. DYBV1G: "Remarks on Banking and Deposit Insurance”, Federal Reserve Bank of 
St. Louis Review. V.75, No. 1. January / February 1993, s. 22 

5 



tanımlamıştır2. Gerçekten de mudilerin genelde bankaları izleme ve 
değerlendirme şansları bulunmamakta, bu bakımdan mudi ile banka arasında 

bilgi, karını gözetme gücü ve kredibilite açısından önemli bir eşitsizlik 
(asymmetry) bulunmaktadır. 

M. K. Lewis ve K. T. Davis ise; bilinen basit sigortadan farklı olarak 

mevduat sigortasında temel amacın, mudilerin tasarruflarını bulundurdukları 
kurumun batmasından sonra uğradıkları zararların telafi edilmesi değil, bankalara 

olan güvenin sürdürülerek bankaların faaliyetlerini devam ettirmelerinin 
sağlanması olduğunu ifade etmişlerdir5. 

ABD’de, federal mevduat sigortasının kuruluşu aşamasında yapılan 

tartışmalarda mevduatın sigortalanmasından yana olanlar "ekonomide pek çok 

mal sigortalandığına göre, bankalarda tutulan bir mal olan mevduatın da 

sigortalanması doğaldır” görüşünü savunmuşlardır. Onlara göre, sigorta riskinin 
dağıtılması ilkesi pekala banka mevduatına da uygulanabilir. Burada temel fikir 

riskin çeşitlendirilmesi ve kaybın yayılmasıdır4. 

Mevduat sigortasından yana olanların ileri sürdüğü görüşlerden birisi de; 

devletin, uyguladığı politikalarla, banka krizlerinin önemli bir kaynağını 

oluşturduğudur5. Daha çok devlet tarafından işletilen bir sigortadan yana 
olanların ileri sürdüğü bu görüşe göre, devlet, iyi işletemediği ekonomik sistem 

nedeniyle bu sistem içinde faaliyet gösterenlere karşı sorumlu olmalıdır. 

1 C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN: "Mevduat Sigortası", İktisat İşletme ve Fiııans Dergisi. Mayıs 
1996. S.122, s.45 (M. J. FLANNERY: "Deposit Insurance" in (eds) Newman. P.. Milgate. M. 
and Eatwell, J. The New Palgrave Dictionary of Money & Finance. The Macmillan Press 
Limited London, The Stockton Press New York 1994'den aktarma) 

3 C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN: a.g.m.. s.45 (M. K. LEWIS ve K. T. DAVIS: Domestic and 
International Banking. Publisher Philip Allan. 1987'den aktarma) 
4 Mark D. FLOOD: "The Great Deposit Insurance Debate". Federal Reserve Bank of St. Louis 
Review, July / August 1992. s.57 
5 Mehmet Baha KARAN: “Tasarruf Mevduatı Sigorta Sisteminde Yeni Yaklaşımlar", İktisat 
İşletme ve Finans Dergisi, Mayıs / Haziran 1994. S.98-99. s.76-77 
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Son olarak M. J. B. Hail, mevduat sigortasının hedeflerini, tüketicinin 

korunması ve mali istikrarın sürdürülmesi olarak tanımlamıştır6. 

Bu tanımlar ve açıklamalar ışığında mevduat sigortasından beklenen üç 

temel yarar şu şekilde sıralanabilir: 

-Bankacılık sektöründe paniği ve bunun yaratacağı hızlı ve yaygın 
mevduat çekilişini önlemek, 

-Ülkedeki mali sektörde güven ve istikrar tesis ederek finansal aracılığı 
geliştirmek, bu yolla tasarrufları buna bağlı olarak da yatırımları ve büyümeyi 
teşvik etmek, 

-Tasarrufunu yatırdığı bankayı ve genel olarak mali kesimi yakından 

izleme imkanından yoksun olan küçük mevduat sahiplerini korumak. 

Görüldüğü gibi, mevduat sigortasından beklenen temel yarar; banka 

iflaslarının, banka ve mudi ölçeğinde (mikro) ve ülke ekonomisi ölçeğinde 
(makro) yaratacağı dışsal eksi ekonomi (diseconomy) etkisini azaltmaktır. 

Avrupa Topluluğu Komisyonunun bir tavsiye kararında belirtildiği gibi, banka 

sisteminden mevduatın birdenbire çekilmeye başlamasının topluma olan 

ekonomik maliyeti, mevduat sigortası sisteminin varlığından dolayı eklenecek 

maliyetler ya da istenmeyen etkilerden daha büyük olacaktır7. “Ekonomik yarar” 
olarak adlandırılabilecek bu yararı yanında, mevduat sigortasının genellikle daha 

az vurgulanan bir yararı da orta ve düşük gelirli mudileri korumayı ifade eden 

“toplumsal yarar”ıdır. Gerekli olup olmadığı yönündeki tartışmalara rağmen, 
mevduat sigortası, dünyanın pek çok ülkesinde, öncelik verilen yarara bağlı 

olarak çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. 

Bu noktada, literatürde yaygın biçimde kullanılan mevduat garantisi 

(deposit guaranty) terimi üzerinde de durulmalıdır. Amerika’da FDIC (Amerikan 

" C. Coşkun KÜÇÜK.ÖZMEN: a.g.m., s.45 (M.J.B. HALL: Handbook of Banking Regulation 
and Supervision. Second Edition, Woodhead-Faulkner, 1993’den aktarma) 

Commission of the European Communities: “Proposal for a Council Directive on Denosit- 
guarantee Schemes". COM(92) 188 final - SYN 415, Brussels, 4 June 1992 

7 



Federal Mevduat Sigortası Kurumu - Federal Deposit Insurance Corporation)’nin 

kurulması aşamasında, sisteme verilecek isim de tartışma konusu olmuştur. 

Sigortaya muhalif olanlar daha önce eyaletler düzeyinde uygulanan ve genelde 

başarısız olan “garanti” sistemlerini çağrıştırmak amacıyla mevduat garantisi 
terimini tercih etmişler, ancak sistem mevduat sigortası adını almıştır. Her iki 
terimi tanımlamak isteyen FDIC, garantinin. Amerikan hükümetinin batan 

bankalardaki mevduat kayıplarını karşılama vaadi olduğunu, sigortanın ise 

bağımsız özel bir fondan yapılan ödeme anlamına geldiğini ifade etmiştir. 

Günümüzde de bu iki terim arasında genel kabul görmüş bir ayrım bulunmamakta 

ve terimler birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Bu çalışmada da kimi zaman 
sigorta, kimi zaman da garanti terimi kullanılacaktır. 

1.2.2. Mevduat Sigortasının Tarihçesi 

İlk mevduat sigortası uygulamasının yüzyıllar öncesinde Çin'de 

görüldüğü ifade ediliyorsa da8, bugünkü anlamında ilk mevduat sigortası 1829 
yılında, New York eyaletindeki ticari bankaların borç senedi ihraçlarını ve 

mevduatlarını güvence altına almak için uygulanmıştır^. 

ABD’de 19. ve 20. yüzyılda eyaletler (federe devletler) seviyesindeki 

bazı uygulamalar yanında, mevduat sigortasının ulusal düzeydeki ilk uygulanışı 

1924 yılında Çekoslovakya’da gerçekleştirilmiştir. Ardından, 1930' ların 
başlarında yaşanan büyük ekonomik krizin etkisiyle 1933 yılında ABD'de 

Federal Mevduat Sigortası Kurumu (Federal Deposit Insurance Corporation, 
FDIC) kurulmuştur. Gerek sigorta ile ilgili yasal düzenlemeler yapılırken, gerekse 

daha sonra, mevduat sisteminin gerekliliği, yarattığı veya yaratacağı olumlu- 

olumsuz etkiler ABD’de yoğun biçimde tartışılmıştır. II. Dünya Savaşının 

8 Mehmet Baha KARAN: a.g.m., s.75 
9 Serpil CANBAŞ ve Cengiz EROL: Mevduat Sigortası Dünva'da ve Türkiye'de Uygulama 
Yöntemleri. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları. No: 135. Ankara 1985, s.2 (lan Me CARTHY: 
Deposit Insurance: A Survey, Central Banking Service. International Monetary Fund. April 
1979, s.l’den aktarma); C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN: a.g.m.. s.44 



ardından nisbeten istikrarlı bir bankacılık dönemi yaşayan dünyada, 1970’lere 

kadar mevduat sigortasına büyük ölçüde ihtiyaç duyulmamış, ancak 1970’lerin 

getirdiği istikrarsızlıklar, izleyen yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok 
ülkede mevduat sigortası sistemlerinin kurulmasında etkili olmuştur. Bu 

gelişmede, ABD’deki uygulamanın başarısı da rol oynamıştır. Öte yandan, 
ABD’de 1993’den bu yana, literatürde çok tartışılan riske dayalı prim sistemi 

uygulanmaktadır. Bu nedenlerle, özel bir önemi olan ABD örneğinin tarihçesi ile 

genel özellikleri üzerinde durulmasında yarar görülmektedir. 

I.2.2.I. ABD Federal Mevduat Sigortası Sisteminin Tarihçesi ve 
Genel Özellikleri 

Tarihçe 

ABD’de mevduat sigortası uygulaması, ulusal düzeyde 1934 yılında 
başlamış olmakla beraber, bankacılık tarihi uzmanı Carter Golembe’in de 

belirttiği gibi, bu ülke için yeni bir görüş ve uygulama değildi10. 

19. yüzyıl Amerika’sında bankalar, kısa dönemli kredi, bir anlamda 

işletme kredisi sağlayan kuruluşlar olarak görülüyorlardı (real bills doctrine). Bu 

anlayış çerçevesinde, pek çok eyalette kabul edilen serbest bankacılık kanunları 

(free banking chartering laws) ile, isteyen herkes belli bir sermaye yeterliliğini 

sağladıktan sonra banka kurma hakkına sahip olmaktaydı". Oysa 20. yüzyılda, 
orta ve uzun vadeli kredi talep eden dev şirketler ortaya çıkmış, hanehalkları, ev 
almak, çocukların eğitim masraflarını karşılamak gibi uzun vadeli planlara 

girişmişlerdir. ABD’de bankacılık sektörü ise, bankacılık faaliyetlerine getirilen 

coğrafya ve hizmet alanı sınırlamaları nedeniyle bu gelişmeleri takip 

edememiştir. Bankaların şubelerini artırmalarını, verdikleri hizmetleri 
çeşitlendirmelerini engelleyen bu düzenlemeler sonucunda bankaların fınansal 

10 Eugene WHITE: a.g.e.. s.4 
" George J. BENSTON: "Federal Regulation of Banking”, Journal of Bank Research, W'inter 
1983. s.216-220 

9 



sektördeki ağırlığı giderek azalmıştır12. Bu durum, bankaların değişen ihtiyaçlara 
uyum gösterme ve dışsal şoklara dayanma yeteneklerini zayıflatmıştır. Almanya, 

İngiltere, İsviçre ve Kanada’nın ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmiş 
bankacılık sistemlerinin yanında, Amerikan bankacılığının temel özelliği, petrol 

ve tarım gibi belli alanlara, belli ürünlere bağımlı (one-crop problem), tek şubeli 
kırsal bankacılık olmuştur1’. 

Tek şubeli bankaları ekonomik sonullardan ve iflaslardan korumak, 

böylece istikrarı temin etmek amacıyla 1829-1917 yılları arasında 14 eyalette 

mevduat sigortası sistemleri kurulduğu görülmektedir14. Bu eyaletler tek şubeli 
bankacılığı benimsemiş eyaletler olarak bankacılık sistemlerini istikrara 

kavuşturmak isterlerken, diğer eyaletler, Kanada ve İskoçya’daki şube bankacılığı 
sistemini benimsediklerinden mevduat sigortasına ihtiyaç duymamışlardır. 

Bu arada, federal düzeyde bir koruma sistemi önerisi Kongreye ilk kez 

1886 yılında gelmiş, 1886-1933 döneminde 150’ye yakın sistem önerisi 

Kongreye sunulmuştur. Bu önerilerin temel özelliği, federal düzeyde riskin 

çapraz paylaşımının sağlanması idi; yani iflas riskinin yüksek olduğu eyaletler 
sigortadan bu riskin düşük olduğu eyaletlerin zararına yararlanacaklardı. Bu 

bakımdan, tek şubeli bankacılığı benimsemiş eyaletlerin Kongre temsilcileri için 

bu öneriler hayli çekiciydi. Buna karşılık, bankacılığın şube bankacılığı şeklinde 

geliştiği ve verilen hizmet açısından çeşitlendiği eyalet temsilcileri de federal 

12 Eugene WHITE: Deposit Insurance. The World Bank Policy Research Department. No. 1541. 
November 1995, s.l ; Örneğin ABD’de 1900 yılında bankalar sektördeki varlıkların 2/3'ünü 
ellerinde tutarlarken, 1990'lı yıllarda bu oran 1/3‘e düşmüştür. 
13 Mitchell BERLIN, Anthony SAUNDERS ve Gregory F. UDELL: "Deposit Insurance 
Reform: What Are The Issues and What Needs To Be Fixed?", Journal of Banking and 
Finance. 15, 1991, s.737 ; Mark D. FLOOD: a.g.m.(1992). s.59 
14 Bu eyaletlerden New York, Vermont, Michigan, Indiana, Ohio ve Iowa İç Savaş öncesinde: 
Oklahoma. Texas, Kansas, Nebraska, Güney Dakota, Kuzey Dakota. Washington ve 
Mississippi de İç Savaş sonrasında kendi sistemlerini kurmuşlardır. Savaş öncesi 
deneyimlerden Indiana, Ohio ve Iowa sistemleri bankalar arasında bir karşılıklı gözetim-kontrol 
mekanizması kurmuş ve başarılı olmuştur. Diğerleri ise bunu sağlayamamış ve eyaletlerin 
gevşek denetimlerinin de etkisi ile çökmüşlerdir. Savaş sonrasında 1907 bankacılık krizi ile 
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sigortaya şiddetle muhalefet ediyorlardı. Böylece, 1933’e kadar bu iki grup 
biribirini dengelemiş ve federal düzeyde bir mevduat sigortası sisteminin 

kurulması sağlanamamıştır. 

Bankacılık sisteminin 1933’de girdiği kriz yalnızca bu dönemin 

olağanüstü koşullarından değil tarımsal gelirlerdeki düşüşün yanında bankacılık 

sisteminin yukarıda tasvir edilen yapısal zayıflıklarından, mevduat sigortasının 

bulunmayışından, birtakım söylentilere bağlı olarak artan panikten ve Federal 
Merkez Bankasının etkili önlemler almaktaki başarısızlığından kaynaklanmıştır15. 

1933 krizi ile banka iflasları yayılmaya ve ödeme sistemi aksamaya 

başlayınca bazı eyaletler bankalar için “tatil” (bank holidays) ilan etme yoluna 
gitmişlerdir. Bankaların tatil edilmesi yoğun para çekilişini ve iflasları önlemenin 

bir yolu olarak görülmüştür16. Sonunda 6 Mart 1933’de Başkan Roosevelt ulusal 
banka tatili ilan etmek zorunda kalmış, beş gün süren tatilin ardından yalnızca, 

toplam mevduatı 23 milyar doları bulan en güçlü 12 bin bankaya açılma izni 
verilmiştir. Diğer, 3 milyar dolar mevduat sahibi 5 bin banka ise lisansları iptal 

edildiğinden açılamamıştır. Bankacılık krizinde, yarısı mudilerin, geri kalanı da 

hissedar ve alacaklıların olmak üzere 2,5 milyar dolar kayıp oluşmuştur. Daha 

önce de ABD bankacılık sisteminde kayıplar yaşanmış ancak, bunlar sınırlı ve 

ılımlı olmuştur. 1933’de ise çok daha yaygın kayıplar yaşanmış, kayba 

uğramayanlar dahi kendilerini tehdit altında görmüşler, krizin kurbanları arasında 

yer alan bankerler kayıpların sorumluları olarak suçlanmıştır. 

Bu gelişmeler karşısında, Kongre’de sigortaya ilişkin hararetli tartışmalar 

yapılmış, Kongre üyeleri mevduat sigortasına ilişkin istismar ve ters seçim gibi 
pek çok sorunu enine boyuna tartışmışlardır. Bunda, daha önce yaşanan eyalet 

kurulan sistemlerin büyük bölümü 1920’lerde yaşanan resesyon ve tarım ürünleri fiyatlarındaki 
düşüşler nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
15 Robert F. STAUFFER: “The Bank Failures of 1930-31”, Journal of Money, Credit, and 
Banking. Vol. 13, No. 1, February 1981, s. 112-113 
16 Nevada Eyaleti Ekim 1932’de “tatil” ilan ederek uygulamayı başlatmıştır. 1933 yılı Mart 
ayma kadar 36 eyalet daha bankaları tatil etmiştir. 



deneyimlerinin etkisi olduğu söylenebilir. Sigorta karşıtları daha önce eyaletler 

seviyesinde denenen sigorta sistemlerinin başarısızlıklarını vurgularlarken, 

sigorta lehindeki gruplar da başarılı örnekleri ortaya koyarak iyi biçimde 
tasarlanan bir sistemin federal seviyede de başarılı olabileceğini 
savunmuşlardır17. 

Sonunda, halkın bankalara ve bankerlere olan güvensizliği, medyanın 

desteği ve tek şubeli bankacılığın sözcüsü olarak baştan beri federal sigorta 

sistemini savunan Alabama temsilcisi Henry SteagalFın Kongre’deki çabaları 

sonucunda 1933 Bankacılık Yasası (Banking Act) ile sınırlı bir korama sağlayan 

geçici bir sigorta sistemi kurulmuştur. İstismar ve diğer bir takım olumsuz etkileri 
giderecek bir sistem tasarladığını öne süren Steagall’ın sistemi, geçici nitelikli 

olması ve yalnızca 2.500 dolarlık bir sigorta sağlaması gibi nedenlerle aslında bir 

uzlaşmayı yansıtmıştır. 1935'de sigorta sürekli hale getirilmiş, korama miktarı 

5.000 dolara çıkarılmış, bankalar mevduatın belli bir oranında prim ödemekle 

yükümlü kılınmışlardır. 

Bu düzenlemeler, taşradaki küçük bankalar ve küçük mevduat sahipleri 

için zafer anlamına gelirken, büyük kent bankaları ve zengin mudiler için kayıp 

anlamına gelmiştir. Büyük kent bankalarının ve bunların mudilerinin kaybı, 

küçük bankaları ve hesapları sigorta etmek için bir anlamda vergilendirilmiş 

olmalarından kaynaklanmaktadır. Kaybeden bir diğer grup da, daha önce batmış 
bankaların mudileri olmuştur. Çünkü kurulan sistem daha önce iflas etmiş 

bankaları kapsamına almamıştır. 

Ekonomi politik açısından bakıldığında; tek şubeli taşra bankalarının, çok 

şubeli ve güçlü kent bankalarının kırılması zor direnişini, Büyük Bunalımın, 

halkın ve medyanın desteği ile aştığı görülmektedir. Sistem kurulurken küçük 

mudiyi korumak gibi bir amaçtan çok, kulis faaliyetleri, Kongre üyeleri için 

17 David C. WHEELOCK ve Subal C. KUMBHAKAR: "Which Banks Choose Deposit 
Insurance? Evidence of Adverse Selection and Moral Hazard in a Voluntary Insurance 
System”, Journal of Money. Credit, and Banking, Vol.27, No.l. February 1995. s.186-187 
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yeniden seçilme kaygısı ve tek şubeli bankacılığı koruma endişesi etkili olmuş 

görünmektedir. 

İzleyen yıllarda mevduat sigortası, 1980’lere kadar önemli bir sorunla 

karşılaşmamıştır. Büyük Bunalımın ve daha sonra II. Dünya Savaşının etkisi ile 
bankalar portföylerini sağlam tutmuşlar, risk almaktan kaçınmışlardır. Devlet 

borçlanma senetleri gibi riski düşük alanlara yönelen bankalar, mevduat ve kredi 

hacimlerini daraltmışlardır. Rekabet üzerindeki sınırlamalar yarı monopolist bir 

yapı oluşturarak bankalar için büyük bir rant yaratmıştır18. Oldukça sıkı tutulan 
kısıtlayıcı düzenlemelerin ve denetimin de sektörde önemli istikrarsızlıkları 

önlediği söylenebilir19. Nitekim, 1950-1981 döneminde yıl başına düşen banka 
iflası sayısı 6 civarında olmuştur20. 1970’lerden itibaren ise bu durum değişmeye 
başlamıştır. Yüksek ve değişken faiz oranları riski artırmış, fınans alanındaki 

teknolojik yenilikler, henüz yasal ve idari düzenlemelere konu olmamış yeni 

rakipleri piyasaya sokmuştur21. Ayrıca, bankaların ve tasarruf-kredi 
kuruluşlarının riskli alanlara girişleri ve faaliyetleri üzerindeki sınırlamalar 

kaldırılırken izleme ve denetim faaliyetlerinde de bir gevşeme gözlenmiştir. 
Sonuçta; bankaların daha fazla risk almaya başladıkları görülmüştür. Buna bağlı 

olarak, daha önce 6 olan yıllık ortalama iflas sayısı artmış, örneğin 1984’de 79, 

1985'de ise 120 banka iflas etmiştir. Bunun üzerine mevduat sigortası sistemi 
1980'lerde yoğun biçimde yeniden tartışılmaya başlamış; sistemin gerekli olup 

olmadığı ve riske göre ayarlanmış prim sistemi başta olmak üzere sistemin 

olumsuz etkilerini gidermenin çeşitli yolları üzerinde durulmuştur. 1992 ve 1993 

yılında yapılan düzenlemeler ile sistemde denetime verilen ağırlık artırılırken, 

18 J. Huston McCULLOCH: “Banking without Tax-Backed Deposit Insurance”, Federal 
Reserve Bank of St. Louis Review, V.75, No.l, January / February 1993, s. 20 
|l) Kısaca "regulation Q" olarak bilinen faiz sınırlaması bu sınırlamaların en önemlilerindendir. 

R. Alton GILBERT ve Geoffrey E. WOOD: “Coping with Bank Failures: Some Lessons 
From the United States and the United Kingdom”, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 
December 1986. s.5 

George S. BERGER: a.g.m., s.223 
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sigorta fonuna yapılan prim kesintilerinin kuruluşlara göre farklılaştırılması 

uygulaması başlatılmıştır. 

Mevcut Durum 

ABD’de şu anki sigorta sisteminde; bankalar ve tasarruf-kredi 

kuruluşları22 için iki ayrı fon bulunmaktadır (Bank Insurance Fund, BİF ve 
Saving and Loan Insurance Fund, SAIF). Üyelik Federal Merkez Bankasına 
(Federal Reserve Bank, FED) üye kuruluşlar için zorunlu kılınmıştır. FDİC’nin 

faaliyetleri üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülmekte, bu 
kişilerin ataması Başkan tarafından yapılmakta ve Senato tarafından 

onaylanmaktadır. 1995 yılı rakamlarına göre, sigorta kapsamında 9.943 adet ticari 
banka bulunmakta olup bu rakam sistemde faaliyet gösteren bankaların yaklaşık 
%99’u anlamına gelmektedir2'. Bu bankalar üçer aylık dönemler itibariyle 
bilanço ve gelir-gider tablolarını FDIC’ye göndermekle yükümlüdürler. Koruma, 

mevduat sahibine değil mevduata verilmekte ve 1980 yılından bu yana 100,000 

dolar ile sınırlanmaktadır24. Bu sınır, sektörde gelişen sorunların büyüklüğü 
ölçüsünde genişletilebilmekte ve ekonomik sistemi temelden tehdit eden bir 

krizin ortaya çıkması halinde tam kapsamlı sigortaya kadar ulaşabilmektedir2' 
Korumanın mevduata verilmesi nedeniyle, koruma sınırını aşan mevduatın küçük 

parçalara ayrılması (brokered deposit) rastlanan bir uygulamadır. Döviz cinsinden 

mevduat, bankalararası mevduat ve yabancı bankaların yurt içi şubelerdeki 

32 Tasarruf ve Kredi Kuruluşları (Saving and Loan Associations. S&L). bankalara benzemekle 
beraber işlemleri ve yetkileri açısından bankalardan farklılık gösteren kuruluşlardır. Ortaya 
çıkışları oldukça eskiye giden bu kuruluşların asıl varlık nedeni başta konut alimini finanse 
etmek olmak üzere çok uzun vadeli kredi vermektir. Vadesi 29-30 yıla kadar uzayan krediler 
veren ve 1980'iere kadar sabit faiz uygulayan bu kuruluşlar önemli faiz riskleri taşımışlar, 
ancak 1980'lerde değişken faiz oranı ile ipotek kredisi verme imkanın sağlanması ile bu riskten 
kurtulmuşlardır. Bugün, sözkonusu kuruluşlar tarafından çeke tabi mevduat hesabı ve tüketici 
kredisi açılabilmektedir. 
23 FDIC: Insured Commercial Banks National Level Information. 1997 
24 Koruma sınırı 1935'de 5.000 dolar, 1950‘de 10.000 dolar, 1966'da 15.000 dolar. 1969'da 
20.000 dolar, 1974’de 40.000 dolar ve 1980'de 100.000 dolar olarak belirlenmiştir. 
25 Yasemin AYMERGEN, Şenol BABUŞÇU. Candan İNANÇ ve Mehmet SAVAŞ: Mevduat 
Sigorta Sistemi ve Türkiye İçin Model Önerisi. Türkiye Bankalar Birliği Yayınları No.199. 
İstanbul 1996, s.23 
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mevduatları da korunmakta, ancak yurt dışı şubelerdeki mevduat kapsam dışı 

bırakılmaktadır. 1993 yılından itibaren bankalar ve tasarruf-kredi kuruluşları 9 

ayrı risk grubuna ayrılarak riske dayalı prim (risk adjusted premium) uygulaması 

başlatılmıştır. Risk grupları bankanın sermaye yeterliliğine ve nesnel bir 

değerlendirmeye göre belirlenmiştir. Örneğin bu değerlendirmede kullanılan 
ölçütlerden en önemlisi kullandırılan yeni kredilerin ve bankaların kredi 
portföylerinin durumudur. FDIC tarafından yalnızca bu amaçla 1995 yılında 

başlatılan periyodik incelemeler ile banka kredileri risklerine göre “normalin 

altında”, “normal” ve “normalin üzerinde” şeklinde sınıflandırılmaktadır26. Altı 
ayda bir yapılan bu inceleme ile risk artışlarına karşı bir “erken ikaz” sistemi 

oluşturulması ve derecelendirme için sağlam bir gösterge elde edilmesi 
amaçlanmıştır. Prim oranları yurt içi mevduatın %0,23’ü ile %0,31’i arasında 

değişmektedir27. Sözkonusu risk grupları ve risk primleri Tablo l’de 
gösterilmiştir. 

TABLO : 1 - ABD’de Riske Dayalı Mevduat Sigortası Primleri 
(100 dolar başına cent) 

Sağlam Orta Zavıf 
Sermayesi Güçlü 23 26 29 
Sermayesi Yeterli 26 29 30 

Sermayesi Yetersiz 29 30 31 
Kaynak: Mark D. FLOOD, a.g.m. (1993), s.30 

Son yıllarda banka iflaslarının azalması nedeniyle riski düşük ticari 

bankaların prim oranlarının azaltılması düşünülmektedir28. Ancak, Tasarruf- 
Kredi Kuruluşları Sigorta Fonu halen açık verdiği için, bu kuruluşların primleri 

J' Ricki HELLER: Report on Underwriting Practices, FDIC, 1997: Bu raporların ilki Nisan 
1996'da. İkincisi ise Eylül 1996'da yayınlanmıştır. 

Mark D. FLOOD: "Deposit Insurance: Problems and Solutions”, Federal Reserve Bank of St. 
Louis Review. V.75. No. 1, January / February 1993, s.30 

■8 Son olarak. 14 Mayıs 1996 tarihinde FDIC tarafından yapılan açıklamada bu oranların 1996 
yılının ikinci yarısında da aynen devam edeceği ilan edilmiştir (REUTER Haber Ajansı, 14 
May 1996). 
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düşürülmeyecektir. FDIC’nin 1991 ’de aldığı bir karara göre fonlarda biriken 
miktarın sigortalı mevduatın % 1,25’ine ulaşması öngörülmektedir29. 

ABD’de özellikle 1993 yılından bu yana, iflas eden ve FD1C tarafından 
kendisine yardım edilen kuruluş sayısında önemli bir azalma görülmektedir. Bu 

sayı 1988’de 221, 1989’da 207, 1990’da 169, 1991 ’de 127 ve 1992’de 122 iken 
1993’de 41, 1994’de 13 ve 1995’de 6 olmuştur’0. Bu düşüşte, başlatılan yeni 
prim sisteminin ve sıkı izleme politikasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

1.2.3. Mevduat Sigortasının Olumsuz Etkileri ve Sigortaya 

Yöneltilen Eleştiriler 

1.2.3.1. Mevduat Sigortasının Olumsuz Yönleri ve Etkileri: 

Mevduat sigortasını eleştirenlerin, sigortanın neden olduğunu ileri 

sürdükleri olumsuz etkiler: özel bilgi, ters seçim, istismar ve kötü yönetilen 
bankaların sübvansiyonudur. 

Özel Bilgi (Private Information) 

Mevduat kuruluşlarının; kendi aktifleri, yatırım projeleri, yönetim 

stratejileri ve dolayısıyla riskleri konusunda sigorta kuruluşlarına göre bir 

üstünlükleri bulunmaktadır. Bu üstünlüğün sigortalı kuruluş tarafından kötüye 

kullanılması, riskin derecelendirilmesinde, fıyatlandırılmasında ve nihai olarak 

sigorta sisteminin başarısında olumsuz etki yapmaktadır ’1. 

29 Linda ALLEN: "Deposit Insurance and Bank Closure Policy: The Israeli Banking System". 
Bank of Israel Banking Review. No.4, 1994, s.33 ; Zeev ABELES : "Mevduat Sigortası-İsrai! 
Örneği”, Mevduat Sigortası Sistemi (Konferans, İstanbul 3 Kasım 1995). Türkiye Bankalar 
Birliği Yayınları, No.195, s. 13 ; Samuel H. TALLEY ve Ignacio MAS : Deposit Insurance in 
Developing Countries. The World Bank Working Papers. November 1990. Appendix B. s.4. 8. 
12 

30 FD1C: U.S. Federal' Deposit Insurance Corporation Financial Results. 1997. Insurance 
Activity, Figure 7 
31 Yuk-Shee CHAN, Stuart I. GREENBAUM ve Anjaıı V. THAKOR: "Is Fairly Priced Deposit 
Insurance Possible?”, The Journal of Finance, V.XLVI1. No. 1, March 1992, s.228 
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Ters Seçim (Adverse Selection) 

Daha çok, katılımı isteğe bağlı sistemlerde ortaya çıkan bu sorun, 

sigortanın kötü yönetilen ve riski fazla bankaların işine gelmesi, bu bankalarca 
daha fazla tercih edilmesi sorunudur. Bunun nedeni, riskli olmalarına rağmen 

sigortanın sağladığı güvence nedeniyle, kötü yönetilen bankaların halkın güvenini 
kaybetmemeleridir'2. Örneğin, 1909-1929 döneminde Kansas Eyaleti’nde 
uygulanan isteğe bağlı mevduat sigortası sistemini ele alan D.C. Wheelock ve 

S.C. Kumbhakar, sigortaya gönüllü olarak üye olan bankalarla sistem dışında 
kalmayı tercih eden bankaları ele almışlar ve ilginç sonuçlar elde etmişlerdir”. 

ABD’de 1907 yılında yaşanan krizin ardından kurulan Kansas sistemi, gönüllü 

üyelik ilkesine dayandığı için sigortalı bankalar ile sigortasızları karşılaştırma 
imkanı vermektedir’4. 

Kansas örneği üzerinde yapılan bu çalışmada her iki kategorideki 

bankalar, iflas ihtimalini ve riski yansıtan çeşitli oranlar açısından karşılaştırılmış 

ve şu bulgular elde edilmiştir : (1) 1920-1926 yılları arasında sigortalı bankalar 

arasında ödeme güçlüğüne düşenlerin oranı %4,6 iken, sigortasızlarda bu oran 

%2,3 olmuştur, (2) Sigorta üyesi bankaların sermaye yapıları sigorta kapsamı 
dışındaki bankalara göre daha zayıftır, (3) Bankaların sermaye/aktif, 

mevduat/aktif, kar/kredi ve dağıtılmamış kar/kredi oranları ne kadar düşük ise 

sigorta sistemine katılma talepleri o kadar yüksek olmaktadır, (4) Rekabet, 

bankaların sigortaya üye olma eğilimini artırmaktadır. Nitekim, eski bankalara 

göre maliyetleri nispeten yüksek olan yeni kurulmuş bankalar sigortaya üye olma 
konusunda daha isteklidirler. 

David C. WHEELOCK: “What Have We Learned about Deposit Insurance from the 
Historical Record Federal Reserve Bank of St. Louis, V.75, No.l, January / February 1993, 
s. 12 

M David C. WHEELOCK ve Subal C. KUMBHAKAR: a.g.m. (1995), s. 186-201 
‘ Mevduat sigortasının yoğun biçimde tartışıldığı ve akademik çalışmalara konu olduğu 

günümüz ABD'siııde sigorta üyeliği zorunlu olduğundan, benzeri bir karşılaştırma imhanı 
bulunmamaktadır. Bu ülkede ticari bankaların %99'u, tüm mevduatın ise %99,5’i sigortalıdır. 
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İstismar Etkisi (Moral Hazard) 

Mevduat sigortasına yöneltilen en önemli eleştiri, sigortanın bankacılık 

sektöründe risk alimini teşvik ederek piyasa disiplinini erozyona uğrattığı 

iddiasıdır. Kısaca istismar (ya da ahlaki çöküntü) olarak ifade edilebilecek bu 

etkiye göre, piyasanın kendi işleyişi içerisinde karşılaşılabilecek sorunlara karşı 
bir sigorta güvencesinin sağlanması, gerek bankalarda, gerekse bıı bankalara 

tasarruflarını yatıran mudilerde bir rahatlama sağlamaktadır. Bankalar 

portföylerini düzenleyip yeni yatırımlara girişirlerken sigortanın verdiği rahatlıkla 
riskli alanlara girebilmekte, sermaye tabanlarını güçlendirmek yerine yüksek kar 

sağlayan ancak riskli olan işlemler yapabilmektedirler. Banka riskinin 

tanımlanması, değişen teknolojik, hukuki ve mali çerçeve ve birtakım sübjektif 
faktörler nedeniyle güç olmakla birlikte risk, çeşitli oranlar ile ölçülüp ifade 

edilebilmektedir. Sermayenin toplam aktiflere oranı (sermaye/aktif) ve karın 
kullandırılan kredilere oranı (kar/kredi) en çok kullanılan göstergelerdir. 

Aynı zamanda, mudiler de paralarını yatırırlarken sigortanın sağladığı 
güvence ile mali bünyelerine ve güçlerine bakmaksızın en yüksek faizi veren 
bankaları tercih edebilmektedirler. 

Bankaların mevduat sigortasının sağladığı güvenceyi istismar edip 

etmedikleri konusunda yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Kansas deneyimi ile ilgili olarak yukarıda değinilen araştırmada, riski 
yansıtan rasyolarm gözlenmesi yoluyla, sigortanın üye bankaların rısklilikleri 
üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Buna göre (değişken prim yapısı uygulayan 
Kansas’da bile) mevduat sigortası, bankaları sisteme üye olmayan bankalara göre 
daha az sermaye tutmaya teşvik etmektedir. Bilanço analizleri, sigortalı 
bankaların sigortasızlara göre daha az sermaye tuttuklarını göstermektedir. Başka 
her şey aynıyken, sigortalı bir banka sermaye/aktif oranını sigortasız bir bankaya 
göre %2,81 oranında daha düşük tutma eğilimindedir''. Sonuç olarak, bu 

35 David C. WHEELOCK ve Subal C. K.UMBHAK.AR: a.g.m, s. 193. 198 
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araştırma ile, riskli bankaların sigortaya üye olma konusunda daha istekli 
davrandıkları yönündeki iddialar gibi, sigorta üyeliğinin riski artırıcı etki yaptığı 
yönündeki iddialar da desteklenmektedir. 

İstismar etkisinin sigorta üyeliğinin ilk anından itibaren değil, belli bir 
gecikme ile ortaya çıktığı yönünde bulgular da mevcuttur. Chicago ve Milwaukee 
için yapılan bir araştırmada, tasarruf-kredi kuruluşlarının sigortaya girdikleri 
dönemde risklerini düşük tuttukları ancak zaman içinde artırdıkları gözlenmiştir. 
Bu durum, üyelik öncesi sıkı denetim ve incelemelere bağlanmaktadır36. 

Sigortanın sağladığı korumanın istismar edilmesi konusunda ilginç bir 
bulgu da; sektörde banka hissedarlarının (ve doğrudan bunların yönetimindeki 
bankaların) profesyonel yöneticilere (ve doğrudan bunların yönetimindeki 
bankalara) göre risk almaya daha eğilimli olduklarıdır. Bunun en önemli nedeni, 
profesyonel yöneticilerin işgücü piyasasındaki ün ve saygınlıklarını (bir anlamda 
kişisel sermayelerini) korumak için bankalarının risklerini düşürme arzularıdır37. 

Mevduat sigortasının yarattığı istismar etkisinin, bankacılık alanında 
rekabetin birtakım düzenlemeler ve kısıtlamalar yoluyla engellenmesi halinde 
ortaya çıkmadığı gözlenmektedir. Faiz oranlarına tavan getirilmesi, sektöre 
girişin zorlaştırılması, faaliyet türlerinin ve coğrafyasının sınırlanması, bankaların 
sübvanse edilmesi gibi politikalarla yarı tekel konumundaki bankaların büyük 
rantlar kazanmaları mümkün olmaktadır. Bu durumdaki bankalar sahip oldukları 
imtiyazı kaybetmemek için risk alıntında daha dikkatli olmaktadırlar. Örneğin, 
ABD’de federal mevduat sigortasının ilk 40 yılında risk artırımının ortaya 
çıkmamasını tam rekabeti engelleyici düzenlemelere bağlayan pek çok 
ekonomist, 1980’lerde yaşanan iflasların bu dönemde rekabeti artırıcı nitelikteki 
düzenlemelerden kaynaklandığını ileri sürmektedir’8. 

56 David C. WHEELOCK: a.g.m., s. 13 
Mitchell BERLIN ve diğerleri: a.g.m., s.739 

11 John H. RAREKF.N: "Deposit Insurance Reform; or. Deregulation Is the Cart, Not the 
Horse". Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Winter 1990, s.4 ; Anjan 
THAK.OR: "Deposit Insurance Policy", Federal Reserve Bank of St. Louis Review, V.75, No. 1, 
January / February 1993. s.26 ; George S. BERGER: 'Reforming Deposit Insurance and The 
Regulatory Svstem: The Failure of the Middle Way". Cato Journal, V.14, No.2, Fall 1994, 
s.223 
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Öte yandan, sigortanın yarattığı istismar etkisinin abartıldığını iddia 
edenler de bulunmaktadır. Gerek büyük bunalım sırasında, gerekse 1980 Merde 

yaşanan iflaslarda, banka yöneticilerinin kötü yönetimine (inferior management) 

dikkat çeken M. D. Flood, son yıllardaki iflasların ne yalnızca istismar ile ne de 
yalnızca kötü yönetim ile açıklanamayacağını, bu iki etkenin birlikte varolduğunu 
ileri sürmektedir49. 

İyi Bankaların Kötü Bankaları Sübvanse Etmesi 

Mevduat sigortasının diğer bir olumsuz etkisi; istismar sorunu ile de ilgili 

olarak, sigortanın, büyük, güvenli, iyi yönetilen (well managed) bankaların 

küçük, riskli, kötü yönetilen (bad managed) bankalara sübvansiyon sağlamasına 

yol açmasıdır. Örneğin ABD’de, gelişmiş bölge bankalarının fona yaptığı katkı 
oranları ile bu fondan yararlanma oranları karşılaştırıldığında bu iki tip banka 

arasındaki transfer kolaylıkla gözlenmektedir40. 

ABD’de konunun yoğun biçimde tartışıldığı 1933 yılında Princeton 
Üniversitesi’nden E.W. Kemmerer, mevduat sigortasının yarattığı istismar ve 

sübvansiyon etkilerinin işleyişini ilginç bir şekilde karikatürize etmiştir: 

“ riskli yatırımlara girişen maceracı bankacı müzikle dans 
ederken, kemancının parasını, adımını dikkatli atan muhafazakar 

bankacı ödemektedir. Muhafazakar bankacı bıı durumdan 

memnuniyetsizliğini belli ettiğinde dans eden bankacı onu daha 

rahat olmaya ve dans etmeye çağırır. Bir süre sonra her iki bankacı 

da dans etmektedir ve kemancı, parasını ya mevduat sahiplerinden 

ya da vergi ödeyenlerden alacaktır. 

39 Mark D. FLOOD: a.g.m. (1993), s.32 
40 Mark D. FLOOD: a.g.m. (1992), s.59-60 : Flood burada, Amerika'nın, sigorta fonuna %70 
oranında katkıda bulunan gelişmiş üç bölgesindeki (New England, Middle Atlantic. North 
Central) bankaların, 1921-1931 dönemindeki kayıpların %46'sından sorumlu olduğunu, buna 
karşılık bankacılık sektörü tarıma nispeten daha bağımlı, küçük ve bölünmüş bulunan diğer 
bölgeler için bu oranların sırasıyla %30 ve %54 olduğunu göstermiştir. 
41 Mark D. FLOOD: a.g.m.(1992), s.60 
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1.2.3.2. Mevduat Sigortasına Yöneltilen Eleştiriler 

Mevduat sigortasını eleştirenler, ya yukarıda sayılan etkilerin mutlaka 

sigortanın doğasında varolduğunu öne sürerek sigortayı tamamen reddetmekte ya 

da sigortanın olumsuz yönlerinin birtakım düzeltim çabaları ile giderilebileceğini 
düşünerek önerilerde bulunmaktadırlar. 

Mevduat sigortasına temelden karşı olanlar, sigortanın piyasa 

ekonomisinin işleyişine yapılmış bir müdahale olduğunu iddia etmektedirler. 

Onlara göre merkezi bir otorite (devlet) tarafından kurulup işletilen sigorta 

sistemleri, kaynakların etkin kullanımını engellemekte, piyasa ekonomisinde 

bozukluklar (distortions) yaratmaktadır. Sigortanın doğası gereği bozucu etki 

yapmadığını ancak uygun biçimde kurulmadığı (veya zaman içinde reforme 

edilmediği) için sorunlara yol açtığını iddia edenler ise yapılacak düzeltimlerle 

sonuç alınabileceğini düşünmektedirler. 

Güven arayan mudilerin zaten güvenli bankaları tercih edeceklerini 

bunun da piyasada güçlü bankaları ve riski düşük bankacılığı teşvik edeceğini 

ileri süren Kewin Dowd, bankalara hücumun abartıldığını, yoğun mevduat 
çekilişinin aslında mevduatın zayıf bankalardan çekilerek güçlü bankalara 

yatırılması demek olduğunu ifade etmektedir42. Tasfiyeci görüş olarak 
adlandırılabilecek bu görüşe göre; banka hücumları, aslında iyi durumda olmayan 

ancak olumlu konjonktürel ortam sayesinde ayakta kalmayı ve kar etmeyi beceren 

zayıf bankaların ayıklanmasını sağlamaktadır43. Dowd, sigortanın, piyasa 
bünyesinde sorun çözme mekanizmalarını etkisiz hale getirdiğini, bankaları 

sermayesizleşme yönünde teşvik ettiğini savunmaktadır. Görüşünü tarihsel 
kanıtlarla desteklemeye çalışan Dowd, ABD’de bankaların sigorta 

4: Kewin DOWD: "Deposit Insurance: A Skeptical View”, Federal Reserve Bank of St. Louis 
Review. V.75. No. 1, January / February 1993. s. 16 
J' Stev en RUSSELL: "The Government’s Role in Deposit Insurance”, Federal Reserve Bank of 
St. Louis Review. V.75.No.l, January / February 1993, s. 5 
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uygulamalarından önce sermayelerini daha güçlü tuttuklarını ancak sigortanın 
bankaları “rus ruleti” oynamaya ittiğini ifade etmektedir. 

Mevduat sigortasını kaldırmayıp düzeltime tabi tutmayı “ikinci en iyi 

yol” olarak nitelendiren George S. Berger, sigortanın, kuruluşları sermayelerini 

zayıf tutarken risklerini artırmaya, mudileri ise bankaları izlemede gevşek 
davranmaya ittiğini ileri sürmektedir44. Piyasa mekanizmasının kendine özgü bir 
bilgi oluşturma süreci olduğuna ve bu süreci yapay biçimde değiştirmenin 

yanlışlığına inanan Berger’e göre; riske dayalı prim ve sermaye standartları 

uygulanması, bankalar arası çapraz garanti sistemi kurulması, mali bünyesi 
zayıflayan kuruluşlara kısa sürede müdahale edilmesi gibi düzeltim çabaları da 

mevduat sigortasının doğasında bulunan bozucu etkiyi ortadan kaldırmaya 
yetmemektedir. Çünkü bunlar, devletin, piyasa mekanizmasının işleyişini yapay 

biçimde taklit etme çabalarıdır. 

Mevduat sigortasına karşı olan bazı ekonomistler, sigorta yerine merkez 
bankasının son borç verme mercii olarak bankalara borç vermesinin yeterli 
olacağını ileri sürmektedirler. Bu yöntemde; para arzında daralmaya yol açarak 
ekonominin bütünü için kriz yaratan panik hallerinde, bankalara yükümlülükleri 

için kredi verilmektedir. İngiltere’de bu yöntemin, 1866 krizinden sonra Bank of 
England tarafından başarıyla uygulandığı ve panikleri önlediği ifade 

edilmektedir. Bu yöntemin savunucusu Walter Bagehot, verilecek borcun yüksek 
faizle verilmesini önermektedir. Bu sayede bankalar; sistem gerçekten nakit 
sıkıntısı içerisinde iken, son çare olarak bu yola başvuracaklardır. Ayrıca normal 

zamanlarda aşırı parasal genişlemelerin ortaya çıkması yüksek faiz ile önlenmiş 

olacak ve panik atlatılıp faiz oranları düştükten sonra bankaların borçlarını hemen 

ödemeleri sağlanacaktır45. Ancak, bu yöntemde merkez bankalarının kredi desteği 
kesin olmamakta, bu kurumsallaşmamış destek piyasalarda güveni tam olarak 

44 George S. BERGER: a.g.m., s.222 
45 R. Alton GILBERT ve Geoffrey E. WOOD: a.g.m., s.7-9 

22 



tesis edememektedir46. Ayrıca, mevduat paniğinin, mevduatın zayıf bankalardan 
güçlü bankalara kayışı şeklinde oluşacağını, bu kayışın, toplam banka 

rezervlerinde değişiklik yapmayacağını ve sonuç olarak para arzı ve faiz 

oranlarında değişiklik olmayacağım savunanlar da vardır. Bu durumda, son borç 

verme mercii zayıf bankalara kredi vererek likidite sorununu çözebilecektir. Oysa 

gerçekte durum farklıdır. Panik, mevduatın transferinden çok nakte veya başka 

bazı araçlara yöneliş şeklinde yaşanmakta ve toplam banka rezervlerinde azalışa 

neden olabilmektedir. Öte yandan, son borç verme merciine başvurulması 
halinde, zayıf bankaların bu mercie olan borçları ileride karşılanması güç 

büyüklüklere ulaşabilmektedir. 

J. H. McCulloch da eskiden bankaların birtakım likidite sorunları 

yaşadıklarını, ancak fınansal sistemdeki son gelişmelerin ve yeniliklerin mevduat 
sigortası olmadan da bu krizleri atlatmayı mümkün kıldığını ifade etmektedir. 
McCulloch, mevduat sertifikalarını (certificate of deposit, CD) ve karşılıklı 

fonları (money market mutual funds, MMMFs) bu yeniliklerin başlıcaları olarak 
saymaktadır47. 

ABD’nin 19. ve 20. yüzyıl sigorta deneyimlerini inceledikten sonra D. C. 

Wheelock ise, mevduat sigortasının başarı şansının aslında, içinde işlediği ortama 
ve düzenleyici kurallara bağlı olduğu sonucuna varmaktadır48. 

1.2.3.3. Çözüm Önerileri 

Mevduat sigortasının bu olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla 

genellikle riske dayalı prim uygulanması, bankalar için daha yüksek sermaye 

standartlarının getirilmesi, mevduatın riskli ve risksiz alanlara yatırılanlar 
şeklinde ikiye ayrılması, korumaya tavan getirilmesi ve sıkı takip ve erken 
müdahale politikasının benimsenmesi gibi yollar önerilmektedir. 

46 Philip H. DYBV1G: a.g.m., s.23 
47 J. Huston McCULLOCH: a.g.m., s. 18-20 
48 David C. WHEELOCK: a.g.m. (1993), s.l 1 
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Riske Dayalı Prim (Risk Based Premium) 

Riske dayalı prim, bankalar için risk alimini daha maliyetli bir hale 

getirerek güvenli yatırımları teşvik edecektir. Bu nedenle, riske göre değişkenlik 

gösteren prim oranlarının uygulanması önerilmektedir. Riskin 
fiyatlandırılmasmda genelde sermaye yeterliliğine ilişkin rasyolar 

kullanılmaktadır. Bunun nedeni, mevduat/sermaye veya aktifler/özvarlıklar oram 

arttığı ölçüde bankaların iflas etme risklerinin de artmasıdır. Banka özvarlıkları, 

aslında mudileri banka aktiflerinin değerinde meydana gelebilecek beklenmedik 

düşüşlere karşı koruyan bir yastık görevi görmektedir. Sermaye yeterliliği 
azaldığı ölçüde bankalar getirdi aktiflerini çoğaltmakta ama iflas etme riskini de 

artırmaktadırlar49. Risk değerlendirmesi sırasında, sermaye yeterliliği konusunda 
geliştirilen nesnel standartların yanısıra, sigorta kuruluşlarınca yapılan 
derecelendirmeler de gözönünde tutulmaktadır. Bunlardan en bilineni kısaca 

CAMEL olarak adlandırılan “sermaye, aktif kalitesi, yönetim, kazanç ve likidite 

durumu derecelendirmesi”dir (Capital, Asset quality, Management, Earnings. 
Liquidity). Risk primi uygulanmasında karşılaşılabilecek en önemli sorunlar, 

primin belirlenmesine ilişkin olanlardır. Riskin banka dışındaki bir kuruluşça 
ölçülmesi daha önce değinilen bilgi asimetrisi nedeniyle zordur. Bu mümkün olsa 

bile, risk türleri ve bunların ağırlıkları süratle değiştiğinden, değerlendirmenin, 

maliyet artışına yol açacak biçimde süreklilik kazanması gerekli olacaktır. Ayrıca, 
belirlenen risk primleri, yüksek primlere muhatap bankalar için mudilerinin 
gözünde olumsuz bir imaj yaratacağından, bu bankalar birtakım muhasebe 

oyunlarına yönelebilecekler yahut baskı ile primlerin -kendi lehlerine- yeniden 
belirlenmesini sağlamaya çalışacaklardır50. 

49 Şuhnaz YILMAZ ve Rıza KADILAR: Türkiye İçin Bir Mevduat Sigorta Sistemi Önerisi. 
Türkiye Bankalar Birliği Yayını No.197, İstanbul 1996, s.3 
50 Mark D. FLOOD: a.g.m. (1993), s.29 
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Sermaye Standartları 

Sermaye standartlarının geliştirilmesi halinde; örneğin en üst sermaye 
standardını sağlayan bankalar bazı kısıtlamalardan muaf tutularak birtakım 

kolaylıklardan yararlanacaklar; sermaye oranı düştükçe denetim ve izleme 

yoğunlaşacak, birtakım aktiflere tavan getirilecek ve sermaye oranı belli bir 

sınırın altına düşen banka yönetimleri üzerinde, sigorta kurununum vesayeti hatta 

doğrudan yönetimi gündeme gelebilecektir. Ayrıca banka sermayesi ne kadar 
yüksek olursa banka sahiplerinin bu sermayeyi kaybetme korkusu ile risk 

almaktan kaçınmaları ihtimali artacaktır. Böylece sermaye, iflas ihtimalini 

düşürmesi yönüyle, mevduat sigortası da kayıpları belli ölçüde tazmin etmesi ile 

birbirlerini tamamlayan ve mudileri kayıplara karşı koruyan etkili araçlar olarak 

ortaya çıkmaktadırlar51. Bu standartların saptanması sırasında dikkat edilmesi 
gereken nokta, sermaye şartının disiplini sağlayacak bir yükseklikte olması, ancak 

sektöre girişi ve rekabeti engelleyici seviyelere ulaşmamasıdır. Çünkü, 

gereğinden yüksek tutulmuş oranlar, sektöre girişi maliyetli hale getirecek ve bu 

da reel sektör için potansiyel bir daraltıcı etkide bulunacaktır. 

Risk Primi ve Sermaye Standartlarının Birlikte Uygulanması 

Yukarıda değinilen iki sistemin birlikte uygulanması da mümkündür. Bu 
karma sistemde bankalara, tercihlerine göre farklı risk primlerine muhatap 
olacakları bir sermaye seçeneği listesi sunulacaktır. Sermayesini güçlü tutmayı 

tercih eden bankalar düşük prim öderlerken, sermayesini düşük tutan bankalar 
yüksek prim ödemeyi göze alacaklardır. Bu yöntem, uygulanabilir olmakla 

beraber risk primi uygulanmasında değindiğimiz zorlukları içermektedir. 

51 Eric W. BOND ve Keith J. CROCKER: “Bank Capitalization, Deposit Insurance, and Risk 
Categorization-’, The Journal of Risk and Insurance, The American Risk and Insurance 
Association. V.60. December 1993. No.4, s.566 
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Dar Bankacılık (Narrow Banking) 

Bir diğer yol da, mevduatın riskli ve risksiz olarak ikiye ayrılmasıdır. Bu 
yöntemde sigortalı mevduat dar kapsamlı ve düşük riskli varlıklara -örneğin 
devlet iç borçlanma senetlerine- yatırılırken, daha riskli faaliyetlerin finansmanı 
ise sigortalanmamış kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu yöntem aynı banka 
bünyesinde yürütülebileceği gibi sadece bu tür işlemleri yapan bankalar (narrow 
banks) tarafından da yerine getirilebilir. Bankaların riskli işlere kredi sağlaması 
ve mevduat toplaması konularım birbirinden ayıran bu yöntem ile mevduat 
sahipleri, riskli ama getirisi yüksek yatırım ile risksiz ama getirisi düşük yatırım 
arasında tercih yapma olanağına kavuşmaktadır. Ancak bu tür bir çözümde pratik 
sorunların yanında, alışılagelmiş bankacılık anlayışı zedelenmekte, ayrı ayrı 

örgütlenen bankalar kapsam ekonomilerini (economies of scope) kaybetmekte, 

ayrıca mevduat sigortasının varoluş nedeni geçersiz hale gelmektedir52. 

Sınırlı Koruma (Limited Coverage) 

İstismarı önlemek için korumaya belli bir tavan getirilmesi de bir diğer 
yoldur. Böylece sigorta, bankalar için tam bir güvence olmazken, mudiler 

mevduatlarının büyüklüğüne göre kararlarını vermekte, küçük mevduat sahipleri 

de ya tamamen ya da büyük ölçüde korunmaktadır. Bu yöntemde iflas riski, mudi 

ve sigorta arasında paylaşılmaktadır. Sınırlı korumada rastlanan en önemli 

sorunlardan biri, hesapların bölünerek küçük parçalar halinde dağıtılmasıdır. Bu 

nedenle pek çok ülkede koruma mevduata değil mudiye verilmektedir. 

Sıkı İzleme ve Erken Müdahale 

Bu yöntem, bankaların mali durumlarının sürekli olarak yakından 

izlenmesini ve bankalara gerektiğinde zaman kaybetmeden müdahale edilmesini 

önermektedir. Böyle bir izleme, banka ile sigorta kuruluşu arasındaki bilgi 
asimetrisini ve korumanın kötüye kullanılması ihtimalini en aza indirecektir. 

Ancak, bir bankanın mali durumunun dışarıdan tam olarak takip edilmesi maliyet 

51 C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN: a.g.m., s.50-51 
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artışı ve bilanço makyajı gibi olumsuz etkiler de yaratabilmektedir5'5. Öte yandan, 
müdahalede keyfi davranılması riski de, bu yöntemin olumsuz bir yanıdır. 

Müdahale, faiz oranlarının sınırlandırılması veya banka aktiflerinin düzenlenmesi 

şeklinde dolaylı olabileceği gibi, yönetimin sigortaya geçmesi gibi doğrudan da 

gerçekleştirilebilir. Zaman içerisinde mevduat sigortasının, iflas sonrası kayıpları 

tazmin etme işlevinden iflas öncesi müdahale işlevine doğru yöneldiği 

gözlenmektedir. 

' Aııjaıı THAKOR: a.g.m.. s.25 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÜNYADA MEVDUAT SİGORTASI UYGULAMALARI 

Dünyada mevduat sigortası uygulamaları ekonomik, siyasi ve hukuki 

etmenler nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar genellikle aşağıdaki 

konularda ortaya çıkmaktadır: 

-Mevduat sigortası kurumsallaşmış mıdır yoksa duruma göre sağlanan, 

uygulanışı otomatik olmayan bir mevduat güvencesi mi sözkonusudur? 

-Mevduat sigortası kim tarafından kurulup işletilmekte ve finanse 
edilmektedir? 

-Sistem ne şekilde finanse edilmektedir? 

-Eğer varsa prim uygulaması ne şekilde yapılmaktadır, riske göre 

kuruluşlar arasında prim farklılaştırması yapılmakta mıdır? 

-Sigorta sistemine üyelik zorunlu mu yoksa gönüllü müdür? 

-Hangi mali kuruluşlar koruma kapsamına girmektedir? 

-Sigorta kimlere ait hangi tür mevduatı ne ölçüde korumaktadır? 

-Sigortanın bir banka için başlayış ve bitişi ne şekilde düzenlenmektedir? 

Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren bu özellikler literatürde tartışmalara 
neden olmaktadır. Bu açılardan, mevduat sigortası sisteminin “nasıl olması 

gerektiği”ne karar vermeden önce dünyadaki çeşitli uygulamaları ele alarak “ne 

olduğu”nu incelemek yararlı olacaktır. Tartışma konuları bu bölümde kapsamlı 
biçimde ele alınacak, bu yapılırken mümkün olduğu ölçüde çeşitli ülkelerden 

örnekler verilecektir. Uluslararası karşılaştırmaya imkan vermek amacıyla, 

bölümün sonunda değişik ülke uygulamalarını özetleyen toplulaştırılmış iki adet 

tablo sunulmaktadır (Tablo 3 ve Tablo 4). 
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Bu noktada, 1994 yılında çıkartılan bir Direktif ile Avrupa Birliği 

ülkelerinde mevduat sigortası sistemleri açısından uyumlaştırmaya gidildiğini, 
Birlik tarafından öngörülen sistemin, çalışmanın Üçüncü Bölümde ayrıca 
inceleneceğini, bu bölümde ise Birlik üyesi ülkelerin orijinal sistemlerinin esas 

alınacağını belirtmek gerekmektedir. 

2.1. KURUMSALLAŞMIŞ MEVDUAT SİGORTASI VE 
MEVDUATIN ZIMNEN KORUNMASI 

Mevduat bazen, devlet tarafından herhangi bir kanuni zorunluluk, 

önceden belirlenmiş kural ve prosedürler olmaksızın ihtiyari bir şekilde 

korunabilmektedir54. Zımni koruma sistemi (Implicit Deposit Protection System, 
IDPS) olarak da adlandırılan bu sistemde, bankacılık alanında bir kriz yaşandığı 
zaman müdahale kararı “alınabilmekte”, bu amaçla özel olarak (ad hoc) 

oluşturulan sigorta sistemi ile mevduat kayıpları tazmin edilmektedir. Uzun 
vadede ucuz olduğu için tercih edilen ve savunulan bu sistem, normal olarak bu 

amaçla ayrılmış herhengi bir fon bulunmadığından, devlet bütçesince, merkez 
bankasınca yahut bankalara tahakkuk ettirilen özel kesintilerle finanse 
edilmektedir. 

Zımni koruma, mevduat kayıplarının doğrudan devlet tarafından 

ödenmesi biçiminde karşımıza çıkabildiği gibi, iki şekilde daha 
uygulanabilmektedir. Bunlardan birincisinde, devlet, sorunlu kuruluşun bir diğer 

kuruluşa katılmasını sağlamak için finansal destek sağlamakta ya da düzenleme 
yapmaktadır. İkincisinde ise, doğrudan doğruya kuruluşun mali bünyesini 
güçlendirici müdahalede bulunmaktadır. Bu müdahale, kuruluşun sermayesini 

güçlendirmek veya kuruluş tarafından kullanılmayan bir takım varlıkları defter 
değeri üzerinden satın almak olabilir. Zımni korumaya örnek olarak Tayland, 

Malezya ve İsrail’deki koruma sistemleri verilebilir. İsrail’de halkın genel kanısı, 

54 Yasemin AYMERGEN ve diğerleri: a.g.e., s.l 1-13 
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devletin büyük iflaslara izin vermeyeceği yönündedir. Bu nedenle örneğin 1985 

yılında North American Bank’m iflası diğer bankalardan kaçışa neden 
olmamıştır55. 

Zımni koruma sisteminde devlet hareket serbestisine sahiptir. Hangi tür 

kuruluşlarda, kimlere ait hangi tür mevduatı ne ölçüde koruyacağına kendisi karar 

verir. Bu serbesti, ödeme takvimi ve şekli için de geçerlidir. Devlet isterse 

ödemeyi hemen yapabilir, isterse zamana yayabilir. Ödemeler nakit olarak 
yapılabileceği gibi menkul kıymet verilerek veya başka şekillerde de yapılabilir. 

Mevduatın korunmasına ilişkin tartışmalarda zımni korumanın; ucuz 

olduğu, devlete daha fazla hareket ve duruma göre davranma olanağı sağladığı, 

mali kuruluşları ve mevduat sahiplerini daha dikkatli olmaya teşvik ederek 

istismar ihtimalini azalttığı savunulmuştur. Örneğin İsrail’de küçük bankaların 
kendilerini güvende tutmak için sermaye yeterlilik rasyolarını büyük bankalara 

göre daha yüksek seviyede tuttukları gözlenmektedir56. 

Bu avantajları yanında zımni korumanın kurumsallaşmış bir mevduat 

sigortasına göre olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Güç duruma düşen 

kuruluşlara yapılacak müdahalenin hızlı, kesintisiz ve amaca uygun biçimde 
yapılması gerektiği gözönüne alındığında, mevduat sigortasının bu açılardan daha 

iyi sonuçlar verdiği gözlenmektedir. Çünkü kurumsallaşmış bir yapıda, önceden 

belirlenmiş kurallar, ilkeler bulunmakta, bu sayede hem sigorta kuruluşu hem de 

sigortadan yararlanan kuruluşlar belirsizlikten kurtulmaktadır. Kurumsallaşmış 

sistemde, maliyeti uzun bir döneme yayılarak oluşturulmuş önemli bir fon 

kaynağı sözkonusu olurken, zımni sistemde bu imkan bulunmamaktadır. Kısa 

süre içerisinde kullanılması gereken bu kaynak, ya finansman dengelerini 

etkileyecek biçimde kamu kaynaklarından ya da zaten kriz yaşayan sektörü daha 

da zor duruma düşürebilecek biçimde sektör içinden sağlanacaktır. Bu kaynak 

55 Zeev ABELES: a.g.m., s.19 
56 Zeev ABELES: a.g.m., s.20 
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ihtiyacının nispeten kısa bir dönem içinde, ani ve ciddi büyüklüklerde olması, 
zımni korumanın en önemli dezavantajlarındandır. Öte yandan, zımni sistem 
muhtemelen gecikmeli olarak işleyecektir. Çünkü müdahale kararının alınması, 
müdahalenin zamanlama, miktar ve şekline ilişkin tercihlerin yapılması, 

yasamanın ve yönetimin birlikte çalışmasını içeren uzun bir süre gerektirecektir. 
Son olarak, zımni sistemin siyasi etkilere ve keyfiliğe açık bir yöntem olduğu 
belirtilmelidir. Alınacak kararlar, yapılan tercihler kamuoyunda tartışmalara yol 

açabilecektir. Zımni korumada devletin kamu bankalarına koruma sağlamakta 
daha istekli davranması da mümkündür57. 

Zımni koruma ile ilgili bir kavram da “batmasına izin verilemez 

büyüklükte bankalar” (too big to fail) kavramıdır. 1984 yılında ABD’de, 
büyüklükleri nedeniyle ekonomik hayatın sağlıklı olarak devam edebilmesi ve 

bütün sektörlere kısa zamanda yayılabilecek, hatta ülkede ödeme sistemini zora 
sokabilecek büyüklükte bir sorunun yaşanmaması için bazı büyük ticari 

bankaların iflasına izin verilmeyeceği ifade edilmiştir. Yani bu politikaya göre, 
ülke çapında belli bir büyüklüğe ulaşmış bankalar herhangi bir durumda feda 

edilmemekte, mevduat sigortasının varolup olmamasına ve sağladığı koruma 

seviyesine bağlı olmaksızın “de facto” tamamen korunmaktadır58. Örnek olarak 
1983 yılında Almanya’da Hengst & Co., 1984 yılında İngiltere’de Johnson 

Matthey Bankers, 1988 yılında Fransa’da Al Saudi Banque ve 1991 yılında 
ABD’de Bank of New England böyle bir korumadan yararlanmıştır. 

Genel bir değerlendirme yapıldığında, zımni sisteme göre mevduat 

sigortası siteminin çok daha işlevsel ve amaçlara ulaşmada daha başarılı olduğu 

'' Samuel H. TALLEY: Protecting Bank Deposits. The World Bank Group Papers, s.44 
>s Şuhnaz YILMAZ ve Rıza KADILAR: a.g.e., s.12-13 ; Wall Street Journal, 1984 yılı Eylül 
ayında, fiilen tam koruma kapsamında olduğu düşünülen en büyük onbir adet bankanın adlarını 
yayınlamıştır. Bunlar : BankAmerican, Bankers Trust, Chase Manhattan, Chemical Bank, 
Citibank. Continental Illinois. First Chicago, J.P. Morgan, Man. Hanover Trust, Security 
Pacific. Wells Fargo'dur. 
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görülmektedir. Ancak yine de önemli olan, ülkelerin kendi bankacılık 
sektörlerinin özelliklerini dikkate alarak en uygun sistemi oluşturmalarıdır. 

2.2. MEVDUAT SİGORTASININ İŞLETİLMESİ 

Mevduat sigortasının kamusal, özel ya da karma nitelikte oluşu ülkeden 

ülkeye değişmektedir. Bu konu, sistemin kimin kontrolünde olduğu ve temelde 

kim tarafından finanse edildiği ile ilgilidir. Bir uçta (siyasi terminoloji ile en 

solda), tamamen devlet tarafından yönetilip fonlanan sigorta uygulamaları 

bulunmaktadır (pure public). Eski Yugoslavya’da, 1979’a kadar Arjantin’de, 

1986’ya kadar Şili’de uygulanan sigorta sistemleri bunun örnekleridir. Bu 

sistemin biraz sağında, şimdiki Arjantin, 1980 öncesi İspanya ve 1983 öncesi 

Türkiye uygulamalarında olduğu gibi biraz daha özel, en azından bir kısmı 

sigortalı kuruluşlarca finanse edilen sistemler yer almaktadır. Bir sonraki aşama 

ise Küba, Kolombiya ve İspanya uygulamalarında görülen sistemdir. Bu sistemde 
kuruluş ve devlet temsilcilerince yönetilen korporasyonlar mevcuttur. Daha ileri 

gidildiğinde devlet tarafından kontrol ve teşvik edilmekle beraber, sahipliği, 

yönetimi ve finansmanı bankalara ait sigorta sistemleri görülmektedir. 

Brezilya’da geliştirilen bu sistemin en iyi örnekleri Fransa ve Almanya’dır. 

Nihayet en uçta (en sağda) kuruluşların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalar ile 

kurulan, tamamen özel nitelikteki sistemler bulunmaktadır (pure private). 

Örneğin İsviçre’de gönüllü katılıma dayalı böyle bir sistem uygulanmaktadır. Bu 
tür sistemlerde, bankalar kendi aralarında bir güvenlik ağı kurmakta ve 

birbirlerinin faaliyet ve işlemlerini yakından takip etmektedirler. Özel sigorta 
sistemleri, kamuya (dolayısıyla vergi mükelleflerine) yük olmadıkları, banka 

riskinin ölçülmesinde ve primlendirilmesinde daha başarılı oldukları için tercih 

edilmektedirler. Öte yandan, bankaların birbirlerine faaliyet ve işlemlerinin 
ayrıntıları konusunda bilgi vermekten kaçınmaları özel sigorta için önemli bir 

sorun oluşturmaktadır. Sigorta birliğinin yeni üyelik başvurularını kabul 
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etmemesi veya edememesi durumunda sektöre girişin zorlaşacağı da bir gerçektir. 

Ayrıca, bankaların kendi aralarında kuracakları sigorta sisteminin ne denli güçlü 
olduğu da tartışmalıdır. Örneğin, 1985 yılında ABD’nin Ohio ve Maryland 
Eyaletlerinde bu tür özel sigorta sistemleri iflasları önlemekte başarısız 

olmuşlardır. Bu Eyaletlerde, yalnızca özel sigortaya üye olan kuruluşlara bir mudi 

hücumu olurken, devlet tarafından kurulup işletilen federal sigortaya üye olan 

kuruluşlar ciddi bir mevduat çekilişine uğramamış, böylece paniğe meydan 

verilmemiştir59. 

Dünyadaki genel trendin, yukarıda tasvir edilen skala üzerinde sağa kayış 
şeklinde olduğu söylenebilir. Yani sigorta sistemleri giderek daha fazla ölçüde 

özel nitelik kazanmakta, yönetim ve finansman açısından devletin etkisi 

azalmaktadır. Bunun temel nedeni, özellikle finansman açısından devletlerin 

potansiyel olarak sınırsız olan mevduat kayıplarını yüklenmek konusundaki artan 
isteksizlikleridir60. 

Genellikle, gelişmekte olan ülkelerde uygulanan mevduat sigortalarının 

gelişmiş ülke sistemlerine göre devlete daha yakın olduğu gözlenmektedir. Bunun 

başlıca nedenleri; gelişmekte olan ülkelerde mali kuruluşların sigorta sisteminin 
(prim ya da diğer biçimlerde ortaya çıkan) yüksek maliyetlerini karşılayabilecek 
güce sahip olmamaları ve bu ülkelerde zaten sınırlı olan bankacılık sektörü 

kaynaklarının sigorta ile daha da azalacak olmasıdır. Öte yandan, bu ülkelerde 
bankacılık sektörü içinde kamu bankalarının ağırlığının fazla olması nedeniyle, 
kendi mülkiyetindeki bankalara sigorta sağlamak devlet için anlamlı olmaktadır. 

Sigorta sisteminin kamu veya özel kesim tarafından işletilmesi ülkelerin 
özelliklerine göre değişmekle birlikte, devlet desteğinin hiçbir zaman tamamen 
gözardı edilmemesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemlidir. Tamamen 

özel kesim tarafından finanse edilen sigorta sistemleri kriz dönemlerinde çökme 

'g R. Alton GILBERT ve Geoffrey E. WOOD: a.g.ttı., s.12-13 
60 Samuel H. TALLEY ve Ignacio MAS: a.g.e., s.28 
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eğilimi göstermektedirler. Bu dönemlerde bankalar zaten zayıflamakta ve sigorta 
sistemini işletmek için istenen ilave katkılar kuruluşları iyice zor duruma 

düşürmektedir. Ayrıca, bu iiave külfete katlanmak istemeyen kuruluşların karşı 

koymaları, hatta sistemden ayrılmaları da mümkündür. Bunun sonucu, sektörde 
güven kaybının ve mevduat çekilişinin hızlanmasıdır. Sonuçta, yalnızca özel 

kesim tarafından finanse edilip yürütülen bir sigortanın uzun vadede başarılı olma 

ihtimalinin az olduğu söylenebilir61. 

Mevduat sigortasının tamamen veya kısmen başka birtakım kuruluşlarca, 

örneğin asıl işi riski fiyatlandırmak ve bu riski yüklenmek olan sigorta 

kuruluşlarınca sağlanması da düşünülebilir. ABD’de tartışılan bu görüşe göre, 
mevduatın belli bir miktara kadar olan kısmı devlet tarafından, geri kalanı ise 

özel sigorta şirketleri tarafından sigortalanacaktır. Bu sistem sayesinde öncelikle 

devletin karşılaşacağı olası zarar sınırlandırılmış olacak, mevduat sahipleri 
isteklerine bağlı olarak devletin sağladığı güvencenin üzerinde bir güvenceye de 

sahip olabilecektir. Bu, ilginç bir fikir olmakla beraber tartışmaya da açık bir 

öneridir. Birincisi; pek çok gelişmekte olan ülkede bankacılık sektörü 
sigortacılıktan daha büyük ve gelişmiş olduğundan sigorta şirketlerinin 

bankaların risklerini üstlerine almaları mümkün görünmemektedir. Pek çok 
ampirik çalışma bu durumu ortaya koymuştur62. İkinci olarak; bu güce sahip 
olsalar bile sigorta kuruluşlarının mevduatları sigortalamak isteyecekleri de 

şüphelidir. Çünkü mali sistem bir bütün olup, piyasaları etkisi altına alan bir kriz 
bankalar gibi sistemin önemli bir parçası olan sigorta şirketlerini de olumsuz 

yönde etkileyecektir. Üçüncüsü; özel sigorta şirketleri devletin aksine kar amacı 

gütmektedirler ve bu da risk primlerinin yükselmesi demektir. Son olarak; sigorta 

şirketleri, mevduatı sigortalarken, doğal olarak, bankaların sigorta kapsamından 

çıkartılmaları ve batık bankaların kapatılmaları konusunda yetki isteyeceklerdir. 

61 Samuel H. TALLEY ve Ignacio MAS: a.g.e. , s.29 
62 Zeev ABELES: a.g.m., s. 15 
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Oysa devletin sigorta şirketlerine bankaların kaderi üzerinde bu kadar önemli 

yetkiler tanıyacağı şüphelidir. 

Mevduatın doğrudan doğruya sigorta şirketlerince korunmasının yanısıra, 

mevduat sigortası kuruluşunun reasürans yoluyla kendi riskini belli bir maliyetle 

üçüncü bir kurumla paylaşması da tartışılan bir konudur. 1991 yılında ABD’de 

kabul edilen bir yasada (Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act 

of 1991), Banka Sigorta Fonu’nun bir kuruluştan ettiği zararın %10’una kadar 

özel reasürans sağlamasına imkan tanınmıştır. 

2.3. MEVDUAT SİGORTASININ FİNANSMANI 

Mevduat sigortasının finansmanı ile ilgili iki önemli sorun mevcuttur: 

-Mevduat sigortasının maliyetini kim taşıyacaktır? 

-Mevduat sigortasının finansmanı nasıl düzenlenecek, bir sigorta fonu 
kurulacak mıdır? 

2.3.1. Sigortanın Finansman Şekilleri 

Pek çok ülkede sigortanın maliyeti prim şeklinde bankalarca 
karşılanmaktadır. Bunun mantığı, sistemden temelde yine bankaların yararlanıyor 

olmasıdır: mevduat sigortası mevduatın riskini azaltmakta, bu da bankaların fon 

maliyetini düşürmektedir. Dolayısıyla bundan kaynaklanan maliyetin yine sektör 
tarafından karşılanması doğaldır. 

Ancak, tüm maliyetin bankalarca karşılanmasının yarattığı iki sorun 
bulunmaktadır: 

1) Sigorta kuruluşu kriz sırasında, yüksek tutarda ödemeler yapmak 

zorunda kalabilir. Bu durum, artan maliyetlerin yine bankalara yansımasına, bu da 

bankaların ödeme güçlüğüne uğramalarının kolaylaşmasına yol açar, 
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2) Bankaların sistemden elde ettikleri fayda ile maliyetler arasındaki 

denge birincisinin aleyhine bozulursa mevduat sigortası bankalar üzerinde adeta 

bir “vergi” gibi işleyecektir. 

Bu nedenle, bazı mevduat sigortası sistemlerinde devlet, bankaların 

maliyetlerini paylaşmaktadır. Örneğin Hindistan, Nijerya ve Filipinler’de 
mevduat sigortası fonuna devlet tarafından bir başlangıç sermayesi 

konulmaktadır. Farklı bir yaklaşım benimseyen İspanya’da ise devlet düzenli 
olarak fona, bankalarca yapılan toplam katkı kadar bir katkı yapmaktadır. Sayıları 

az olmakla birlikte, eski Yugoslavya’da olduğu gibi tüm maliyetin devletçe 
yüklenildiği ve dolayısıyla bankaların bu yolla sübvanse edildiği uygulamalar da 

sözkonusudur. 

2.3.2. Sigorta Finansmanında Fon Uygulaması 

Mevduat sigortası sistemleri genelde iki şekilde finanse ediîmektedir. 

Birincisi; bir fon kurarak bankalara periyodik olarak prim ödeme zorunluluğu 

getirmektir. İkincisi ise; Fransa, Avusturya, Şili, İtalya ve Hollanda'da olduğu 

gibi kayıplar oluştuktan sonra (ex post olarak) bankalara prim tahakkuk 

ettirmektir6’. Fon uygulaması pek çok ülkede benimsenmiş bir uygulamadır ve 
daha iyi bir alternatif olarak görünmektedir. Bir fonun varlığı en başta herkes 

tarafından gözle görülebilecek bir emniyet sübabının varlığı demektir ve 

psikolojik bir etkiye de sahiptir. Nitekim, ağır bir ekonomik kriz yaşamış olan 
Arjantin’de, sigorta fonunun düşük bir meblağ ile çalışmaya başlamasının dahi 

küçük mudiler üzerinde rahatlatıcı bir etki yaptığı ifade edilmektedir64. İkinci 

63 Aydan ÜNVEREN: Dünyada Mevduat Sigortası Sistemlerinin İncelenmesi ve Türkiye’de 
Mevduat Sigortası Sisteminin Reoreanizasvonu ile İlgili Bir Model Önerisi. İstanbul 
Üniversitesi, Basılmamış Doktora Tezi, 1992. s. 107 
64 Jose Maria FANELLI, Guillermo ROZENWURCEL ve Lucio SIMPSON: “Financial 
Liberalization in Developing Countries: The Argentina Experience in the Nineties". 
Presentation at The Final Meeting of the Project on Financial Liberalization, Bilkent 
University, Ankara, June 19-21 1996, s.38 
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olarak; fon zaman içerisinde büyüyecek ve kriz dönemlerinin maliyeti zamana ve 

bankalar arasında yayılacaktır. 

Primin kriz sırasında meydana gelen kayıplara göre kriz sonrasında 

tahakkuk ettirilmesinin en önemli avantajı ise gereken kaynak büyüklüğünün 

istendiği seviyede sağlanabilmesidir. İflas eden bankaların mudileri için ne 
gerekiyorsa bu tutar bankalar arasında dağıtılır. Üstelik bu sistem, kriz dışı 
dönemlerde bankaların sigorta maliyeti yüklenmelerini de önler. 

Diğer yandan, bu sistemin önemli sakıncaları da mevcuttur. En önemlisi, 

maliyetleri zamana yaymak yerine belli bir döneme, dahası bankaların mali 
bünyesi açısından olabilecek en kötü döneme yoğunlaştırmasıdır. Diğer bir sorun 

ise kriz dönemlerinde prim ödemek zorunda bırakılan bankaların henüz ödeme 

güçlüğüne düşmemiş, nispeten iyi durumdaki bankalar olmasının yarattığı 

eşitsizliktir. İflas eden bankalar herhangi bir prim ödemesine muhatap 

olmazlarken, özellikle gelişmekte olan ülkelerde birkaç banka iflas maliyetlerini 
karşılamak durumunda kalmaktadır. Son olarak; gönüllü üyeliğin sözkonusu 

olduğu sistemlerde bu sistemin işlemesinde önemli bir güçlük bulunmaktadır. 

Kriz dönemlerinde güçlü bankalar -doğal olarak- kendilerine prim tahakkuk 

ettirilmesini istemeyerek sistem dışında kalma eğilimi göstereceklerdir. Güçlü 

bankalar sistem dışına çıktıkça banka başına düşen maliyet artacak, bu da daha 

fazla bankayı sistemden çıkmaya teşvik edecektir. Sonuç, mevduat sigortasının 

tam da en fazla ihtiyaç duyulduğu anda çökmesi olacaktır. 

2.3.3. Tek Fon, Birden Fazla Fon 

Mevduat sigortasının finansmanı ile ilgili bir diğer konu da, sigortanın 

tek bir fondan mı yoksa birden fazla fondan mı finanse edileceğidir. Birden fazla 

fonun nedeni değişik tip ve özellikteki kuruluşların yine değişik risk profillerine 

sahip olmalarıdır. Düşük riskli kuruluşların yüksek riskli kuruluşları sübvanse 
etmelerini (cross subsidization) önlemek amacıyla ayrı fonlar oluşturmak gerekli 
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olabilmektedir. Tek bir fonun varlığı halinde bunu önlemenin bir yolu değişken 

prim uygulaması, bir diğer yolu da sermaye koşullarının buna göre 
ayarlanmasıdır. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkede tek fon 
bulunmaktadır. Öte yandan, Almanya ve Ispanya’da ticari bankalar, ipotek 
(mortgage) bankaları ve tasarruf bankaları için ayrı birer fon bulunmaktadır. 
ABD’de de ticari bankalar ile tasarruf-kredi birlikleri için ayrı ayrı iki fon 

bulunmaktadır. 

2.3.4. Fonun Büyüklüğü 

Mevduat sigortası fonu için uygun bir büyüklük saptamak güçtür. Çünkü 

iflasların ne sayıda ve ne büyüklükte olacağını kestirmek imkansızdır. Genellikle 

karar alıcılar, fon mevcudunun sigortalı mevduata oranını bir gösterge olarak 

kullanmaktadırlar. Örneğin ABD’de bu oranın % 1,25, Hollanda’da ise %2 olması 
öngörülmektedir. 

Fon büyüklüğünü ayarlamanın bir yolu fona devlet tarafından bir 

başlangıç sermayesinin (initial capital) konulmasıdır. Bu katkı ilk yıllarda ortaya 

çıkabilecek iflaslar için yeterli ve mudilerin gözünde kredibilite sağlayabilecek 

büyüklükte olmalıdır. 

Mevduat sigortasının zayıf yönü, sistemi ödeme güçlüğüne düşürecek 

yıkıcı ölçülerdeki kayıplardır (catastrophic losses). Eğer fon, likidite sıkıntısına 

girer ve iflas eden bankaların mudilerine ödeme yapamazsa diğer bankaların 

mudileri de güven kaybına uğrayarak mevduatlarını çekme yoluna gidebilirler. 

Fonun ödeme güçlüğü içinde olduğu gözönünde tutularak sorunlu bankanın 

kapatılmasının ve tasfiye edilmesinin geciktirilmesi de oldukça tehlikelidir. 

Çünkü bankanın bu şekilde işlemlerine devam etmesi, bankanın kurtulmak için 

yüksek getirdi ama yüksek risk de taşıyan işlere girmesini teşvik edebilir. Eğer bu 

“kumar” da kaybedilirse sigortanın karşılamak zorunda kalacağı kayıp daha da 

büyümüş olacaktır. 
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Sigorta fonu için yıkıcı ölçülerdeki kayıplar devletin son borç verme 

mercii olarak destek sağlamasını gerektirmektedir. Bu çerçevede sigorta fonu, 

hazine ve merkez bankasından borç alabilme yetkisine sahip olmalıdır. Bu imkan, 

fon yönetimini fonun mali durumu nedeniyle kapama ve tasfiyeyi geciktirmekten 

kurtaracaktır. Borç kullanımı yanında devletin fona ilave sermaye sağlaması da 

sağlanabilecek desteklerdendir. Öte yandan, İngiltere’de olduğu gibi, fon 
büyüklüğünün hedeflenenin altında kalması durumunda periyodik primlere ek 

olarak bankalardan düzenleyici (munzam) prim tahsil edilmesi veya fondan 

yapılan ödemelerin fon mevcudunu tüketmesi ihtimalinin belirmesi halinde 

bankalardan özel prim (special contributions) alınması da mümkündür65. 

2.3.5. Fon Birikimlerinin Değerlendirilmesi 

Mevduat sigortasının primle ve bu primlerin biriktiği bir fon ile finanse 

edildiği ülkelerde fonda biriken tutarların nasıl değerlendirileceği de üzerinde 

durulması gereken konulardandır. Çünkü, bu fonlarda azımsanmayacak 

miktarlarda kaynak birikmektedir. Fonun elinde bulunduracağı varlıklar 

belirlenirken şunlara dikkat edilmesi yerinde olacaktır: (1) Fondaki tutarlar 

nispeten düşük riskli varlıklara yatırılmalıdır, (2) Fonda tutulan varlıklar, 

sigortanın yükümlülüklerini karşılamak ve mudiyi korumak için kısa sürede elden 

çıkarılabilecek, mümkün olduğunca likit varlıklar olmalıdır, (3) For. yatırımları 

piyasalarda rekabeti bozucu etkiler yapmamalıdır, (4) Fon varlıklarının satışı 

büyük parasal etkiler yaratmamalı veya merkez bankası tarafından bu etkiler 

telafi edilmelidir. 

Bu şartları gelişmekte olan ülkeler için en fazla sağlıyor görünen yatırım 

araçları kısa vadeli devlet borçlanma senetleri ve dövizdir. Dövizin tutulma şekli, 

yabancı bankalarda kısa vadeli tevdiat hesapları veya yabancı ülkelerdeki kamu 

l,:' Onur ARI: '"İngiltere’de Mevduatın Korunması”, Maliye Dergisi, Kasım / Aralık 1983, S.66, 
s.28-29 
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borçlanma senetleri olabilir. Bu iki araç da aslında yukarıda ifade edilen şartları 

tam olarak karşılayamamaktadır. 

Kısa vadeli devlet borçlanma senetleri normal olarak düşük risklidirler ve 

fonun özel sektördeki kaynak dağılımını etkilemesini önlerler. Örneğin ABD’de 

fon birikimleri büyük ölçüde devlet tahvillerine yatırılarak değerlendirilmekte ve 

faiz gelirleri doğrudan sigorta fonuna aktarılmaktadır66. Yine de, pek çok 
gelişmekte olan ülkede tahvil piyasaları güçlü ve derin olmadığından, sigorta 

tarafından büyük miktarda kağıt satılması tahvil fiyatlarını düşürecek, bu da hem 

sigortayı hem de elinde kağıt bulunduran diğer kimseleri zarara uğratabilecektir. 

Bunu önlemek için sigorta şirketinin kamu kağıtlarını merkez bankasına satması 

düşünülebilirse de, bu yöntemde de yurt içi para arzı düşürülemeyecektir. Sigorta 

kuruluşu banka mudilerinin kayıplarını karşılamaya çalışırken yurt içi para arzını 
da artırıcı etki yapacaktır. Sigorta kuruluşu merkez bankası ile eşgüdüm 

içerisinde çalışırsa ve merkez bankası para kontrolünde etkin araçlara sahip ise 
para arzındaki bu artışın telafisi mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 

sorun, merkez bankasının bu yetenekten yoksun olmasıdır. 

Fonun döviz tutmasının ise devlet borçlanma senedine göre birkaç 

üstünlüğü bulunmaktadır. Birincisi, tahvil piyasasında ani düşüşler bu yolla 

engellenmiş olur. Ancak bu defa, gelişmekte olan ülkelerde tahvil piyasasına göre 
genelde daha gelişmiş olan döviz piyasalarında dalgalanmalar olabilecektir, 

ikinci olumlu nokta ise; sigorta yükümlülüklerinin karşılanması için yapılan 
döviz satışının para arzını azaltarak mudilere yapılan nakit ödemelerinde ortaya 

çıkan artışı telafi etmesidir. Buna karşılık/fonun döviz tutması sigorta kuruluşunu 
kur riskine maruz bırakır. Ayrıca, fonun, döviz rezervlerini oluştururken döviz 

kuru üzerinde yaratacağı etki de gözardı edilmemelidir. 

66 Mustafa KIRALİ: “A.B.D/de Mevduat Sigortası ve Mevduat Sigortası Kurumu (FDIC)". 
Maliye Dergisi, S.57, Ankara 1982, s.20 
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2.4. FON FİNANSMANINDA PRİM UYGULAMASI 

Daha önce de belirtildiği gibi, pek çok ülke, mevduat sigortasının 

maliyetini periyodik prim ödemeleri şeklinde büyük ölçüde veya tamamen 

bankacılık sistemine yüklemektedir. Bu primin hangi matraha uygulanacağı, prim 

oranlarının bankaların risk durumlarına göre farklılaştırılıp farklılaştırılmayacağı 
mevduat sigortası ile ilgili tartışmaların en başta gelenlerindendir. 

2.4.1. Prim Matrahı 

Prim matrahı için en iyi iki ölçü “sigortalı mevduat” ve “toplam 
mevduat”tır. Örneğin ABD, Kolombiya ve Almanya’da primler toplam mevduat 

üzerinden hesaplanmaktadır. Norveç’te ise bu iki ölçü dışında daha da ileri 

gidilerek tüm aktifler üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Matrah konusunda 
farklı yaklaşımlar olmakla beraber, sigortalı mevduat üzerinden prim alınması 
daha yaygındır. Sigortalı mevduatın baz olarak alınması, matrah ile mudilere 

sağlanan koruma tutarı arasında özdeşlik sağladığından daha anlamlıdır. 

Toplam mevduatın baz alınmasının nedeni ise bankaların toplam 
mevduatlarını belirlemelerinin kolay olmasına karşılık sigortalı mevduatlarını 

hesaplamalarının zor, zaman alan ve maliyetli bir iş olmasıdır. Bunun 

nedenlerinden birisi bankada birden fazla hesabı olan kişilere ait hesapların 
birleştirilmesinin gerekmesidir. 

Matrah olarak toplam mevduatın kullanılması, matrahın koruma 

miktarını aşması demek olduğundan uygun görülmemektedir. Ayrıca, tüm 
mevduatın baz alınması bankalar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Çünkü, bazı 

bankaların sigortalı mevduatının toplam mevduatına oranı diğer bankalara göre 

yüksek olduğundan, bu bankalar sigortadan daha fazla yararlanmaktadırlar. 

Bu nedenle, mevduat üzerinden prim hesaplanırken toplam mevduat 
yerine sigortalı mevduatın kullanılması daha uygun görünmektedir. Matrahtaki bu 

41 



azalmadan kaynaklanan tahsilat düşüşünün prim oranlannm artırılması ile telafi 
edilmesi mümkündür. 

2.4.2. Sabit ve Değişken Prim Uygulamaları 

Özellikle son on yılda en tartışılan konulardan olan riske dayalı değişken 

prim (risk adjusted variable rate) uygulaması, özel sektör sigortacılığındaki “ne 

kadar risk o kadar prim” anlayışını ifade etmektedir. 

Değişken oranlı sistemin amacı; risk artırımının maliyetini sigorta 

kuruluşuna (ya da bu tür bir risk almayan bankalara) değil, bizzat riskli 

yatırımlara girişen bankaya yüklemek ve böylece risk alimim sınırlandırmaktır. 

Sabit oranlı prim (fixed rate) uygulamasında yüksek riskli bankaların sigorta 

korumasından daha fazla yararlanmalarına ve sigorta kaynaklarını daha fazla 

tehdit etmelerine rağmen, düşük riskli bankalarla aynı primi ödemeleri 

hakkaniyete uygun görünmemektedir. Böyle bir uygulamada büyük ve sağiam 

bankaların küçük ve yüksek riskli bankaları sübvanse ettikleri kanıtlanmıştır6'. 

Ancak, değişken oranlı sistemin beraberinde getirdiği önemli sorunlar da 

bulunmaktadır. Bunların en önemlisi prim farklılaştırmasına esas teşkil etmek 

üzere bankaların toplam riskinin ölçülmesi sorunudur. Bu riski ölçmek çok 

karmaşık ve zor bir iştir. Bir kere risk çok çeşitli şekillerde belirebilir. Bunlardan 

özellikle kredi ve dolandırıcılık riskini önceden tahmin etmek ve ölçmek çok 

güçtür. Ölçüm için, coğrafi konum, sektördeki geçmişin uzunluğu, büyüklük, 
faaliyet türü ve çeşitliliği, yatırım politikası, ülke riski ve yöneticilerin nitelikleri 

gibi pek çok unsurun değerlendirilmesi gerekecektir. Bu değerlendirmede 
bankaların makyajlama (window dressing) yapmaları da mümkündür. Satılmamış 
bir gayrimenkulun satılmış, karşılık ayrılması gereken idari takipteki bir kredinin 

normal bir krediymiş gibi gösterilmesi, borsa işlemleri ile bilanço değerlerinin 
yükseltilmesi böyle makyajlama faaliyetlerine örnektir. İkinci olarak, banka 

61 Zeev ABELES: a.g.m., s. 14 
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risklerini etkili bir biçimde ölçmek mümkün olsa bile, bu riskleri prim cetvelini 

oluşturmak için ağırlıklandırmak da güçtür. Ayrıca, büyük bir dinamizm içinde 
bulunan mali piyasalarda bankaların maruz kaldıkları risk tipleri ve bunların 

önemleri de hızla değişebilmektedir. Ölçme ve değerlendirme sorunları yanında, 
değişken oranlı prim sisteminin sıkışıklık yaşayan bankalar üzerindeki prim 
oranlarını artırarak istikrarı olumsuz yönde etkilediği de iddia edilmektedir. Bu 

prim artışları bankaların kazançlarını düşürmektedir. Riske dayalı prim 

uygulamasındaki bu güçlüklerin aşılamayacağını ileri sürenler, risklerin 
öngörülemez nitelikte olduğunu, sigortalanan bankaların, gözlenmesi çoğu zaman 

güç bir tür iç bozulmaya (internal deterioration) maruz kaldığını 
düşünmektedirler68. 

Değişken oranlı prim sistemi yerine benzer etkilere sahip başka bazı 

yöntemlerin uygulandığı da görülmektedir. Örneğin sabit oranlı prim 
uygulanırken riske bağlı olarak bankaların tutmak zorunda oldukları sermaye 

miktarı değiştirilebilir. Ancak bu yöntemde de riskin ölçülmesi sorunu mevcuttur. 

Bir diğer yöntem de, kriz öncesi Arjantin’de örneği görülen iade sistemi olabilir. 
Bu yöntemde, yıl boyunca bankacılık kurallarına uygun hareket eden ve riskini 

artırmayan bankalara %10 oranında prim iadesi yapılmaktadır69. 

Genel olarak bakıldığında, özellikle riskin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

sorunu aşılmaz bir sorun olmamakla birlikte yine de önemli görünmektedir ve 

dünyada değişken oranlı prim sisteminin yaygın olmamasını açıklamaktadır. 

2.4.3. Prim Oranının Seviyesi 

Sigorta fonunun kaynak ve harcamaları genellikle dört kalemden 
« 

oluşmaktadır: prim gelirleri, varlık gelirleri, sigorta ödemeleri ve idari giderler. 

Bu kalemler arasında prim gelirleri, sigorta kuruluşunun üzerinde en fazla etkili 

68 Mark D. FLOOD: a.g.m., s.58 
69 Samuel TALLEY ve Ignacio MAS: a.g.e., s.53 
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olduğu kalemdir. Fon varlıkları belli bir sınırı aştığında gelir akımını yavaşlatmak 

için prim oranı azaltılabilir ya da kaynak gereksinimi arttığında oranlarda artış 
yapılabilir. Ancak bu artışın bankacılık maliyetlerini artırıcı etkisi nedeniyle 

makul düzeylerde tutulması ve bu noktada devletin fona katkıda bulunması 

gerekli olabilmektedir. 

Bazı sigorta sistemlerinde prim gelirleri, belli fon büyüklüğü hedeflerine 

göre ayarlanmaktadır. Örneğin Küba’da, fon için belli bir büyüklük hedefi 

konulmakta, prim oranları fon büyüklüğünün bu hedeften sapmasına göre 
ayarlanmaktadır. Almanya ve Norveç sistemleri de bu açıdan Küba sistemine 

benzemekle beraber bu sistemlerde fon büyüklüğüne ilişkin hedef mutlak bir tutar 

şeklinde belirlenmemekte, fona gelen taleplerin oranı şeklinde belirlenmektedir. 

İspanya’da oranlar, 1980’e kadar tamamen sigorta kuruluşunun iradesine 

bırakılmış ve dolayısıyla fon büyüklüğü ile prim oranı seviyesi arasındaki ilişki 

zayıf kalmıştır. Diğer bazı ülkelerde ise, ihtiyaca göre mevcut oranlarda indirim 

yapmak yerine, geçmiş prim ödemeleri iade edilebilmektedir. Örneğin Belçika’da 
kullanılmayan primler 10 yıl sonra iade edilmektedir. Filipinler’de, talepler 

karşılandıktan, diğer giderler düşüldükten sonra kalan net gelirin %60’ı yıllık 

olarak düşülmektedir. 

Prim ödemesinin yanısıra, Kolombiya ve Japonya’da bankalar fona bir 

başlangıç sermayesi katmakla mükellef kılınmaktadırlar. Kolombiya örneğinde 

bu katkı, banka rezervlerinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve munzam 

karşılıklarda eşit bir indirim ile telafi edilmektedir. Aslında bu tür başlangıç 

katkılarının pek yaygın olduğu söylenemez. Daha yaygın olan bir yöntem, fonun 

yeterli kaynağa sahip olmadığı ilk zamanlarda yoğun biçimde borçlanması ve 

ardından bu borçlarını ödeyerek zaman içinde birikim sağlamasıdır. 

Genel olarak bakıldığında; gelişmekte olan ülkelerdeki prim oranlarının 

gelişmiş ülkelerdeki oranlara göre genelde daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 
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durum şüphesiz bankacılık sisteminin gelişmiş ülkelerdeki gücünü 

yansıtmaktadır. 

2.5. ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA SİSTEMLERİ 

Mevduat sigortası zorunlu olabildiği gibi isteğe bağlı da olabilmektedir. 

Avusturya, Kanada, Danimarka, Japonya ve İngiltere gibi pek çok ülkede 
bankaların sisteme üyeliği zorunludur. İtalya, İsviçre ve Belçika’da sistem isteğe 
bağlı iken, gelişmekte olan ülkelerde gerçekten isteğe bağlı tek sistem 1992 

öncesi Arjantin sistemidir70. Bazı sistemlerde gönüllülük esas olmakla birlikte 
sisteme üyelik için güçlü teşvikler sözkonusudur. Örneğin İspanya’da, merkez 
bankasınca sağlanacak her türlü fınansal destek için sigorta üyeliği önşart 
olmaktadır71. 

Gönüllü sistem lehine görüşlerin en önemlisi felsefi ve siyasi bir nitelik 

taşımaktadır. Buna göre, bankalara üye olma zorunluluğu getirmek, gönüllü 

sisteme göre devletin piyasalara çok daha fazla müdahale etmesi anlamına 

gelmektedir. 

Gönüllü sistemin yarattığı temel sorun bankacılıktaki istikrarsızlığı daha 

da artırabilmesidir. Bunun nedeni de korunmuş ve korunmamış olmak üzere iki 

parçalı bir sistem oluşturmasıdır. Normal dönemlerde önemli sayıda tasarruf 

sahibi yüksek getiri elde etmek için riskli bankaları tercih edecektir. Kriz 

zamanlarında ise bu mudilerin risk/getiri tercihleri muhtemelen aşırı ölçüde 
değişecek ve korunmamış bankalardan korunmuş bankalara doğru kayacaktır. 

Eğer riskli bankalar likidite krizini aşamazlarsa önemli miktarda varlık satışına 

gidecekler ve bunu alelacele ve ucuza yapacaklardır. Bu durum da, bankaların 
sermayelerinin aşınmasına ve giderek iflaslara yol açacaktır. Sonuç olarak, 

gönüllü sistemler istikrarsızlık yaratma eğilimindedirler. Ayrıca, iflaslar önemli 

0 Bu ülkede 1992 yılında, sistemi zorunlu hale getiren yasal bir düzenleme yapılmıştır. 
1 Yasemin AYMERGEN ve diğerleri: a.g.e, s.29 

45 



boyutlara ulaştığında fonu desteklemek için üye bankalardan istenebilecek 

olağanüstü katkılar, risk alımı konusunda temkinli bankaların üyelikten çekilme 

eğilimi göstermelerine yol açacaktır. Bu durumun sigorta fonunu ve zaten 

zayıflamış bankaları daha da zora sokacağı açıktır. 

İsteğe bağlı sistemin yaratacağı daha az önemli sayılabilecek başka 

sorunlar da mevcuttur. Bunların birincisi; isteğe bağlı sistemin mevduat 

sigortasının temel amaçlarından olan küçük mudiyi koruma hedefine tam olarak 

hizmet edememesidir. Çünkü en azından bazı bankalar sistem dışında 

kalmaktadır. İkincisi ise; sistemi yönetecek olanların, yapacakları her 

düzenlemede bu düzenlemenin sistem üyeliği ve sigortanın gücü üzerindeki 

etkilerini de değerlendirmek zorunda kalacak olmalarıdır. 

Zorunlu üyeliğin uygulandığı ülkelerde kamuya ait bankaların sigortaya 

üye olmaya zorlanmaması gerektiği ileri sürülmüştür. Bunun bir nedeni, devletin 
bu bankaların batmasına zaten izin vermeyeceğidir. Bir diğer neden de, sigorta 

sistemi eğer devlete ait ise devletin kendi bankalarına ayrıcalıklı davranabileceği 
yönündeki endişedir. Ancak, bu endişe, böyle bir ayrıcalıklı davranış ihtimalinin 

sadece sigorta uygulamasında ortaya çıkmayacağı, kamu bankalarının, vergi 
kolaylıkları, gevşek denetim, düşük karşılık gibi pek çok şekilde her zaman 

kayırılabileceği düşünüldüğünde yersiz olmaktadır. 

Buna karşı bir görüş de, karma bir bankacılık sisteminde rekabet 

eşitliğini sağlamak için kamu ve özel bankalara paralel davranılması gerektiğidir. 
Buna göre, eğer özel bankalar sisteme girmeye zorlanıyor iseler kamu bankaları 

da aynı şekilde mecbur tutulmalıdırlar. Böyle yapılmazsa bu iki kesim iki farklı 

korumadan yararlanacaklardır: özel bankalar mevduat sigortasından, kamu 

bankaları ise devlet kefaletinden. Bu farklılık, özel bankalar koruma bedelini 

prim yolu ile ödediğinden bu bankalara ilave bir yük getirecektir. 
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2.6. KORUMA KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 

Sigortanın hangi tür mali kuruluşları koruyacağı karar verilmesi gereken 

temel konular arasındadır. Ticari bankalar, tasarruf-kredi birlikleri, tasarruf 

bankaları, tüccar bankaları (merchant banks), kredi birlikleri (credit unions) ve 

kalkınma bankalarından hangilerinin kapsama alınacağı amaca göre 

değişmektedir. Amaç eğer ulusal ödeme sistemini korumaksa mantık olarak ticari 

bankaları kapsama almak gerekmektedir. Nitekim, gelişmekte olan ülkelerin 

bazılarında durum budur. Ancak pek çok ülke, küçük tasarrufçuyu korumak, 

tasarrufları teşvik etmek, ülkedeki finansal aracılığı geliştirmek gibi başka 
amaçları da gözetmekte, bunun sonucunda koruma kapsamındaki kuruluşları 

daha geniş biçimde tanımlamaktadır. Koruma kapsamının geniş tutulmasının iki 
temel nedeni bulunmaktadır: (1) Bazı kuruluşların sigortalı, bazı kuruluşların 

sigortasız olması durumunda, sigortasız kuruluşlarda beliren panik kısa sürede 
sigortalılara da sıçrayacaktır. Çünkü, panik sırasında mudiler sigortalı-sigortasız 

ayrımı yapmamaktadırlar. (2) Bazı kuruluşların sigortalı, bazılarının sigortasız 
oluşu en başta fon maliyetlerinde görülebileceği gibi sektörde çarpıklık 
yaratacaktır. 

2.7. KORUMA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT TÜRLERİ VE 
MİKTARI 

Koruma kapsamının kuruluşlar itibariyle belirlenmesi yanında mevduat 

türleri ve miktar olarak da belirlenmesi gerekmekte ve bu konu mevduat sigortası 
tartışmalarının en can alıcı noktalarından birisini oluşturmaktadır. 

2.7.1. Korunacak Mevduat Tipinin Belirlenmesi 

Pek çok mevduat sigortasında, ticari mevduat, ulusal bankaların yurt 
dışındaki mevduatı, yabancı bankalardaki yurt içi mevduat, bankalararası 
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mevduat ve yabancı para cinsinden mevduat koruma kapsamı dışında 

tutulmaktadır. 

-Ticari Mevduat: Ticari mevduat da tıpkı tasarruf mevduatı gibi kriz 

dönemlerinde hızlı mevduat hareketlerine neden olup bankacılık sisteminde 
düzensizliğe neden olabilmektedir. Ancak ticari mevduat sahipleri, çoğunlukla 

tüzel kişiliğe sahip olmaları ve ekonomik hayatta bankalarla hem mevduat hem 
de kredi ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle, tasarruf mevduatı sahiplerine göre 

birikimlerini yönlendirirken daha bilinçli olmalarını sağlayan imkanlara 

sahiptirler. Bankaların kredi verdikleri firmaları yakından takip etmelerinde 

olduğu gibi, firmalar da çalıştıkları bankaları seçerken bankaların aktif 

yönetimlerinin risklerini ölçmek durumundadırlar72. Bu nedenle, bankaların daha 
etkin bir şekilde diğer ekonomik birimler tarafından takip edilmeleri amacı ile 

tüzel kişilerce açılmış ticari mevduat çoğu ülkede sigorta kapsamı dışında 
tutulmaktadır. 

-Ulusal Bankaların Yurt Dışı Şubelerindeki Mevduat: Bu mevduatın 

kapsam dışında bırakılmasının birkaç gerekçesi bulunmaktadır. Bunlardan ilkine 

göre; bu mevduat yurt içi bankacılık sisteminin, para arzının ve tasarrufların bir 

parçası sayılmamaktadır. İkinci olarak; bu mevduatın büyük bölümü, muhtemelen 
ülkede oturmayanlara aittir. Dolayısıyla, hükümetler bunları korumayı gerekli 

görmemektedirler. Üçüncü olarak; muhtemelen yabancılara ait bu mevduat 

evsahibi ülkede zaten korunmaktadır. Eğer böyle bir güvence varsa çifte sigorta 

sözkonusu olacak ve bunu önlemek için ilave düzenlemeler gerekli olacaktır. 

Öte yandan, bu mevduatın bazı ülkelerde korunmasının nedeni, bu 

mevduatın yurt içi şubelerdeki mevduat kadar yoğun çekilişe müsait olmasıdır. 

Sigortanın temel amacı, panik halinde yoğun mevduat çekilişini önlemek 

olduğundan, yabancı mevduatın koruma dışı bırakılması, sistemin amacına ters 
düşmektedir. 

72 Şuhnaz YILMAZ ve Rıza KADILAR : a.g.e., s.44-45 

48 



Gelişmekte olan ülkelerde, yurt dışı şubelerdeki mevduat, ulusal banka 

ve para sisteminin dışında olduğu gözönünde tutularak, genellikle koruma 

kapsamı dışında tutulmaktadır. 

-Yabancı Bankalardaki Yurt İçi Mevduat: Bu mevduatın sigorta dışı 
bırakılması, yalnızca ulusal denetim mekanizmasınca denetlenen bankaların 

sigortalanması görüşüne dayanmaktadır. Yabancı bankalar bir diğer ülkede çoğu 
kez bir veya birkaç şube ile temsil edilmektedirler. Bu şubelerin işlemleri 

bankanın tüm işlemlerinin çok küçük bir bölümünü oluşturduğundan ve bankanın 
genel fınansal durumu üzerinde çok az etkili olduğundan, bunları denetlemek çok 

anlamlı değildir. Bu durum karşısında sigorta sisteminin üç alternatifi vardır: (1) 

Yabancı bankanın durumuna ilişkin detaylı bilgilerden yararlanmaksızın şubedeki 

mevduatı sigortalamak, (2) Şubeyi sigorta kapsamı dışında bırakmak, (3) Tüm 

yabancı bankalara etkin biçimde izlenip denetlenebilecek ayrı bir banka kurma 

zorunluluğu getirmek. Son alternatifin olumsuz yönü, kurulacak yeni bankanın 
coğrafi faaliyet alanı açısından çeşitlenmeyi sağlayamaması, bunun da bankayı 

zayıflatmasıdır. Öte yandan, eğer bu mevduat bankanın ait olduğu ülkede de 

sigortalanmış ise bir çifte sigortalama sorunu sözkonusu olacaktır. 

Yabancı bankaların yurt içi şubelerindeki mevduatın sigortalanmasını 

savunanların gerekçeleri ise; bunların, yurt içi bankacılık ve para sisteminin bir 

parçası (gelişmekte olan ülkelerde önemli bir parçası) olmasıdır. Ayrıca, yerli ve 
yabancı bankalar için aynı kuralların uygulanması, sistemin etkinliğini olumlu 

yönde etkileyecektir. Son olarak, yabancı bankaların yoğun şekilde mevduat 

topladıkları ve perakende işlemler yaptıkları ülkelerde bu bankaların kapsam dışı 

bırakılmaları, küçük mudilerin sigortasız kalmasına neden olacaktır. 

Lehte ve aleyhte görüşler değerlendirildiğinde, bu tür mevduatın 

sigortalanması daha uygun görünmektedir. Mevduat sigortasına sahip pek çok 
ülke bu mevduatı yurt içi bankacılık ve para sisteminin bir parçası olarak 

gördüğünden sigorta kapsamına almıştır. 
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-Bankalararası Mevduat: Bu mevduatın koruma kapsamı dışında 

bırakılmasının temel nedeni, bankaların birbirlerinin finansal durumları ve 

işlemleri hakkında muhtemelen iyi bir biçimde bilgilenmiş olmalarıdır. Mudi ile 

banka arasındaki bilgi asimetrisi bankalar arasında (istisnai durumlar hariç) 

sözkonusu olmamaktadır. Sonuçta, bu bankalar piyasa disiplinini sağlamak 
konusunda önemli bir rol oynamaktadırlar. 

Bankalararası mevduatın kapsam içinde yer almasını savunanların ise iki 

argümanı bulunmaktadır. Birincisine göre; bu mevduatın korunmaması ülkede en 
iyi enforme edilmiş mudileri (bankaları) korumasız bıraktığından, hızlı ve yoğun 

mevduat çekilişine zemin hazırlamaktadır. İkincisine göre; bankalararası 
mevduatın korunmaması, batan bankada mevduatı olan bankaların da kayba 

uğramaları ve mevduatları oranında krizin bu bankalara da sıçraması sonucunu 

yaratacaktır. 

Günümüzde gelişmekte olan ülkelerin önemli bir bölümü bu mevduatı 

koruma kapsamı dışında bırakmıştır. Gelişmiş ülkelerde de durum aynıdır. 

-Döviz Cinsinden Mevduat: Bir ülkedeki mevduat sigortası sisteminin 

yabancı para birimleri üzerinden açılmış tasarruf mevduatını güvence altına 

alması, arz ve talebini kendi imkanları ile kontrol altına alamayacağı bir para 

birimi üzerinden yükümlülük altına girmesi anlamına geldiğinden, bazı ülkelerde 

yabancı para cinsinden mevduat koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. Bu 

mevduatın kapsam dışı tutulmasının bir diğer nedeni de, ülkenin ödeme 

mekanizmasını korumak amacıyla bu mevduatın korunmasının gerekmemesidir. 

Son olarak; özellikle gelişmekte olan ülkelerde sigorta sisteminin döviz cinsinden 

kayıpları karşılamak için gerekli dövizi elde edemeyeceği gibi bir endişe de 

sözkonusudur. Döviz konusundaki bu muhtemel sorunu aşmanın bir yolu, sigorta 

kuruluşuna, döviz mevduatlarını mevcut kurdan ulusal para ile ödeme yetkisi 

verilmesi olabilir. Bu yöntem, sigorta sistemine döviz cinsinden mevduatları da 

koruma gücü sağlar. Ancak, bu çözümde karşılaşılabilecek önemli bir sorun, 
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ülkedeki mevcut kur oranının gerçekçi olmaması ve mevduat sahiplerinin önemli 

kayıplara uğramasıdır. 

Yukarıdaki ayrımların yanısıra koruma kapsamının, mevduata uygulanan 

faiz oranına göre değişmesi de mümkündür. Örnek olarak Arjantin’de, Arjantin 
Ulusal Bankası (BNA) tarafından aynı tip mevduata uygulanan faiz oranını iki 
puandan fazla aşan mevduat, koruma dışında tutulmaktadır73. 

2.7.2. Koruma Miktarının Belirlenmesi 

Mevduat sigortasının mevduatın tamamını mı yoksa belli bir bölümünü 

mü koruyacağı, koruma belli bir miktar ile sınırlı ise bu tavanın ne olacağı, 

üzerinde belki de en fazla durulan konudur. Üç çeşit koruma kapsamı 
bulunmaktadır: (1) Sınırlı koruma, (2) Tam koruma ve (3) İhtiyari koruma. 

Mevduat sigortası bulunan ülkelerin çok büyük bir bölümünde mevduatın 

tamamen değil kısmen korunduğu görülmektedir. Tablo : 2’de, 1980’li ve 1990’h 

yıllarda dünyada uygulanan sigorta sistemlerindeki koruma kapsamları 
verilmektedir74. 

Genel olarak bakıldığında, koruma tavanının, gelişmiş ülkelerde 
gelişmekte olanlara göre mutlak olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu 

da, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelirin daha yüksek olması 

nedeniyle kişi başına düşen ortalama mevduatın da daha yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ancak, koruma tutarı kişi başına gayri safi milli hasılaya 

(GSMH) oranlandığında, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle beraber genelde 

gelişmekte olan ülkelerin nispeten yüksek bir koruma sağladıkları 
görülmektedir75. Koruma tavanı, Brezilya’da olduğu gibi fiyatlar genel seviyesine 

' Jose Maria FANELLI ve diğerleri: a.g.m., s.38 
4 Samuel H. TALLEY ve Ignacio MAS: a.g.e., s.36 

75 Koruma tutarı / Kişi başına GSMH oranı, 1988 yılında Arjantin’de 2,1, Brezilya’da 7,8, 
Hindistan'da 15,5 ve Türkiye’de 2 iken, gelişmiş ülkeler arasında yer alan Belçika’da 0,6, 
Kanada'da 2.5, Fransa'da 3,7, Japonya’da 2,7, Hollanda’da 0,99, Ispanya’da 7,2, İsviçre’de 0,5, 
İngiltere’de 1.8 ve ABD’de 7,2’dir. 
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endekslenmiş olabildiği gibi, sigorta fonunun mali durumuna veya siyasi ve 

toplumsal amaçlara göre de değiştirilebilmektedir. Örneğin Belçika’da, sigorta 

fonu eğer tüm talepleri karşılamaya yetmiyorsa, koruma tavanı 
indirilebilmektedir. 

-Sınırlı Koruma (Limited Coverage): Mevduatın kısmen korunması, 
küçük mudi için hemen hemen tam bir koruma sağlarken bu sınırlı kapsamın hızlı 

ve yoğun mevduat çekilişine karşı önleyici etkisi de sınırlı olmaktadır. Çünkü, 
tamamen korunamayan bir mudi grubu vardır ve bunlar muhtemelen en iyi 

enforme edilmiş büyük mudilerden oluşmaktadır. 

Sınırlı koruma bu sakıncasına karşın piyasa disiplinini korumakta daha 

etkindir. Bankalar ve mudiler risk alımlarında daha dikkatli olacaklardır. Büyük 

mudilerin en azından bir miktar kayba uğramaları mümkündür. 

-Tam Koruma (100% Coverage): Tam koruma, hem küçük hem de 

büyük mudiyi koruyarak paniği daha etkin biçimde önlemekte, korumadan tüm 

mudi ve bankalar aynı şekilde yararlandıklarından eşitsizliğe neden 

olmamaktadır. Öte yandan, bu tip bir korumanın piyasa disiplinini bozucu etki 
yaptığı konusunda neredeyse evrensel bir kabul bulunmaktadır76. Tam korumada, 
hem mudiler hem de bankalar daha fazla risk almakta herhangi bir sakınca 

görmemektedirler. 

Tam korumaya örnek olarak Arjantin’de 1946-1971 döneminde 

uygulanan sistem verilebilir. Olağanüstü dönemlerde piyasalarda güveni tesis 

edebilmek amacıyla koruma kapsamının %100’e çıkarıldığı görülmektedir. Örnek 

olarak, 1994 yılında yaşanan kriz üzerine Türkiye’de tasarruf mevduatının 

tamamı sigorta kapsamına alınmıştır. Benzer şekilde, Japonya’da da 1995 yılında 

iki kuruluşun iflası ile beliren panik ihtimali karşısında devlet devreye girerek 
mevduat sigortasının kapsamını geçici bir süre için %100’e çıkarmıştır77. 

76 Samuel H. TALLEY: a.g.m., s.45 
77 Şuhnaz YILMAZ ve Rıza KADILAR: a.g.e., s.50 
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TABLO : 2 - Bazı Ülkelerde Mevduat Sigortası Koruma Miktarları 

Ülke Yıl Para 

Birimi 
Koruma 

Tutarı 
ABD $ 
Değeri 

ABD $ 
Değeri 
(1988) 

Arjantin 1992 A 20.000 b.b. b.b. 

Avusturya 1986 AS 200.000 13.100 14.116 

Belçika 1985 BF 500.000 8.421 9.248 

Brezilya 1988 OTN 3.500 16.500 17.780 

Kanada 1986 C$ 60.000 50.000 46.530 

Şili 1981 t.u. 250 5.061 6.576 

Kolombiya 1988 Col$ 200.000 668 668 

Fransa 1985 FF 400.000 63.000 63.829 

Hindistan 1980 Rs. 30.000 3.815 5.470 

Japonya 1986 Y 10.000.000 74.000 63.942 

Kenya 1985 Kshs. 100.000 6.086 6.684 

Hollanda 1986 Fİ. 35.000 14.286 15.394 

Norveç b.b. NK Sınırsız — ... 

Filipinler 1988 P 40.000 1.896 1.896 

İspanya 1981 ptasl. 1.500.000 48.744 63.333 

İsviçre 1984 SF 30.000 12.768 14.521 

Türkiye 1994 TL Sınırsız — — 

İngiltere 1992 pds. 20.000 35.170 35.585 

ABD 1980 US$ 100.000 100.000 143.379 

b.b. : bilgi bulunamadı 

Kaynak: Samuel H. TALLEY ve Ignacio MAS: a.g.e., s.36 ; Linda ALLEN: a.g.m., s.32-33 
Not: Tabloda yer alan yıllar sözkonusu ülkelerin mevcut koruma seviyelerinin belirlendiği 
yılları, dolar karşılığı tutarlar da o yıl içinde korumanın dolar cinsinden karşılığını 
göstermektedir. Karşılaştırmayı mümkün kılmak için bu değerler 1988 yılındaki değerlerine 
çekilmişlerdir. 

53 



-İhtiyari Koruma Kapsamı (Discretionary Coverage): Bazı ülkelerde 
koruma kapsamı, kriz öncesi dönemlerde açık bir biçimde ilan edilmemektedir. 

Daha çok zımni koruma sistemlerinde geçerli olan bu yöntemde, küçük mudi 

büyük bir ihtimalle korunurken büyük mudiler için koruma kesin olmamaktadır. 
Sonuç olarak, bir yandan panik ihtimali azaltılırken diğer yandan da piyasa 

disiplini korunmuş olmaktadır. Piyasa disiplininin daha çok büyük mudilerin 

korunması halinde aşındığı gözönünde tutulduğunda, bu durum açıklık 

kazanmaktadır. Eşitlik açısından bakıldığında ise, ihtiyari koruma kapsamının 

hem mudiler hem de bankalar arasında eşitsizlik yarattığı görülmektedir. 

Sonuç olarak, bu üç alternatif arasında seçim yapılması pek çok 

ekonomik, kurumsal ve siyasi mülahazaya bağlı olmaktadır. Ancak genel olarak 

bakıldığında şu söylenebilir: istismara açık olması ve piyasa disiplinini 

zedelemesi nedeniyle mevduatın tamamına güvence getirilmesinden kaçınılması 

gerekmektedir. Tercih, sınırlı korumanın kapsamı konusunda yapılmalıdır. 

2.8. SİGORTA KAPSAMINA GİRİŞİN VE SİGORTADAN 
ÇIKIŞIN DÜZENLENMESİ 

2.8.1. Üyeliğe Giriş 

Özellikle üyeliğin isteğe bağlı olduğu ülkelerde, bir bankanın mevduat 
sigortası sistemine alınması için belli şartları yerine getirmesi beklenmektedir. 

Normal koşullarda, bir bankanın sigortalanması için mali durumunun iyi oiması 

beklenir. Bunda gözetilen kriterler genellikle bankanın yeterli sermayeye sahip 

olması ve karlı biçimde işlemesidir. Yeni kurulan bankaların ilk birkaç yılda zarar 

etmeleri yaygın bir durumdur. Bu bankaların güçlü bir sermayeye sahip olmaları 

ve zarardan kara doğru bir eğilim göstermeleri durumunda ilk yıllardaki zararlar 

önemli sayılmayabilir. Mali bünyeye ilişkin bu şartların yamsıra, başka konular 

da üyelik konusunda etkili olabilmektedir. Banka yönetiminin deneyimli, 

yetenekli ve iş dünyasında belli bir geçmişe sahip kimselerden oluşması gibi. 

54 



Örneğin isteğe bağlı bir sigorta sistemi uygulayan Almanya’da, 1976 tarihli 
Bankacılık Kanunu uyarınca, ticari bankaların mevduat garanti fonuna üye 

olabilmeleri için; Özel Ticari Bankalar Birliğine (Bundesverband deutscher 

Banken) ve Ticari Bankalar Denetim Kuruluna üye olmaları, sermayelerinin en az 

6 milyon Alman markı tutarında olması, “gerekli kişisel niteliklere ve 

güvenilirliğe sahip” en az iki yöneticiye sahip olmaları ve işlerini uygun bir 

şekilde yürütebilecek likidite ve işletme karlılığı standartlarını karşılayabiliyor 

olmaları gerekmektedir78. 

Mevduat sigortasına kabul sırasında, bazı bankaların ödeme gücüne 

sahipken, kabul için gerekli diğer standartları sağlayamıyor olmaları mümkündür. 
Bu durumda muhtemelen en iyi yol, bankanın birkaç yıl içinde kabul 

standartlarını karşılama şartıyla sisteme alınmasıdır. Bu şartların süresi içinde 
sağlanmaması durumunda banka sigortası iptal edilecektir. Bu yöntemle, 

bankalara makul bir süre verilecek, bankalar sigortayı kaybetme korkusu ile 
durumlarını iyileştirme yönünde güçlü biçimde teşvik edileceklerdir. Zorunlu 

üyeliğin olduğu sistemlerde ise sigortadan çıkarılma bir anlamda bankacılık 

lisansının geri alınması anlamına gelecektir. 

2.8.2. Sigortanın Sona Ermesi 

Sigortaya girişin kontrol edilişi gibi, sigorta kuruluşunun, fonu tehlikeye 

sokan belli hareketleri nedeniyle bir bankaya ait sigortanın sona erdirilmesini 

isteme yetkisi de olmalıdır. Daha açık bir ifadeyle; sigorta kuruluşu, tehlikeli ve 

mali bünyeyi zayıflatıcı işlemler nedeniyle gerekli uyarıyı yaptıktan sonra 

bankanın bu işlemlere devam etmesi halinde, bankayı sigorta kapsamından 
çıkarma yetkisine sahip olmalıdır. Aynı yetki, kanun ve diğer düzenleyici 
kuralların ihlali halinde de geçerli olmalıdır. 

8 Linda ALLEN: a.g.m., s.37 
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Bir bankanın sigorta kapsamından çıkarılması, bu banka için adeta bir 

“ölüm fermanı” (death knell) anlamına gelmektedir79. Bu bakımdan, sigortanın 
kaldırılması yetkisinin dikkatli bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu 

yetkinin geçici nitelikteki arızi sorunlar yerine, tekrarlanan tehlikeli işlemler, mali 

bünyeyi zayıflatıcı faaliyetler, bankacılık alanındaki kanun ve düzenleyici 

kuralların ihlali gibi durumlarda kullanılması uygun olacaktır. Ayrıca, sigorta 

iptali, mudilere gerekçeleri ile birlikte ve önceden bildirilmelidir. Böylece 

mudiler, mevduatlarım başka bir bankaya transfer etmelerine yetecek bir süre 

kazanmış olacaklardır. 

79 Samuel H. TALLEY ve lgnacio MAS: a.g.e., s.60 
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TABLO : 3 - Kurumsal Özellikleri İtibariyle Bazı Ülkelerde Mevduat Sigortası Sistemleri 

İlke Kuruluş 
Yılı 

Sahiplik Örgüt Prim Miktarı 

(Yıllık) 
Matrah Devletin 

başlangıç 
Katkısı 

Devletin 
Düzenli 
Katkısı 

Fon Borçlanma 
Yetkisi 

ABD 1933 Kamu Bağımsız 
Kurum 

%0,23 - %0.31 Toplam 
Mevduat 

Yok Yok Var 3 milyar $'a 
kadar 

Almanya 1966.1969. Özel 
1976 

Bank.Birliği 
Bünyesinde 

%0.03 Toplam 
Mevduat 

Yok Yok Var Yok 

Arjantin 1979 Kamu / Özel Merk.Bank. 
Gözetiminde 

%0,36-%0,72 Toplam 
Mevduat 

Yok İhtiyari Var Yok 

Avusturya 1979 Özel Bank.Birliği 
Bünyesinde 

İflas Sonrası ... Yok Yok Yok Yok 

Belçika 1985 Kamu / Özel Bağımsız 
Kurum 

%0,02 Sigortalı 
Yükümlülükler 

Yok Yok Var Yok 

Brezilya 1989 Özel b.b. b.b. Sigortalı 
Yükümlülükler 

Yok Yok Var Yok 

Danimarka 1987 Özel b.b. %0,2 Toplam 
Mevduat 

b.b. b.b. Var b.b. 

Filipinler 1969 Kamu Bağımsız 
Kurum 

%0,0938 Sigortalı 
Mevduat 

Var Var Var Sınırsız 

Fransa 1980 Özel Bank.Birliği 
Bünyesinde 

İfl.Sonr.(en fazla 
30 milyar Ffr) 

... Yok Yok Yok Yok 

Hindistan 1962 Merk.Bank.'a 
ait 

Bağımsız 
Kurum 

%0,04 Sigortalı 
Mevduat 

Var Var Var Var 

Hollanda 1979 Kamu / Özel Merk.Bank.'a 
Bağlı 

İflas Sonrası ... Yok Yok Yok Var 

.İngiltere 1979 Kamu Bağımsız 
Kurul 

2.500-300.000 P 

%0,3'ü geçemez 

... Yok Yok Var b.b. 

İrlanda 1989 Kamu b.b. %0,2 Toplam 
Mevduat 

b.b. b.b. b.b. b.b. 

İspanya 1980 Kamu / Özel Bağımsız 
Kurum 

%0.12 Sigortalı 
Mevduat 

Bankaların Katkısına 
Eşit Tutarda 

Var Sınırsız 

İsviçre 1984 Özel Bank.Birliği 
Bünyesinde 

Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

İtalya 1987 Özel b.b. %1'e kadar 

oranlar 
Toplam 
Mevduat 

b.b. b.b. Yok b.b. 

Japonya 1971 Kamu / Özel Bağımsız 
Kurum 

Başl. Serm. 1/3'ü 
ve%0,12 

Sigortalı 
Mevduat 

Başl. Serm 
2/3'ü 

Yok Var Var 

Kanada 1967 Kamu Bağımsız 
Kurum 

%0,1 Sigortalı 
Yükümlülükler 

Yok Yok Var Var 

Kenya 1985 Kamu Merkez 
Bankası 

%0.1 Sigortalı 
Mevduat 

Yok Yok Var Sınırsız 

Kolombiya 1985 Kamu Bağımsız 
Kurum 

Giriş Ücreti ve 
%0,3 

Toplam 
Mevduat 

Yok Var Var Sınırlı 

Küba 1952 Kamu / Özel Bağımsız 
Kurul 

Fon Büyüklüğünün 
Gerektirdiği Mikt. 

Yok Var Var Sınırsız 

Nijerya 1988 Kamu Merk.Bank.'a 
Bağlı 

%0.93 Toplam 
Mevduat 

Var Yok Var Sınırsız 

Norveç 1961 Kamu / Özel Bağımsız 
Kurum 

%0.15 Toplam 
Aktifler 

Yok Yok Var Var 

Paraguay 1971 Kamu Şemsiye 
Banka 

%0,25 Toplam 
Mevduat 

Var Yok Yok Var 

Türkiye 1983 Kamu Merk.Bank. 
Bünyesinde 

%1 - % 1,04 Toplam 
Mevduat 

Yok Yok Var Var 

Venezuela 1985 Kamu Bağımsız 
Kurum 

%0,25 Toplam 
Mevduat 

Yok b.b. Var Var 

Yueoslawa 1985 Kamu b.b. Yok — Yok Var Yok Yok 

b.b : bilgi bulunamadı 
KAYNAK Samuel H. TALLEY ve I. MAS : age. ; Linda ALLEN : a.g.m. 
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TABLO : 4 - Üyelik ve Koruma Kapsamı Açısından Bazı Ülkelerde .Mevduat Sigortası Sistemleri 
I Ülke Üyelik Koruma KapsamındakTİvuruluş  Koruma Kapsamındaki Hesaplar 

Türü Mülkiyeti Yabancı Türü Döviz Bankalarar- İlke Dışında Koruma Tutarı 
    Bankalar Hesapları arası Oturanlara Ait 
ABD FED Üyelen 

İçin Zorunlu 
Mevduat Toplayan 
Ticaret, Sanayi ve 
Tasarruf Bankaları 

b.b. Evet Çek Hesaplan, 
Vadeli Hesaplar 

Evet Evet Evet 100 000 ABD S 

Almanya İsteğe Bağlı Ticaret, İpotek ve 
Tasarruf Bankaları 

bb Evet b.b. Evet Hayır Evet Tasamıf Bankalarındı 
Sınırsız. Diğerlerinde 
Aktiflerin %30‘ü Kada 

Arjantin Zorunlu Tüm Finansal 
Kuruluşlar 

Her Türlü b.b. Tasarruf Hesapları, 
Vadeli Hesaplar, 

Mevduat Sendikaları 

Hayır Hayır Evet 10.000 P( vadesi 90 giıııe k 
20.000 Pt vadesi 90 günün 

Avusturya Zorunlu Kredi Kuruluşları b.b. Evet Tasarruf Hesapları Evet Hayır Evet 200 000 AS 

Belçika İsteğe Bağlı Ticaret Bankaları, 
Tasarruf Kuruluşları 

Özel Evet Mevduat, Bono ve 
Nakit Sertifikaları 

Hayır Hayır Evet 500 000 BF 

Brezilya Zorun/İst.Bağ Finansal Kuruluşlar Özel b.b Vadeli Hesaplar, 
Mevduat Sertifikaları, 

Kambiyo Senetleri 

b.b Hayır b.b 3 50i) OTN 

Danimarka Züiuııiu b.b. b.b. b.b. bb b.b b.b b.b 250 000 DK 

Filipinler İsteğe Bağlı Tüm Bankacılık 
Kuruluşları 

Her Türlü b.b. Tüm Mevduatlar Evet Hayır b.b 40.000 P 

Fransa İsteğe Bağlı Tüm Bankalar özel Evet Mevduat Sendikası 
Hariç Tüııı Mevduatlar 

Hayır Hayır Evet 400 000 FF 

Hindistan Zorunlu Ticaret Bankaları, 
Kooperatif ve Kır 

Bankaları 

Her Türlü b.b. Tüm Mevduatlar Hayır Hayır Evet 30 000 Rs 

Hollanda İsteğe Bağlı Kredi Kuruluşları b.b Evet Ticari Hesap 
Niteliğinde Olmayanlar 

Evet Hayır Evet 35 000 Fİ 

İngiltere Zorunlu Bankalar ve Mevduat 
Toplamaya Yetkili 

Kuruluşlar 

b.b Evet Mevduat Sertifikası 

Hariç Mevduatlar 
Hayır Hayır Evet 20 0O0 Pa kadar T." 

İrlanda b.b. b.b. b.b b.b. b.b koşullara Br b.b. bb İlk 5.000 İRPiııtı °o80 
ikinci 5 000 IRPnın uo' 

Üçüncü 5.000 IRPiıııı “u 
İspanya İsteğe Bağlı Tüm Bankacılık 

Kuruluşları 
Özel Evet Tüm Mevduatlar Hayır Hayır Evet 1.500 000 p 

İsviçre İsteğe Bağlı Bankalar Birliğine 
Üye Bankalar 

b.b. Evet Tasarruf ve Ücret 
1 lesapları 

Evet Hayır Evet 30 000 Si¬ 

İtalya İsteğe Bağlı b.b. bb b.b. bb Evet Hayır Evet lik 200 milyon Lit ıçm% 
Sonr 800 milyon Lit için 

Japonya Zorunlu Kredi Kooperatif ve 
Birlikleri. Bankalar 

b.b. Hayır Mevduat Sertifikası 
Hariç Tüm Mevduatlar 

Hayır Hayır Evet 10.000 000 Y 

Kanada Zorunlu Bankalar, İpotek ve 
Kredi Kuruluştan 

b.b b.b. b.b. Hayır Evet Evet (.0 000 CS 

Kenya Zorunlu Tüm Finansal 

Kuruluşlar 
Her Türlü b.b Tüm Yükümlülükler bb Evet Evet 100 000 Kshs 

Kolombiya Zorunlu Tüm Finansal 
Kuruluşlar 

Her Türlü Evet Tüm Mevduatlar bb Evet Evet 200.000 CulS 

Küba Zorunlu Ulusal Bankalar Her Türlü Hayır b.b Hayır bb bb 10 000 P 

Nijerya Zorunlu Ticaret Bankaları, 
Tacir Bankaları 

Her Türlü Evet Mevduat Sertifikası 
Hanç Mevduatlar 

Evet Evet Evet 50.000 N 

Norveç Zorunlu Ticaret Bankaları b.b. Evet b.b. Evet Evet Evet Sınırsız 

Paraguay İsteğe Bağlı İpotek Bankaları Özel Hayır Tüm Mevduatlar Hayır Hayır Evet 5 000 000 Ci 

Türkiye Zorunlu Tüm Bankalar Her Türlü Evet Tasamıf Mevduatı Evet Hayır Evet Sınırsız 

Venezuela b.b. b.b. b.b. b.b b.b. b.b b.b bb 250 000 B 

Yugoslavya Zorunlu Tüm Finansal 
Kuruluşlar 

Her Türlü b.b. Tasarruf Mevduatı Evet Evet Evet Sınırsız 

b.b. : bilgi bulunamadı 
KAYNAK Samuel H TALLEY ve I MAS age .Linda ALLEN agm 

58 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİNDE MEVDUAT SİGORTASI 

Avrupa Birliğinde içpazarın oluşumunun tamamlanması ile birlikte, 

merkezleri üye devletlerde olan kredi kurumlarının diğer üye devletlerde 

yerleşme ve hizmet sunma serbestilerini kısıtlayan tüm engeller kaldırılmış 
bulunmaktadır. Mali kesimde rekabetin bu şekilde yoğunlaşmasından beklenen 

olumlu sonuçların doğabilmesi, kredi kurumlarının sağlıklı olmalarına, basiret 

ilkelerine uygun biçimde yönetilmelerine, mali sistemde istikrarın 

korunabilmesine ve kamunun kurumlara duyduğu güvenin zedelenmemesine 
yakından bağlıdır. 

Bu durumun farkında olan Avrupa Birliği organları, kredi kurumlarının 
basiretli yönetimini ve etkin biçimde denetlenmesini sağlamaya, dolayısıyla, 

mevduat sahiplerini korumaya yönelik kurallar içeren bir mevzuat oluşturma 

yoluna gitmişlerdir. Avrupa Birliğinde mevduatın korunmasına ilişkin mevzuatın 

ve bu mevzuatın hazırlanması, uygulanması ve değiştirilmesi yöntemlerinin 

öğrenilmesi önem kazanmaktadır. Bunun başlıca üç nedeni vardır. Birincisi; bu 

mevzuat, toplam dünya bankacılık aktiflerinin %38’ini oluşturan geniş bir alana 

yönelik olarak uygulanmaktadır. İkinci olarak; bu mevzuat, değişik gelenek ve 
kültür dağarcığına sahip olan ülkelerin tecrübeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Son 
olarak; sözkonusu mevzuat, Avrupa Birliğine üye olmayan pek çok ülkenin 

bankacılık mevzuatlarından çok daha yeni olması nedeniyle mevcut bankacılık 

koşullarına daha uygundur80. Öte yandan, nihai olarak Avrupa Birliğine girmeyi 
hedefleyen Türkiye için bu mevzuatın ayrıca özel bir önemi olduğu açıktır. 

80 Pierre-Henri CASSOU: “Avrupa Bankacılık Mevzuatı”, Bankacılar Dergisi, Türkiye 
Bankalar Birliği, S.16. Şubat 1996. s.41 
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3.1. AVRUPA BİRLİĞİNDE BANKACILIK MEVZUATININ 

TEMEL İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ 

Avrupa Birliği bankacılık mevzuatının hedefi, her bir iiye ülkenin 

piyasaya serbestçe ulaşabildiği uyumlu bir rekabet ortamında, güçlü, istikrarlı ve 
verimli çalışan bir bankacılık sistemi oluşturmaktır. Bu çerçevede benimsenen 

temel ilkeler şunlardır81: 

Birinci ilke, Avrupa Birliği içinde sermaye hareketlerinin tamamen 

serbest olmasıdır. Bu, 24.6.1988 tarihli Direktif ile desteklenmiş ve sermaye 

hareketleri üzerindeki tüm kısıtlamaların 1.7.1990 tarihi ile itibariyle 

kaldırılmalarına karar verilmiştir. Üye ülkeler özellikle kambiyo kontrollerini 
kaldırmak ve çok özel durumlar haricinde yeni kontroller koymamak 
durumundadırlar. 

İkinci ilke uyarınca, üye ülkelerin kredi kurumlan diğer üye ülkelerde 
yerel otoritelerden izin almaksızın şube açabileceklerdir. 

Üçüncü ilke, hizmet sunma serbestliği konusundadır. Buna göre, 
herhangi bir üye ülkede faaliyet göstermeye yetkili kılınmış bulunan bir kredi 

kuruluşu bir diğer ülkede şube açmasına gerek kalmadan faaliyet gösterebilir. 

Dördüncü ilke, yetkilendirme ve çalışma kurallarının üye ülkelerce 

ortaklaşa olarak tanınmasıdır. 

Beşinci ilke ise; yetki alan kuruluşların yetki veren ülkenin otoritelerince 

gözetime tabi tutulmalarıdır. Avrupa Birliği, Birlik çapında faaliyet gösteren bir 

gözetim kuruluşu benimsemediği için ülke otoriteleri bu konuda yetki sahibi 

olmaya devam edeceklerdir. 

Avrupa Birliğinde sözkonusu hükümleri getiren düzenlemeler Avrupa 
Komisyonunun hazırladığı direktiflerdir. Bu direktifler Avrupa Parlamentosu 

tarafından tartışılıp, değiştirilmekte ve üye ülke hükümetlerinin temsilcilerinden 

81 Pierre-Henri CASSOU: a.g.m., s. 42-43 
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oluşan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Direktifler onaylandığında, 

her üye ülke bu direktifler ışığında kendi kanunlarını gözden geçirmek 
durumundadır. 

Direktiflerin oluşturulması prosedüründe bankacılık ile ilgili direktifler 

için özel bir koşul bulunmaktadır. Buna göre, taslak halindeki direktiflerin 

Komisyona sunulmadan önce Banka Danışma Kumluna sunulması 

gerekmektedir. Bunun amacı, Komisyonun normal şartlarda sahip olmayabileceği 

teknik uzmanlık konularında bilgilendirilmesidir. 

Ulusal yasaların direktiflere uyumunun sağlanabilmesi için belli bir süre 

verilmekte ve bu süreler aynı zamanda, kredi kurumlarına yeni kurallara uyum 
sağlamaları için fırsat tanımaktadır. 

Avrupa Birliği bankacılık mevzuatı bütün detayları kapsamamakta, Birlik 
içerisinde yürürlükte olan kuralların uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Bu 
bakımdan bağımlı ortaklık ilkesine uygun olarak, her ülke, kendi özel kurallarının 

ve kendi özel gözetim yöntemlerinin belirlenmesinden sorumludur. 

Birlik mevzuatından bahsederken şeffaflık ilkesinin de üzerinde 

durulması gerekmektedir. Buna göre, Komisyon onayından geçen direktif 

taslakları Bakanlar Kurulu tarafından kesinleştirilmeden önce yayımlanmakta, 
böylece üye devletlerin, kredi kuruluşlarının ve kamuoyunun bu kararlar 
hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır. Bunun yanında, tüm direktif 
metinlerinin başında, ortaya konan hükümlerin içeriğini ve amacını açıklayan bir 
önsöz yer almaktadır. Şeffaflığa verilen önem, direktiflerin ve tavsiye kararlarının 

güncelleştirilmiş bir halinin Komisyon tarafından süreli olarak yayınlanmasından 
da anlaşılmaktadır. 
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3.2. AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN BANKACILIK 
ALANINDA BENİMSENEN HÜKÜMLER 

Bankacılık alanında bugüne kadar yapılan düzenlemeler genel olarak beş 
konuda olmuştur: banka hizmetlerine erişim ve kredi kurumlarmın yapısı, 

muhasebe standartları, ihtiyat standartları, gözetim yöntemleri ve müşterinin 

korunması. 

3.2.1. Banka Hizmetlerine Erişim ve Kredi Kurumlarının Yapısı : 

Avrupa Birliğinin yaklaşımı, aynı çalışma esaslarının yasal statüleri ne 
olursa olsun tüm kredi kuruluşlarına uygulanmasıdır. Bu yaklaşımla, değişik 
sınıflandırılmış kuruluşlara uygulanabilecek değişik kuralların neden olabileceği 
haksız rekabet de önlenmeye çalışılmaktadır. 

Avrupa Bankacılık mevzuatı, tüm kurumların banka hizmetlerine erişim 

ve kredi kuruluşlarının sabit yapıları konularında belirli kurallara uymalarını 
gerekli kılmaktadır. Bu kurallara göre; kredi kuruluşlarının faaliyetlerine 

başlamadan önce yetkili otoritelerden izin almaları gerekmektedir. İzin ancak 
yeterli sermaye, uygun ortaklar, kuruluşu yönetebilecek kapasitede en az iki 

kişinin varlığı ve tatmin edici bir çalışma planı gibi belirli koşulların yerine 
getirilmesi halinde verilebilir. Kuruluşların, yeterli sermayeyi sürekli 

bulundurmaları ve gerekli iç kontrol sistemlerini kurmaları zorunludur. Ayrıca, 

bu kuruluşlar bir otoritenin gözetimine tabidirler. 

3.2.2. Muhasebe Kuralları : 

Muhasebe kuralları da kredi kurumlarmın sağlamlığını 

değerlendirebilmek için önemlidir. Yayınlanan bilginin çeşidi bankalararası 

rekabeti önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, Avrupa Birliği, kredi 

kumrularına yönelik kuralları uyumlaştırmaya Tek Pazar’a geçilmeden önce, 

1986 yılında karar vermiştir. Uyumlaştırma özellikle değişik şekillerde 
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sınıflandırılan bilanço ve bilanço dışı kalemler üzerinde yoğunlaşmış ve bilanço 

ve kar-zarar hesaplarının şekilleri ile hesaplardaki notların içeriğini ve yayımlama 

gerekliliklerini tanımlamıştır. Avrupa Birliği direktifleri aynı zamanda, kredi 

kurulularının eğer mevcutsa banka ya da diğer mali iştiraklerinin konsolide 

hesaplarım da yayınlamalarını gerekli kılmaktadır. 

3.2.3. İhtiyat Standartları: 

İhtiyat standartlarının adil rekabet şartlarının temini için uyumlaştırılması 

gerekmektedir. Avrupa Birliği, bankacılık sisteminin makul düzeyde sağlamlığını 

ve müşterilerin yeterli korunmalarını temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda 
gerçekleştirilen uyumlaştırma dört noktayı ele almaktadır: sermaye tanımı, 
yeterlilik rasyosu, önemli pozisyonlar ve mali olmayan iştirakler. Örnek olarak, 
18.12.1989 tarih ve 89/647 sayılı Direktif ile bir ödeme gücü rasyosu (solvabilite 

rasyosu) tanımlanmıştır. Buna göre; 

Solvabilite Rasyosu = Özkaynaklar / (Riske Göre Düzeltilmiş Aktifler + 

Bilanço Dışı Kalemler)’dir. 

1.1.1993 tarihinden itibaren bu oranın Birlik üyesi ülkelerde %8 olarak 
tutturulması ve idame ettirilmesi gerekmektedir82. 

Son olarak şu vurgulanmalıdır ki; ihtiyat standartları yalnızca asgari 

koşullardır ve ülke otoriteleri gerekli gördükleri takdirde daha sıkı kurallar 

koymakta serbesttirler. 

82 Yıldırım Beyazıt ÖNAL, Hatice Gereklioğlu DÜZAKIN ve Meltem AKYÜZ: Türkiye’de 
Mevduat Sigortası Sisteminin Gelişimi ve Bankaların Risk Değerlendirmesini de İçeren Aktif 

Bir Mevduat Sigortası Model Önerisi. Türkiye Bankalar Birliği Yayını No. 198, İstanbul 1996, 
s. 11 
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3.2.4. Gözetim Yöntemleri : 

Avrupa Birliği, kredi kuruluşları için Birlik çapında faaliyet gösteren bir 
gözetim otoritesi oluşturmaya çalışmamıştır. Bunun yerine, gözetim konusunda 
sorumluluğu her üye ülkenin yetkili kuruluşuna devretmeyi tercih etmiştir. 
Ancak, gözetim koşullarında asgari standartların sağlanması için genel kurallar 
belirlenmiştir. 

Kredi kurumlarının yetki aldıkları ülkenin otoritelerince denetlenmeleri 

kuralı uyarınca, 1.1.1993’ten itibaren kredi kurumlarının diğer ülkelerdeki 
şubeleri, likidite rasyoları ile ilgili düzenlemeler hariç, faaliyet izni aldıkları 

ülkenin otoritelerince gözetime tabi tutulmaktadır. 

3.3. AVRUPA BİRLİĞİ BANKACILIK MEVZUATINDA 

MÜŞTERİNİN KORUNMASINA VE MEVDUAT SİGORTASINA 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 

Üye devletlerce ulusal mevzuata dönüştürülmüş bulunan bu 
düzenlemeler zaman zaman da olsa bazı kredi kurumlarının borçlarım ödemede 

güçlüklerle karşılaşmasını, faaliyetlerini geçici ya da sürekli olarak durdurmasını 
önlemeye yetmemiştir83. 

Üye ülkelerden yalnız Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, Hollanda ve 
İngiltere’de mevduat sigortası uygulamasının bulunduğunu ve kredi kurumlarına 
duyulan güvenin sarsılmasının, sadece ödeme güçlüğü içindekileri değil, mali 
yapısı sağlam olan kurumlan da etkileyecek ölçülerde mevduat çekilişine yol 
açabileceği gerçeğini gözönünde tutan Birlik, önce bir tavsiye kararı, ardından da 

bir direktif ile mevduat için minimum bir korumayı sağlama yoluna gitmiştir84. 

83Gürgan ÇELEBİCAN: “Avrupa Birliği'nde Mevduatın Korunmasına İlişkin Düzenleme". 
Bankacılar Dergisi, S.15, 1995, s.22 
84Devlet Planlama Teşkilatı: AT İç Pazarına Uyum Çalışmaları. İç Pazar Çerçevesindeki 
Topluluk Mevzuatı ve Mukabil Türk Mevzuatının Karşılaştırılması. C.5, Mali Hizmetler ve 
Sermaye Hareketleri, Eylül 1991, s.42-44 

64 



3.3.1. Topluiuk’ta Mevduat Garantisi Sistemlerinin Kurulmasına 
İlişkin 22.12.1986 Tarih ve 87/63/EEC Sayılı Tavsiye Kararı85 

Bu karar, üye devletleri; mevduat sigortası kurmuş olanlar, mevduat 

sigortası kurmayı planlayanlar ve mevduat sigortası kurmayı henüz planlamamış 
olanlar şeklinde üçe ayırmaktadır. Bu ülkeler kurmuş oldukları, kurmayı 
planladıkları veya bu karar çerçevesinde kurmayı planlayacakları sigorta 

sistemini bazı açılardan değerlendireceklerdir. Bunlar; sistemin mudilere tazminat 
ödenmesini garanti edip etmediği; öteki üye devletlerde bulunan kredi 
kurumlarının şubelerine tevdiat yapmış olanlar da dahil olmak üzere, faaliyet izni 

almış tüm kredi kurumlarının mudilerini kapsayıp kapsamadığı; sistemde tasfiye 

öncesi müdahale ile tasfiye sonrası tazminat ödemesi arasında ayırım yapılıp 
yapılmadığı ve tazminat ödenmesi için gerekli ölçütler ile tazminat alınması için 

yerine getirilmesi zorunlu biçimsel koşulların açıkça belirtilip belirtilmediği 

konularıdır. Kararda, sigorta sistemi bulunmayan ve böyle bir sigortayı kurmayı 

henüz planlamamış olan üye devletlerin, sigorta sistemini 1.1.1990’da yürürlüğe 
koymaları için gerekli tüm önlemleri almaları öngörülmektedir. 

Karara rağmen sigorta alanında Birlik ölçeğinde tekdüzeleşme 

sağlanamamıştır. Kimi ülkelerde sistem mesleki örgütlerin sorumluluğuna 

bırakılırken, kimi ülkelerde tamamen yasalarla, kimilerinde de kısmen sözleşme 

temeline dayandırılarak düzenlenmiştir. Ülkeler arası farklılıklar, yabancı 
ülkelerde açılan şubelerin hangi ülkenin garantisine ve denetimine tabi olacağı 

sorununu doğurmuştur. Benzer biçimde Topluluk dışı ülkelerin çok farklı 

uygulamaları da sorunlar yaratmıştır. Bu nedenle mevduat garantisi konusunda 

daha ayrıntılı düzenlemeler yapan ve bağlayıcılığı olan yeni bir kararın alınması 

gerekli olmuştur. 

s'Commission Recommendation of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-
guarantee schemes in the Community, (87/63/EEC), OJ No L 33/16, V. 30, 4 February 1987, 
s. 16-17 
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3.3.2. Mevduat Garanti Sistemlerine İlişkin 30.5.1994 Tarih ve 

94/19/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi86 
Bu Direktif tüm üye ülkelerde mevduat garantisini zorunlu kılmakta, ama 

düzenlemelerin nasıl yapılacağı konusunda bir zorunluluk getirmemektedir. 

Direktifte yer alan temel ilkeler şöyledir: 

-Üye devletler kendi ülkelerinde bir ya da birden fazla mevduat garanti 
sisteminin kurulmasını sağlamak ve bu sistem ya da sistemlerin mevduatı koruma 

işlevlerini resmen tanımakla yükümlüdürler, 

-Kredi kurumlan kendilerine faaliyet izni vermiş olan üye ülkedeki 

garanti sistemine ya da garanti sistemlerinden birine katılmak zorundadırlar, 

-Koruma kapsamı ne çok büyük bir mevduat bölümünü korumasız 

bırakacak ölçüde düşük, ne de kredi kurumlarını sağlıksız yönetilmeye ve 

basiretsiz kredi politikaları izlemeye teşvik edecek kadar yüksek olacaktır, 

-Garanti, mevduat hesabına değil, mevduat sahibine verilecektir, 

-Mevduat sahiplerinin kendilerine verilen garantinin kapsamı ve düzeyi 

konusunda önceden bilgilendirilmeleri gereklidir. Ancak, bu konunun bir rekabet 

aracı olarak kullanılmasını önlemek amacıyla, reklamlarda yer alan açıklamalar 

sınırlandırılacaktır, 

-Garanti sistemlerinin nasıl ve hangi yöntemle finanse edilecekleri 

konusunda bir düzenleme bulunmamakla birlikte finansman maliyeti kural olarak 

kredi kurumlarınca üstlenilecek ve finansman sistemin mali yükümlülükleri ile 

orantılı olacaktır, 

-Kredi kurumlarının diğer üye ülkelerde açtıkları şubelerine yatırılan 

mevduat, kural olarak merkezin bulunduğu üye ülkedeki garanti sistemince 

korunacaktır. Ancak merkezin bulunduğu ülkedeki garanti sisteminin diğerine 

86Directive 94/19/EC of The European Parliament And of The Council of 30 May 1994 on 
Deposit - guarantee Schemes, OJ No L 135/5. V.37, 31 May 1994, s.5-14 
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göre daha geniş kapsamlı, daha yüksek bir koruma sağlaması durumunda, 
şubenin bulunduğu üye ülkede rekabet eşitliğini bozmamak için, şubelerde 
tanınan güvencenin faaliyette bulunulan üye ülkedeki düzeyi aşmaması 
gerekmektedir. Bunun aksinin sözkonusu olması yani faaliyette bulunulan 

ülkedeki korumanın daha yüksek olması durumda ise şubelerin üye devletteki 

mevcut garanti sistemine katılabilmeleri olanaklıdır. 

Direktif bir mevduat tanımı yapmış ve bazı mevduatları koruma kapsamı 

dışında tutmuştur. Buna göre başka kredi kurumlarının kendi adlarına ve 

hesaplarına sahip oldukları mevduat, özkaynak tanımına giren tüm mali araçlar ve 

kara paranın aklanmasıyla ilgili işlemlerden doğan mevduat kapsam dışı 

bırakılmıştır. Ayrıca üye devletler, Direktifin 1 numaralı ekinde yer alan mevduat 

türlerini ve mudileri garanti kapsamı dışında bırakmak ya da daha düşük düzeyde 

korumadan yararlandırmak yetkisine sahiptirler. Sigorta şirketlerine, sosyal 

güvenlik kuruluşlarına, merkezi ve yerel yönetimlere ait mevduat (resmi 

mevduat), ECU ile üye devletlerin para birimleri dışındaki para birimleri ile 

tutulan mevduat ve kredi kuruluşunun yönetici ve müdürlerine, kuruluş 

sermayesinde %5 ve daha fazla oranda pay sahibi olan ortaklara ve kuruluşun 

mali kayıtlarını kanunen denetleme yetkisine sahip olan kimselere ait mevduat bu 

kapsamda yer almaktadır. 

Direktifte, sigorta kapsamına alınması gerekli en az mevduat tutarı 

20.000 ECU olarak belirlenmiş, eğer ülkedeki mevcut sistem daha düşük bir tutar 

öngörüyorsa 15.000 ECU’dan az olmamak şartıyla bu tutarın 31.12.1999’a kadar 

devam etmesine olanak tanınmıştır. Direktif ile belirlenen 20.000 ECU’lük sınır 

her beş yılda bir yapılacak incelemeye bağlı olarak değiştirilebilecektir. Üye 
devletler mevduata Direktif ile saptanandan daha yüksek ve daha kapsamlı 
koruma sağlamaya yetkilidir. Bu çerçevede, mevduat garanti sistemleri toplumsal 
amaçlarla bazı tür mevduatın tamamını koruma kapsamına alabileceklerdir. 

Mevduat garanti sistemleri, yetkili makamların ya da yargı organlarının 
karar tarihini izleyen üç ay içinde, mudilerin mevduata ilişkin belgelenmiş 
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hemen hepsi holdinglerin denetimi altında bulunduklarından, ekonomik açıdan 
bağımsız değildirler88. Kredi sunumunun sınırlı olduğu ülkemizde finansman 
kaynakları açısından güç sağlamanın yolu bir bankanın yönetimini ve denetimini 

ele geçirmek olmuştur. 

-Türk bankacılık sisteminde kamu bankalarının önemli bir ağırlığı 

bulunmaktadır. 1996 yılı itibariyle Türkiye’de kamusal sermayeli beş adet ticari 
banka bulunmaktadır: TC Ziraat Bankası, Etibank, Türkiye Emlak Bankası, 

Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası. Bu bankalar, sektördeki 

aktiflerin %38’ini, kredilerin %39’unu, mevduatın %43’ünü, özkaynakların da 

%31’ini ellerinde bulundurmaktadır. Görüldüğü gibi, kamu bankalarının sektörde 

önemli bir ağırlığı vardır. 

-Bankacılık faaliyetleri ülkenin gelişmiş yörelerinde yoğunlaşmıştır. 

1995 yılı verilerine; göre Türkiyenin en gelişmiş bölgeleri olarak Marmara (8 il), 

Orta Kuzey (11 il) ve Ege (9 il) Bölgeleri, toplam kredilerin %73’ünü 

kullanmakta, toplam mevduatın ise %74’üne sahip bulunmaktadır. 

-Türk bankacılık sisteminde özkaynak yetersizliği sözkonusudur. 

Nominal olarak yükseliyor görünmekle beraber reel olarak özkaynaklarda aşınma 

gözlenmektedir. 1994 yılında yaşanan kriz ile bankaların sermaye yeterliliği 
rasyosu iyice düşmüş ve zaten uluslararası standartların altında olan rasyo 

özellikle kamu bankaları için %5-6 seviyesine gerilemiştir89. Mali başarısızlık 
riski ölçütleri yardımıyla bankaların dayanıklılığının ölçülmesini hedefleyen bir 

88 Öztin AKGÜÇ: 100 Soruda Türkiye’de Bankacılık. Gerçek Yayınevi, 2. Baskı. İstanbul 
1989, s.264 ; Yıldırım Beyazıt ÖNAL ve diğerleri: a.g.e., s.29 : Türkiye Bankalar Birliği: 
Bankalarımız 1995 ; Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 1995 yılında Türkiye'de faaliyet 
gösteren 32 adet yerli özel ticaret bankasından, ana ortakları arasında “doğrudan" belli holding 
ve gruplar bulunanların sayısı 20’dir. 
89 Ahmet ERTUGRUL: “Bankacılık Sektöründe Açık Pozisyonun Kapatılması. Merkez Bankası 
Rezervlerinin Eritilmesi ve Kamu Sektörü Bankalarının Elindeki Döviz Varlıklarının Bir 
Kısmının Bankalara Satılmasıyla Gerçekleşti”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi. Aralık 1994. 
S. 105, s.5 ; Yıldırım Beyazıt ÖNAL ve diğerleri: a.g.e., s. 12, 30 
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analizin sonucu da göstermiştir ki; Türk mevduat bankaları riski yüksek bir 
ortamda ve genel olarak yetersiz bir sermaye ile faaliyet göstermektedir90. 

-Şube bankacılığı yaygındır. Son yıllarda, açılan banka şubesi 

sayısındaki azalmaya karşın banka başına şube sayısı yine de yüksek 
görünmektedir. Bankalar Birliği verilerine göre, banka sistemimizdeki ortalama 

şube sayısı 1990-1991 döneminde 100 iken, 1992-1995 döneminde 91’e 

düşmüştür. 

-Bankacılık sisteminin temel taşını ticaret bankaları 

oluşturmaktadır. Türk bankacılık sisteminde, batı ülkelerinde örneklerini 

gördüğümüz kooperatif bankaları, tasarruf bankaları, -Türk Merchant Bank hariç- 
tacir bankaları bulunmamaktadır. İhtisas bankası olarak kurulan bankaların büyük 

bölümü de ticaret bankacılığı yapmaktadır91. 

-Bankacılık sistemimizde rekabetin tam olarak sağlandığı 

söylenemez. Sektöre girişin kolaylaştırılması, dış işlemlerde Merkez Bankası 

tekelinin kaldırılması, faiz oranlarının serbest bırakılması, hizmet çeşitlenmesinin 

sağlanması ve mali sektörün bütünü ile ilgili yeni pek çok düzenlemenin 
yapılmasına karşın, sistem kamu ağırlıklı oligopolistik yapısını sürdürmekte ve bu 

yapı, bankalar arasında uzun süreli ve etkin bir rekabeti önlemektedir92. Özellikle 
kamusal ve özel sermayeli bankaların sahip oldukları eşitsizlikler vurgulanmaya 

değerdir. Bu farklılıkların bir kısmı kamusal, bir kısmı da özel bankalar yararına 

fırsat eşitliğini bozmaktadır. Sektörün yarısına yakınının kamu sermayeli 
bankaların elinde bulunması, resmi kuruluşlar mevduatının neredeyse tamamının 

bu bankalarca düşük bir maliyetle kaynak olarak kullanılması, kamu bankalarının 

özel bankaların tabi oldukları denetimin yanısıra ilave denetimlere de tabi 

90 Yıldırım Beyazıt ÖNAL ve diğerleri: a.g.e., s. 172 
9lAhmet ERTUĞRUL ve Osman ZAİM: Türk Bankacılığında Etkinlik Tarihi Gelişim Kantitatif 
Analiz. Bilkamat İşletme ve Finans Yayınları No.3, Ankara 1996, s.22 ; Öztin AKGÜÇ: a.g.e., 
s.265 

92 Ahmet ERTUĞRUL ve Osman ZAİM: a.g.e., s.2-3 
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olmaları, yine kamu bankalarının, kredi tahsislerinde, personel ve şube 

politikalarında sahip oldukları dezavantajlar, sektöre giriş imkanının 

kolaylaşmasına karşılık, çıkışın kamuoyunda yaratacağı olumsuz etki nedeniyle 
pek normal karşılanmaması, serbest piyasa koşullarını bozucu önemli faktörler 
olmaktadır9^. 

4.2. TÜRKİYE’DE MEVDUAT SAHİPLERİNİ KORUMAYA 

YÖNELİK BAŞLICA ÖNLEMLER 

Türkiye’de bankacılık mevzuatı, bankaların risklerini sınırlamayı, 

dolayısıyla mevduat sahiplerini korumayı amaçlayan pekçok düzenleme 

içermektedir. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: 

-Bankanın kuruluşu sırasında kuruculara ve ödenmiş sermayeye ilişkin 

bazı şartların aranması, kuruluş izninin Bakanlar Kurulunca verilmesi, 

-Bankaların, topladıkları mevduatın bir bölümünü mevduat munzam 

karşılığı olarak Merkez Bankasına yatırmaları, 

-Mevduat yükümlülüklerine karşı ellerinde birinci ve ikinci derecede likit 
(disponibl) değer bulundurmaları, 

-Bir gerçek veya tüzel kişiye verilebilecek kredinin sınırlandırılması yolu 
ile riskin çok sayıda kişi ve firmaya dağıtılması, 

-Bankaların yapacakları plasmanların, özkaynaklarının belli bir katı ile 

sınırlandırılması, 

-Bankaların iştiraklerine ve taşınmaz mallara yapacakları yatırımların 
kısıtlanması, 

-Yetkili bakanlıkça, mali bünyesi zayıflayan bankaların yakından takibe 

alınması ve mali bünyesini güçlendirmeye yönelik önlemlerin alınması, 

93 M. İlker PARASIZ: Para Banka ve Finansal Piyasalar Teori ve Politika. Ezgi Kitabevi 
Yayınları, 5. Baskı, Bursa, Ekim 1994, s. 131 
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-Bankaların mali durumlarının Hazine ve TC Merkez Bankası tarafından 

izlenmesi ve incelenmesi, 

-Banka bilançolarının bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi, 

-Mali durumu bozulan bankalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahale 

edilmesi, sigorta fonundan ödeme yapılması. 

Bu tedbirler arasında mevduat sigortası, hem önleyici hem de giderici 

nitelikte aktif bir araç olarak ortaya çıkmakta ve en yeni önlemlerden birini 
oluşturmaktadır. 

4.3. TÜRKİYE’DE MEVDUAT SİGORTASININ KISA 

TARİHÇESİ 

Türkiye’de mevduatın doğrudan korunmasına ilişkin ilk düzenleme, 1933 

yılında çıkarılan 2243 sayılı “Mevduatı Koruma KanumTdur. Bu kanun, 

bankaların munzam karşılık olarak kasalarında muhafaza edecekleri tutarları, 

tasarruf mevduatının imtiyazlı karşılığı olarak kabul etmekte ve bunun, bankanın 

diğer alacaklıları tarafından haczedilemeyeceğini hükme bağlamaktaydı (md.9). 

Ardından 1936 yılında çıkarılan 2999 sayılı “Bankalar Kanunu”, tasarruf 

mevduatı sahiplerinin mevduatlarının %40’ına eşit miktarını, bu mevduatı kabul 
etmiş olan bankanın aktifinde bulunan bütün kıymetler üzerinde imtiyazlı alacak 

olarak kabul etmiş ve iflasta bu kısmın tasfiye sonucu beklenmeden sahiplerine 
ödeneceği hükmünü getirmiştir (md.29). 1958 tarihli ve 7129 sayılı Bankalar 

Kanunu bu oranı %50’ye çıkarmıştır. 

1960 yılma gelindiğinde, 153 sayılı Kanunla 7129 sayılı Bankalar 
Kanununda değişiklik yapıldığı görülmektedir. Bir taraftan imtiyaz sistemi 

muhafaza edilirken, diğer taraftan Merkez Bankası nezdinde bir fon kurularak 

(Ek md.l ve 2) tedrici tasfiye kabul edilmiştir. Fon, haklarında tedrici tasfiye 
kararı verilen bankaların açıklarının karşılanması amacıyla oluşturulmuştur (Ek 
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md.l/f). Bu fonun başlıca kaynağını, bankaların yıl sonu bilançolarındaki tasarruf 
ve ticari mevduat toplamının %0,05’i oranında fona yatırılacak meblağlar 

oluşturmaktaydı. 

Fon sisteminin, yalnızca tasarruf mevduatını korumadığı, bankaların kati 

ve nihai tüm açıklarının sorumluluğunu yüklenerek kötü yönetimi ödüllendirdiği 

iddiası sonucunda, 1979 yılında 28 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
ile tedrici tasfiyeye ve Tasfiye Fonuna önemli yenilikler getirilmiştir94. 

28 sayılı KHK, imtiyaz sistemine son vermiş ve daha önceki yapıda 

açıklığa ve yeterli bir tanıma kavuşturulmamış tedrici tasfiyeyi daha ayrıntılı 

biçimde düzenlemiştir. Buna göre; tedricen tasfiye karar ve işlemlerinde Türk 

Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve diğer mevzuatın tasfiye ile ilgili 
hükümleri uygulanmamaktadır. Ancak, yalnızca tasfiye memurlarının işlem ve 
tasarruflarından doğan borçları dolayısıyla haciz yoluyla takip yapılabilmektedir 

(md.60, 4/3). Bu tür tasfiyede, bankanın paysahipleri tasfiye işlemlerine herhangi 

bir şekilde karışamamaktadırlar (md. 60, 3/4). İcra ve İflas Kanununa paralel 
olarak, tasfiye kararı tarihinden itibaren mevduata ve bankanın rehin ile temin 

edilmemiş borçlarına faiz yürütülmemektedir (md. 60, 4/5). Nihayet, fon, bütün 

açıkları değil tasarruf mevduatım korumaktadır. Hükme göre, tedrici tasfiyeye 
giren bankadaki tasarruf mevduatı, tasfiye sonucunu beklemeden, Bankalar 

Tasfiye Fonu’ndan ihtiyaç oranında verilecek avanslarla karşılanmak suretiyle, en 
geç üç yıl içinde hak sahiplerine geri ödenmektedir (md. 60, 4/6). 

1983 yılında 70 sayılı KHK ile şu anki mevduat sigortası sistemi 
kurulmuş, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” adı altında bir fon teşkil edilmiştir. 

2.5.1985 tarih ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile de 70 sayılı KHK’nın sigortaya 
ilişkin hükümleri aynen korunmuştur. 

94Ünal TEKİNALP: “Bankalarda Mevduatı Koruyucu ve Mali Bünyeyi Güçlendirici Tedbirler". 
İktisat ve Maliye Dergisi, Mart 1985, C.3I, S.12, s.517 
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4.4. TÜRKİYE’DE MEVDUAT SİGORTASININ MEVCUT 

DURUMU 

Türkiye’de mevduat sigortasına ilişkin temel düzenleme 3182 sayılı 

Bankalar Kanununda yer almaktadır. Kanunun “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” 

başlıklı bölümünün 65'inci maddesinde; bankacılıkta güven ve istikrarı korumak 
ve bankaların mali bünyelerini güçlendirmek, gerektiğinde bankaları yeniden 

yapılandırmak ve bankalardaki tasarruf mevduatını sigorta etmek amacıyla tüzel 
kişiliğe sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kurulduğu ifade 

edilmektedir. Kanunda ayrıca, Fon’un bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik 

dahilinde TC Merkez Bankası tarafından idare ve temsil olunacağı, 1050 sayılı 

Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı 
Sayıştay Kanununa tabi olmadığı ve her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 

tutulduğu hükme bağlanmaktadır. Fon’un karar organı TC Merkez Bankası 
Merkez Yönetim Komitesi, Başkanı ise TC Merkez Bankası Başkamdir. 

4.4.1. Sigortanın Esasları 

3182 sayılı Kanunda (md.67); mevduat kabul eden bütün bankalar 

tasarruf mevduatlarını sigorta ettirmek zorunda tutulmuşlardır. Buna göre; 

sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının tanımını yapmaya, miktarını ve buna 

ilişkin diğer hususları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ayrıca, bir 
bankanın sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları ile yönetim kurulu 

başkan ve üyelerine, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına, kredi açmaya 
yetkili memurlarına, denetçilerine ve bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına 

ait tasarruf mevduatı sigortaya tabi değildir. 

4.4.2. TMSF’nun İşleyişi 

Mali bünyesi zayıflayan bankalara ilişkin olarak 3182 sayılı Bankalar 

Kanununda öngörülen müdahale prosedürü birkaç aşamadan oluşmaktadır. 
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-Bakan Tarafından Yönetim Kurulundan Alınması İstenebilecek 

Tedbirler: 

Yapılan denetimler sonucunda mali bünyesinin ciddi biçimde zayıfladığı 

anlaşılan bankalarla ilgili olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, 
banka yönetim kurulundan bazı tedbirler almasını isteyebilmektedir (md.64). Bu 

tedbirler şunlardır: 

-Sermayenin artırılması veya sermayenin ödenmeyen kısmının tahsili 

veya sermaye benzeri kredi temin edilmesi, 

-Kar dağıtılmaması, tahsilinde tehlike görülen alacaklar için karşılık 

ayrılması, 

-Bir kısım şubelerin kapatılması, yeni personel aliminin durudurulması 

veya sınırlandırılması suretiyle veya benzeri şekilde masrafların kısılması, 

-İştirak veya sabit değerlerin kısmen veya tamamen elden çıkarılması, 

-Risk doğurucu işlemlerden kaçınılması, kredilerin sınırlandırılması veya 

durdurulması, verimsiz veya donuk kredilerin takibiyle ilgili önlemlerin 

artırılması, 

-Mevzuata aykırı fiilleri ile banka mali bünyesini zayıflattığı tespit edilen 
personelin bankayı temsil yetkilerinin kaldırılması, 

-Genel kurulun toplantıya çağrılması, 

-Mali bünyenin güçlendirilmesi için gerekli görülecek diğer tedbirlerin 
alınması, 

Yönetim kurulu, bu yönde tedbirler almak ve aldığı karar ve tedbirleri 
aylık raporlar halinde Hazine Müsteşarlığına bildirmek zorundadır. 

-Bakan Tarafından Doğrudan Alınabilecek Tedbirler 

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, yukarıdaki tedbirleri talep 

etme hakkı saklı kalmak kaydıyla, gerekmesi halinde banka yönetim kurulu, 
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müdürler kurulu veya denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen görevden 

alarak veya yönetim ve denetim kumlu üye sayısını artırarak bu kurullara üye 
atamaya, kanuni karşılık yükümlülüklerini Merkez Bankasının da görüşünü 

alarak cezai faizlerini kaldırmak suretiyle ertelemek veya düşürmek de dahil 

olmak üzere mali bünyenin takviyesi için gerekli tüm tedbirleri almaya yetkilidir. 

Bakan ayrıca, tüm bu tedbirlerle bağlı olmaksızın, bankanın yönetimini 
Merkez Bankasının da görüşünü alarak TMSF’na vermeye veya banka hakkında 

doğrudan Kanunun 68’inci maddesinin uygulanmasını talep etmeye yetkilidir. 

-TMSF Tarafından Yönetim 

Kanunda; banka yönetiminin TMSF’na verilmesi halinde, Fon’un, 

64’üncü maddeye göre yönetimi kendisine verilen banka ile ilgili olmak üzere 

sigorta kapsamında bulunan mevduat tutarını aşmamak ve sermayesinin en az 

%51’ine sahip olmak şartıyla sözkonusu bankanın zararlarını devralma 

konusunda yetkili ve görevli olduğu belirtilmektedir (md.65). Bu çerçevede, 
Fol’un, sermayesinin asgari %51’ine sahip olduğu bankanın yönetim ve denetim 

kurullarını değiştirmek, riskli alacaklarını, iştirak paylarını, menkul ve menkul 

sayılabilecek değerlerini ve gayrimenkullerini nakden veya vadeli olarak 

devralmak ve sermayesini arttırmak veya azaltmak da dahil olmak üzere bankanın 

yeniden yapılandırılmasına yönelik tüm tedbirleri almak ve bankayı yönetimi yine 
kendisinde olan başka bir bankaya devretmek veya böyle bir bankayla 
birleştirmek konularında yetkili ve görevli olduğu ifade edilmektedir. 

Fon; iktisap ettiği her türlü menkul, gayrimenkul, iştirak ve alacaklar ile 
üstlendiği taahhütleri ticari usuller çerçevesinde nakte dönüştürme, tahsil ve 

ödemeye yönelik vade uzatma, bonifıkasyon, uzlaşma, takas, teminata bağlama 
gibi tedbirleri almak veya bu amaçla veya iktisap ettiği banka hisse senetlerinin 

satışı amacıyla bankanın devredilen aktif ve pasifini garanti etmek, mevduat 
sahipleri dahil banka alacaklılarının alacaklarına karşılık kısmen veya tamamen 

hisse senedi vermek konularında yetkili ve görevlidir. 
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yapamamaktadır. Bu dönem içinde banka çalışanlarının ve üçüncü kişilerin 
muhatabı yine yetkisi kaldırılan bankadır. 

Bu aşamada, mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 

kaldırılan bankanın mudilerine yapılacak ödemeler Fon’dan karşılanır. Fon’un ne 

kadar zaman içinde ödeme yapacağı belli değildir. TMSF, ödediği tasarruf 

mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri yerine bankanın iflasını ister. İflasın ne 
kadar süre içinde isteneceği de Kanunda belirtilmemiştir. İflas kararı alınmadan 
önce Fon, bankaya icra ödeme emri göndermekte, emrin kesinleşmesinden sonra 
ticaret mahkemesi bankaya depo emri göndermektedir95. Verilen süre içinde depo 
emrinin yerine getirilmemesi durumunda mahkeme, bankanın iflasına karar 
vermektedir. İflasına hükmolunan banka için İcra ve İflas Kanunu uyarınca 

oluşturulan büro, imtiyazlı alacaklı sıfatıyla iştirak eden TMSF temsilcisi 

katılmaksızın toplanamaz. 

3182 sayılı Kanunda ayrıca, bir bankanın %5 hissesinden fazlasına sahip 

olan ortakları, yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleriyle, genel 
müdür, genel müdür yardımcıları ve imzaları bankayı ilzam eden memurların, 

kanuna aykırı karar ve işlemleriyle bankanın bankacılık işlemleri yapma ve 

mevduat kabul etme izninin kaldırılmasına yol açmaları halinde şahsi 

sorumlulukları yoluna gidilerek kişisel iflaslarına mahkemece karar verilebileceği 

hükme bağlanmaktadır (md.69). 

-Diğer İşlemler 

Kanunun 70’inci maddesinde bankaların devir, birleşme ve tasfiye 

işlemleri düzenlenmektedir. Buna göre Türkiye’de faaliyette bulunan bankalardan 

birinin diğer bir veya birkaç banka ile birleşmesi veya bütün borç alacak ve 

mevduatını Türkiye'de faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi 

bakanlığın iznine bağlıdır. Devir veya birleşme işlemlerinin yürütülmesi ve 

1,5 Sözkoııusu emir, mudilerine Fon’dan yapılmış ödeme tutarlarını faizleriyle beraber Fon’a 
ödemesi için bankaya belli bir süre verilmesi anlamına gelmektedir. 
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sonuçlandırılması döneminde, bankalara TMSF ve Bankalar Birliği tarafından her 

türlü mali ve teknik yardım yapılabilmektedir. 

Görüldüğü gibi TMSF’nun biri asli diğerleri tali sayılabilecek dört görevi 
bulunmaktadır: 

-Tasarruf Mevduatı Sahiplerini Sigorta Etmek: TMSF’nun asıl 

görevi, adından da anlaşılabileceği gibi, ilgili bankanın ödeme yetersizliği riskine 
karşı tasarruf mevduatı sahiplerini, belirli bir tutara kadar sigorta etmektir. 

Sigorta ilişkisi, Fon ile tasarruf mevduatını kabul eden bankalar arasındadır. 

Banka prim borçlusudur, yani özel sigorta açısından “sigorta ettiren”e benzer 
durumdadır. Gerçek lehdar olan tasarruf mevduatı sahibi ile Sigorta Fonu 

arasında hiçbir hukuki ilişki yoktur. Riskin gerçekleşmesi durumunda, ilgili 

tasarruf mevduatı sahibinin hakları, sigorta edilen tutarın Fon tarafından görevli 
bankaya ödenmesi yoluyla korunur. Bu nedenle, mevduat sahibinin TMSF’na 

doğrudan doğruya talep hakkı sözkonusu değildir. Ancak, riskin gerçekleşmesi 
durumunda Fon görevli bankaya ödeme yapmazsa, sigortalı tutarın ödenmesi 

konusunda talep ve dava hakkı kabul edilebilir. 

TMSF, görevli bankaya sigortalı tasarruf mevduatı sahipleri için ödediği 
tutar dolayısıyla sigortalılar yerine geçer, yani tasarruf mevduatı sahibinin borçlu 

bankaya karşı talep hakkına Sigorta Fonu “halef’ olur. Bu hakka dayanarak Fon, 
borçlu bankanın iflasını ister ve ödediği paralar nedeniyle “imtiyazlı alacaklı” 

sıfatına sahip olur. Sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeden, iflas yönetimi 
tarafından iflas eden bankanın varlığından Fon’a ödeme yapılır. Sonuçta, Fon’un 

taşıdığı risk, sigortalı tasarruf sahiplerine ödediği tutar ile borçlu banka iflas 
masasından tahsil edebildiği tutar arasındaki farktan oluşur. 

-Bankaların Mali Durumunun Güçlendirilmesi: TMSF, yönetim ve 

denetimi kendisine devredilmiş bankanın zararlarını devralarak bankayı yeniden 
yapılandırabilmekte, bu bankaları yönetimi kendisine verilmiş başka bir banka ile 

birleştirebilmekte veya bunlara devredebilmekte, iştirak ve alacakları nakte 

80 



dönüştürmek de dahil banka aktif ve pasiflerine ilişkin birçok tedbir 
alabilmektedir. 

-Mevduat Kabul Etme ve Bankacılık İşlemleri Yapma Yetkileri 

Kaldırılan Bankaların Yönetimi: Sözkonusu yetkileri kaldırılan bankaların 

yönetimi, mevduat sahiplerine sigorta kapsamındaki alacaklarının ödenmesi ve 

birtakım bankacılık işlemlerinin yürütülebilmesi için TMSF’na 

devredilebilmektedir. 

-Devir veya Birleşme Durumunda Mali Yardımda Bulunulması: 

Devir veya birleşme izni alan bankalara devir ve birleşme işlemlerinin 
yürütülmesi ve sonuçlandırılması döneminde TMSF ve Bankalar Birliği 

tarafından her türlü fmansal ve teknik yardım yapılabilmektedir. 

4.4.3. TMSF’nun Kaynak ve Harcamaları 

3182 sayılı Bankalar Kanununda TMSF’nun kaynaklan şu şekilde 

sayılmıştır (md. 66): 

-Bankaların tasarruf mevduatı tutarı üzerinden, tarifesi ile tahsil zaman 

ve şekilleri bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek primler, 

-Bankalar Kanununa aykırı fiillerden dolayı verilecek para cezaları, 

-Bankalar Tasfiye Fonu’ndan devralınacak mevcutlar, 

-Bankalar Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca zamanaşımına uğrayarak 
Fon’a yatırılan mevduat, 

-Fon mevcudunun gelirleri ile diğer gelirler. 

Kanunda ayrıca, Fon mevcudunun ihtiyacı karşılamadığı hallerde, 
bakanlığın talebi üzerine miktarı, vadesi, faizi ve diğer şartları yine bakanlıkça 

belirlenmek üzere Merkez Bankasınca Fon’a avans verilebileceği ifade 
edilmektedir. 
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Tablo 5’de, 1983-1996 dönemi için TMSF’nun yıl sonlan itibariyle 

kümülatif kaynak ve harcama rakamları verilmektedir. Görüldüğü gibi, 1996 yılı 

sonu itibariyle fon kaynaklarının büyük bölümü (%50’si) sigorta primlerinden 
oluşmaktadır. Sigorta primleri içinde de ağırlık 1990 yılından itibaren, döviz 

tevdiat hesaplarındaki artış nedeniyle döviz cinsinden mevduattan alman primlere 
kaymış bulunmaktadır. Yine 1990 yılından bu yana, fon mevcudundan elde edilen 

gelirlerin fon kaynakları içindeki payı devamlı bir artış göstermiş ve 1996 yılı 
sonu itibariyle %48'e ulaşmıştır. 

Fon kaynaklarının kullanımına bakıldığında ise; birkaç yıl hariç, 

kaynakların hemen hemen tamamının fon mevcudu olarak tutulduğu 
görülmektedir. 1984 ve 1994 yıllarında yapılan ödemeler nedeniyle fon 

mevcudunun kaynaklara oranında düşüş görülmekle beraber bu oran 1996 yılı 
sonu itibariyle %99,9’dur. Fon mevcudunun da 1990 yılından itibaren, yarısından 

fazlasının tahvil ve bono olarak nemalandırıldığı görülmektedir. 1996 yılı sonu 
itibariyle fon mevcudunun %68’i tahvil ve bono olarak tutulmaktadır. Ardından 

döviz olarak Merkez Bankasında tutulan nakit tutar yer almaktadır. Sözkonusu 

tutar 1996 yılı sonu itibariyle fon mevcudunun yaklaşık %29’unu 

oluşturmaktadır. 

4.4.4. TMSF’nun Özellikleri ve Mali Statüsü 

TMSF’nun teknik açıdan bir sigorta kuruluşu sayılıp sayılmayacağı 
tartışmalıdır. Bu fon, tasarruf mevduatı sahiplerinin taşıdığı riski, bankaların 

ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, belirli bir tutara kadar taşımak amacıyla 
kurulmuştur. Bu bakımdan fon, risk taşıyan ve kar amacı olmayan bir devlet 
kuruluşudur. Tasarruf mevduatı sahiplerinden oluşan risk topluluğu içinde risk. 

TMSF tarafından dağıtılmakta ve paylaştırılmaktadır. Yani fon, bir iç dağıtım ve 
paylaştırma kuruntudur denilebilir. Öte yandan Fon, hukuken taşıdığı riski başka 

kurumlara dağıtmayıp tamamen kendisi karşılamak durumundadır. Dış dağıtım ve 
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TABLO : 5 - Yıl Sonları İtibariyle TMSF Kaynak ve Harcamaları (Kümülatif) (Milyar Tl..) 
^ - - - ----- ■ - - 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 I996(*j! 
KAYNAKLAR 8,8 21,5 47,5 126,4 232,6 432,7 772,0 1.652,2 3.672,1 7.626,4 22.834,0 51.088,3 132.056,2 

I Bank Tasf. Fonu'ndan Devir 2,9 2,8 2.8 2,8 2,8 2,8 2,8 2.8 2,8 2.8 2,8 2.8 2.8 

2 Sigorta Primleri 5,7 17,1 38,4 104,7 191,6 326.6 559.1 1 073.5 2.342.8 4.863.5 15 693.4 30.339.9 66.625.7 
-TL. 5,7 15,4 31,0 69,2 101.7 164,3 267,6 424.7 805.7 1.428,5 3.293,8 8.231,1 18.330.9 
-Döviz 0,0 1,7 7,4 35.4 89,9 162,3 291,5 648.8 1.537.1 3.435,0 12 399.6 22.108.7 48 294.8 

3 Zamanaşımı (36. Md ) 0,1 0,3 0,6 0,9 1.6 2,3 3.7 6,2 9.4 15,7 36,7 23.8 48.0 
-TL. 0,1 0,3 0.5 0,8 1.2 1.8 2,5 3.6 5.0 7,9 12,5 18.3 26,2 
-Döviz 0,0 0,0 0.1 0.1 0.3 0.6 1.2 2,6 4,5 7,8 24,2 5,5 21.8 

4 Zamanaşımı (71 Md.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
5 Para Cezaları 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 1,1 1.4 9.6 19,9 47,4 

-TL 0,0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1.0 ı.ı 1.4 9,5 19,8 47.3 
-Döviz 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,1 0,1 0,1 

6 Fon Mevcutlarından Elde Edilen Gelirler 0,0 1,1 5,2 17,0 35,5 99,5 204,5 567.2 1.313,7 2.739.8 7.087,8 20.019,7 63 248,2 
7 Avans Faizleri 0,0 0,0 0,0 0,4 0.5 0,6 0,6 0,6 0,6 3,1 3.8 682,2 2 084,1 
8 Diğer Gelirler 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,6 0.2 0,0 0,0 0,0 

ÖDEMELER 5,0 4,9 4,9 4,8 4,8 3,7 3,4 3,3 3,1 20,1 3.815,8 2.542,8 21,7 

1 İlan Giderleri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,3 1.5 1,5 1,9 
2 Cari Harcamalar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0.6 ı.ı 1,8 2,5 5,1 26,1 

-Personel Harcamaları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,6 1,8 4.3 22,4 

-Diğer Cari Harcamalar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,ı 0,1 0,3 0,2 0,7 0.8 3,7 
3 Yatırım Harcamaları 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Bütçeye Transferler 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 Diğer Giderler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,0 3,0 

6 Borçlar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 
7 Bankalara Avans ve Krediler 5,0 4,9 4,8 4,8 4,8 3,5 3,0 2,6 1,5 16,8 3.811,4 2.535.3 -9,2 

-TÖBANK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 
-İşçi Kredi Bankası 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,1 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 

-Impexbank 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 1.275,8 0,0 0,0 
-TYT Bank A S. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 988,5 990,7 0,1 
-Marmara Bankası 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,1 1.550,5 1.555,5 0,1 
-Geçici Borçlular 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0.0 -0,0 0,5 0,0 -0,0 -0,1 -3,8 -11,4 -9,9 
-T. Bağcılar Bankası A.Ş. 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,1 1,4 1,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
-Tedricen Tasfiye Edilen Bankalar 0,2 0,1 0,1 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KAYNAK ÖDEME FARKI 3,8 16,7 42,6 121,6 227,7 429,0 768,6 1.648,8 3.669,0 7.606,3 19.018,2 48.545,5 132.034,5 

FON MEVCUDU 3,8 16,7 42,6 121,6 227,7 429,0 768,6 1.648,8 3.669,0 7.606,3 19.018,2 48.545,5 132.034,4 

1 TC Merkez Bankasında 2,7 10,2 11,5 42,2 113,3 206,1 294,3 651,8 1.542,2 3.582,0 1.787,0 11.467,3 37.669,0 
-TL. 2,7 8,5 4,0 6,6 23,0 43,3 1,6 0,4 0,6 139,2 13,3 3,2 2,6 
-Döviz 0,0 1,7 7,5 35,6 90,3 162,9 292,7 651,4 1.541,6 3.442,8 1.773,7 11.464,1 37.666,4 

2 Tevdiat (Bankalarda ve Hâzinede) 0,0 0,0 0,0 41,4 36,4 36,4 71,4 61,4 316,4 800,0 737,5 87,5 5.000,0 

3 Gayrimenkuller (Bina) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 75,0 
4 Demirbaşlar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,7 1,9 3,6 
5 Tahvil ve Bono M 6,5 31,1 38,0 77,0 185,5 402,0 933,5 1.808,4 3.222,4 16.491,4 36.987,1 89.286,8 

DENGE 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(*) Geçici 
KAYNAK : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Faaliyet Raporları (1984-1995) 



paylaştırma yönü olmaması nedeniyle de, TMSF’nu tam bir sigorta kuruluşu 
olarak tanımlamak mümkün değildir. 

Mali hukuk açısından bakıldığında ise, TMSF genellikle mali disiplini 
bozdukları gerekçesiyle eleştirilen kamu fonlarından farklılıklar göstermektedir. 

Bilindiği gibi kamu fonları; öncelikli birtakım alanlara hizmet vermek amacıyla, 
devletin temel mali mevzuatını oluşturan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 

Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamı 
dışında işleyen ve kendilerine özgülenmiş gelirleri, harcama ve fınasman usulleri 

olan hesaplardır. Bu fonların oluşturulma nedenleri; harcama ve finansmanda 

esneklik ve hız sağlamak, öncelikli belli konuları diğer hizmet konularının Bütçe 

içi rekabetinden korumaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de 1997 yılı itibariyle 63 

adet Bütçe içi, 10 adet de Bütçe dışı fon bulunmaktadır. 1993 yılında başlatılan 
Bütçe içi fon uygulaması; fonlara bütçeden ödenek tahsis edilerek bu fonların 
kredi geri dönüşü, borçlanma, satış hasılatı dışında kalan gelirlerinin Genel 

Bütçeye gelir kaydedilmesi şeklinde yürütülmektedir96. Bütçe dışı fon sayısına 
dahil olmakla beraber, TMSF’nun klasik anlamda bir kamu fonu olduğunu 

söylemek güçtür. Nitekim, esas itibariyle bankacılık sektörünün kendi kaynakları 
ile oluşturduğu bir ihtiyat fonu olması dolayısıyla, TMSF Bütçe kapsamı dışında 
tutulmuştur ve bu Fon’dan Bütçeye veya diğer fonlara herhangi bir kesinti 
yapılmamaktadır. 

4.4.5. Koruma Kapsamı ve Fon Priminin Gelişimi 

Koruma kapsamının ve fon priminin gelişimini açıklamadan önce Türk 

bankacılık sistemindeki mevduat türlerini kısaca tanıtmak, koruma kapsamının 
daha iyi anlaşılmasını sağlaması açısından yararlı olacaktır. 

-Tasarruf Mevduatı: Türk bankacılık sisteminde tasarruf mevduatının 

tanımı, taşıdığı özel önem nedeniyle bizzat kanun tarafından yapılmıştır. 3182 

96 Devlet Planlama Teşkilatı: Yıllık Programlar. 1993-1997 
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sayılı Bankalar Kanunun 34’üncü maddesine göre tasarruf mevduatı; “gerçek 
kişiler tarafından bu nam altında açtırılan ve ticari işlemlere konu olmayan 
mevduattır". Ancak, vadesiz tasarruf mevduatı hesapları üzerine münhasıran çek 

keşide edilmesi ticari işlem sayılmaz. Bankalar tasarruf mevduatını diğer 
mevduat hesaplarından ayırmak ve mevduat hesaplarını Merkez Bankasınca 
tespit edilecek vade ve türlere göre tasnif etmek zorundadırlar. 

Tanımlanması Merkez Bankasına bırakılan diğer mevduat türleri ile 

bunların temel bileşenleri ise şöyledir97: 

-Resmi Kuruluşlar Mevduatı: Genel ve katma bütçeli dairelere ve 

kurumlara, yerel yönetimlere (il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri, 
belediyeler, köyler) ait hesaplar ile Adalet Bakanlığı bütçesinden mahkemelere, 

savcılıklara, icra ve iflas dairelerine, tereke hakimliklerine yapılan tahsisatlara 
ilişkin mevduatlar. 

-Ticari Kuruluşlar Mevduatı: Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her 

çeşit ortaklıklara (sigorta şirketleri hariç), KİTTer ile bunlara bağlı müessese ve 
bağlı ortaklıklara (bankalar ve sosyal güvenlik kuruluşları hariç), döner sermayeli 

kuruluşlara, yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, vakıf, demek, sendika, birlik 

ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, 

kooperatiflere, sigorta şirketlerine ve özel finans kurumlarma ait mevduatlar. 

-Bankalararası Mevduat: Bankaların (KİT olarak kumlan bankalar ve 

Merkez Bankası dahil) ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili 
bulunan kuruluşların birbirlerine yaptıkları mevduatlar. 

-Diğer Kuruluşlar Mevduatı: Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik 

kuramlarına, vakıflara, demeklere, birliklere, sendikalara, tasarruf ve dayanışma 
sandıklarına, fonlara, elçilik ve konsolosluklara, uluslararası kuruluşların 

Türkiye’deki büro ve temsilciliklerine ait mevduat ile noter teminat ve emanet 

9/ TCMB tarafından mevduat türlerine ilişkin son düzenleme için bkz. “Mevduat Sertifikaları 
Hakkında Tebliğ Sıra No:97/l” (RG: 30.1.1997 tarih, Sayı 22893) 
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paralan, gerçek ve tüzel kişilerin özel hukuk ilişkilerinden doğan alacak ve 
borçlarına ilişkin olarak mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri, tereke 

hakimlikleri nezdinde bulunan paralar, mahkemelerce tevdi yeri gösterilmek 
üzere yatırılan paralar, yöneticiler tarafından apartman yönetimi ile ilgili olarak 

açtırılan hesaplar ve yukarıda sayılanlar dışında kalan paralar. 

Bu kısa açıklamadan sonra, Tablo 6'da, 1984 yılından bu yana koruma 

kapsamı ve prim konularında yapılan temel düzenlemeler özetlenmektedir. 

Koruma kapsamına ilişkin ilk düzenleme 1983 yılında çıkarılan 70 sayılı 

Bankalar Hakkında KHK ile yapılmıştır''*. KHK’da "bir bankadaki bir kişiye ait 

azami 3 milyon liralık tasarruf mevduatı mevduat sigortasına tabidir" 

denilmektedir. Bu KHK’nın ardından 1984 yılında çıkarılan bir Bakanlar Kurulu 

Kararı ile prim tarifesi, tahsil zaman ve şekilleri düzenlenmiştir. Bu noktada 

ilginç olan husus, bu dönemde yeni yeni artmaya başlayan döviz tevdiat hesapları 

(DTH)’nın koruma kapsamı dışında bırakılmasına karşın, prim matrahına dahil 
edilmesidir". 

Koruma kapsamının kanuni bir düzenleme ile belirlenmesi uygulamasına 

3182 sayılı Kanun ile son verilmiştir. 1985 yılında çıkarılan 3182 sayılı Kanun, 

sigortanın koruma kapsamını ve miktarını, fon priminin matrahını, oranını, tahsil 

usul ve takvimini belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna bırakmıştır. 

1984 ve 1986 yıllarındaki düzenlemeler uyarınca başlangıçta, Türkiye'de 

faaliyette bulunan ve mevduat toplamaya yetkili bankaların yurt içi şubelerinde 

gerçek kişilerce açılmış olan tasarruf mevduatı ve nama yazılı TL mevduat 

sertifikaları koruma kapsamına alınmıştır. Yine 1984 yılındaki düzenleme ile 

prim kesintilerinin yıl sonu bilançoları esas alınarak yılda bir kez tahakkuk 

98 Resmi Gazete: 22.7.1983 tarih. Sayı 18112 (Mükerrer) 
99 1984 ve 1986 yıllarında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları, döviz üzerinden açılan hesapları 
koruma kapsamı dışında bırakmış, ancak TMSF'nuıı karar organı TCMB Merkez Yönetim 
Komitesi, uygulamada bu hesaplar üzerinden prim tahakkuk ettirmiştir. 
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TABLO : 6 - Türkiye'de Mevduat Sigortası Kapsamının ve Fon Priminin Gelişimi (1984-1996) 

Karar No: R.G. 
Uygulama 
Başlangıç 
Tarihi 

Kesinti Matrahı Kesinti Oranı Koruma Kapsamı Koruma Miktarı 

84 /7800 16.3 1984 
No: 18343 

1.1.1984 Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat toplamaya yetkili 
bankaların yurt içi şubelerince toplanmış sigortaya tabi TL 
ve döviz üzerinden tasarruf mevduatı (*) 

Binde 3 

(Yılda bir kez) 
Bir bankadaki bir kişiye ait tasarruf mevduatı (**) 3 milyon TL (**) 

86/ 11084 9.10.1986 
No: 19246 

(Mükerrer) 

9 10.1986 Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat toplamaya yetkili 
bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler tarafından 
açılmış olan tasarruf mevduatın (nama yazılı TL mevduat 
sertifikaları dahil) anaparaları (*) 

Binde 1 

(Yılda bir kez) 
Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat toplamaya 
yetkili bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler 
tarafından açılmış olan tasarruf mevduatı (nama yazılı TL 
mevduat sertifikaları dahil) ana£aras4__ 

6 milyon TL 
(İlk 3 milyonun %100'ü, 
İkinci 3 milyonun %60'ı) 

92 /2707 6.3.1992 
No: 21163 

31.3.1992 Üçer aylık dönemler itibariyle gerçek kişiler tarafından açılmış 
olan TL cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı TL mevduat 
sertifikaları da dahil) ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz 
tevdiat hesapları toplamı 

Onbinde 15 

(Yılda dört kez) 
Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat kabulüne yetkili 
bulunan bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler 
tarafından açılmış olan TL cinsinden tasarruf mevduatı 
(nama yazılı TL mevduat sertifikaları dahil) ile Türkiye'de 
yerleşik gerçek kişilere ait tasarruf mevduatı niteliğini taşıyan 
döviz tevdiat hesaplarının anaparaları (serbest bölgelerdeki 
şubeler ile münhasıran kıyı bankacılığı amacıyla kurulmuş 
bankalar ve bu bölgelerdeki yabancı banka şubelerindeki 
mevduat hariç) 

50 milyon TL 
(İlk 25 milyonun %100'ü, 
İkinci 25 milyonun %60'ı) 

94 /5455 11.4.1994 
No: 21902 

(2. Mükerrer) 

11.4 1994 Üçer aylık dönemler itibariyle gerçek kişiler tarafından açılmış 
olan TL cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı TL mevduat 
sertifikaları da dahil) ile tasarruf mevduatı niteliğini taşıyan 
döviz tevdiat hesapları toplamı 

Onbinde 15, 16, 17 
(Yılda dört kez) 

Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat kabulüne yetkili 
bulunan bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler 
tarafından açılmış olan TL cinsinden tasarruf mevduatı 
(nama yazılı TL mevduat sertifikaları dahil) ile tasarruf 
mevduatı niteliğini taşıyan döviz tevdiat hesaplarının 
anaparaları (münhasıran kıyı bankacılığı amacıyla kurulmuş 
bankalar hariç). Ayrıca mevduat toplamları en yüksek beş 
bankaca uygulanan faiz oranları üzerinden hesaplanacak 
miktarları asmamak şartıyla mevduat faizi 

150 milyon TL 
(Anapara ve faiz) 

94 /5565 5.5.1994 
No: 21925 
(Mükerrer) 

5.5.1994 Üçer aylık dönemler itibariyle gerçek kişiler tarafından açılmış 
olan TL cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı TL mevduat 
sertifikaları da dahil) ile tasarruf mevduatı niteliğini taşıyan 
döviz tevdiat hesapları toplamı 

Onbinde 25,26 
(Yılda dört kez) 

Türkiye'de faaliyette bulunan ve mevduat kabulüne yetkili 
bulunan bankaların yurt içi şubelerinde gerçek kişiler 
tarafından açılmış olan TL cinsinden tasarruf mevduatı 
(nama yazılı TL mevduat sertifikaları dahil) ile tasarruf 
mevduatı niteliğini taşıyan döviz tevdiat hesaplarının 
anaparaları (münhasıran kıyı bankacılığı amacıyla kurulmuş 
bankalar hariç). Ayrıca mevduat toplamları en yüksek beş 
bankaca uygulanan faiz oranları üzerinden hesaplanacak 
miktarları asmamak şartıyla mevduat faizi 

Tamamı 
(Anapara ve faiz) 

(*) 1984 ve 1986 Kararnamelerinde döviz Üzerinden açılan hesaplar koruma kapsamı dışında bırakılmasına karşın fiilen bu hesaplar üzerinden prim kesintisi yapılmıştır. 
(**) Koruma kapsamı ve miktarı 70 sayılı KHK ile belirlenmiştir. 



ettirilmesi ve izleyen yılın mart, haziran, eylül ve aralık aylarında tahsil edilmesi 
öngörülmüşken, 1986 yılındaki düzenleme ile bu yöntem değiştirilmiş ve 

tahakkukun üç aylık hesap özetleri üzerinden yapılması ve ödemelerin izleyen ay 
içinde gerçekleştirilmesi yöntemi benimsenmiştir. 1986 yılında ayrıca koruma 

kapsamı 3 milyon TL’den 6 milyon TL’ye çıkarılırken, 6 milyon TL’lik tutarın 
ilk 3 milyon TL’lik bölümünün % 100, ikinci 3 milyon TLTik bölümünün ise %60 

oranında korunacağı hükme bağlanmıştır. 

1986-1992 dönemi, koruma kapsamının uzun yıllar değiştirilmeyerek reel 

olarak hayli gerilediği bir dönem olmuştur. 1992 yılında koruma kapsamı 50 

milyon TL’ye (ilk 25 milyon TL’nin %100’ü, ikinci 25 milyon TL’nin %60’ı) 

çıkarılırken, zaman içerisinde TL tasarruf mevduatı tutarını aşmaya başlayan 
DTH’ın Türkiye’de yerleşik gerçek kişilere ait ve tasarruf mevduatı niteliği 

taşıyan bölümü de kapsama alınmıştır. 

1994 yılında, yaşanan krizin etkisi ile sarsılan güveni yeniden tesis etmek 
amacıyla, koruma kapsamı önce Nisan ayında 150 milyon TL’ye, ardından da 

Mayıs ayında %100’e çıkarılmış, mevduat toplamları en yüksek beş bankaca 
uygulanan faiz oranlan üzerinden hesaplanacak tutarları aşmamak şartıyla 

tahakkuk etmiş faizler de güvence kapsamına alınmıştır. Ayrıca, Nisan ayında 
yapılan düzenleme ile Türkiye’de ilk kez değişken prim uygulaması 
başlatılmıştır. Buna göre prim oranı, sermaye yeterlilik rasyosu %8 ve üzerinde 

olan bankalar için %0,15, %4 ve %7,99 arasında olanlar için %0,16 ve %4’iin 
altında olanlar için onbinde %0,17 olarak belirlenmiştir. 

Mevduat sigortası koruma kapsamına ve prim miktarlarına ilişkin son 
düzenleme Bakanlar Kurulunun 4.5.1994 tarih ve 94/5565 sayılı kararı ile 

yapılmıştır100. Karara göre; "mevduat kabul etme iznine sahip bankalarda, bir 
gerçek kişiye ait Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı Türk Lirası 

100 Resmi Gazete: 5.5.1994 tarih. Sayı 21925 (Mükerrer) 
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mevduat sertifikası da dahil) ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz tevdiat 

hesaplarının tamamı mevduat sigortası kapsamındadır 

94/5565 sayılı Karara göre; tasarruf mevduatı sigorta primleri, bankaların 

3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun 56’ncı maddesi uyarınca düzenledikleri üç 

aylık hesap özetleri esas alınarak hesaplanır. Prim oranı, gerçek kişiler tarafından 

açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı (nama yazılı Türk Lirası 

mevduat sertifikaları da dahil)101 ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz döviz 
tevdiat hesapları toplamının üçer aylık dönemler itibariyle; 

a) Sermaye Yeterliliği Rasyosu %8 ve üzerinde olan bankalar için 

%0,25’i, 

b) Sermaye Yeterliliği rasyosu %8’in altında olan bankalar için 

%0,26’sıdır. 

Bankaların sermaye yeterliliği rasyoları Hazine Müsteşarlığı tarafından 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na bildirilmektedir. 

94/5565 sayılı Kararda atıfta bulunulan Sermaye Yeterliliği Rasyosu, 

3182 sayılı Bankalar Kanununun 56’ncı maddesine istinaden Hazine 

Müsteşarlığınca yayımlanan Tebliğler ile tanımlanmaktadır. 1989 yılında 
çıkarılan Tebliğ (No:8) ile standart rasyonun 1989’da %5, 1990’da %6, 1991’de 
%7 ve 1992’de %8 olarak gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Son olarak, 1995 

yılında çıkarılan Tebliğ (No: 12) ile yeni bir düzenleme yapılmıştır102. “Sermaye 
Tabanı / Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayrinakdi Krediler ve Yükümlülükler” 

standart rasyosu ile ilgili tanımları, rasyonun uygulama yöntemlerini, risk 

ağırlıklarını ve asgari oranını açıklığa kavuşturmayı amaçlayan Tebliğde, 

rasyonun payında yer alan sermaye tabanı açıklandıktan sonra, paydada yer alan 
varlık, kredi ve yükümlülükler, risklerine göre %0, %20, %50 ve %100’lük 

101 TCMB'nin 97/1 sayılı Tebliği ile Bankaların mevduat karşılığı mevduat sertifikası çıkarma 
yetkisi kaldırılmıştır (RG: 30.1.1997 tarih, Sayı 22893) 
l0' Resmi Gazete: 9.2.1995 tarih. Sayı: 22197 
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oranlarla ağırlıklandırılmaktadır. Tebliğde, bu şekilde hesaplanan standart 

rasyonun asgari %8 olarak tutturulması ve idame etttirilmesi öngörülmüştüriüj. 
Bu rasyonun %8’in altında oluşması halinde 6 aylık bir dönem içerisinde 

bankanın sermaye tabanını gerekli miktarda artırması gerekmektedir. 

Öte yandan, 1994 yılı Nisan ayında bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul etme izinleri kaldırılan üç adet banka (TYT Bank, Marmarabank 

ve Impexbank), aynı yılın Mayıs ayında çıkartılan sözkonusu 94/5565 sayılı 

Kararın kapsamı dışında tutulmuş ve bu bankaların mudileri için 150 milyon 

TLTik bir koruma kapsamı geçerli sayılmıştır. Bunun üzerine 94/5565 sayılı 
Kararın ilgili maddelerinin iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır. Danıştay 

10. Dairesi aldığı kararla; tüm bankalarda eşitliği gerektiren ortak durumun 

mevduat sahibi olmak, diğer bir deyişle banka mudisi niteliğini taşımak 

olduğunu, her ne sebeple olursa olsun mudiler arasında farklılık yaratan 

düzenlemenin Anayasa kurallarına aykırı olduğunu belirterek Kararnamede yer 

alan “mevduat kabul etme iznine sahip” ibaresi ile, bir önceki Kararname 

döneminde bankacılık işlemleri yapma yetkisi kaldırılmış bankaların yeni 

Kararnameden yararlanmasını engelleyen “Geçici Madde”yi oy çokluğuyla iptal 

etmiştir. Fon’dan üç bankanın mudilerine 150 milyon TL’nin dışında ödeme 

yapılmasını gerektirebilecek bu Mahkeme Kararı, yürütmeyi durdurma istemli 

l0' Bu konuda uluslararası bir norm geliştirmeye yönelik olarak, 1988 yılının Temmuz aynıda 
Group of Ten olarak bilinen Belçika, Kanada. Fransa, Almanya, İtalya. Japonya. Hollanda. 
İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD tarafından bir "Risk Ağırlıklı Aktiflere Karşı Sermaye 
Yeterliliği Rasyosu” kabul edilmiştir. Ortak normda sermaye iki bölümden oluşmaktadır. Ana 
sermaye adı verilen birinci grup, ödenmiş sermaye ve açıklanmış rezervlerden meydana 
gelmektedir. Katkı sermaye adı verilen ikinci grup ise. açıklanmamış rezervler, aktiflerin 
yeniden değerleme rezervleri, genel karşılıklar, muhtemel zarar karşılıkları ve sermaye benzeri 
uzun vadeli borçlar (hybrid debt capital instruments ve subordinated term debtl'dan 
oluşmaktadır. Ayrıca, banka bilançosunda yer alan her aktif %0 ila % 100 arasında değişik risk 
puanları ile ağırlıklandırılmıştır. Yapılan düzenleme ile, 1.1.1993'ten itibaren bankaların 
özkaynaklarının aktiflere oranının en az %8 olması zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye'deki 
mevcut ölçüm sisteminin ve standardın bu düzenlemedeki anlayışa uygun olduğu 
görülmektedir. 
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olarak temyiz edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca Kararın 
yürütülmesi durdurulmuştur104. 

4.4.6. Sigortanın Sağladığı Koruma 

Yıllar itibariyle mevduat sigortasının sağladığı korumayı ölçebilmek 

amacıyla, Türkiye Bankalar Birliğinin mevduat adetleri ve büyüklüklerine ilişkin 
verilerinden yararlanılarak bir hesaplama yapılmıştır. Türk Lirası cinsinden 

tasarruf mevduatı için yapılan hesaplama sonucunda elde edilen, tamamen 

korunan mudi adedi ve bunların mevduat miktarları ile koruma kapsamına giren 

mevduatın toplamı ve bunların oranları yıl sonları itibariyle Tablo 7’de 

verilmektedir. 

Benzer bir büyüklük dağılımının DTH ve mevduat sertifikası için de 
geçerli olduğu varsayıldığında, Türkiye’de tasarruf mevduatının adet olarak çok 

büyük bir bölümünün sigorta tarafından tamamen korunduğu sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Adet olarak, sözkonusu mevduatın toplam mevduata oram, 1984 

yılından korumanın %100’e çıkarıldığı 1994 yılma kadarki dönemde ortalama 

%96 olmuştur. Bu mevduatın tutar olarak toplama oranı ise aynı dönem için 

%42’dir. Sigortanın toplam koruma yükümlülüğü ise; koruma kapsamına ve 

mevduat büyüklüklerinde genel fiyat seviyelerine bağlı olarak meydana gelen 

değişikliklere göre yıllar itibariyle %45 ila %90 arasında dalgalanma göstermiştir. 

% 100 koruma öncesi dönemde aritmetik ortalama %70’dir. Sigortanın, adet 

olarak mevduatın %96’sına tam koruma sağlarken, toplam mevduatın %70’ine 

koruma sağlaması, “toplumsal” olarak adlandırılabilecek “küçük mudiyi koruma” 

amacına hizmet ettiğini göstermektedir. 

I0'' Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Faaliyet Raporu 
1995 .s.7 
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TABLO : 7 - Yıl Sonları İtibariyle Koruma Kapsamındaki TL Cinsinden Tasarruf Mevduatı 

Toplam Toplam Ort. Mevduat 
Yıllar Mevduat Tutarı Mevduat Adedi Büyüklüğü Koruma Kapsamı 
-   

(Milyon TL) (Bin TL) 
1984 3.255.828 31.633.582 103 3 milyon TL 
1985 5.212.891 29.851.556 175 3 milyon TL 
1986 5.752.575 29.794.893 193 İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1987 6.929.239 28.008.518 247 İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1988 12.711.313 29.217.041 435 İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1989 22.83 1.439 29.369.775 777 İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1990 32.569.340 31.875.803 1.022 İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1991 56.415.418 36.743.199 1.535 . İlk 3 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 3 milyon TL'nin % 60'ı 
1992 90.906.032 34.811.487 2.611 İlk 25 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 25 milyon TL'nin % 60'ı 
1993 123.429.793 34.178.911 3.611 İlk 25 milyon TL'nin %100'ü 

İkinci 25 milyon TL'nin % 60'ı 
1994 326.651.497 30.299.631 10.781 % 100 

1995 684,909.000 33.058.431 20.718 
KAYNAK : Türkiye Bankalar Birliği "Bankalarımız'' 

% 100 

Tamamı Korunan Mevduat Korunan Toplam Mevduat 
Adet Toplam İçinde 

Pay (%) 
Tutar 

(Milyon TL) 
Toplam İçinde 

Pay (%) 
Tutar 

(Milyon TL) 
Toplam İçinde 

Pay (%) 
31.377.139 99 2.170.046 67 2.939.378 90 

29.552.029 99 3.447.625 66 4.346.206 83 

29.145.833 98 2.568.475 45 4.994.338 87 

27.382.756 98 2.519.538 36 5.060.105 73 

28.340.492 97 5.183.656 41 8.720.911 69 

27.868.826 95 7.178.223 31 13.634.320 60 

29.707.941 93 7.955.610 24 17.274.707 53' 

33.213.147 90 9.899.803 18 25.154.453 45’ 

34.136.301 98 44.360.205 49 67.485.901 74 

33.207.266 97 49.460.681 40 83.782.881 68 

30.299.631 100 326.651.497 100 326.651.497 100 

33.058.431 100 684.909.000 100 684.909.000 100 



TMSF’nun tasarruf mevduatından kaynaklanan potansiyel koruma 

yükümlülüğü ile Fon mevcudu karşılaştırıldığında ise, Fon mevcudunun 

potansiyel yükümlülükleri karşılama oranının kapsamdaki mevduata ve fon 

birikimlerine bağlı olarak yıllar itibariyle değiştiği gözlenmektedir. Tablo 8’de, 

1986-1996 dönemi için bu oranlar verilmiştir. Hesaplama hem yalnızca TL 

cinsinden tasarruf mevduatı için, hem de tasarruf mevduatı ile DTH ve mevduat 

sertifikası toplamı için yapılmıştır. DTH tutarının gerçek kişilere ait ve tasarruf 

mevduatı niteliği taşıyan bölümünün hesaplanmasında, ilgili kuruluşlarca bu 

detayda bir ayrım yapılmadığından güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bu nedenle, 

TABLO : 8 - Yıl Sonları İtibariyle TMSF’nun 
Potansiyel Yükümlülükleri Karşılama Oranları (%) 

Yıllar Karşılama Oranları 
(TL Mevduat) (Top. Mevd.) 

1984 0,1 0,1 
1985 0,4 0,4 
1986 0,9 0,9 
1987 2,4 2,4 

1988 2,6 2,6 
1989 3,1 3,1 
1990 4,4 4,4 

1991 6,6 6,6 

1992 5,4 2,7 
1993 9,4 4,4 

1994 5,8 2,2 

1995 7,1 2,6 

1996(Geçici) 7,8 3,3 
1984-1996 4,3 2,7 

Ort. 

Kaynak : Türkiye Bankalar Birliği: Bankalarımız 1984-1995; 

TC Merkez Bankası: TMSF Faaliyet Raporları 
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TMSF’nda biriken döviz cinsinden prim kesinti tutarlarından yararlanılarak bir 

hesaplama yapılmış ve ayrıca DTH’ların büyüklük dağılımının TL cinsinden 
tasarruf mevduatı gibi olduğu varsayılmıştır. 

Fon’un ilk yıllarında düşük olan ve zaman içerisinde artarak 1991 yılı 

sonunda %6,6’ya ulaşan karşılama oranı, 1992 yılında DTHTarın da koruma 
kapsamına alınması ile %2,7 seviyesine gerilemiştir. 1994 yılına kadar yeniden 

artış gösteren oran, koruma kapsamının %100’e çıkarılması ve Fon’dan yapılan 

ödemelerin etkisiyle tekrar gerileyerek %2,2 olarak gerçekleşmiştir. 1996 yılı 

sonu itibariyle %3,3 seviyesinde olduğu tahmin edilen bu oran, oran hedefi 

% 1,25 olan ABD gibi ekonomisi istikrarlı gelişmiş ülkeler için yeterli olmakla 

birlikte Türkiye için yüksek sayılmayacak bir orandır. 

4.5. Bugüne Kadar Yapılan Ödemeler ve İşlemler11^ 

4.5.1. TMSF Öncesi Dönemde İflas Eden Bankalar 

Mülga 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 

tedricen tasfiyeye tabi tutulan bankalar ve bu bankaların tasfiyesini başlatan 

komite karar tarihleri şöyledir: Esnaf Kredi Bankası (1960), Sanayi Bankası 

(1960), T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası (1960), Doğubank (1960). Tutum 

Bankası (1963), Raybank (1963) ve T. Kredi Bankası (1964). Bu bankalardan 

Esnaf Kredi Bankası, Sanayi Bankası ve T. Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının 

tasfiyeleri zararla sonuçlanmış olup bu bankalar için Fon’dan yapılan ödemelerin 

yaklaşık 194 milyon TLTik bölümü tahsil edilememiş ve bu alacak Fon 

kayıtlarından silinmiştir. Doğubank için 993 milyon TLTik tasfiye bakiyesinden 

haksahiplerine 1995 yılı sonuna kadar 954 milyon TL, Tutum Bankası için 521 

milyon TLTik bakiyeden 453 milyon TL ve T. Kredi Bankası için ise 3.505 

1<b Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası: TMSF Faaliyet Raporları (1984-1995) 
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milyon TL’den 276 milyon TL ödeme yapılmıştır. Ayrıca Raybank’ın tasfiyesi de 
58 milyon TL zararla sonuçlanmıştır. 

4.5.2. 1983-1993 Dönemi 

1983 yılında TMSF kurulduktan sonra banka kesiminde zorunlu bir devir 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 70 sayılı KHK’nın 63’üncü maddesi hükümleri 

uygulanarak geçici yönetim kurulları ile yönetilen İstanbul Bankası T.A.Ş., 
Hisarbank A.Ş. ve Ortadoğu İktisat Bankası A.Ş.’nin TC Ziraat Bankası’na 
devredilmesine ilişkin olarak 24.11.1983’de yayımlanan Bakanlar Kurulu 

Kararında, bu zorunlu devir işlemi bir görevlendirme olarak kabul edilmiş, 

sözkonusu bankaların her türlü taahhüt ve yükümlülüklerinden kaynaklanacak 

borçlarının TC Ziraat Bankası’nın güvencesi altında olduğu ve görevlendirmeden 

doğacak zararın Hazine tarafından karşılanacağı açıklanmıştır. Ziraat Bankası’na 

bu görevlendirmeden kaynaklanacak ödemeler dolayısıyla gerekli mali desteğin 

Fon tarafından sağlanacağı belirtilmiştir. 

1983 yılı Ekim ayında mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma 

yetkisi kaldırılan ve yönetim ile denetim yetkisi T. İş Bankası’na verilen İşçi 

Kredi Bankası’nın iflas kararı 1985 yılı Kasım ayında verilmiştir. Banka için 

yapılan avans ve mevduat ödemeleri, faiz, mahkeme ve icra masrafları ve 

Bankanın prim borçları toplamı 3.032 milyon TL’ye ulaşmış, İflas İdaresince 

bugüne kadar, bu tutarın 1.294 milyon TL’si Fon’a geri ödenmiştir. Sözkonusu 

Banka için oluşturulan iflas masası halen görevini sürdürmektedir. 

1984 yılı Ocak ayında mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma 
yetkisi kaldırılan Türkiye Bağcılar Bankası’nın yönetim ve denetimi Türkiye 

Vakıflar Bankası’na verilmiş ve 3182 sayılı Bankalar Kanunu uyarınca Fon, 

ödediği tasarruf mevduatları için tasarruf mevduatı sahipleri yerine bankanın 
iflasını talep etmiştir. 1986 yılı Mart ayında Bankanın iflasına hükmedilmesi ile 

oluşturulan iflas masası halen tasfiye işlemlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede 
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Banka için yapılan ödemelerin tutarı faizlerle birlikte 6.166 milyar TL’ye ulaşmış 

ve bu tutar 1994 yılı sonuna kadar Fon’a ödenmiştir. Öte yandan. Bankanın 

alacaklarına ilişkin olarak açılan dava ve takip sayısı 633 olup, bunlardan 

sonuçlanan ya da borçlularla protokole bağlananların sayısı 482’dir. 

Bu dönemde Türk bankacılık sisteminde meydana gelen diğer birleşme, 

devir ve izin iptalleri tarih sırasıyla şöyledir: 

-T. Emlak Kredi Bankası A.Ş. ile Anadolu Bankası 8.1.1988 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan 88/12485 sayılı Karar ile T. Emlak Bankası A.Ş. adı 

altında birleştirilmiştir, 

-Çaybank A.Ş.’nin mevduat kabul ve bankacılık işlemleri yapma yetkisi 

6.4.1988 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 88/12761 sayılı Karar ile 
kaldırılmıştır. Ancak, Danıştay 10. Dairesince alınan bir karar ile, kaldırılan yetki 

yeniden verilmiştir, 

-T. Öğretmenler Bankası T.A.Ş. bütün aktif ve pasifi ile birlikte. 

22.5.1992 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 92/3067 sayılı Karar gereği T. Halk 

Bankası A.Ş.’ye devredilmiştir, 

-Denizcilik Bankası T.A.Ş. tüm aktif ve pasifi ile birlikte. 29.11.1992 

tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 92/3744 sayılı Karar gereği T.Emlak Bankası 

A.Ş-’ye devredilmiştir. 

4.5.3.1994 ve Sonrası 

1994 yılında yaşanan kriz ile birlikte ödeme güçlüğüne düşen ve 

Bakanlar Kurulunun 94/5456, 94/5483 ve 94/5485 sayılı kararları ile bankacılık 

işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılan Türkiye Turizm 
Yatırım ve Dış Ticaret Bankası (TYT Bank) A.Ş., Marmara Bankası A.Ş. ve 

Türkiye İthalat ve İhracat Bankası (Impexbank) A.Ş’nin mevduat sahiplerine. 
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1994 yılı sonuna kadar toplam 3.811,2 milyar TL ödeme yapılmıştır. Ödeme 
yapılan mudi sayısı ve ödeme tutarları Tablo 9’da gösterilmiştir. 

TABLO : 9 - 1994 Yılında İflas Eden Bankalara TMSF'ndan 1995 Yılı Sonuna Kadar 
Yapılan Ödemeler 

Banka Adi: Mudi 

Sayısı: 
Ödeme 

Yapılan Mudi 
Sayısı: 

Ödenen 
Tutar: 

(Milyar TL) 

Mevduatlarının 
Tamamı Ödenen 

Mudi Sayısı: 

Ödenen 
Tutar: 

(Milyar TL) 

Marmara Bank A.Ş. 19.957 19.841 1.555 17.620 1.209 

T.Y.T. Bank A.Ş. 14.820 14.721 991 12.243 602 

Impexbank A.Ş. 15.555 12.657 1.276 8.563 658 

Toplanı 50.332 47.219 3.822 38.426 2.469 

KAYNAK.: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 1995 Yılı Faaliyet Raporu 

Sigorta kapsamında yapılması gereken ödeme ve işlemlerin 

tamamlanması üzerine, TMSF 3182 sayılı Kanunun 68’inci maddesi gereğince 

ödediği tasarruf mevduatı için tasarruf mevduatı sahipleri yerine sözkonusu 

bankaların iflası için İstanbul Ticaret Mahkemelerinde dava açmıştır. Davalar 
sonucunda; TYT Bank A.Ş. ve Marmara Bank A.Ş. hakkında, mudileri için 

Fon’dan yapılmış ödeme tutarlarını faizleri ile birlikte kendilerine verilen 7 

günlük sürenin içinde Fon’a ödememeleri (depo kararının yerine getirilmemesi) 

nedeniyle iflas kararı alınmıştır. Öte yandan, Impexbank için verilen 7 günlük 
süre içinde gerekli miktarın Banka tarafından ödenmesi neticesinde Mahkemece 

iflas isteminin reddine karar verilmiştir. Bu red kararı ile ilgili olarak da; 

ödemenin süresi içinde yapılmadığı, yasa gereği bankanın doğrudan iflasına karar 
verilmesi gerekirken mahkemenin isabetsiz biçimde depo karan verdiği 

iddialarıyla TMSF tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Yargıtay, bu 

konudaki kararında; mali bünyesinin güçlendirilmesine imkan görülmeyen 

bankanın iflasını istemenin Fon’a tanınan bir yetki, aynı zamanda bir görev 

97 



olduğu ve TMSF’nun iflas isteme hakkının ödediği tasarruf mevduatı tutarı ile 
sınırlı olmadığı, diğer alacaklıları da etkilediği, bu nedenle bankanın doğrudan 

iflasına karar verilmesi gerekirken depo emri verilmesinin isabetsiz bulunduğu 

görüşüyle Ticaret Mahkemesinin kararını bozmuştur. 

4.6. Türkiye’deki Mevduat Sigortasının Değerlendirmesi 

Türkiye’de mevduat sigortasının, mudilerin çok büyük bir bölümüne 

(küçük mudilere) tam koruma sağlayarak “sosyal amacı”nı gerçekleştirdiği 

söylenebilir. Ancak öte yandan, sigortanın rekabetçi bir piyasada yerine 

getirilmesi gereken işlevleri yerine getirmesini önleyici nitelikte birtakım koşullar 

sözkonusudur. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

1) Belli gelişmelere rağmen hala Türk bankacılık sistemi piyasa 

kurallarına göre işleyen, tam rekabetçi bir yapıya kavuşmamıştır. Sektörde kamu 
sermayeli bankaların ağırlığı çok fazladır. Bu özellik, bankalar için kimi zaman 

avantaj sağlayan kimi zaman da dezavantaj yaratan bir faktör olarak tam rekabeti 
önlemektedir. Kamu-özel ayrımının yanısıra sektördeki büyüklük eşitsizliği de 

vurgulanmaya değerdir. En büyük beş banka, 1995 itibariyle 68 bankalı sektörün 

yarısını kontrol etmekte ve oligopolistik bir yapı oluşturmaktadır. Bu çerçevede, 

kamu bankalarının arkasında devletin olması ve özellikle büyük özel bankaların 

“iflas etmek için çok büyük” olmaları gibi nedenlerle, devlet tarafından zaten üstü 

kapalı bir koruma mevcuttur. 

2) Sigorta yeterince tanınmamaktadır. Bu noktada, mevduat sigortasının 
hala kamuoyunda yeterince bilinmediği yönündeki bulgulara dikkat çekmek 

gerekmektedir. 1992 yılında yapılan bir araştırma, tasarrufçuyu, özellikle de 
küçük birikim sahiplerini korumayı amaçlayan mevduat sigortasının yeterince 

tanıtılamadığını, birikim sahiplerinin bilgi sahibi olamadıkları için tasarruflarını 
değerlendirecekleri bankayı seçerken rasyonel davranmadıklarını göstermektedir. 

Örneğin bankalarda hesabı bulunanların önemli bir bölümünün yüksek faize 
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duyarlı olmadıkları, hatta kendi hesaplarına uygulanan faiz oranının ne olduğunu 
ya da bankalararası mukayese açısından nasıl olduğunu bilmedikleri ortaya 

çıkmıştır106. Aradan geçen zaman zarfında, özellikle de 1994 yılında yaşanan kriz 
ile bilinçlenmenin belli ölçüde arttığı kabul edilse bile yine de TMSF’nun 

kendinden beklenen psikolojik etkiyi yarattığı söylenemez. Mudiler kararlarını 

verirlerken genellikle sigortayı değil fakat devlet tarafından özellikle kamu 
bankaları için verildiği varsayılan üstü kapalı güvenceyi gözönünde 

tutmaktadırlar. Kurumsallaşmış bir mevduat sigortasından çok, devletin, önemli 
bölümü kendisine ait veya bağımlı bir sektöre zımni koruma sağladığı 

görülmektedir. 

3) 1994 yılında yaşanan krize gelinceye kadar sigortanın sağladığı 

koruma tutarı düşük olmuştur. 1983 yılında yaklaşık olarak 13.000 ABD doları 

(kişi başına GSMH’nın 10 katı) seviyesindeki 3 milyon TL’lik koruma, 1986 

yılındaki yeni düzenleme öncesinde 4.100 ABD dolarına (kişi başına GSMH’nın 
2,8 katı) gerilemiştir. 1986’daki düzenleme ile yaklaşık 6.500 ABD dolarına (kişi 

başına GSMH’nm 4,4 katı) yükselen koruma tutarı, TL cinsinden hiç 

değiştirilmeyerek 1992 yılında 800 ABD dolarına (kişi başına GSMH’nın 0,29 

katı) kadar gerilemiştir. 1992’de yapılan artış ile bu tutar tekrar 6.200 ABD doları 

(kişi başına GSMH’nm 2,3 katı) seviyesine çıkmış, 1994 yılındaki artışa kadar 
gerileme devam etmiştir. Nitekim, 1994 yılı başında yaşanan krize ilk tepkilerden 

106 Selçuk CİNGİ: ‘Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)”, Ekonomide Ankara, Ankara 
Ticaret Odası Yayını, Aralık 1992, Sayı 47, s.29 ; Sözkonusu araştırma, çok şubeli kamu 
bankası olararak TC Ziraat Bankası, çok şubeli özel banka olarak Yapı ve Kredi Bankası ve 
Akbank ve araştırma tarihinde en yüksek faizi veren banka olarak İmar Bankası üzerinde 
toplam 249 mudi için yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular söyledir: TMSF hakkında 
hiçbir bilgisi olmayanların anket uygulanan toplam kitle içindeki paylan %66’dır. TMSF’nu 
tanımayanların %46’sı özel bankalarda, %18’i de kamusal sermayeli bir banka olan TC Ziraat 
Bankasında hesabı olanlardan oluşmaktadır. TMSF’ndan haberdar olmayan ve kendilerine bu 
Fon’uıı amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra mevduatını başka bir bankaya aktarmayı 
düşünenlerin %7’si kamu bankasında, %20’si de özel bankalarda hesap sahibidir. TMSF’ndan 
haberdar olmayan ve kendilerine bu Fon’un amacı ve içeriği anlatıldıktan sonra mevduatını 
başka bir bankaya aktarmayı düşünmediğini belirtenlerin %12’si kamu bankasında, %26’sı da 
özel bankalarda bulunmaktadır. 
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biri, oldukça düşük olan koruma kapsamının 50 milyon TL’den 150 milyon 
TL’ye, ardından da %100’e çıkarılması olmuştur. 

Mevduat sigortasının sektörde sermaye yeterliliği üzerindeki etkisini 

görebilmek amacıyla 1980-1995 dönemine ilişkin veriler incelenmiştir. Risk 

yalnızca sermaye yeterliliği ile ölçiilmemekle beraber, geleneksel olarak 
nitelendirilebilecek risk anlayışında sermaye, riskli kalemlere karşı bir emniyet 

yastığı olarak algılanmakta ve risk ölçümünde dikkatle gözlenen bir kalem 

olmaktadır. Mevcut sistemin işlemeye başladığı 1984 yılından bu yana Türk 

bankacılığında sigorta korumasının özsermaye yeterliliğini azaltıcı bir etkide 
bulunduğuna dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır. Tablo 10’da, 1980-1995 

yılları arasında Türkiye’deki bankaların özkaynak yeterliliğine ve kredilerin 

aktifler içindeki ağırlığına ilişkin rasyolar yer almaktadır. 1994 krizinin etkileri 

bir yana bırakılırsa, Türk bankacılığında genel olarak özkaynak yetersizliği 
sözkonusu olmakla beraber sözkonusu rasyolarda sistemik bir bozulma 

görülmemektedir. Bunun nedenlerinin başında yukarıda açıkladığımız gibi 

sigortanın sektörde kendi işlevlerini tam olarak yerine getirememesi 
bulunmaktadır. 

Türkiye’de bankacılık sektörünün 1980’li yıllarda önemli yapısal 

değişiklikler geçirmiş olması da önemli bir noktadır. Dışa açılma, liberasyon, 
yeni fınansal araçlar bu dönemin en belirgin özellikleri olmuş, bu hızlı değişime 
ayrıntılı yasal ve idari düzenlemeler eşlik etmiştir. Özellikle, riskin 

sınırlandırılmasına ilişkin esaslar ve geliştirilen standartlar bozucu etkileri 

önlemiştir. 1985 yılında Bankalar Kanununda yapılan değişiklikle uluslararası 
bankacılık standart rasyoları, özellikle sermaye yeterlilik rasyolarına ilişkin 

düzenlemeler getirilmiş, tekdüzen hesap planı tanıtılmış, bankalar tahsili 

gecikmiş alacaklarına daha gerçekçi karşılık ayırmakla yükümlendirilmişlerdir. 

Bankaların kayıtlarına bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenme zorunluluğu 
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TABLO : 10 - Türkiye'de 1980-1995 Döneminde Banka Türleri İtibariyle Bazs Rasyolar (%) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Özkaynak / Toplam Aktifler 6,3 7,1 8,8 9,3 10,9 9,3 
-Kamusal 8,5 10,7 9,7 9,3 10,7 9,1 
-Özel 3,4 3,7 5,9 7,0 7,9 7,3 
-Kalkınma Yatırım 9,6 9,2 21,6 22,2 30,3 25,2 
-Yabancı 5,0 4,9 7,9 10,3 13,4 14,2 

Krediler / Toplam Aktifler 50,4 54,1 50,0 47,4 39,1 41,9 
-Kamusal 52,4 58,2 48,5 44,6 34,4 40,5 
-Özel 43,2 46,4 46,5 46,0 38,5 39,9 
-Kalkınma Yatırım 88,7 89,3 86,5 84,5 84,7 72,5 
-Yabancı 11,3 30,1 30,4 29,9 27,4 39,3 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

8,3 8,7 9,8 9,9 11,1 10,8 10,0 10,0 9,0 8,9 
7,4 7,7 8,8 8,7 8,9 8,5 8,3 9,0 6,3 5,1 
7,4 8,8 10,4 10,5 12,0 11,5 10,3 10,0 10,8 11,7 

17,7 12,9 10,9 11,9 17,2 16,5 16,5 14,2 7,3 7,1 
11,2 12,6 12,4 12,3 12,0 15,4 14,2 11,9 19,6 14,5 

45,5 45,2 40,6 42,2 47,0 43,9 41,8 41,4 39,1 42,5 
45,5 49,3 44,1 43,8 47,6 44,8 41,1 39,9 37,6 44,2 
41,6 37,2 33,3 36,2 43,0 39,8 39,8 40,5 38,0 39,1 
75,6 72,0 61,1 61,9 63,4 61,1 62,4 61,1 58,8 63,4 
31,2 36,4 33,5 43,2 48,2 45,2 34,5 30,9 23,8 27,9 

KAYNAK : Türkiye Bankalar Birliği: "Türkiye Ekonomisi ve Mali Sektör", Bankacılar Dergisi, S.16, Şubat 1996, s.20-37 ; Bankalarımız 1995 



getirilmiştir. 1986’ya kadar yükselme eğiliminde olan tahsili gecikmiş alacakların 

toplam kredilere oranı seçici kredi politikaları sayesinde düşmeye başlamıştır. 

Yine bankalar, yüksek getirdi kamu kağıtlarına ağırlık verdikleri menkul kıymet 

portföyleri sayesinde ciddi bir krizle karşılaşmadan risklerini azaltmayı 

başarmışlardır107. 1995 yılının hemen başında, bankacılık sisteminde açık 
pozisyonun kontrol edilmesine yönelik olarak, bankaların döviz pozisyonları ile 
sermaye tabanları arasında yeni bir tanım getirilmiş ve döviz pozisyonunu 

sermaye tabanının belli bir oranı ile sınırlamıştır. Bankalara yeni tanıma uyum 
sağlanması yönünde 1 yıl süre verilmiştir. Yine aynı dönemde likidite oranlan 

yeniden düzenlenmiş, Türk lirası ve yabancı para mevduata yeniden disponibilite 
getirilirken, mevduat dışı kaynakların Türk Lirası ve yabancı para bölümlerine 

ayrı ayrı ilave disponibilite getirilmiştir. Minimum ödenmiş sermaye miktarı 1997 
yılı Şubat ayında, 3,6 trilyon liraya yükseltilmiştir. 

Bu çerçevede, Türkiye'de mevcut sigorta sisteminin işleyişi hakkında 

şunlar söylenebilir: 

Sigorta sisteminin, müdahale prosedürü ve kurumsal yapı açısından en 

önemli eksiklikleri; TMSF’nun özerk bir yapısının ve denetleme yetkisinin 
olmaması, mali bünyenin zayıflamasına ilişkin ölçütlerin açıkça ortaya konmamış 

olması ve bakana müdahale edilip edilmemesi ve müdahalenin takvimi 

konularında geniş bir serbesti tanınmasıdır. 

Sistemde önem taşıyan diğer bir sorun, korumanın % 100 oranında 

olmasıdır. Mevcut % 100 oranındaki korumanın olağanüstü bir dönemi atlatmanın 

gereği olarak değerlendirilebileceği ve bir süre sonra makul bir seviyeye 
indirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu yapılırken Avrupa Birliği standartlarının 
gözönünde tutulması yararlı olacaktır. Yeni koruma kapsamının belli aralıklara 

bölünmesi, ilk aralığın tamamen, diğer aralıkların ise azalan oranlarda korunması, 

lr" Türkiye Bankalar Birliği: ‘Türkiye Ekonomisi ve Mali Sektör”, Bankacılar Dergisi. S.16. 
Şubat 1996. s. 13 
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bir yandan küçük tasarrufçuyu büyük ölçüde koruyacak diğer taraftan da hem 

bankaların hem de tasarruf sahiplerinin korumayı istismar etmelerini 

önleyecektir. 

Öte yandan, mevcut prim yapısı bankaları daha az risk almaya teşvik eder 

görünmemektedir, %8’lik sermaye yeterliliği oranının altında kalanlarla 

üstündekiler arasında onbinde l’lik bir farklılaştırma yapılması, 1 trilyon TL’lik 

mevduatta 100 milyon TL’lik bir prim farkının doğmasına neden olmaktadır. 

Avrupa Birliğinin geliştirdiği standartlar açısından bakıldığında ise 

Türkiye’de uygulanan sigorta sisteminin bu standartlara uygun olan ve olmayan 
yönleri bulunduğu görülmektedir. Devletin sigorta sistemini yasal bir düzenleme 

ile oluşturarak mevduat toplayan kuruluşları sisteme katılmaya zorunlu kılmış 

olması, sistemin finansmanının temel olarak sigortadan yararlanan kuruluşlarca 

sağlanması, bu şekilde oluşturulan fonun yetersiz kalması durumunda devletin 

fona mali destek sağlayacak olması, korumanın mevduata değil mevduat sahibine 

sağlanması, korumanın ilgililere önceden ilan edilmesi gibi yönleriyle Türkiye’de 
uygulanan sistem Avrupa Birliği normları ile tutarlılık göstermektedir. 

Ancak, Türkiye uygulaması aynı zamanda; mevduatın anapara ve faizinin 

tamamına koruma sağlaması ve banka iflasları halinde mudilere yapılacak 

ödemeler için herhangi bir takvim öngörmemesi yönleriyle Avrupa Birliği 
sisteminden farklılıklar göstermektedir. Bankaları portföylerini yönetmede daha 

maceracı olmaya, tasarruf sahiplerini de bankalarını seçmede daha gözü kara 

davranmaya teşvik edebilecek % 100 koruma kapsamı sistem için bir olumsuzluk 

olarak görünmektedir. Diğer taraftan, mudilere yapılacak ödemelerin (3 ay gibi) 
belli bir süre içerisinde yapılmasının öngörülmemiş olması, yüksek oranlı 

enflasyon nedeniyle ödemelerde ciddi reel kayıplara yol açacak niteliktedir. Bu 

açıdan, ödeme süresinin uzatılmaması, Türkiye için, Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
için olduğundan daha büyük önem taşımaktadır. 
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4.7. Türkiye İçin Yeni Bir Mevduat Sigortası Önerisi 

Türkiye’nin iki nihai hedefinin serbest piyasa ekonomisine geçiş ve 
bununla da bağlantılı olarak Avrupa Birliğine üyelik olduğu gözönünde 

tutulduğunda, mevcut sistemin bu amaçlara göre düzenlenmesinin gereği ortaya 
çıkmaktadır. Şimdi çok büyük sorunlar yaratmayan aksaklıkların tam rekabetin 

sağlanması, mali kesimde yoğun özelleştirme programlarının uygulanması ile 
ileride ciddi sorunlar olarak karşımıza çıkması muhtemeldir. Bu nedenle 

uygulama sonuçlarını değerlendirebilme ve yeni ayarlamalar yapabilme şansını 
zamanında elde edebilmek için fazla gecikilmeden birtakım düzeltimlerin 

yapılması gerekli görünmektedir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Türkiye için yapılabilecek bir 
sistem önerisi dört ana başlık altında toplanabilir: kurumsal yapı, prim sistemi, 

koruma kapsamı ve müdahale ve ödeme prosedürü. 

-Kurumsal Yapı: 

Dünyadaki çeşitli uygulamalar gözönünde tutulduğunda, gelişmekte olan 

ve zaman zaman ekonomik-sosyal istikrarsızlıklar yaşayan Türkiye’nin devlet 

tarafından kurulup işletilen, zorunlu üyelik esasına dayalı, kurumsallaşmış bir 

mevduat sigortasına gereksinim duyduğu görülmektedir. Mevcut durum genel 

çizgileri itibariyle bu olmakla beraber mevcut yapının daha iyi işler bir hale 
getirilmesi gerekmektedir. 

Mevduat sigortası Merkez Bankası bünyesinde ve bu kuruluşa bağlı bir 

tüzel kişilik tarafından yürütülmek yerine özerkliği ve tüzel kişiliği haiz beş 

kişilik bir “Mevduat Garanti Kurulu”nca (MGK) yürütülmelidir. Özerklik belli 

bir faaliyet alanında karar alabilme ve bunu uygulayabilme serbestisi olarak 
tanımlanabilir. Bu çerçevede, MGK’nun özerkliğini sağlayabilmek için: (1) 

Kurulun görev ve yetkileri yasal olarak belirlenmeli, tanımlanmalıdır, (2) Kurul, 

görev süresi belirli ve mümkün olan en geniş temsili sağlayacak üyelerden 
oluşmalıdır. MGK, doğal üye ve başkan olarak Merkez Bankası Başkanmm 
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(Guvernor) yanısıra Hazine Müsteşarlığının ve Merkez Bankasının kendi 
kurumlarından veya dışarıdan gösterecekleri ikişer aday arasından Bakanlar 

Kurulunca seçilecek birer üye ve son olarak Türkiye Bankalar Birliğince atanacak 

ve fiilen herhangi bir bankanın temsilcisi olmayan iki üyeden oluşmalıdır. 

Merkez Bankası Başkanı dışındaki üyelerin görev süresi beş yıl ile sınırlı olmalı, 

bu üyeler süreleri dolmadan -üyelik için aranan şartların kaybedilmesi hariç- 
herhangi bir nedenle görevden alınamamalıdır. Kurul, başkan bulunmadığı 

hallerde kurul üyelerinin kendi aralarından seçtiği ikinci başkan tarafından idare 

ve temsil olunmalı, en az dört üyenin hazır bulunması ile toplanmalı ve salt 

çoğunluk ile karar vermelidir. Oyların eşitliği halinde, başkanın katıldığı tarafın 
teklifi kabul edilmiş sayılmalıdır. 

Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, idari hizmet 

sözleşmesi ile istihdam edilen personel eliyle yürütülmelidir. Kurul personeli 

ücret ve mali haklar dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

çalışmalıdır. Kurul, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası’nın onayı ile bu 

kurumlarm personelini istihdam edebilmelidir. 

MGK’nun iç teşkilatı, yönetim ve çalışma düzeni, bütçe ve faaliyetleri ile 

sair hususları Kurul tarafından yönetmelik ile belirlenmelidir. 

Mevcut sistemde olduğu gibi, mevduat kabul eden tüm bankaların sigorta 

ettirmek zorunda oldukları tasarruf mevduatının tanımını yapmaya ve miktarım 

belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olmalıdır. MGK, standart rasyolar kullanarak 

bankaları mali yapıları ve sermaye yeterliliklerine göre gruplandırmaya ve bu 

çerçevede riske dayalı prim sistemi uygulamaya yetkili olmalıdır. Ancak, azami 
prim oranlarını belirlemek yetkisi Bakanlar Kurulunda olmalıdır. 

-Prim Sistemi: 

Sigorta priminin herşeyden önce riske dayalı olması ve riske girmeyi 

gerçekten maliyetli hale getirmesi gerekmektedir. Bankaların sermaye yeterlilik 

rasyolarına, aktif ve mevduat büyükülüklerine ilişkin olarak hazırlanan Tablo 11 
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bize bu konuda fikir verebilecek niteliktedir. Tabloda bankalar, 1994 yılı sonu 

itibariyle sermaye yeterliliklerine göre sıralanmışlardır. Tabloda ilk göze çarpan 

nokta, çoğu kamu sermayeli olan büyük bankaların genelde alt sıralarda yer 

almalarıdır. Yeterlilik rasyoları, genel kabul gören %8’lik oranın altında olan 

bankalar sektörün aktif büyüklükleri açısından %54’iinü, mevduat toplamı 

açısından ise %52'sini oluşturmaktadır. Bunların içerisinde T. Vakıflar Bankası, 

Pamukbank, TC Ziraat Bankası, T. Emlak Bankası ve T. Halk Bankası yeterlilik 

rasyosu açısından %7-8 aralığında bulunmaktadırlar. 

Bu durum iki ayrı şekilde yorumlanabilmektedir. Bir yanda bankacılık 

sektörümüzün en büyük bankaları aynı zamanda sermaye yeterliliği en düşük 

bankaları olarak bu anlamda riski en yüksek bankalar olmaktadır. Bu durum 

sistem için büyük bir tehlike arz ederken öte yandan, bu bankalar değişken prim 

sisteminde en yüksek oranda prim ödeyeceklerinden sistemi büyük ölçüde finanse 
eden bankalar olacaklardır. 

Bu çerçevede, şimdikine benzer, ancak daha geniş bir aralığa oturtulmuş 

şöyle bir prim sistem düşünülebilir: 

Sermaye Yeterlilik Prim Oranı 1 Trilyon TL’lik 
Rasyosu (Onbinde) Mevduat İçin Ödenecek 

Bu oranlar, başka herşey aynı iken, Fon’un mevcut oranlarla elde ettiği 

prim tutarını -çok ufak bir azalma dışında- koruyacak, başka bir deyişle sektör 

üzerindeki toplam prim yükünü değiştirmeyecek biçimde saptanmıştır. Mevcut 

durumda %0,25 ve %0,26’lık kesintiler, Tablo 1 l’deki durum çerçevesinde, yılda 

10 trilyon TL fon geliri sağlarken, önerilen oranlar ile bu tutar 9,6 trilyon TL 

olmaktadır. Öte yandan, önerilen oranlar ile, nispeten küçük ama yeterli 

%3.99 ve altı 
%4-7,99 arası 
%8-9,99 arası 
% 10 ve üzeri 

40 
35 
20 

15 

Yıllık Prim 

18 milyar TL 
14 milyar TL 
8 milyar TL 
6 milyar TL 
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TABLO: 11 - 1994 Yılı Sonu İtibariyle Mevduat Bankalarına İlişkin Bazı Değerler 
Özvarltklar/ Aktif Tasarruf Döviz Tevdiat 

BANKA Aktifler Büyüklüğü Kümülatif Mevduatı Hesabı Kümülatif 

(%) (Milyar TL) (%) (Milyar TL) (Milyar TL) TOPLAM (%) 
i Sümerbunk 61.05 4.304 0.23 668 270 939 0.10 
1 Garanti Yatırım 57.73 1.034 0.29 7 319 326 0.13 
3 Kıbrıs Kredi Bankası 55.32 96 0.29 2 18 20 0.13 
4 Türk Boston Bank 46.28 2.831 0.44 0 121 121 0,14 

5 Kapital Bank 44.54 477 0.47 0 54 54 0,15 
6 1 tabip Bank Limited 44.42 85 0.47 0 13 13 0.15 

7 Dcrbank 37.11 435 0.50 145 74 218 0.17 
8 Alternatif Bank 32.54 2.981 0.66 26 613 639 0.24 
9 \0ai ank 29.12 814 0.70 31 488 518 0.29 

İÜ The Chase Manhattan Bank 28.94 2.661 0.84 0 37 37 0.29 
İl ABN AMRO Bank 27.43 1.779 0.94 17 298 315 0.32 
i 2 Soeieıe Generate 25.37 2.533 1.07 0 75 75 0.33 
13 Citibank N.A. 24.79 4.994 1.34 4 1.395 1.399 0.47 
i4 Suudi American Bank 24.01 717 1.38 0 72 72 0.48 
1? Osmanlı Bankası 23.80 15.155 2.19 1.920 5.441 7.361 1.23 
16 Yurtbunk 23.52 1.035 2.24 353 129 483 1,28 
İ7 Midland Bank 22.89 1.455 2.32 0 52 52 1.28 
18 Koçbank 21.32 18.352 3.30 558 8.092 8.650 2,16 
İV iinansbani 21.20 10.932 3.89 114 1.115 1.229 2.28 
20 BNP- Ak Dresdner Bank 19.33 3.096 4.05 1 480 481 2.33 
21 Turkish Bank 18.97 1.764 4.15 486 451 936 2,43 
22 Kentbank A.Ş. 18.53 6.093 4.48 1.155 2.368 3.523 2.78 
23 Tekstil Bankası 16.63 6.875 4.84 873 2.381 3.254 3.11 
24 Türk Lkoııomi Bankası 16.35 12.884 5.53 925 5.085 6.009 3.72 
25 Tiirk Sakura Bank 16.10 1.641 5.62 3 505 508 3,77 
26 Birleşik Türk Körfezbank 15.65 11.523 6.24 12 3.939 3.952 4.17 
27 Credit Lyonnais 15.58 655 6.27 0 200 200 4,19 
28 Demirbank 15.35 17.411 7.20 2.318 2.593 4.911 4,69 
29 Chemical Bank 14.47 5.064 7.48 0 180 180 4.71 

30 Bank Kkspres 13.52 8.135 7.91 521 4.550 5.071 5,22 
31 T. Garanti Bankası 13.09 84.160 12.41 5.576 38.771 44.347 9,71 
32 Şekerbank 12.99 16.837 13.32 3.427 7.308 10.735 10,80 
33 Bank Mellat 12.63 1.188 13.38 1 483 485 10,85 
34 Interbank 12.26 28.974 14.93 2.720 7.017 9.737 11,84 
35 Akbank 11.94 121.068 21.41 18.404 56.333 74.737 19.41 

36 Toprakbank 11.69 10.716 21.98 2.286 4.927 7.214 20,14 
37 I ürk Dış Ticaret Bankası 10.58 15.784 22.83 487 3.120 3.608 20.50 
38 T. Iş Bankası 9.83 191.582 33.08 20.925 103.875 124.799 33.14 
39 T. İmar Bankası 9.61 14.181 33.84 2.188 9.872 12.060 34.37 

40 Milli A>dm Bankası 9.36 5.628 34.14 730 2.296 3.026 34,67 
4İ Eskişehir Bankası 9.26 36.640 36.10 7.803 12.542 20.345 36,73 
42 Arap Türk Bankası 8.71 3.554 36.29 84 1.430 1.514 36,89 
43 Hgebank 8.63 16.630 37.18 6.594 4.158 10.752 37,98 
44 İktisat Bankası 8.32 27.515 38.65 3.137 6.562 9.699 38,96 
45 Yapı ve Kredi Bankası 8.21 139.612 46.13 20.544 67.593 88.138 47.89 
46 T. Yakıtlar Bankası 7.72 108.253 51.92 8.139 35.992 44.132 52,36 
47 Pamukbank 7.65 92.186 56.85 28.452 40.345 68.797 59,33 
48 W’estdeutsehe Landesbank 7.16 1.676 56.94 0 196 196 59,35 
49 TC Ziraat Bankası 7.15 356.857 76.04 82.918 111.843 194.761 79,07 
50 T. Emlak Bankası 6.98 173.151 85.31 12.208 33.228 45.436 83.68 
51 T. Halk Bankası 6.96 144.635 93.05 35.522 32.846 68.368 90.60 
52 T. Ticaret Bankası 5.88 62.926 96.42 36.334 13.528 49.862 95.65 
53 Banca Di Roma 5.36 1.600 96.50 6 610 617 95,72 
54 Etibank 5.03 25.832 97.88 5.937 6.766 12.703 97,00 
55 T. Tütüncüler Bankası 4.11 39.555 100.00 12.088 17.507 29.595 100,00 

Genel 9,40 1.868.552 326.651 660.559 987.210 
KAS NAK : Şuhnaz YILMAZ ve R. KADILAR, a.g.e.. s.53-66 ; Türkiye Bankalar Birliği: Bankalarımız. 1995 
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sermayeye sahip bankalar, prim yükleri %0,25’den %0,20 ve daha aşağıya 
düşürülerek ödüllendirilmekte, sermaye oranı düşük bankalar ise sistemi daha 

fazla tehdit etmeleri nedeniyle daha fazla prim ödeyerek sermaye yeterliliklerini 

yükseltmeye teşvik edilmektedirler. Böylece sermaye yeterlilik oranı %3,99 olan 

bir banka her 1 trilyon TL’lik mevduat için yılda 18 milyar TL prim öderken, 
sermaye yetelilik oranı %10 olan bir banka 6 milyar TL prim ödeyecektir. 

Sermayelerini artırarak %8’lik eşiği atlamak, özellikle mevcut oranı %7- 

8 arası olan büyük bankalar için çekici olacaktır, %8’lik eşiğin büyük bankalarca 

geçilmesi halinde Fon gelirlerinde meydana gelecek kayıp, tüm aralıklardaki 

oranlar aynı nispette artırılarak (prim yapısı korunarak) telafi edilebilecektir. 

Ayrıca, oluşturulacak prim yapısının sürekli değerlendirilerek gözden geçirilmesi, 

sektörde meydana gelebilecek yeni durumlara ve gözetilecek yem hedeflere göre 

gerektiğinde ayarlanması mümkündür. 

-Koruma Kapsamı: 

Koruma kapsamı, mevduat cinsi açısından tasarruf mevduatı ve DTH ile 

sınırlı olmalıdır. Çünkü; gerek toplam mevduat içindeki payları, gerekse çok daha 

geniş halk kitlelerini ilgilendiriyor olmaları nedeniyle bu mevduat türlerinin 

korunması sigortanın amaçlarına daha uygun olmaktadır. Ayrıca 1994 yılından bu 

yana olduğu gibi mevduatın anaparası ile birlikte faizinin de korunması 

gerekmektedir. Faiz oranlarının ve enflasyonun yüksek olduğu ülkemizde 

yalnızca anaparanın korunması tasarruf sahipleri için önemli kayıplar yaratacak 

niteliktedir. Ancak, faize verilen korumanın tutarı, mevcut durumda olduğu gibi 

mevduat toplamı en büyük beş bankanın aynı tip mevduata verdiği faiz 
ortalamasını aşmamalıdır. 

Yabancı ülkelerdeki şubelerin korumanın dışında bırakılması 

uygulamasına devam edilmelidir. İleride AB üyeliğinin gündeme gelmesi halinde 

Birlik üyesi ülkelerdeki şubelerin korunması da sözkonusu olabilecektir. 
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Miktar açısından ise, mevcut sistemdeki tam koruma yerine sınırlı bir 

koruma sağlanmalı, bu sınırlı koruma azalan oranlı bir yapıda ve reel değeri kolay 
değişmeyen bir döviz cinsinden olmalıdır. Türkiye’de kişi başına düşen milli 
gelir, büyüklüklerine göre toplam mevduatın dağılımı, koruma tutarı konusunda 

dünyadaki genel seviye ve AB’nin öngördüğü standartlar gözönünde 

tutulduğunda 20.000 ECU’lük (1997 yılı Mart ayı itibariyle yaklaşık 
2.800.000.000 TLTik ve 22.600 ABD dolarlık)108 koruma tutarı makul 
görünmektedir. Ayrıca koruma miktarının belirlenmesinde AB standartlarının 

gözetilmesi, nihai hedefi bu Birliğe üyelik olan Türkiye için üyeliğe giden sürecin 

bir parçası olacaktır. Koruma tutarının ECU olarak belirlenmesi AB 

standartlarıyla paralelliği daha açık bir biçimde ortaya koyacak, AB üyesi 

ülkelerin para birimlerine bağlı, nispeten istikrarlı bir reel değeri ifade edecektir. 

Buna göre, 20.000 ECUTük koruma tutarının ilk 10.000 ECU (yaklaşık 

1.400.000.000 TL)Tük bölümü %100 oranında, ikinci 10.000 ECU’lük bölümü 

ise %60 oranında (yaklaşık 840.000.000 TL) korunmalıdır. Bir mudiye sağlanan 

en yüksek koruma 16.000 ECU (18.000 ABD doları), 1997 yılı için kişi başına 

GSMH’nın yaklaşık 6 katı bir koruma sağlamaktadır109. Böylece anapara ve faiz 
alacağı 1997 yılı fiyatlarıyla 1.400.000.000 TL olan bir mudinin tüm alacakları 

korunurken, alacağı 2.000.000.000 TL olan bir mudinin 1.760.000.000 TLTik, 

alacağı 2.800.000.000 TL ve daha fazla olan mudilerin ise 2.240.000.000 TLTik 

alacakları tazmin edilecektir110. Bu sistemde, koruma sınırının, Avrupa Para 
Birimine bağlanmış olması nedeniyle fiyat artışları karşısında reel olarak 
gerilemesi önlenmiş olmaktadır. Ancak buna rağmen meydana gelebilecek reel 

108 1997 yılı Mart ayı başı itibariyle TCMB ECU döviz satış kuru yaklaşık 140.000 TL, ABD 
doları döviz satış kuru ise 124.000 TL'dir. 
109 1997 yılı Programında kişi başına GSMH’nın 2.947 ABD doları olacağı tahmin 
edilmektedir. Bkz. 1997 Yılı Programı (RG: 9.11.1996 tarih, Sayı 22812 (Mükerrer), s.128) 
110 Bankalar Birliğiııce yayınlanan verilere göre 1995 yılı sonu itibariyle mevduatın tutar olarak 
%55'i, adet olarak ise %99'u 500 milyon TL’nin altında bulunmaktadır. Aynı dönemde 10.000 
ECU'ııün yaklaşık 780 milyon TL’ye eşit olduğu gözönünde tutulduğunda, önerilen koruma 
sınırının mevduatın tutar olarak yarısından fazlasını, adet olarak ise tamamına yakınını % 100 
oranında koruduğu anlaşılmaktadır. 
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değişikliklere karşı, Bakanlar Kurulunun ECU cinsinden koruma sınırını 

ayarlama yetkisi saklı olmalıdır. 

Öte yandan, mevcut %100’lük koruma kapsamından sınırlı korumaya 
aşamalı geçişi sağlamak amacıyla koruma tutarını başlangıçta geçici bir süre için 

daha yüksek belirlemek, örneğin 30.000 ECU’lük bir koruma kapsamında ilk 

20.000 ECU’ya % 100, sonraki 10.000 ECU’ya ise %60 oranında koruma 
sağlamak yararlı olacaktır. 

-Müdahale ve Ödeme Prosedürü: 

Mevduat sigortası sisteminin pasif bir fon uygulaması olmaktan çıkarılıp 

aktif bir kimliğe büründürülmesi bu öneriler demetinin en önemli 
noktalarındandır. Müdahale sürecinin iyi tanımlanması ve objektif kurallara göre 

yürütülmesi gerekmektedir. Müdahaleye ilişkin kararlar nihayetinde siyasi bir 
kimliğe sahip bakan yerine MGK tarafından ve mümkün olduğunca objektif 

ilkelere göre verilmelidir. Bu konuda yukarıda saptanan sermaye yeterliliği 
oranlarından yararlanılarak bir müdahale seti oluşturulmalıdır. Buna göre; 

sermaye oranı %8’in altına düşen bankalar için MGK tarafından bir yandan 
uyarma-tavsiye kararı alınmalı diğer yandan da mali bünyeyi güçlendirici 

tedbirlerin alınabilmesi mümkün olmalıdır. Oranın %4’ün altına inmesi halinde 

ise müdahale zorunlu olmalıdır. Yoğunlaşan müdahaleye artan sigorta primleri de 

eşlik edecektir. Müdahalenin takvime bağlanması da gerekmektedir. Bünyenin 

güçlendirilebilmesi için 1 yıllık bir süre yeterli görünmekle beraber bu sürenin 1 
yıl daha uzatılabilmesi mümkün olmalıdır. Verilen süre içerisinde mali 

bünyesinde yeterli bir düzelme görülmeyen bankaların bankacılık işlemleri yapma 

ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılmalıdır. Bankacılık sektörü için tehlike arz 

eden bu bankaların zaman kaybedilmeden sistemden çıkarılmaları büyük önem 
taşımaktadır. Siyasal, kişisel veya başka birtakım mülahazalarla tehlikeli 

durumuna göz yumulan bir banka ileride sigorta kuruluşu ve belki de vergi 

mükellefleri için büyük kayıplar yaratacaktır. 
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Bankaların mali durumlarının düzeltilebilmesi amacıyla alınabilecek 

tedbirler mevcut düzenlemede sayma yoluyla belirtilmiş, diğer yandan “gerekli 
görülecek diğer tedbirlerin alınması” imkanı da getirilerek müdahale yol ve 

yöntemleri dar değil geniş bir biçimde tanımlanmıştır. Bu tedbirlerin daha da 
detaylandırılması uygulayıcılara yol gösterecektir. Örnek olarak; bankaya 
sermaye koyabilecek yeni ortaklar bulunması, bilanço dışı riskler için karşılık 
ayrılması, yurtiçi ve yurtdışı banka ve diğer mali kurumlar ile tesis edilen 

muhabirlik ilişkilerinden gerekli görülenlerin sona erdirilmesi, mevzuat yanında 

bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı karar veya işlemleri ile de banka mali 
yapısını zayıflattıkları tespit edilen personelin bankayı temsil yetkisinin 

kaldırılması ve kredi komitesi veya yönetim kurulunca alınan kararların 
tamamının veya sadece belli konulara özgü olanlarının uygulanmadan önce 

MGK’nun bilgisine sunulması gibi tedbirlerin de listeye ilave edilmesi yararlı 
olacaktır. 

İzinleri kaldırılan bir bankanın mevcut yapıda olduğu gibi yalnızca 

yönetimi TMSF’na verilmiş bankalara değil tüm bankalara devri veya bunlarla 

birleştirilmesi mümkün olabilmelidir. 

Ödeme ile ilgili bir diğer önemli husus da ödemenin takvimidir. 
Ödemenin tutar olarak ECU cinsinden belirlenmiş olması ve ödeme tarihindeki 

TL karşılığı üzerinden yapılacak olması nedeniyle tasarruf sahiplerinin reel 

değerdeki aşınmaya karşı korunduğu söylenebilirse de ödeme için AB’de olduğu 

gibi 3 aylık bir süre öngörülmesi yararlı olacaktır. Bankanın mevduat kabul etme 

ve bankacılık yapma yetkisinin kaldırılmasından itibaren 3 ay içerisinde ödeme 

yapılacağının bilinmesi haksahipleri için belirsizlikten kurtarıcı ve rahatlatıcı bir 

etki yapacaktır. 



Öte yandan, tasarruf mevduatı sahiplerine TMSF tarafından garanti 
edilen tutarı aşan alacaklar için, mahkemelerce verilecek iflas kararım 

müteakiben oluşturulacak iflas masalarına katılma hakkı verilmelidir" 

111 Nitekim, 1997 yılı Şubat ayı içerisinde, mevduat alacağı koruma tutarından yüksek olan 
mudiler için bu yönde bir yasal düzenleme çalışması başlatılmıştır. 



SONUÇ 

Temel işlevi para alım satımı ile uğraşmak, yani para ticareti yapmak 
olan bankalar, alım satımım yaptıkları malın taşıdığı hassasiyet nedeniyle bir 

güven ortamı içerisinde çalışmak zorundadırlar. Bu nedenle, bankacılık sektörüne 

karşı kayıtsız kalamayan devletler, sektörün sağlıklı işleyebilmesi için ayrıntılı 

düzenlemeler yapmakta ve tedbirler almaktadırlar. Bunlar arasında mevduat 

sigortası, en yeni ve en kapsamlı düzenleme alanlarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Mevduat sigortasının üç temel amacı olduğu görülmektedir: 

-Bankacılık sektöründe paniği ve bunun yaratacağı hızlı ve yaygın 

mevduat çekilişini önlemek, 

-Ülkedeki mali sektörde güven ve istikrar tesis ederek fmansal aracılığı 

geliştirmek, bu yolla tasarrufları, buna bağlı olarak da yatırımları ve büyümeyi 

teşvik etmek, 

-Tasarrufunu yatırdığı bankayı ve genel olarak mali kesimi yakından 

izleme imkanından yoksun küçük mevduat sahiplerini korumak. 

Bu çerçevede, ister devlet desteği ve yönetiminde, isterse özel sektör 

bünyesinde olsun, mevduat sigortası, dünyada hemen hemen bütün ülkelerde 
mevcuttur. Mevduat sigortası sistemlerinin başlangıçta, batan bankalarda 

mevduatı bulunan küçük tasarrufçunun mevduatını koruyarak bankacılık 
sisteminde yaşanabilecek ani mevduat hareketlerinin önüne geçmeyi amaçladığı, 

ancak zaman içerisinde daha kurumsal bir kimlik kazanırken (devletten kısmen 
de olsa denetleme ve izleme işlevlerini de alarak) müdahaleci bir yaklaşımla 

banka iflaslarının önlenmesine çalıştığı gözlenmektedir. 

Sigortanın, birçok ampirik çalışmada gösterildiği gibi, risk potansiyeli 

yüksek bankalarca daha fazla tercih edilmesi ve korumanın “risk artırımı” yoluyla 
istismar edilmesi ihtimali de bulunmaktadır. Sigorta sisteminin başarısızlığına, 
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hatta çöküşüne neden olabilecek bu olgular tamamen kaçınılmaz 

görünmemektedir. Bu olumsuzlukları gidermenin en başta gelen yöntemleri; 

korumanın sınırlı tutulması ve sigorta priminin bankaların riskine göre 

değişkenlik göstermesidir. Dünyada sınırlı koruma oldukça yaygın bir uygulama 
olmasına rağmen, riske dayalı prim uygulaması -risk ölçümünde karşılaşılan 

sorunlar başta olmak üzere- birtakım pratik nedenlerle henüz yaygınlaşmamıştır. 

İncelemelerden çıkarılan ilginç bir sonuç da; rekabetin ve sektöre girişin 
sınırlandığı, bankaların birtakım rantlar elde ederek önemli kazançlar elde ettiği 

yerlerde sigorta korumasının istismar edilmemesidir. 

Dünyadaki genel eğilim, sigorta sistemlerinin daha özerk, özel kesimce 

daha fazla kontrol edilen bir nitelik kazanmalarıdır. Uygulamalar arasında, bir 

çeşit sigorta olmakla beraber kurumsallaşmış bir yapısı bulunmayan ve kriz 

anlarında (ex post olarak) ortaya çıkan devlet güvencelerine de rastlanmaktadır. 

Bu arada Avrupa Birliği bünyesinde mevduat sigortası sistemlerini 

uyumlaştırmaya yönelik çabalar görülmektedir. Birlik, ortak bir güvence sistemi 

ve standartlaşma yerine minimum bir koaımayı sağlamayı hedeflemektedir. Bu 

çerçevede; tüm üye devletlerin kendi ülkelerinde bir ya da birden fazla garanti 

sisteminin kurulmasını sağlamaları, koruma kapsamının, ne çok büyük mevduat 

bölümünü korumasız bırakacak ölçüde düşük ne de kredi kurumlarını sağlıksız 
yönetilmeye teşvik edecek kadar büyük olmaması, garantinin mevduat hesabına 

değil mevduat sahibine verilmesi, maliyetin kural olarak sistemden yararlanan 
kuruluşlarca karşılanması ve koruma tutarının en az 20.000 ECU olması 

öngörülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkeler açısından ise; (1) sigorta maliyetini zamana 

yayan ve tasarruf sahiplerine güven veren bir fonun varlığı, (2) riske göre 

farklılaştırılmış bir prim yapısı, (3) zorunlu üyelik, (4) sınırlı ve azalan oranlı bir 

koruma, (5) devlet desteği ve (6) yakından takip ve erken müdahale gibi koşullar 

sistemin başarı şansını artırmaktadır. 
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Bu genel saptamaların belli bir değeri olmakla beraber, her mevduat 
sigortasının başarısının büyük ölçüde, içinde işleyeceği çevreye bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. 

Türkiye’deki sistem için ise şunlar söylenebilir: Türkiye’de 1960’dan bu 
yana kurumsallaşmış bir sigorta uygulaması mevcuttur. Sistem, son şeklini 1983 

yılında almıştır. TMSF’nun 1984-1996 döneminde sağladığı korumaya ilişkin 
olarak mevduat büyüklükleri itibariyle yapılan bir hesaplamada, bu dönemde 

mevduatın adet olarak ortalama %96’sının, tutar olarak ise ortalama %42’sinin 

sistem tarafından tamamen korunduğu, sistemin ayrıca toplam mevduatın tutar 
olarak ortalama %70’i oranında koruma sağladığı görülmüştür. Buradan, küçük 

mudinin büyük ölçüde korunduğu anlaşılmaktadır. Ancak, kriz zamanlarında 
bankalara hücumu önlemek ve genel olarak sektöre olan güveni perçinlemek 

olarak tanımlanabilecek “ekonomik işlev”in yerine getirildiğini söylemek güçtür. 
Bunun nedenleri arasında; kamunun büyük ağırlığa sahip olduğu Türk bankacılık 

sektöründe tam rekabetin sağlanamamış olması, devletin sisteme verdiği 
varsayılan zımni koruma, sigortanın kamuoyunda çok fazla bilinmeyip dikkate 

alınmıyor olması ve 1994 yılına kadar sigortanın sağladığı korumanın düşük 
seviyelerde dalgalanması yer almaktadır. Ancak diğer taraftan, aynı etkenler yasal 

ve idari düzenlemelerle birlikte, sektörde sigortadan sağlanan korumanın istismar 

edilmesini de önlemiş görünmektedir. Bu bakımdan bugüne kadar iflas etmiş, 
ödeme güçlüğüne düşmüş bankaların durumunu sigorta korumasına ve bu 

sigortanın risk artışını maliyetlendirmeyen prim yapısına bağlamak mümkün 
görünmemektedir. 

Bilindiği gibi, Türkiye’de 1994 yılında, önce riske göre değişkenlik 

gösteren bir prim sistemi uygulamaya konulmuş, hemen ardından da mevduatın 

anaparasına ve makul düzeydeki faizine tam koruma sağlanmıştır. Olağanüstü 
kriz dönemlerinde geçici bir süre için korumanın %100’e çıkarılması, dünyanın 

başka ülkelerinde de örnekleri görülen bir uygulama olmakla beraber, Türkiye 
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için daha fazla sürdürülmemesi gereken bir durumdur. Gelecekte yoğun 

özelleştirme programlarının gerçekleştirilmesi, sektörde rekabeti keskinleştirici, 

derinliği artırıcı yapısal değişimlerin yaşanması halinde bu durum rekabeti 

bozucu etkiler yapacaktır. Üstelik nihai olarak Avrupa Birliğine girmeyi, Birlik 

bünyesindeki ekonomik rekabet ortamına dahil olmayı planlayan Türkiye’nin 

buna uygun bir mali sektöre ve yine bunun gereklerini yerine getiren iyi işleyen 
bir mevduat koruma sistemine ihtiyaç duyacağı açıktır. Ayrıca prim 

uygulamasının da risk artışını gerçekten maliyetli hale getirecek biçimde gözden 
geçirilmesi gerekmektedir. Nitekim, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında, fınans 

reformu ve mali piyasalarda etkinliğin artırılmasına ilişkin olarak, bankacılık 

sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için gerekli düzenlemelerin yapılması 

ve mevduat garanti kapsamı daraltılırken TMSF’nun yeniden yapılandırılması 
öngörülmüştür. 

Bu çerçevede, sistemin esasen bankalarca finanse edilerek devletin 

himayesinde ve fınansal desteğinde işliyor olması, zamana yayılan bir fon 
birikiminin sağlanmış olması, üyeliğin zorunlu tutulması ve korumanın tasarruf 

mevduatı ile sınırlı tutulması gibi noktalar mevcut yapının olumlu yönleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Sigortanın olumsuz sayılabilecek ve iyileştirilmesi gereken yönleri ise: 

kurumsal yapı, prim sistemi, koruma kapsamı ve müdahale-ödeme prosedürü ile 

ilgilidir. 

Kurumsal yapının Merkez Bankasına ve ilgili bakana daha az bağımlı, 
görevleri iyi bir biçimde tanımlanarak mümkün olduğunca objektif esaslara 

bağlanmış bir hale getirilmesi gerekmektedir. Sigortanın işleyişinde nesnel 

kriterlerin ortaya konması, sigortanın, pasif bir tazminat fonu olmaktan çok, bu 
nesnel kriterlere göre kuruluşları sürekli yakından izleyen ve onlara zamanında 

müdahale eden aktif bir kimliğe kavuşturulması da önem taşımaktadır. Mevduat 

Güvenlik Kurulu (MGK) adını alacak bir kurul mevcut sistemde birçoğu bakana 
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verilmiş görevleri herhangi bir gecikmeye yer vermeden yerine getirmelidir. 
Müdahale prosedürü, özellikle sermaye yeterliliğine ilişkin yapılacak objektif 

değerlendirmelere bağlı olarak artan oranlılık göstermeli, bu sisteme, risk alımmı 

gerçekten maliyetli hale getiren bir prim yapısı eşlik etmelidir. Sistemdeki 

bankaların aktif büyüklüğü açısından %54’ünün, sermaye yeterliliği yönünden 

uluslararası standartların altında olduğu görülmektedir. Bu çerçevede önerilen ve 
%0,4 ile %0,15 arasında değişen bir prim oranı aralığı, sektördeki mevcut fon 

maliyetini toplamda sabit tutmakta, ancak bu maliyetin bankalar arasındaki 

dağılımını riskli bankalar aleyhine değiştirmektedir. Bunun yanısıra, koruma 

kapsamının aşamalı olarak sınırlandırılması, nihayetinde 20.000 ECU olarak 
belirlenmesi önerilmektedir. Avrupa Birliği standartları, kişi başına GSMH, 

ortalama mevduat büyüklüğü ve önerilen sınırın mevduatın tutar olarak 

yarısından fazlasına, adet olarak ise tamamına yakınına tam koruma sağlayacağı 
gözönünde tutulduğunda bu tutar makul görünmektedir. Bu yönde düzeltimlerin 

çok fazla zaman geçirmeden yapılması, uygulama sonuçlarının 

değerlendirilmesini böylece gerekli yeni düzeltim ve ayarlamaların yapılmasını 
mümkün kılacaktır. 

Son olarak, mevduat sigortasının kendinden beklenen işlevleri tam olarak 

yerine getirebilmesi için bankacılık sektörünün devletin müdahalesinden 

kurtarılarak tam rekabet koşullarına kavuşturulmasının gerekli olduğu 
belirtilmelidir. Başarılı bir özelleştirme programı ve istikrarı sağlayacak 

ekonomik politikalar olmadan sigortanın etkili olması beklenemez. Zira, mevduat 

sigortası hiçbir zaman, erken uyarı sistemleri ile donatılmış, titiz ve etkili bir 

denetimin, güçlü bir ekonomik ve mali yapının yerini tutamaz, ancak bunlara 
destek olabilir. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to evaluate the Turkish Deposit 

Insurance System (DIS) in the light of various implementations worldwide and to 

develop a number of recommendations for the Turkish system. 

In the first and second sections, a literature research is conducted and 

controversial issues -such as moral hazard, adverse selection, risk based 

premium, limited insurance coverage- are addressed on the axis of different 

features in many countries. Based on the literature survey, it can be said that in 

general; if the system is public, bank membership to the system is compulsory, 

deposits are not fully insured, the system is adequately funded and has some form 

of government support in a crisis, the insurer can monitor banks closely and 

resolve failing bank situations in various ways, the insurance system will function 
best. But it must be immediately added that in spite of some similarities and 

general trends, each country has own unique conditions and should be evaluated 

taking these conditions into consideration. 

In the third section, the system which is offered by EU is addressed. EU 

have its member countries establish public or private DlS(s). This DIS must 

insure depositors (not deposit accounts) in a limited coverage. In its directives, 
EU’s main target is to provide a minimum guarantee for deposits. 

In the fourth section, the general frame of Turkish DIS is presented. The 

historical development of Turkish DIS, the operation of the insurance, the 

revenues and expenditures of the Insurance Fund, and the general effects on the 

sector are evaluated. 

In Turkey, it can be said that DIS implements its “social” function 

protecting the small depositors. But on the other side, due to imperfect 

competition and the great weight of public in the banking sector, insufficient 
information about the insurance of the public, and the low level of coverage until 

1994, it would not be an exaggeration to say that Turkish system did not provide 
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the “economical” effect that is expected. But at the same time, together with these 

causes, legal and administrative measures prevented moral hazard effect. In the 
case of establishing perfect competition and privatization in the future, Turkish 

banking system’s need for a well operating DIS will increase. 

In this context, we have concluded that though Turkey has an ex ante and 

compulsory DIS that is funded by mainly banks, this system should be improved 
on the basis of structure, premium assessment, insurance coverage, intervention 

and payment process points. Firstly, the MGK, an autonomous board, should be 

organized. This board should monitor and control the banks closely and should 

acquire authority of early intervention in accordance with the objective standarts. 

Current 100% coverage should be gradually lowered to a limited coverage. EU’s 

standart of ECU 20.000 seems very reasonable when the per capita income, and 

the average size of deposit accounts in Turkey, and general trends of coverage in 

the world are regarded. On the other hand, in order to make risk more costly and 

thus to provide autocontrol in the sector, the present risk premium corridor should 
be widened. 
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