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G İ R İ Ş 

Finansman dünyasının dinamik yapısı ~irçok yenilikle

ri beraberinde getirmektedir. Vurm~~~ızın devam eden bu değiş 
\"-

şikliklerin temelinae yatan en onemli nedenleraen biri reka-

bettir. Finansman alanında faaliyet gosteren kurum ve Kuru

luşların sundugu iinansal hizmetler ıçinde doğrudan bireyle

re yönelik olan~ar, son yıliarda 6 erek dünyada gerekse Tür

kiye'de önemli artışlar göstermiştir. 

Bankalar ve banka-dışı kuruluşlar, özellik.Le orta ge

~irli ~üke~iciierin iinansal hizmet.Lerden raydalanma~arını 

öağlasak Üzere bu_ piyasalarda sundukları çeşitli ürün.Lerle 

rekabete girmişlerdir. Pek çok bankanın finansal piyasalar

da yer alması sayesinde sunulan ürünlerin fiyatları bir den

gelenıneye doğru giderken, piyasanın verimliliği kavramıda 

yerleşmeye başlamıştır. Ancak bu hizmetlerde hala devam eden 

fiyat farklılıklarının temel nedenleri finansal kurumların 

göreıi verimlilikleri arasındaki farklar ve rekabet derece

leri arasındaki değişkenliklerdir. 
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Bireylere yönelik finansal hizmet sunumunda gözönüne 

alınması gereken bazı önemli unsurlar vardır. Bireylerin bu 

hizmetlerin tümüne en uygun şartlarla ulaşabilmeleri, kendi

lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun hizmeti seçebil

meleri_, bu hizmetler hakkında doğru ve kapsamlı bilgiye sa

hip olmaları ve bu hizmetlerden herkese eşit şekilde fayda

lanma imkanının tanınması gibi konular sayabileceğimiz baş

lıca unsurlardır. 

Dünyada finansal hizmetler arasındaki ulusal sınır 

kavramı yavaş yavaş ortadan kalkmaktadır. Bunun yanında ban

kalar, tüketiciler ve tasarruf sahipleri arasındaki gelenek

sel bağlar yok olmaya başlamış; Perakende satış yapan mağa

zalar ve finansman şirketleri gibi banka-dışı kuruluşlar 

tüm piyasalara yeni finansal ürünler sunma yarışına girmiş

lerdir. 

Son on yılda hem dünyada hem ülkemizde büyük bir de

ğişim sürecinden geçen mali piyasalar ve bankacılık sektörü, 

1990'larda da bu değişim ve yeniden yapılanma olgusunu yaşa

maya devam edecektir • 
. 

1980'1erde yaşanan, pek çok ülkede kambiyo rejimleri-

nin serbestleş mesi, sermayenin serbest dolaşımı, mevzuat ve 

yasal düzenlemelerde rekabet artırıcı uygulamalar ve tekno

lojideki gelişmeler sonucu dünya mali piyasaları giderek 

yirmi dört saat açık bir tek pazar hüviyetine büriliı~ektedir. 

Tek ~azara yönelik bu gelişmeler, beraberinde uyulması gere

ken uluslararası normlar ve standartlarıda getirmekte ve ku

rumlar kendi ülkelerindeki korumacılık duvarlarının tek tek 

y~k olduğunu izlemektedirler. 
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Türk bankacılığı 1980'li yıllarda, hem dünyadaki bu 

gelişmelerin etkisiyle yetişmiş insan gücü planlaması, eği

tim ve teknolojiye büyük yatırım yapmış, hem de mali sistem

de mevcut bazı temel zaafların giderilmesi için alının bir 

dizi önleme uyum gösterneye çalışmıştır. Bugün mevzuat ve 

yasal düzenlemelerde yapılan bir dizi değişiklik yanında 

HDTM ve TCMB'ce bankalara uygulanan yoğun denetim sonucu, 

bankacılık ekonomimizin en şeffaf sektörü olmak konumuna 

gelmiştir. 

Bankacılık sektöründe görülen bu hızlı değişim, doğ

rudan bireylere yönelik olan bireysel bankacılık sistemini 

ön plana çıkarmıştır. Bireysel bankacılık hizmetlerine yöne

len ban~a sayısındaki artış beraberinde bu alana aktarılan 

kaynaklarında büyümesi sonucunu doğ:u.ra.caktır. Bu alanda uz

manlaşmış bankaların beklentileri bankacılık sektörünün top

lam kısa vadeli Kredi kaynaklarının ~~ lO'u gibi önemli bir 

bölümünün,gelecek birKaç yıl içinde tüketici kredileri bi

çiminde kulıandırmayı planlamaktadır. 

İşte oizde bu araştırmamızü.a, bankacılık sektöründeki 

% lO'luk kısmı ko~u edinerek incelerneyi amaçladık, aynı za

manda bu % lO'luk kısım ekonomi üzerin<ie risk unsuru yarat

maktadır. Bu durum karşısında ekonomide de bir takım değişim 

ve etkilerde yaşanacaktır. 

Araştırmamızın birinci bölümünde, önce tüketici kredi

lerinin tanımı ve sınıflandırılmasına yer verilmiştir. 
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Daha sonra tüketici kredilerinin ekonomik etkileri incelen

miş, tüketici kredilerine olan talep ve tüketici kredisi 

arzı ve bunun sonucunda oluşan ekonomik analize yer veril

miştir. Bankalar tüketici kredisi vererek eldeki fonları ge

niş bir alana plase ederek riski yaymayı amaçla.r:ıışlarU.ır. 

Tüketici k:.. edilerinin aynı zamanda sosyal bir işlevide ye

rine 5 etirdiğine Kısaca ueğinmeye ~alıştık. 

İkinci bölü~de, önce tüketici kredilerini ele alarak, 

bankaların ellerinde bulunaurduk~arı atıl ionları tüketiciye 

finanse ederek, tüketimi artırmayı ve tüketim olmadan üreti

min teşvık edilerneyece5i ilkesinden yola :;ıkarak ekonomi 

üz erinae oluş turulan olumlu ve olumsuz yanlarıy .ı.a tüketici 

kredilerine yer verilmiştir. Bunun yanında tüketici kredile

rinin sanayi işletmelerine olan etkisi ve tüketim ıinansma

nının şirket~ere olan yükü ıncelenmiştir. Daha sonra ~üke

tıci kredisinin tüketiciye verilmesinde ~emel oluşturan ve 

karşılıklı hak ve sorumlulukları belirleyen sözleşmenin ni

telik.ı.eri ortaya konulmuştur. llerçek kişilere yönelik olan 

bu uygulama uzman.ı.aşmış ve kurum.ı.aşmış !inansal kurultı.şlar 

ve büyük sa~ış mağazaları, güçlenmiş satış organizasyonu 

içinde kaybolan tüketicınin korunması ve bilgılendirilmesi

ne yer verilmiştir. 

Ü çuncü ·;.,ölümde ıs e, Tür .ı<.iy e' d eki uygulamalara yer 

verilmişı:.ir. iüketici kredilerinin unsurları in~elenmiş:&ir. 
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Bankalar ve ekonomi için risK unsuru oluşturan bu fonların mer

kezi bir risk birimi ile oluşturarak garantiye alınması veya 

riskin en aza indirilmesi gibi konulara yer verilerek ince

J.enmiştir. Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkan sorunlara 

ueğinilmiştir. Daha sonra ise, çözüm önerilerinin değerlen

dirilmesi yapılmıştır. 



Birinci Bölüa 

TÜKETİCİ KREDiLERİNİN TANIM!, ~INIFLANDIRILMASI 

VE EKONOMİK ANALİZİ 

B i r i n c i K ı s ı m 

TÜKETİCİ KREDiLERİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

I. TÜKETİCİ KREDİLERİNİN GENEL ANLAM! 

1. TANIMI 

Tüketici kredisi en geniş kapsamlı tanımı ile belirli 

bir mal ve hizmetin alınmasına bağlı olmadan kredi olarak 

verilen parayı veya belirli bir mal ve hizmetin, nakit öden

meden, daha sonra ödeme yapılmak üzere satın alınmasını ifa

de eder. 

Birçok ülkede tüketim kredisi üç taynaktan sağlanmakta

dır. Bunlardan ilki bankalar, kredi birlikleri gibi ailelerin 

likit ~asarruflarını değerlendiren kuruluşlardır. İkinci kay

nak, tüketim kredisi sağlamakta ihtisaslaşan mali kuruluşlar-
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dır(Finans Şirketleri). Üçüncü kaynak ise, kredinin verildiği 

malların satıcısı olan üretim ve ticaret firmalarıdır(l). 

Tanım uyarınca "tüket i ci kredisi" çevresindeki ikraz

ların Kapsamı özel ve tüzel kişilerin ticari amaçla kullan

dıkları kredileri, kurumsal kredileri, kamu kuruluşlarının 

kullanaikları kredileri içermemektedir. 

Otomobilden beyaz eşyaya, tatil giderlerinden okul tak

sitlerine kadar geniş bir alanı kapsayan tüketici kredileri, 

ekonomik karakterleri açısından ticari ve sınai kredilerden 

farklı bir yapıya sahiptirler. Şöyle ki, ticari ve sınai kre

dilerde amaç ticaret veya üretim hacmini artırarak nihai kl

rın azamileştirilmesine katkı sağlamak şeklinde ortaya çıkar

ken tüketici kredilerinde temel itici güç, tüketicilerin ar

zularını üerhal tatmin etme ve üreticilerin yüksek k!r sağla

ma istekleridir. Bu yönleri ile tüketici kredileri, ~üketim 

tercıhlerinin zaman içersinde öne alınması iş:.evini gerçekleş

tirmektedir. Ekonomik açıdan tüketici kredilerinin en önemli 

etkileri bu özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 

U,ygulamada çeşitli türlerde tüketici kredilerine rast

lanılmakla birlikte bu tür kredilerin drtak ayırt edici özel

liği, tüketiciye belli bir mal1n satın alınması için sağlanan 

kredinin anapara ve faiz geri ödemelerinin kredi vadesi boyun

ca sabit zaman dilimleri içinde gerçekleştirilmesidir(2). 

(ı) Türkiye Bankalar Birliğinin hazırladığı seminer notları,?,?. 
(2) Ahmet N.İMRE "Tüketici Kredileri", Para ve Sermaye Piya-

' sası Dergisi, Haziran 1989, s.l4. 
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2. TARİHÇESİ 

Önceleri ABD'lerinde, orta gelirli sınıfın büyüme

siyle oirlikte ı. Dünya Savaşı yıllarında uireylerin özellik

le konut edinme konusunda finansman ihtiyaçları ortaya çık

mış ve bunu izleyen yıllardaki endüstriyel gelişmeler, bi

reylerin diğer konulardaki finansman ihtiyaçlarını da bera

berinde getirmiş~ir. Örneğin, ABD'de, otomo~iv sanayuıin ge

lişmesiyle birlikte, tüketicileretak~itli satış imkanları su

nulmaya başlanmıştır. 1950'lerde televizyan, buzdolabı, çama

şır makinası vb gibi dayanıklı tüketim mallarının ve hizmet

lerinin fınanse edilmesi ıhtiyacı ortaya çıkmıştır. 1960'lı 

yıllarda, artık taksitli satış sistemi yerini tüketici piya

sasına giren bankalara bırakmıştır. ünceleri bankalar, ttike

ticilere taksitli satış yapan satıcıların alacaklarını fi-

nanse ederKen sonraları tüketicilere doğrudan dogruya Kreui

verweye başlamışlardır(3). 

Avrupa ülkelerinde sav~ştan sonraki dönemde tüketim 

kredileri fınansman şirKet.ı.eri ile satıcılar tarafından sağ

ıanmış ve bu dönemde finansman şirketlerinin sayısında hız

lı bir artış gözlenmiştir. Daha sonra ticaret banKaları bu 
' 

c..landa önem Kazanmaya başlamış ve finansman şirket.Lerinde 

belir.Li paylara sahip olmuşlardır. Bankalara, uzel.Likle fer

di kredi, yani belirli bir mal alımı ile ilgıli olmayan ve 

nakit olarak açılan taksitli kredi sağlamaktaydılar. Sonra

ki yılıarda gözlenen önemli bir gelişmede kredi kartlarıdır. 

(3) Derleyen Pelin ALP~RGIN, Türkiye bankalar Birliği Araş
tırma ve Yayın Grubu, BİREYSEL HANKAClLIK, Ankara, 1990, 
s.6. 



- 9 -

Tüketici kart~arı tüketicinin finansmanında yer alan araç~ar

dan olduğu için tüketici Kredisi içinde incelemek mümkündür. 

Aralarında sadece ışleyiş açısından bir fark vardır. Kredi kar

tında kart verilir, limit verilir, bu krediyi kullanıp kul

lanmama tüketicinin elindedir. ~üketici kredisinne ise para

nın tamamını, limit=risk olarak tüketic~nin ~line ~eslim edi

lir. Kredi kartları daha çok bankaların üstlendikleri bir 

bankacılık işlemi olmuş ve önceden saptanan sınırlar içinde 

talep üzerinde derhal açılan kredi kavramına bir geçiş oluş

turmuştur(4)e 

Bankaların tüketici kredisi piyasası yaratmalarından 

sonra, sundukları kredilerde ve hizmetlerde, rekabetinde et

kisiyle, hem sunulan ürünlerde hem de koşullarda çeşitlenıne

ler ve değişmeler meydana gelmiştir. Önceleri belirli bir ma

lın satın alımı ile sağlanc.n kredilerde teminat alımı ve tak

sit ödemeleri belirli kurallar çerçevesinde yapılırken, tüke

tici piyasasındaki değişmeler sonucunda, geri ödemelerde ki

şilerin gelirleri belirleyici faktör olarak ele alanmış ve 

buna göre sınırsız kredi kullanımı yöntemi geliştirilmiştir. 

Kredi miktar~arı artmış ve geri ödeme süreleri uzamıştır. Ki

şisel kredilerle birlikte kredi kartı kullanımları, Overdraft 

kolaylıkları (açık itibar, hesabı aşan miktarlarda para çekme 

olanağı) ve kredi ile kiralama teknikleri yeni bireysel kredi 

türü olarak ortaya çıkmıştır(5). 

(4) Türkiye Bankalar Birliğinin Seminer Notları, 6.2. 
(5) ALPERGİN, s.b. 
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Tüketici kredilerinin ortaya çıkışı ı. Dünya Savaşı 

yıllarından hemen sonra olmakla beraber yasal kimliğinin 

oluşturulmasında oldukça geç kalınmıştır. Tüketici kredisi 

alandaki ilk kapsamlı çalışma Ingiltere'de yapılmıştır. Bu 

çalışma 197l'de Crowter komitesinin hazırladığı rapordur. 

Bu komitenin önerileri üzerine 1974'te Tüketici Kredisi Ya

sası (Consumer Uredit Act) (CCA) çıkarılmıştır. Yasa tüketi

cisi kredisi ve tüketici kiralama antlaşmalarını kapsamakta

dır. Yasa esas olarak tüketici kredisi alanında iş yapmak is

teyen bütün kişilerin ticaret ve sanayi departmanında Direc

tor General of Fair Trading'ten lisans alması işlemini geti

rerek kamu otoritesince tüketici kredilerinin denetlenmesi 

sistemini getirmiştir. Ayrıca tüketici antlaşmalarında taraf

ların haklarına ilişkin hükümler getirmiştir. Kısaca, tüketi

ci kredisi ve kiralama antlaşmalarının yapılması işleyiş ve 

sonuçlandırılması bu yasa çerçevesinde düzen~enmektedir. 

1974'ten beri 130 binin üzerinde lisans verilmiştir(6). 

Gelişmiş batı ülkelerinde yıllardır uygulaması bulu

nan tüketici kredileri 1988 yılının sonu itibariyle 1ürkiye' 

de de çok şubeli bankalar tarafından uygulanmaya başlandı(7). 

3. YARARLARI 

Ekonomik olayları temel unsurlarından olan üretim, 

pazarlama, finansman ve tüketimin tanımı içinde direkt büyük 

(6) Ali Vefa ÇELİK ve Alev AKKURT, Tüketici Kredileri Konu
sunda Bank of England ve Finance House Association Yet~i
lileriyle yapılan Görüşmeler ve Türkiyedeki Uygulamalar 
konusunda öneriler(3), TCMB Bankacılık Genel Müdürlüğü, 
Seri no.lO,Nisan 19ö9., s.3. 

(7) Osman OOUZTtiRK, "Tüketici Kredisi", Para ve ;:,;ermaye Piya
sası Dergisi, Haziran 1989, s.13. 
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katkılar sağlayan ~üketici kredilerinin geleceği çok ayaın

lıktır. 

Tüketici kredisi olmayan bir piyasada alıeılar, üre

tici veya pazarlamacı firmalar tarafından finanse edilmekte 

ve iş~em şöyie seyre~mektedir. 

a~, Uretici satışını KOlaylaştırmak için pazar.ı.amacıya 

vade kolaylığı şeklinde bir !inansman sağlamaktadır. Bu sağ

ıanan olanak üretici firmanın Kaynaklarının bir kısmınaan 

bir süre için fedakarlık etmesi -.ieya ..... ksilen Kı::..y a.~ın yerine 

bir finansman kurumunaan kredi alması demektir. 

b).Pazarlamacıda işletmesinin amacına uyğun olarak 

daha fazla satış için tüketiciye bir takım avantajlar sağ

lamaktaorundadır. Bu avantajların başında yine vadeli satış 

imkanı gelmektedir. 

1uketiciye sağlanan vade kolaylığı bu defa pazarlamacı

nın kendi kaynağından fedakarlığını başka bir deyimle kendi 

kaynaklarıyla tüketiciye finanse etmesini doğurmaktadır. 

Gerek üre~icı gerekse pazarlaması ıçin geçerli olan 

"satılan malı yerine koyabilmek" şeklinde eski Dir ticari 

deyim vardır. bU deyim işletme sermayesli1in hiç bir zaman 

eksilmemesi gerekliliğini hatırlatmak içindir. 

Oysa yukarıdaki süreçte, her zaman geçerli olan bu 

kural ihlal edilmektedir. Malını vadeli satan üretici ve/ 

veya pazarlamacı yenisini yerine koymakta zorlanmaktadır. 
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Alıcıyı finanse etmek için kullanılan kaynak işletme 

içinde kalmış olsa bu tutar işletmenin sermayesinin hatta ya

t ırımlarının gelişmesini sağlayacaktır. Alıcıların daha doğ

rusu nihai noktada tüketicilerin finansmanı için harcanan kay

naklar gelişmeyi önlemek yanında enflasyonlu ortamlarda işlet

melerin daralması küçülmesi sonu~unu doğurmaktadır. 

Tüketici kredisi devreye girdiğinde ise üretici ve sa

tıcının omuzundaki finansman yükü kalkmaktadır. 

Dolayısıyla, tüketici kredisi, üretici ve satıcı firmalara 

talep daralmasıda yaratmadan yukarıdaki olumsuzlukların kaldı

rılması gibi önemli bir yarar oluşturulmaktadır. 

Bu kredinin, tüketici ve bankalara yararları ıse şöy

le özet~enebilir, 

Üreticiye peşin para ile niledigi malı, sağlayabile

ceyi en ıyi avantajla satın alabilme imkanı doğmak

tadır. 

Bankalar ise, bankal:ılığın temel prensibi olan "risk 

yaymak:ı olayını en net biçimde bu tür kredide gerçek

leştirebilmektedirler. 

' öankalar ıçin bir başka fayda ise, sektörel dalgalan-

malardan etkilenmeyecek sağlam ve yaygın bir kredi 

potansiyeline kavuşrnaktadır. 

Zaten tüketici kredilerinin yaygınıaşması ölçüsünde tüke

tim malı üreten ve satan ı·irrnaların, tüketiciye ayırdıkıarı 

finansmanın ikamesi için bankalardan kredi talepleri azaıacak 

ve sonuçta özKaynağı ve sarmayesi yeterli, bu tür firmalar 
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bankalarla kredi dışındaki bankacılık hizmet~eri için iş iliş

kisi kuracaklardır(8). 

Tüketici kredileri, tüketicilerin ihtiyaçlarının kar

~ılanmasının yanısıra piyasadaki durgunluğun aşılmasınada 

yardımcı olmaktadır. Kredi alışverişte tüketiciye toplu pe

şin para avantajını sağlamaktadır. 

Tüketici kredisi bir anlamda kredi işlevinde tüccarı 

devreden çıkarmakta, dolayısıyla satışa konu mal tüketiciye 

daha ucuza mal olmaktadır(9). 

II. TÜKETİCİ KnEDİLERİNİN SINIFLANDIRILIMSI 

Tüketici kredilerinin sınıflandırılmasında ülkeden ülke

ye hatta bankadan bankaya farklılıklar olmasına karşın temel

de tüketici kredileri (a) doğrudan nakit şeklinde verilen 

ya da (b) mal ve hizmet ~atın alımının finansman ıhtiyacını 

karşılamak amacıyla verilen krediler şeklinde karşımıza çık-

makı:;adır. 

ticari bankalar, kendilerine kredi için oaşvuran müş

terilerine dogrudan doğruya kredi açabilme gibi, tüketicilere 

mal ve nizmet'sağlayan perakendecılera.en müşterilerinin uorç 

senetlerini satın alabilirler. Ticari banka~ar araba satıcı-

larının, mobilya ~atan mağazaların ve belli ölçüye kadar, 

buzdolaoı, çamaşır makinası, ısıtıcı, kuru~ucu, televizyon 

vb. satan perakendecılerin elindeki :eK-senet ve bonoları sa-

(8) Selahattin SESLİOGLU, "Tüketici Kredileri" Para ve Ser
maye Piyasası Dergisi, Haziran 1989, s.9-10. 

(9) oGUZTÜRK, s.13. 
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satın alırlar. Buna delaylı finansman Cindirect financing) 

veya satın alınmış krediler (purchasedloans) denilmektedir. 

Delaylı finansman, zaman zamcın. ta.tcsi tli satış ginansmanı diye 

de adlandırılmaktadırlar. 

Son yıllarda artış gösteren aolaylı finansman ile ban

kaların, tüketicinin borçlarını satın aldığı alanların kapsa

mı genişlemiştir (Örneğin, diş sağlığı ve diğer tıbbi malze

meler ve sigorta primlerinin finansmanı gibi). 

Delaylı borç verme işleminin başka nedenleri söyle sı

ralanabilir. 

a) Pazarlama yöntemleri ve tüketicilerin dayanaklı tü

ketim mallarının alışverişinde izledikleri yolların, bu fi

nansman şeklini teşvik etmesi (önce alışverişini yap, sonra 

ödeme kaynaklarını ayarla anlayışı). 

b) Parekende satış yapanların alacakları, onlara fi

nansal açıdan taşıyamayacakları kadar bü;yük yük getirdiğin

den parekendecilerin bu konu da finansal kuruluşları bir kre

di kaynağı olarak görmeleri. 

c) Delaylı finansmanın, işletme giderlerinin fazla yük-, 

selmesine meydan. vermeksizin geniş hacimli kredi elde etme 

olar:ıaE;ınJ_ tanıması. 

d) Doğrudan kredi vermektense bankaların, bazı satıcıla

rın ciro edilmiş senet~erini almayı risk açısından daha uygun 

görmeleri( satıcı, hesapların ve geri ödenmeyen borçların ta

kibi konullarla da ilgileniyorsa, banka zaman ve maliyetler 

açısından avantajlı durumda olur). 
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Bankaların uygulamalarından bir başka nedende hem ken

dilerini hem de satıcıları, senetlerin tahsil edememesinden 

doğacak zararıara karşı korumak için satıcı rezervi (dealer's 

reserve) tutmalarıdır. Bu rezerv satıcının tüketiciye sattığı 

mal bedeliyle bankaya iskonto ettirdiği senedin arasınaaki 

farktan meydana gelir. Bu rezerv, bankaya bir emniyet unsuru 

olması açısından, satıcıyada k~ın büyük bir bölümünü teşkil 

etmesinden dolayı önemlidir. Rezerv, satıcının bankadaki se

netlerinin belirli bir yüzdesini oluşturunoaya Kadar birikir, 

bu yüzaeyi aşan kısmı satıcıya iade edilir. Satıcı rezervinin 

miktarı, satıcının riskliliğine göre belirlenir ve satıcının 

kredi değerliliğine ve sattığı malın cinsine göre değişir. 

Birçok ticari banka, satıcıdan alınacak senetlerin be

lirli standartıara uymasını istemektedir. Aynı zamanda banka, 

satıcının dürüst olması ve uygun bir sermaye yapısına sahip 

olması gibi unsurları da aikkate almaktadır. 

-- Dolaylı yoldan finansman sağlamanın sakıncaları :1 ok 

değilair. ~unlardan oirkaçı şöyle özetlenebilir. 

a) Banka, tüketicileri görememe ıhtimaliyle Karşı kar

şıya olduğun~an, onlar hakAında hernangi bir bilgi edinemez 

ve değerlendirmelerini yapamaz. 

b) Banka tüketiciyle görüşemeyeceğinden sahuekar~ık 

ve yanlış anlamaların oranı arı;abilir. 

c) Bankadan doğrudan kredi alarak kişilerin geri ödewe 

yapmalarındaki tutumları taksitle alışverişlerdeki geri ğdeme 

tutumlarından ıarklıdır. 
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~ankalar satıcının öenetlerin finansmanında çeşitli 

yöntemler benimsemişleruir. 

Tam Rücu Hakkı vlan Yöntem'e(Full Hecourse ~lan) 

göre satıcı a.Lacaklarını sattığı bankaya şartsız bir garanüi 

verir •. Eğer müşteri bankaya geri ödeme yapmazsa, satıcı ban

kaya odeme yapar. Bu uurumda, ~anka açısından daha a~ risk 

söz konusudur ve satıc::ı kredili sat..ı.ş:arında müşteri seçimi

ne daha çok dikkat eder, hesaplarını titizlikle tutar, takip 

eder, Birçok satıcı bu yöntemi benimser. Daha az riskli ol

ması nedeniyie, banka satıcıya daha az faiz or~ıı uygular. 

Rücu Hakkı Olmayan Yöntem'e (Non Recourse Plan) göre 

banka, satıcıdan senetlerin satın alımında ciroyu şart koşmaz 

ve satın aldıktan sonra satıcının yükümlülÜğü ortadan kalkar. 

vrneğin, bir satıcı, müşteriye sattığı bir buzdolabı için se

net düzenler ve bu senetlerin arkasını ciro etmeksizin banka-

ya vererek alacağını önceden tahsil eder. Artık banka ile 

müşteri karşı karşıyadır. Vadesi geldiğinde banka müşteriden 

senet bedelini tahsil edecektir. Eğer, müşteri bu süre sonun

da geri önemeyi yapmazsa, banka satıcıaan ödemeyi yapmasını 

isteyemez, çünkü satıcı senetleri ciro etmediği için bankaya 
' 

herhangi bir garanti vermemiştir. ~anka, bu uygulamada daha 

fazla riskle karşı karşıya kaldığından, hem senetlerin alımın

da daha seçici davranır hem de daha yüksek bir faiz oranı uy

gular. 

G~ri Alma Yöntemi'ne tReurchase ~lan) göre müşteri, öde

.sini verilen zaman içinde bankaya yapmadığı dururolarda ban

ka satılan malı müşteriden geri alır. Senet tutarının satıcı 
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tarafından bankaya ödenmesini takiben, banka malı belli bir 

zaman zarfında satıcıya geri gönderir. ~atıcı rücu hakkı olan 

yönteme göre daha az riskli durumdadır. Çünkü bankaya ödemeyi 

yapacak ve malını geri alabilecektir. Bankalar açısından bu 

uygu~amanın ek eleman ve ek maliyetler getirmesi söz konusu

dur. ~ünkü banka tahsil işlerinin yanında malların Iiziksel 

olarak nakliyesi ve saklanmasıyla aa ilgilenmek zorunda ka

lacaktır. 

D olay i.ı finansman bankalar ıç in büyük risk unsuru ta

şıdığı için kredileri değerlendidirken bazı faktörl.eri gbzo

.... üne almaktadırlar. Bunlar; 

a) Tüketicinin, satın aldığı malın bedelini ödeyebile

cek bir gelire sahip olması 

b) yeteri kadar peşinat alınması 

c) Geri ödeme ~aksitlerinin kısa vadeli olmasına dik

kat etmek~edirler. 

Ekonomik gelişmeler ve banKalar arası rekabetle bir~ik

te tüketici kredilerinin de kapsamı genişlemiştir. ~ünümü~de 

farklı amaçlı tüketici· kredileri kullandırılmak~adır. 

Ebeveynlerin, ço(uklarının okul masraflarını karşıla

mak ıçin kullandıkları e~itim harcamaları krediler~, ÇOK is

tisnai haller dışında öğretim yalının başlamasından önce ve

rilen ve yıl sonuna kadar geri ödenmesi yapılan oireysel kre

di türlerinden biridir. Bu tür kredilerin pazar potansiyeli 

oldukça geniştir. Eğıtim hareamaları kredileri vermek sure

tiyl.e öğrenci~ere des~ek sağlayan diger kuruluşların yanına 

boylece bankalarda katı~aktadır. 
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BankatarJ her ~ürlü ~igorta pirimıerinin iinansmanı 

alanında kredi imkanı tanımaktadırlar. Sigorta şirketlerinin 

artmasına paralel olarak tu konuda iş hacmi genişlemiştir. 

Yangın ve kazaya karşı sigor~a pirimıerinin ıinansmanı esas 

olmakla birlikte içine hayat sigortasının da dahil olduğu 

uirçok Konuda ödenmesi gereken primlerin finansmanında ban

Kalar hizmet vermektedir. nankaların bu hizmetlerinden elde 

ettikleri getiri verilen kre,diden aldıkları faizlerdir. 

Hizmet alanında tüketici krediler~, daha çok nastane, 

diş sağlığı Me tieyar~t masraflarının rinansmanı amacıyla Ku~ 

lanaırılmak~adır. Uzellikle sabit gelirli Kişilerin, bir ~e

fada ödeyemeyecekleri bu hizmetlerden faydalanabilmelerini 

sağlamak bakımından önem taşımaktadır. Sağlık hizmetlerinden 

faydalanmak için ödenen ücretlerin artışıyla birlikte gün

aeme gelen bu tür tüketici kredilerinde hasta, hastane veya 

doktor masrafıarına mukabil düzenlediği senetleri ba~~aya 

satarak kredi alma imkanına ka~uşur ve daha sonra aldığı bu 

krediyi genellikle 12-24 aylık taksitler halinde bankaya gen 

ri öd er ( 10 ) • 

Tüketici kredilerinin sınıflandırılması ülkeden ülkeye 

değişiklikler göstermektedir. Örneğin, İngiliz sisteminde 

uygulanmakta olan ve Türkiye'deki ilk kurul1).ş çalışmalarına 

zemin hazırlayan ve uygulamada dikkate alınan kredi türleri

ne kısaca değinıneye çalışalım. 

LENDER CREDİT: Kredi belirli bir malın satın alımı 

ile ilgili olsun ya da olmasın yasal form bir kredi verme 

ile ilgili işlemler şeklinde ise Lender Credit olarak isim

lendirilmektedir. 

(10) ALPERGİN, s.6-10. 



- 19 -

VENDOR CREDİT: Kredi yasal olarak kredi işlemi şeklin

de olmayıp, malların kiralanması ve satışı ile ilgili sözleş

melerdir(Hire Purchase) kiralama yoluyla satın alma ve (Cre

dit Sale Agrements) kredi satış anlaşmaları gibi • 

. Ayrıca kredinin bir satıcı veya satıcı ile sürekli 

ilişkisi olan bağlı bir kreditör (Comected Lender) ya da 

doğrudan kreditör tarafından verilmesi arasında da fark 

vardır. 

PURCHASE MONEY t.:REDİT: Belirli bir mal veya hizmet 

alımı ile Kredinin doğrud~~ ilişkisi olmasıdır. 

NON-PURCHASA MONEY CREDİT: Bir mal ve hizmet satın 

alınması ile ilgili olmadan doğrudan belirli bir paranın 

kredi olarak verilmesidir. 

Kredi teminatlı olup olmadığına görede ayrıma tabi 

tutulmaktadır. Lender ve Vendor kredilerinin çoğu teminatlı 

olup, borçlu kreditöre geri ödemede geciktiği takdirde kre

ditöre borçlunun malları üzerinde bazı naklar verilmekte-
/ 

dir(ll). 

Bazı sözleşmelerde teminat olarak, malın mülkiyeti 

tüm taksitlerin ödenmesinden sonra alıcıya geçmektedir. 

Bazende malın Mülkiyeti alışverişten hemen sonra alıcıya 

geçmektedir. Ancak alıcı, teminat olarak malını satıcıya 

ipoteklemektedir. Bu tür tüketici kredileri genellikle oto

mobil alanında sözkonusu olmaktaysa da Iiyatı yüksek diğer 

dayanıklı tüketim mallarında da yaygın olarak uygulanmaktadır. 

(ll) alev AKKURT, Tüketici Kfedjler~, ·.ı:CMB Bankacılık Ge
nel Müdürlüğü, Seri No 9, Mart 1989, s.2-3. 
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Teminatsız ve taksitle göre üdemeli tüketici kredileri, ge

nelde küçük montanlı ve Kısa vadeli finansman gereksinimle

rini Karşılamaya yöneliktir. ABD ve diğer sanayileşmiş ülke

lerde, tüketici kredilerinin son yıllardaki gelişimine gö

re, ~eminatsız tüketici kredilerinin toplam tüketici kredi

~eri içindeki, yüzdesinin azaldığı gözlenmektedir(l2). 

Tüketici Kredileri vadelerine göre ae kısa (3 ay ve 

daha az vadeli), orta (3 ay-5 yıl) ve uzun vadeli t5-~0 yıl) 

krediler olaraK ayrılmaktadırlar. 

Ancak esas ~üketici kredisi olarak bilinen krediler 

kiralama yol~la satın alma (hire purchase), şar~lı satış 

conditional öale), kredili satış (credit sale), çekle alış

veriş (checK trading), Tüketim amacı ile nakit kredi (cash 

loans for consumer purposes) gibi krediler olup bunlar orta 

vadelidir. Kiralama sözleşmeleri(rental contrac~s) da bu grw 

içinde düşünülmektedir. 

~vleriu yenilenmesi veya evlere bazı tesisatların kon; 

ması amacı ile verilen krediler de uzun dönemli krediler ol-

makla beraber tüketici kredisi olarak değerlendirilmektedir. 

lNSTALLMENT CREDİT(TAKSİTLİ SATIŞ): Borçlunun, tüm bor

cunu bir defada ödeyemediği, bu nedenle başlangıçta yapılan 

bir sözleşme ile ödenecek miktarın belirli taksitlere ayrıl

dığı kredi çeşididir(l3). 

(12) ALPERGİN, s.lO. 
(13) AKKURT, s.3. 
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ı. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ·I'ÜRLERİ 

a) Şartlı ~atış Antlaşması(Conditional Sale Agreement) 

Bu, satış fiyatının tamamen ödenmesi ve belirti

len diğer KOŞulların yerine getirilmesine kadar, satılan mal

ların mülkiyetinin satıcı da Kalmasını ifade eden anlaşma şek

lidir. Bu tür sözleşmeler daha çok sınai araç ve gereçlerin 

satışında kullanılır. Ya da kiralama ve satın alma amacıyla 

kiralama anlaşmaları yapan finansman şirketieri (f~nanse hause) 

tarafından kullanılır. 

b) Kiralama Yoluyla Satın Alma Antlaşması(Hire

Purchase Agreement) 

Satın alma amacıyla kiralama, malı kiralayana 

satın alma seçeneğini veren bir antlaşmadır. Bunun, şartlı 

satış anlaşmasından farkı, malı kiralayanın satın almaya zo

runlu olmaması fakat kendisine oöyle bir seçenek s~~ulması

dır. 

.öu antlaşmada !"inansman şirketleri tara!·ından tüketim 

ve ticari ışlemlerde kullanılır. 

c) ·Kredi. Satış Antlaşması(Credit Sala Ağreement) 

Hire-Purchase Act(l965)'e göre, malların satı

şında, fiyat Deş ya da daha fazla taksitle ödemekte ancak ma

lın mülKiyeti derhal alıcıya geçmektedir. Bu anlaşmada sa~ıcı

nın t eminatı yoktur. .d.iketici k.ı-edisi işlemlerinde bu tür kre

di finansman şirketleri tarafından çok kul~anılmıştır. Aynı 

zamanda posta ile ile siparişleri karşılayan kurumlar, pare

kenaeciler ve kredi ~icareti yapanlarca ou anlaşma çok kulla

nılmaktadır. 



- 22-

d) Kredi Antıaşması (Loan Agreement) 

Bu Uir kişinin diğer bir kişiye veya onu..'l'l aracılığı 

ile üçuncü bir Kişiye belli bir miktar para ödenmesi ve bunu 

belli bir faiz ile geri alması konusunda yapılan anlaşmadır • 

.!{redi kartları anı;laşmaları bu grup içinde düşünülebilir. 

e) Lease Rental 

Malın kiralandığı kişiye satın alma hakkının tanın

madıgı anıaşma çeşididir. Aslında bir kredi antıaşması değil

dir. Ancak bazı durumlarda, kiralama bir Kredi aracı gibi üe

ğerlendiriıebilir(l4). 

2. TÜKETİCİNİN KARuırimASIYLA ILGİLİ l.ASAL DÜZENLEMELER 

Ülkemizde tüketici kredilerinin yasal çerçevesinin 

çizilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları devam etmek"tedir. İngil

tere ve A~D'deki uygulamalar, yasal düzenlemeler dikkate alın

maktadır. Bu ülkelerdeki düzenlemeleri ayrı ayrı ınceieyelim. 

INGİLTERE: 

1971 de tüketi~i kredileri ile ılgili Crowther raporunun 

;yayırnlanması ve bunu izleyen yoğun tartışmaların aruından 1974 

de Tüketici E:redi Yasası çıkartılmıştır. Bu yasa esas olaraK, 

tuketici sağlayan ve kirala~a sözleşmeleri yapan kuruınıarın 

kontrolü, oorç almak ısteyenlere kredilerin koşulLarı liakkın

da yeterince bilgi sağlaması ve tüketicinin korunması alanla

rındaki ilkelere ılişkin kuralıar getirmiştir. Kanunun esas 

(14) AKKURT, s.4 • 
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amac~ tüketiciyi (şirKetlenmiş organlar dış~üaki tireyi) 

korumaktır. 15 bin paundu aşmayan kredi işleınıerini kapsa

maktadır. Kanun, tüketici kredileri aian~cta ıisans sistemi 

getirmekte, kred.i.. , nlaı:;malarının içeriği ve formu konusunda 

kurallar getirmekte ve tüketici kredilerinin güvenli bir şe

kilde devamı. Konusunda düzenleme yapmaktadır. Kanun ayn~ za

manda yanlış yönlendirici reklamlar ve sınırlanmam~ş tan~tım 

ka~anyalar~ gibi baz~ uygulamalar ile de mücadele etmek 

istemektedir. 

Yasan~n en önemli kuralı finans kuru~ar~n~n doğrudan 

doğr~a tüketiciye kredi açabilmesi ve kira sözleşmesi ile 

kredi simsarlığ~, borç dUzer~leme, borç danışmanl~ğ~, oorç 

toplama ve kredi referans acentaların~n faaliyetlerini de 

yardımc~ kredi işlemleri olarak kapsamakta ve bunlar içinde 

oir lisans sistemi getirmektedir. 

Lisans verme bankaları iki yönden etkilemektedir. 

Eğer tüketici kredisi verme işine girmek istiyorlarsa ve ya

sada sayılan yardımc~ kredi işlemleri ile uğraşmak istiyor

larsa bankalarda lisa~s almak zorundadırlar. Ayrıca oankalar 

düzenlenmiş ~laşmalarla uğraşan diğer mali kurumların fi

nansmanı işlemlerine girmek istiyorlarsa bu kuruluşların li

sans sahibi olmas~na dikkat etmek zorundadırlar. 

Yasa tarafından getirilen diğer önemli bir kural da 

kredi sözleşme hüküL1lerinin tamamıyla açıklanmas~d~r. Dev

let Bakanı, tüketici kredilerinin gerçek maliyetinin aç~

lanması için 0 ereken u.üzen.Lemelerin yapılıuas~ ıçin yet.l:\.ili 

kılınmıştır-15). 

(15) BALLARIN Eduard; COl\'Il,IERCİAL BANKS AMID; THE ?İl~ANCİAL 

REVOLüTİON, Ballinger Publishing Co., 1906, s.53. 
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ(ABD): 

ABD'de tüketici kredileri ile ilgili yasalar, 1960 ve 

1970'ler de tüketici Kredisinin hızla yaygınlaşması üzerine 

artan tüketici kredisinin yarattığı sorunlara çözüm bulmak 

üzere çıkarılmıştır. Genel olarak tüketici kredisi yasalaxı, 

açıklayıcı, yasalar, medeni yasalar ve tüketici kredisinin 

verilmesi, toplanması ve rapor~anması al~~ındaki ihlallere 

karşı koyucu önlemlerin düzenlendiği yasalar olmak üzere üç 

grup'ta toplanı:naktadır. 

Tüketici kredisi yasaları çeşitli şekillerde uygula

nır. Birçok y&sa, Federal Rezerv Sisteminin Governör'ler 

kurulunca yazılan regülasyonlar aracılığı ile uygulanmakta

dır. 

Mevduat kurumları için tüketici yasalarının uygulan

masında, bu kurumların birinci federal denetim birimi sorum

~udur. Perakendeci mağazalar ve fin.ans şirketleri gibi kuru

luşlar dışındaki Kreditörler için Federal Ticaret Komisyonu 

tüketici kredisi yasalarının uyguıanmasında birincil sorum

luluğa sahiptir. Bu tür firmaların çokluğu karşısında, Fede

ral Ticaret Komisyonu tüketici şikayetlerine dayanarak bu 

işlevini yerine getirmektedir. Tüketici kredilerine düzenle

meler getirmek amacıyla bir takım yasalar oluşturulmv~tur.Bun

lara kısaca aeğinecek olursak; 

-Kredi Verınede Doğruluk Yasası(Truth in Lending Act) 

Federal Rezerv in Z Düzenlemesi 

Tüketici Kredisi alanındaki açıklayıcı yasalardan en 

önemlisidir. 1960'larda tüketici Kredilerinin çok hızlı 
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büyümesi ile Kongre, tüketicilerin çok çeşitli kredi maliye

ti ile karşı karşıya kaldığını farK etmiştir. Kredi maliyet

lerinin hesaplanmasında bir metod oluş~urmak yerine kredi 

koşullarının ~tandart bir tarzda açıklanmasını istemiştir. 

Tüketici kredileri ülke çapında standart açık~amaya zorun-

lu tutulmuş~ur. Doğruluk yasası esas olarak açıklayıcı bir 

yasadır ama aşırı faiz oranları, geç ödemeleraen alınan ıuas

raf~ar, kazanılmış finans masraflarında iskonto gıbi konular

da da düzen~eme getirmiştir. 

Regulasyon Z, kişisel, ailevi ve ev ihtiyaçları ama

cıyla tüketici kredisine ~gulanır. Sadece düze~i olarak 

tüketici kredisi veren kredötörler Doğrull~ Yasasının şartla

rını uygulaya~aklardır. Regulasyon Z'de tüketi~i kredileri 

açıK uçlu (open enu credit) ve kapalı uçlu (c~osed end cre

d~t) kredi olarak tanımlanmış~_r. A~ık uçlu krediler, bir 

plan çerçevesinde kreditörün tekrarlanac~~ işlemler şeklin

de vereceği kredi çeşididir. Açık kalan miktara bir finans

man masrafı uygulanabilir ve kalan miktar ödenene kadar, kre

di alanının limiti yenilenir. Kredi kartları ve Overdaraft bu 

tür kredinin örneğidir. Kapalı uçlu krediler ise, açık uçlu 

kredi tanımına uymayan herhangi bir tüketici kredisi olarak 

tanımlanmaktadır. Ev yenileme kredileri, taksitli krediler, 

belli bir dönem içinde ödenen genellikle araba ve dayanıklı 

tüketim malı alımında kullanılan krediler kapalı uçlu kredi 

örnekleridir e 
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Doğruluk yasası ve Regulasyan Z'nin temel taşı kredi

nin gerçek koşullarının standart bir biçimde açıklanmasıdır. 

Bu amaçla finansman masrafına dahil edilecek kalemler ve yıl

lık yüzde oranı konusunda ayrıntılı bir düzenleme yapılmıştır. 

Tüketici tarafından delaylı yada dolaysız ödenecek olan herhan

gi bir masarf ve kreditör tarafından kredi veriLnesinde bunun 

doğal bir parçası olarak öne sürelen kredi ile ilgili herhangi 

bir masraf, finansman masrafı olarak sayılmaktadır. 

Regulasyon ı'de finansman ücreti kapsamına giren ele

manlar açık ve kapalı uçlu kredilerae farklı bir şekilde be

lirlenmiştir. 

Kreditörıer, verdikleri kredinin tipine göre kredi söz

leşmelerinde gerekli açıkla~aları standart bir biçimde vermek 

zorundadırlar. 

- Tüketici Kiralama Yasası(l976) ve Fedaral Rezerv'in 

M Düzenlemesi: 

Bu yasa kişisel mülkün kiralanma koşullarının doğru 

bir şekilde açıklanması amacıyla çıkarılmış olup, tüketicinin 

kiralama işlemi sonundaki yükümiülüğünü düzenlemektedir. ön

celeri Regulasyon Z ile uygulanırken, leasing ile ilgili hü

kümler daha sonra Fedaral Rezerv'in M düzenlemesine aktarıl

mıştır. 

Ev ve Şehir Gelişimi Depar~manının X Düzenlemesi(l974) 

Bu yasanın içeriği sadece tüketici kredisi ile sınır

lı değildir. ~v satın alacak kişilere ödünç verenlerin yer

.şme ücretleri ile ilgili bilgiler vermesini düzenlemektedir. 

Tüketicilerle ilgıli önemli medeni yasalar aşagıda 
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sıralanmıştır. 

- Equal Oppurtity Act( Eşit F~sat rasası) (1974) ve 

Federal Rezerv'in B Düzenlemesi: 

Bu yasa, kişisel ve ~icari kredi işlemlerinde ırk, 

renk, din, ulusal orijin, evlilik statüsü v~ya kamu yardım 

programıarında gelir elde edip etmeme gibi hususlara ilişkin 

olarak ayırım yapılmasını yasaklar. Bu konudaki B düzenlemesi 

kredi vermek ısteyen heraese uygulanır. 

Comminity Reinvesment Act (1977) (Birleşik Yeniden 

Yatırım Anıaşması) 

nu yasa, mevduatçı kuruluşları oulı.mdukları bölge

nin kredi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda teşvik ~ıacıyla 

çıkarılmıştır. 

- Fair Hausing Act(l968) (Konut Kredisi Antlaşmasıl 

Ev alınmasını ılgilendiren kredi işlemlerinde her

hangi uir ayırım yapma işlemi engellenmektedir. 

Bu yasa evın satın alınması, yapılması, korunması ve 

kıralanması ıle ilgili finansmana uygulanır. 

uiğer TÜKetici Kredisi rasaları 

Kongre bazı özel kredi uygu.lamaları ile uğraşan tü

keticı kredisi yasaları çıkarmış~ır. Bu yasalar aşagıda be

ıirtilmiştir. 

Fair Credit Reporting Act (1970) 

Kredi büroları ve diğer ~üketici raporlama ajanslar~ 

nın uymaıarı gereken koşulıarı uelirlemektediro 
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Tüketici raporlama ajansları doğru olmayan ve geçer

siz bilgilerin kullanılmasına dikkat etmek durumundadır. 

-Home Mortgeqe Disclosı..ıre Act(l975) (İpotekli 1iv 

Anlaşması) Federal ?.ezerv'in C Düzenlemesi: 

Bu yasa ipotekLi ev kredileri verilirken, kişiler 

arasında ayırım yapılme.sını engellemek amacıyla çıkarılml§

tır. Bazı koşulları yerine getiren mevduat kuruluşlarına 

uygulanır. 

- Fair Debt Calleetion Practices Act(l977). 

Bu yasa, düzenli olarak dii;er kişi ve kuruluşlara 

olan tt.iketici borçlarını toplayan kişi ve kuruluşlara uygu

lanır ve bu kişi ve kurumları yasal amaç dışında borç 

toplayanlara karşı korumak amacındadır. 

- Right to Financial Privacy Act(l978) 

Bu yasa federal birimlerin, tü.keticilerin ınali kurum

lardaki mali durwnlarına ait kayıtlarına ulaşabilmeleri için 

ya tüketicinin iznine ;ya da mahkemeden elde edilmiş bir izin 

belgesine ihtiyaç duyulduğunu belirlernekteclir. hiali kurulu!;ı

lar, federa1 birlinler bu gerekliliği yerine getirmedikçe tüke

ticiler hakkında ellerindeki bilgiyi vermezler. 

Federal Trade Commission Improvement Acat(l975) 

Federal banka ve tasarruf kredi kuruluşlarının gö

zetimini ;yapan acentaların bu kurulus::ları denetlerken tüketi

ci şikayetlerini ne şekilde inceleyeceklerine dair prosedür

leri düzenlemektedir(l6). 

(16) BALLARIN, s.59-63. 



İ k i n c i K ı s ı m 

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ 

I. TÜKETİCİ KREDİSİNİN TALEBİ-ARZI VE EKONOMİK ANALİZİ 

1. TÜKETİCİ KREDİSİ TALEBİ 

Tüketiciyi kredi kullanmaya it en motivler arasında sa

tın alınan malların bedellerinin sonradan ödenmesi, harcama 

ve gelir arasındaki farkın tüketici kredisi ile kapatılması, 

gelirin elde edildiği dönemlerin dışında da mal alımı~ın ger

çekleştirilmesi ve kişilerin kendi tasarruflarının üzerinde 

bir mali güç elde ederek mal sahibi olmaları gibi faktörler 

sayılabilir. 

Çeşitli ülke uwgulamalarında tüketici kredisi talebi

ni belirleyen önemli faktörler şunlardır. 

a) Enflasyon Beklentisi, 

Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin hızlandığı 

dönemlerde tüketicilerinin gelecekteki fiyat artışlarından 

korunmak için dayanıklı tüketim malı alımı amacıyla tüketici 

k .redisi tal~plerini arttırdıkları belirlenmiştir. Bu dönem

lerde tüketicilerin borç oranında artışlar gözlenmiştir. 

b ) Vade Yapısı 
' 

Açılan tüketici kredilerinde daha uzun vadelerin 

uygulanması, daha düşUk aylık ödeme gerek~irdiğinden tüketi

cilerin kredi taleplerini yükseltici olmuştur. 
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c) Kredi kartı kullanımının yaygınlığı, kredi piyasa

sındaki yeni buluşlar, 

d) Tüketicilerin mala doygunluğu, önceden ~üks mal 

olarak nitelendirilen malların gereksinim şeklinde görülmeye 

başlaması, 

e) İüketici tarafından algılanan Kredi maliyeti, 

Yapılan çalışmalarda tüketicilerin kullandıkları 

kredinin etkin mal~reti hakkında fazla bilgileri olmadığı, 

genellik~e peşin ve her ay ödeyeceği miktarın büyüklüğü ile 

vade ueği~ken~erinin talep üzerinae daha etkili olduğu be

lirlenmiştir. Bazı ülkelerde bu ıki faktör ~ara politikası 

aracı haline gelmiş, konjonktürün ae bu ~olla Kontrolü dü

şünülmüşı;ür,l?). 

A. Tüketicilerin Ktedi Değerliliğinin ~raştırılması 

iüketici kredilerine olan talebin hızla artması 

nedeniyle, pek çok ulkede sistemin kötüye kullanılmasını ön

leoek arna"'ıyla, kredi kul.ıanan tüketiciler hakkında bilgi 

toplamak için uir istihuarat Diriminin kt~tuması gerekli gö

rülmüştür. 

Bu amaç.ıa Kredi istihbarat Kurulyşları (Uredit Repor

ting Agency) adı alı;ında potansiyel kredi Kullanıcılarının 

kredibiliteleri hakkında bilgi toplayı~ depolayan ve bunları 

(~?) Türkiye Bankalar Birliği ~eminer Notları, s.2. 
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kredi veren kurumların ortak Kullanımına ~unan kuruluşlar 

oluşturulmuştur. Böylece ~üketiciler hakkında toplanan veri

ler merkezileştirilerek onların borç durumları ve yükümlü

lükleri yerine getirip getirmedikleri konusunda edinilen bil

gilerle risklerin sınırlandırılması sağlru1maktadır. 

Kredi istihbarat kuruluşları, pozitif ve negatif ka

yıtlar bütün kredili alımlar için tüketicinin toplam mali yü

kümlülüğünü ortaya koyan bir sistemdir. Negatif kayıtlar ise, 

yapılmamış ödemeler ve ödemelerdeki geciY~eler için tutulur. 

Burada toplanacak ve tQ~eticilerin kredi degerlendirme

sinde kullanılacak bu bilgiler doğru ve güncel olmalıdır. Tü

keticinin kendi hakkında bilgi toplanması ancak onun kendi 

rızasıyla olabilir. Aynı zamanda, tüketicinin korunması açı

sından tüketicilerin, kendi haklarında toplanan bu bilgilerin 

içeriğini öğrenme ve yanlış olanlarını düzeltme hakkına da sa

hip olmaları gereklidir. Ayrıca bu tür kuruluşlardan bilgi sız

dıroa gibi muhtemel tehlikeler sözkonusudur Ki Kredi İstihba

rat Kuruluşu bu tür uygulamalara karşı önleyici ted0irler 

almak durumundadır. 

Dünya da değişik adlar altında organize olmuş, müşteri

lere ait kredi değerıiliği bilgilerini tek bir merkezde tutan 

kuruluşlar vardır(le). 

(18) ALPERGİN, s.l6-17. 
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2. TÜKETİCİ KREDİ ARZ! 

Genel olarak tüketici kredisi arzı brüt getiri ora

nı,beklenen kredi kayıpları ve tüketici kredisi uygulaması

nın kredi kuruluşlarının satışları, fon kaynakları ile piya

sa payı tarafından belirlenen uzun dönemli karlılığın bir 

fonksiyonudur e 

1980'li yıllara kadar ABD'de tüketici kredilerinde ya

sal bir tavan faiz oranı uygulanıyordu. Bu yıllarda fon ma

liyetlerindeki artışlar kredi veren kuruluşları k~lılığını 

önemli ölçüde azaltmıştı. tıonraki yıllarda göz.lenen faiz oran

larındaki dalgalanma ve mali piyasaların serbestleşmesi (de

regulation) kredi piyasalarında üa bazı yeniliklere yol açmış

tı. ~unların içinde en önemli olanlardan birisi de t~~etici 

kredisi piyasasınUa değişken faizli kredilerin verilmeye baş

lanmasıydı. Böylece kredi kuruluş.Larının artan !'aiz riskinin 

uir kısmını kredi kullanıcısına aktarabilme olanağı getiril

miş oldu. Bu gelişme tüketici kredisi arzının son yıllarda art

masına yol aç~ı. ~Unkü tüketici kredilerinden elde edilen brüt 

getiri ile fon maliyeti arasındaki miktar, değişken faiz oran

larının kullanılması sonucu daha denge.li hale gelmiş~i. 

Bazı ekonometrik çalışmalar, tüketici kredilerinde de

gişken faiz oranları uygulamasının tüketici talebi üzerinde 

çok düşük bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu, tüketicilerin 

ilerde faiz oran.ıarının ctüşebileceği konusundaki düşünceleri 

nedeniyle yüksek ıaizle borçlanmadan kaçınmadıkları şeklinde 

yorfmlanabilir. 
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Ekonomis~ler ve bankacılar arasında, ~üketici kredi

lerinin genel kredi koşullarından etkilenwediği, genel ola

rak kredilerin daraltıldığı dönemlerde bile artmaya devam 

edebileceği konusunda yaygın bir görüş vardır. Yani para oto

ritelerinin tüketici YXedileri arzını genel kredi kontrolle

ri ile degil, Jalnızca doğrudan kredi Kontrolleri ile etki

leyebileceği düşünülmüştür. Fakat yapılan çalışmalarda, böy

le dönemlerde bankaların tüketici kredilerini kısma derece

lerinin farklı oldv.ğu ve para arz ı kcn trellerinin tüketici 

Kredisi üzerindeKi etkisinin geeikiDeli olarak gözlendiği gö

rülmüştür. 

nankacıların yukarıda sözü edilen görüşünün bir nede

ni de, kısıtlı kredi koşullarının geçerli olduğu dönemıerne 

kredi kartı ve çek kredisi (chee;k credit) kulJ.anımın..Ln hızla 

la artması nedeniYle tüketici kredisi arzın da bir azalış g<:ir'ül

memesidir • Yani bankalar ggnel kredi Koşullarına bağlı ola

rak tü~etici kredileri de kısıtlama yolvna gitseler bile, kre

di kartı ve çek kredisi kullanımlarındaki artış nedeniyle, 

bankanın toplam tüketici kredisi arzındaki azalış az görüle

bilir(l9). 

3. TÜKETİCf KREDİLERİIÜN EKONOMİK ETKİLERİ 

a. Tüketici kredisinin aşırı kullanımının ülke ka~

nakları üzerinde bir baskı oluşturup enflasyonu arttırabiie

ceği düşünülmektedir. 

(19) Türkiye Bankalar Birliği Seminer Notlıarı, s.6. 



- 34-

Hem ticari bankaların hem de bankadışı mali aracı ku

rumların kredi yaratma güçleri olduğundan, efektif talebi bu 

şekilde etkilemeleri mümkündür. Ancak tüketici kredisi kulla

nımlarının enflasyonist olup olmayacağı bu fonların alterna

tif kullanım alanlarında ne şekilde kullanıldığına bağlı ola

caktır~ 

Diğer taraftan para otoritelerinin ekonomideki faaliyeti 

kontrol etme amacı açısından bakıldığında, tüketici kredile

rinin enflasyonist bir potansiyel taşıyacağı gözardı edilme

melidir. Örneğin son yıllarda hızla artan kredi kartı uygula

masının para talebi üzerindeki etkilerini araştıran çalışma

larda, kredi kartı kullanımının para talebini azaltacağı be

lirtilmektedir. Yapılan çalışmalar kredi kardı kullananların 

ödemeleri için çok az mevduat tuttuklarını göstermiştir. Yani, 

kişilerin atıl mevduat miktarını en azda tutacak şekilde bir 

ödeme planı yapmaktadır. 

Eğer tüketiciler mevduat miktarını düşürüp kredi kar

tı ve diğer şekillerde borçlanmasını artırırsa, bankalar ve 

para otoriteleri açısından bazı düzenlemeler gerekli görül

mektedir. Hem tüketicilere hemde iş alanlarında gittikçe ar

tan hızda kredi sağlanması bankaların k~rlılığını da etki

leyebilir. 

Tüketici kredilerinin yukarıda sözü edilen harcamayı 

artırıcı etkisine karşılık, yüksek oranda bir borçlanmanın 

ters yönde işieyebilecek etkisinden de söz edilebilir. Nite

kim ABD de 1983-1984 yıllarınaa taksitli tüketici kredilerin-
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de görülen hızlı artışın gelecekteki harcama düzeyini azal

tabileceği konv~unda endişeler dile getirilmiştir. Borç/ge

lir oranının giderek yükselmesi iki şekilde harcamayı etki

leyebilir. Birincisi, borçluluğu artan tüketicilerin bir 

kısmı borçlarını ödemede güçlükle karşılaşırsa, kreditör ku

ruluşların kredilerinden doğan kayıpları artırıp, kredi arz

larını düşürebilir. İkincisi de, yüksek toplam borç yükü, tü

keticilerin gelirlerinin giderek artan şekilde, cari tüketi

me değil, borç ödemelerine ayrılmasıdır. 

b) Tüketici Kredisi ve Tasarruflar 

iüketici kredisine yöneltilen ikinci eleştiri, ta

sarrufları azaltıcı bir etkisinin olacağı düşüncesidir. An

cak burada tüketici Kredilerinin, ~üketicileri dayanıklı 

tüketim malı alll1ına yöneltip, tüketicileri sermaye malı olu

şumuna katkıda bulunması gözardı edilmiştir. 

c) Tüketici Kredisi ve Ekonomik ±stikrar 

Tüketici ~edileri konusunda diğer bir eleştiri, 

bu kredilerin tüketimi, göreli olarak daha az istikrariı 

olarak bilinen dayanıklı tüketim malıarına kaydırarak ekono-
, 

mi de ıstikrarsızlık yaratabilecek bir potansiyel olu~tura

lıileceğidir,. Dayanıkıı tüketim mallarındaki talep artışı do

layısıyla riyatları yükselteceği, ithalatı artırarak istik

rarsız~ık yaratacağı ve özellikle uüşük gelir gruplarının aşı

rı borçlanmasına yol açacağı iddiaları ortaya atılmış~ır(2G). 

(20) Lü. BAUGHIN, William ve C.E.Walker; The Banker's 
Handbook, Dow-jones-Irwin Ine., 1966, s.l45• 
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II. !UKETİCİ KREDİLERİNDE RİSKİ TABANA YAYMAK 

1. AMAÇ RİSKİ TABANA YADWC 

~üketici kredileri toplumda oluşan bir ihtiyacın so

nucu olarak yaygınlık kazanma eğilimine girdiğine kuşku 

yoktur. Bankalar açısından ise piyasa paylarını koruma ve 

buna hizmet türlerini çağdaş bankacılık anlayışıarına uygun 

araçlarla başarma Kaygısı bireysel bankacılığa yönelif.te 

önemli bir etken olmuştur. 

Bir başka yönüyle ise bankaların, plasman politika

larını riskin tabana yayılacağı bir ôOdel içinde yeniden ya

pılandırmalarının da rolü büyüktür. Ayrıca plasman zorlukla

rının da bankaların tüketici topluluğu gibi çok geniş bir 

toplumsal katınana uzanmalarının bir başka nedenini oluştur

maktadır. 

Tüketici kredilerine talebin konjonktürel dalgalanma

lara duyarlılığı, ticari ve sanayi kredilerine kıyasla daha 

düşük olduğu bilinmektedir. Toplam talebin daralmasıyla be

raber yatırım hacminin düştüğü dönemlerue tüke~ici Kredile

ri, finansal sektörde faaliyetlerin belli oir.hacmin altına 

düşmesi engellemektedir. Bunun yanısıra, oireysel bankacılık 

hizmeti diYe adlanaırılan tüketici kredileri riskin daha ge

niş bir tabana yayılınasında önemli araçlar olarak kullanıl

maktadır. ŞirKetler üzerinde yoğunlaşan riski dağıtarak, sek

törel dalgalanmalarnan etKilenmeyecek saglam ve yaygın bir 

kredi portföyü yaratılması mümkün olmak-cadır. Ayrıca hizme

tin yaygınlaşması suretiyle bankaların müşteri hacmini ge

nişletmeside tüketici kredisinin diğer bir avantajı olarak 
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görülmektedir. 

A. Tüketici Kredisinin Sosyal lşlevi 

Bankalar tüketici kredisi vermekle sosyal bir iş

levi yerine getirmektedir. Hane halkından genellikle mevduat 

yoluyla elde edilen fonlar, tüketici kredisi şeklinde, ihti

yaçlarını karşılamak amacıyla tekrar nane halkına aktarılmak

tadır. Ancak sağlıksız uygulanan tüketici kredisi politikası, 

bankaların krediden doğan kayıplarının artmasına, mali güç

lerinin zayıflamasına ve kreui arzının düşmesine neden ola

bilmektedir. 

Tüketici kL·edilerinin efektif talebi yukarı çekmek su

retiyle topıam arz üzerindeki olumlu etki de yaratmak~adır. 

·roplam taleui karşılayaeak n ir üretim artış ı, yeni yatırımla

rı zorlayarak aynı za~anda istihdam düzeyini de genişletecek 

~ir zincirleme re~ksiyonu naşlataeaktır. 

Öbür taraftan sağlıksız bir ~üketici kredisi uygulama

sının ülke ekonomisi üzerinae olumsuz etkiler yaratabileceği 

0 örüşleri de vardır. Örneğin uretimi kolaylıkla ar~ırılmayan 

yani arz es~ekliğinin az olduğu sektörlerdeki aşırı taleuin 

ekonomi üzerinde enfla8yonist bir baskı yaratacağı, tUketim 

malıarına olan talebin ithalat artışına neden olacağı, kay

nak~arın ihracata yönlenuirilmesine engel olarak ödemeler 

uengesine olumsuz etkiler yapat:ağı gibi ~ddialar öne sürül

mektedir. Ayrıca tüketici keedilerinin ~üketimi daha az is

tikrarlı sektör~ere Kaydırarak ekonomide genel bir istik

rarsızlığa neden olacagı görüşüde ~aygındır. 
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Bir ülkede tüketici kre~isinin bireyler, firmalar ve 

ülke ekonomisi için fayda ve &akıncalarını iyi ölçerek, fay

daların ağır basacağı bir ~ÜKetici finansman sisteminin ge

iiş~irilmesi, iinans pazarını iyi organize edecek ve denet

leyecek önlemlerin tilınınası ile mümkünaür. 

B. Rj ski 0lçen Mekanizmanın -y oklliığu 

Bugün bir banka tüketici kredisi verirken müşteri 

istihbaratını kendi !~aynaklarını kullanarak yapmaktadır. Bu 

durumda bir banka tarafından kötü bir kredi riski olduğu be

lirlenen bir müşterinin diğer bir bankadan kredi elde edebil

mesi veya bir llinitle birden fazla bankadan kredi alarak sis

teme daha fazla zarar vermesi mümkündür. Bu tür tehlike arze-

debilecek olayların tüketici kredisi kullananlara ilişkin 

bilgilerin tek bir merkezde toplanmasıyla engellenebileceği

ne inanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tüketici piyasaları, 

veri bankası veya enformasyon merkezi olarak bilinen birimle

rin gelişmesine paralel bir gelişme göstermektedir. Amacı, 

kredi risklerinin azaltılınası için, tüketicilerle ilgili kap

samlı, kali~eli ve doğru bilgi depolamak ve tüketicilerin 

aşırı yükümlülüklerini sınırlamak olan veri bankaları bankalar

arası bilgi alış-verişine de olanak vermektedi~.Piyasanın 

tahmin edilen boyutları, ülkemizde de tüketici kredisi kul

lar~ların performansını ölçebilecek bu tür merkezlere ihti

yaç olduğunu göstermektedir. 
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Yurtdışında bilgi bankalarının kuruluşu, bilgilerin 

toplanması, depolanması, saklanması ve veri bankası, kredi 

talebinde bulunan müşteri, krediyi verecek kuruluşu ve mah

kemeler gibi diğer yetkili merciler arasındaki iletişimin 

şekli ve koşulları özel yasalarla belirlenmektedir. Ülkemiz

de de bu tür birimlerin kuruluş ve işleyişine ilişkin yasal 

altyapı oluşturulmasında, bankacılık sektörü için sayısız 

yararlar sa~layacaktır. 

AT ülkeleri, ABD ve Japonya gibi gelişmiş tüketici 

piyasalarına sahip ülkelerde veri bankalarının genellikle 

özel statüleri bulunmaktadır. Veri bankaları, bankalar ve 

diğer mali kurumlar tarafından ortaklaşa teşekkül etmiş ku

rul~.lar olarak faaliyet göstermektedir. 

c. Müşterinin Onayı Şart 

Veri bankaları, bankalar, çeşitli finans kuruluş

ıarı, tasarruf sandıkları, taksitle mal satışı yapan ticaret

haneler, kredi kartı şirketleri gibi tüketicilere kredi sağ

layan kuruluşlara nizmet vermektedir. Merkezlerin en önemıi 

özelliği "mü,tekabiliyet esasına" göre çalışmaları. Yani, bu 

merkezlerden bilgi sağlamak isteyen üye kurulu~lar, kendi el

lerindeki tüketicilere ili~kin bilgileri mutlaka bu merkezle

re iletmek zorundadırlar. Üyeler, enformasyon alıı;.verişi ve 

araştırma sonucu veri bankalarında depolanan bilgileri, sade

ce Kredi kararlarınüa kullanmaktadırlar. Uygulamada birçok 

ülkede üyelerin müşteriden edindikleri bilgileri veri banka

larına iletebilmeleri içın müşterilerin yazılı muvaffakatını 
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almak zorunlulukları bulunmaktadır. Veri bankaları da aksi

ni gösteren resmi bir belge olmadıkça, bu bilgileri üyeleri 

dışında hiç bir kuruluşa vermemeKle yükümlüdürler. Pozitif 

nitelik~eki merkezlerde tüketici Kredisi kullru1an tüm müş

terilerle, negatif nitelikli merkezlerde ise sadece yüküm

lülüklerini yerine getirmeyen tüketicilerleilgili bilgiler 

~utulmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinin bilgi bankalarına 

yaklaşımıarı daha farklıdır. Örneğin !ıollanda, İngiltere, 

Finlanaiya ve İsviçre'de tüketici kredisine müracaat eden 

uer tüketiciyle ilgili uilg.i, çok büyük altyapı yatırımını 

tamamJ.amış olan bilgi bankalarında depolanmakta ve istenil

diğince bu bilgilerin ~amamını isteyen kuruluşa vermekvedir. 

Halbuki ~elçika, Fransa, N orveç, İspanya, Portekiz ve İtal

ya'da tüketici veya kredi Kar~ sahibi, borcu ile ılgili öde

meleri genel.iikle 90 gün geciktirdiği takdirüe negatif nite

likle merkez e kay d edilmekte. Bu ülkeler .i..n ~·oğunda, kredi ve

ren kurumlar kredi vermeden önce yasal olarak, bu bilgi ban

kalarına müracaat edip kredi verecekleri kişinin başka bir 

bankaya veya kredi kurumuna olan ödemelerinde bir gecikme 

olup olmadığını tesbit etmek dur-umundadırlar. Merkezin ni

teliğine göre, tutulan bilgilerin türü ve saklama süreleri 

de farklılık göstermektedir. Negatif nitelikli merkezlerde 

bilgiler, pozitif nitelikli merkezlere göre daha uzun bır 

sistemde saklanmaktarır. urneğin Belçika'da bilgiler, müşte

rinin sisteme kaydalmasını takip eden yılın Ocak ayından iti

baren 5 yıl, normale dönmemiş veya ödenmemiş kredi sözleşme

leri için ise kayıt tarihinden itibaren 10 yıl sistemde sak-
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lanmaktadır. Veri bankalarının negatif nitelik taşıdığı ül

kelerde genel görüş, sağlık~ı tüketici piyasalarınasahip 

ülkelerde pozitif düzenlemenin, kendisine yapılan yatırımı 

haklı gösterecek getiriler sağlamayacağı yönündedir. 

Ayrıca bu tür düzenlemenin kişilerin özel yaşamına ge

reksiz bir ulaşma olduğu ve sistemde bütün kredi kul~anıcı

larının bulunmasının haksız rekabete yol açacağı savunulmak

tadır(21). 

(21 ) Edward W.REED ve ~.K. Gill, Commercial Banking, 4.BasKı, 
~rentice-Hall international, 1989. 
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BANKALAR AÇit5INDAN 'l'ÜKETİCİ KREDİLERİ,t5ANAYİ İŞLETME

lJERİNE ETKİSİ, SÖZLEŞMENİN IÇERİGİ VE TÜKETiCİNİN 

KORUNMASI 

Birinci Kısı..m 

BANKALAR AÇISI~~AN TÜKETİCİ KREDİLERİ VE TÜKETİCİ KRE

Dİ~İNİN SANAYİ İŞLETMELERiNE ETKİSİ 

I. JjANKALAR AÇISII'i~AN TÜKETİCİ .L{REDİLERİ. 

Ticari bankaların işleyişinde temel oluşturan önemli bir 

unsur, bankanın topladığı kaynaklarını ve diğer fonlarını ge

tirisi olan çeşitli alaniara plase edebilmesidir. Tüketici

lere verilen krediler, ticari bankaların portföylerinde önem

li bir yer teşkil etmektedir. Bankaların topluma karşı sorum

iulkları açısından konuya baktığımızaa, atıl fonların toplum 

bireylerinin ihtiyaçlarını karşı~amaları amacıyla kullandırıl

maları söz konusudur. ~öylece bankaların verdiği tüketici kBe-
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dileriyle, toplumsal re±·ahın artması y nünde katkı sağlanmak

tadır. Örneğin ABD'de, hane halkının mali sektöre sağladığı 

K~naklar, l9ö8 sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar dolardır. 

Bunun yaklaşık üçte birlik bölümünü hanehalkı uorç olarak 

kullanmaktadır. Yine 1984 sonunda Amerikan ticari oankaiarı

nın toplam kredileri içınde yak~aşık oeşte üirlik kısmı, tü

ketim finansmanı amacıyla verilmektedir( 2:2 ) • 

Yeterli tüketim olmadan üretimin teşvik edilmeyeceği

ni düşünürsek, bireylerin tüketim malı satın almak için ;yap

tıkları harcamaların rinansmanı unemli bir sorun olarak or

taya ~ıkmaktadır. vzellikle, top~umun önemli bir bölümünü 

oluş~uran dar ve sabit gelirli bireylerin tüketim konusunda 

desteklenmeleri gerekmektedir. Bu açıdan bankalar, ekonomi-

nin üretım, dağıtım ve tüketim çemberi içinüe tüketicilere 

uirekt fınansman sağlayanilecek kurumlara.ır. 

Tüketici kredilerine ulan talebin konJonKtürel üal

galanmalara duyar~ılıgının ticari ve sanayi kredilerinden da

ha a.üşük olauğu ~esbit edilmiştir. Böylece top~am talebin a.a

ralmasıyla beraber,yatırım hacminin a.üştüğü a.öna~~erue tüKe

tıci kredil~ri, üretken sektörlerde ve finru1sal sek~örde 

faaiiyetleriri oel~i bir nacminin altına üüşmesini engeliemek

tedir. Günümüzde bankaların ıhtisas~aştığı alanlardan biri 

tüketici kredileri olmuştur. ~u nedenle uankalar ~undukları 

(2 2-) Prof.Dr.Uzer ..t.RTUNA, "Yakın Bir Gelecekte Tüketici Fi
nansmanı Konusunda B ekabet Daha da Artacaktır", Para 
ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziran 1989, s.?. 
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kredilerde çeşitlendirmeye_gitmişler ve belli sektörlerdeki 

durgunluk nedeniyle o sektör mallarına ve dolayısıyla o mal

ların finansman talebinin düşmesi karşısında başka mallar 

için tüketici kredisi sunmaya başlamı~lardır(23). 

Örneğin, tüketici kredisi uyğulamasının başladığı dö

nemle, yerli otomobilde talep daralmasının en yoğun olduğu 

dönem kesişmiştir. Bankalar ilk defa başlattıkları bu uygu

lamada mümkün olduğunca teminat arayışına girmişlerdir. Kre

di konusu otomobilin rehin alınabilmesi, Kasko sigortasında 

Dain ve Mürtehin olunabilmesi gibi güvence avantajlarını bul

dukları otomobil finansmanını ilk aşamada daha sevimli gör

müşlerdir 

Tüketici kredisinde, kredi sağlayan finansal kurumun 

k~ marjı çok yüksek olmamakla beraber daha yüksek k~r elde 

etmenin yolu, rasyonel işletme politikaları uwgulayarak or

talama maliyetleri düşük tutmaktır. Tüketici Kredilerinde 

perakendeci hizmet olmaları niteliğinden dolayı birim mali

yetler toptancı bankacılık hizmetlerinden daha fazladır. 

Bankalar her müşteri ile ayrı ayrı ilgilenmek, başvuru değer

lendirmelerini yapmak ve tahsilat aşamasında ortaya çıkabi

lecek gecikmelerden dolayı yasal yola başvurmayla ilgili har

camaları göze almak durumundadır. Maliyetleri azaltmak için 

bankaların faaliyetlerinde otomasyana yönelmek ve personel 

giderlerinde uzun dönemde tasarrufa gitmek için gerekli ön-

(23 ) ALPERGİN, s.ll.l2. 



- 45 -

lem.leri almaları kaçınılmazdır. 

Gelişmiş ülkelerde, faiz oranlarının dalgalanması ve 

finansal piyasaların serbestleştirilmesine paralel olarak 

değişen faizli tüketici kredileri yeni bir teknik olarak ge

lişti~ilmiştir. Bu tür kredilerde, faiz oranları başlangıçta 

sabit faizli kredilere uygulananların biraz altında tutul

makta, daha sonra faiz oranları belirli zaman aralıklarında 

yeniden ayarlanmaktadır. Krediyi kullananlar açısından çeki

ci tarafı, başlangıç faiz oranının düşük olması ve gelecekte 

faizlerin d~eceği beklentisidir. Krediyi veren banka açısın

dan ise önemli olan de~işken faizle birlikte riskin bir kıs

mının ~üketiciye aktırılabiLmesidir(24). 

II. OLUMLU VE OLUMSGZ YANLARIYLA TÜKETİCİ KREDiLERİ 

Bankaların tüketici kredileri uygulamaları, bu kurumla

rın dışında üreticilere ve alıcılara Cia çeşitli olan.A.f..Lar 

sağlrunaktadır. Tüketici, ihtiyaçlarını nakit ödemek zorunda 

Kalmaksızın satın alma olanağına kavuşurken, üretici malını 

peşin olarak satabilmektedir. Bankalar, bankacılığın temel 

ilkesi olan riski yaymayı bu tür kredi vermek yoluyla ger

çekleştirebilmekte ve sektörel dalgalanlardan etkilenmeyecek 

sağlam ve yaygın bir Kredi potansiyeline kavuşmaktadır.ıar. 

Tüketici kredilerinin olumlu görülen yönlerinuen biri 

de malların kitle üretimini teşvik ederek, geniş uir kitle

rün bir çok mala sahip olmasına ve bu kitlenin refah ve yaşam 

standartlarının sükselmesine imkan tanımasıdır. 

( 24) SESLİoJ LU, s. lO. 
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Belirli pir gelire sahip kişilerin imkanlarını art

tıran tüketici kredilerinin, bu yolla tüketim malıarına olan 

talebi de yukarı çektiği ve satışların hızlanmasını sağladı

ğı görüşü ortaya çıkmıştır. ancak tüketicilere sağlanan bu 

satın alma kolaylığının ~azı olumsuz etKileri ue beraberin

de get.irec .... ğinden kuşku duyulmaktadır. 

Tüketici kredilerinin kişileri aşırı ve belkide gere

siz bir tüketime iteceği, yapacakları tasarrufları azaltaca

ğı, gelecekteki tasarrufların bugünden harcanmasının aişilere 

likidite sorunları yaratacağı ve diğer tasarruf alanlarına 

yatırımı düşüreceği öne sürülmektedir. Tüketici kredilerinin 

aşırı bir şekilde kullanılmasının ülke ekonomisi üzerinde ba

zı baskılar doğurmasından çekinilmektedir. Kişisel borç yüka

nün artması, ulusal kaynakların baskı altında alınması, enf

lasyonist bir baskı yaratılması, tüketim maliarına olan tale

bin ithalat artışına neden olması, kaynakların ihracata yö

nelmesi engellenerek ödemeler dengesini olumsuz yönde etki

lernesi iddiaları ortaya atılmış olmakla beraber bunları ka

nıtiayan deliller yeterli değildir, 

Bu tür kredilerin hacmi, genelLikle gayrimenkul ve 
' 

endüstri alanlarına verilenlerden daha küçük olauğundan, tü

ketici kredilerinin sınai kredilerinden daha ı·azla enflas

yonist olduğu kanıtlanaınamıştır. Alınmasındaki kolaylık ne

deniyle, bunun kişisel borç yükünü artırarak, ou kredilerin 

geri ödenmemasi tehLikesinden söz etmek~e mümkündür. 
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Tüketici kredilerinin meydana getirebilecegi olumsuz 

vtkileri kontrol altında tutmak için, ülkeler uir takım ön

lemler alma yoluna gitmektedirler. Taksitli satış şeklindeki 

kredilerde ön ödeme, taksit miktarları ve kredinin vadesi ko

nularında düzenlemeler yapılmaktadır. Finansal kurumlar tüke

tici kredilerinin arzını, bu kredilerin getirisini, geri öden

memesinden dogan kayıpları ve kredi fon kaynaklarını dikkata 

alarak belirtilmektedir. Tüketici kredileriyle ilgili dünya 

uygulamalarından birı de, örneğin ABD'de olduğu gibi kredi 

faiz oranlarına tavan getirilmiş olmasıdır, Bu durum, kredi 

veren finansal kurumun .getirisinde önemli kısıtlamalara yol 

açmaktadır(25). 

III. TÜKETİCİ KREDİSİNİN SANAYİ .iŞLETl'i1ELERİNE ETKİSİ 

Günümüzde bir yanaan gelişen ve giderekten sofistike 

bir görünüm kazanan üretim yöntemlerinin etkinliginde üre

tim gayretleri sürerken, diğer yandan ua ürünlerin pazarlama 

ve satışı özel uir önem kazanmaktadır. 

işletme~erin işletme ~ermayesi gereksinimini en alt 

düzeyde deng~de tutmak hedeii, pazarLama fırsat ve strate

jilerine yeni oir içerik kazandırmayı ün plana l.terken eko

nomik ve vosyal yaşamdaki değişim yeni yapılanmalara da kay

naklık etmeye uaşlamıştır. E:udüstrileşme sürecinin oluşumu 

(25) ALPERuİN, s.l2-13. 
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kitleleri kentlere çekerken, üretilen malların satımı için 

yeni pazarıarıda zorlamıştır. Ulaşım sisteminde ve kitle 

haberleşme kanallarındaki gelişim insanlardaki yaş am fel

sefesini değiştirerek, daha mutlu bir yaşam öziemini kö

rüklemiştir. Buna birde reklam organizasyonlarının, "in

sanların gereksinimlerinin temelli, istekierin i~e değişken 

olduğu" ~aptamasından hareketle yoğun reklam kampanyalarıy

la biçımlendiruikleri istekler eklenince rekabet yogunlaş

mıştır. 

Da.ha kaliteli ve daha ucuz malı tüketiciye ulaştırabil

me yarışı perakende satışlar ve 1Ju..'1.un uzantısı olarak ı;eke

tic~e kredili mal satımını ~ündeme 5etirmiştir. 

Satış halKalarını azaltarak bir yandan riski azalt

mak, diger yandan ise malı ucuzlatmak için ana saı.haların 

kaldırılması gereği perakende satışların yaygın~aşmasına yol 

açmıştır. Ancak bu safhada perakende satış organizasyonları

nın mali açıdan finans gücü sınırlı kim.:.eler olmaları diğer 

' 
yanuan tüketicinin ödeme ~ücünün zayıflığ::;. '~li üçüncü faktö

rü, "kredi" faktörünü devreye sokmuştur. Kredi faktörü pera

kende satışların motor gücünü oluştururken satış kanalla

rında da yeni yapılanmaları zorunlu kılmıştır. Böylece fi

nans kuruluşu (banka veya özel finans kurumu gibi) üretici 

büyük firma tüketici üçlüsünün teşkil ettiği yapı ortaya çık

mıştır. Bu satış şekli sanayi işletmeleri için oldukça iyi 

bir finansman şekli oluştururken, mallar içinde satın alma 

gücü dolayısıyla pazar genişlemesine yol açmıştır. Sanayi iş

letmelerinin satış riski düşmüş, müşteri profili marjinal 
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alıcılara doğru genişlemiş, doğrudan müşteri temasları tü

keticiyle iletişimi geliştirmiş, stoklarda azalmalar meyda

na gelmiş, doğrudan satışlar göreceli olarak fiyatları düşür

müştüre 

Tüketici kredisi satış yönteminin geliştirilmesi, öde

me gücü sınırlı olan tüketicinin ihtiyaç duyduğu bir takım 

araç gereci almasına imkan hazırlarken, medası geçmiş olan

ları yenileriyle değiştirmelerine daha kaliteli ve daha ucuz 

malları uygun koşullarla edinmelerine ortam hazırlamıştır(26). 

1. TÜRKİYE 'DE TÜKETİM FİNANSMANININ Ş İRKETLERE YÜKÜ 

Genellikle şirketlere açılan krediler senet muka

bili kredidir. Görüldüğü gibi şerketler gereksiz bir finans

man yükü altındadır ve finansal kurum gibi, ihtisası olmayan 

bir dalda faaliyet göstermektedir. 

Sermaye piyasası kurulu denetime tabi şirketler uze

rinde yapılan bir çalışma, bu şirket~er için ortalama tah

silat süresinin l980'de 104 gün olduğunu, bu sürenin sürek

li bir gerileme ile 1984 yılında 76 güne düştüğünü göstermek

tedir. Bu tahsilat süresi şirketler üzerine yıllık satışın 

yaklaşık % 20' si tutarında finansman yükü yüklemektedir. 

Müşteri hesapları Türkiye'de önemli bir yekün tutmakta, bu 

finansman kısa vadeli banka kredilerinden sağlandığından 

cari ve likid oran düşmektedir. Türkiye'de döner varlıklar 

( 26) Ayhan YAVRUCU, "Sanayi Işletmeleri Yönünaen Tüketici, 
Kredileri", Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziran 
1~89, s.l6. 

- ------- ---------------------------
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içinde müşteri hesapları önemli bir oran tutuğundan stokla

rın döner varlıklar içinde palları düşük görülmektedir. 

Türkiye' de finansal kurumlar müşteri finansınanına 

yöneldikleri taktirde şirketler üzerinden önemli bir finans

man yükü kalkacaktır(27). 

(27) ERTUNA, s.7-8. 



İ k i n c i K ı s ı m 

SÖZLEŞMENİN İÇERİGİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

I. TÜKETİCİ KREDİSİNİN HUKUKİ NİTELİCÜ VE SÖZLEŞMENİN 

-.YAP ILMASI 

1. TÜKETİCİ KHEDİSİNİN HL~UKİ NİTELİGİ 

Tüketici kredisi sözleşmesi, özde BK'nun 306 hükUmle

ri ile düzenlenmiş olan bir karz(ödünç) sözleşmesidir. Tüke

tici kredisi sözleşmesi aynı zamanda, rızai ve kredi alanın 

faiz ödemesi söz konusu olduğunda (BK 307/II ve TK 3, 21/II) 

tam iki tarara borç yükleyen bir sözleşme olma özelliğini 

de gösterir. 

Ancak banKalar tarafından hazırlaı"lcm :;;özleşme örnek

lerinde, ~K'nın Konuwa ilişkin olan ve emredici nitelik arz 

etmeyen hükümlerina.en ayı'ılınarak, özel aüzen_ıemeler kabul 

edildiği görülmektedir. 

Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi açma sözleşmesin

den farklıdır. Kredi açma söz~eşmesi ile banka sözleşmesi 

ile, uanka, kredi alana belli bir limit çerçevesinue devam-
, 

lı olar~k kredi vermeyi üst~enir, alınan paranın ödenmesi 

ıle söz~eşme sona ermez, limit aahilinde para yeniden çeki

lip, yatırılabilir. Ayrıca, kredi alanın, krediyi çeşitli şe

killerde kullanma imkanıda (l.ı.mit :·'ahilinde nakit çekme, ak

redetif açılmasını, çeklerin ödenmesini, teminat mektubu ve

rilmesini talep gibi) vardır. Oysa tüketici kredisi, banka

lar tarafından hazırlanan sözleşmelerde de açıkça gösteri!-
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diği üzere, müşteriye bir defade ve nakten ödenerek kullan

dırılmakta ve banka ile kredi alan arasındaki ilişkilerde 

alınan kredinin taksi tlerle tamamen et fas ı üz eri.ue s on bul

maktadır. 

· 2. SÖZLEŞiıiENİN YAPILMASI 

Tüketici kredisi sözleşmesinin yapılmasında iki 

aşamada söz konusudur: İlk aşamada tüketici, banka tarafın

dan hazırlanarak şubelere dağıtılmış başvuru formunu doldu

rarak bankaya veren tüketicı, kendisinin kredi verilebilir

liğinin araştırılması hususunda bankaya oir icabta bulunmuş 

sayılır. Bankanın ou icabı kabulu ile uanka-tüketici arasın

da bir vekalet sözleşmesi kurulmuş olur. Banka kendisine yö

neltilen bu icabı red etme hakkına sahiptir. Ancak başvuru 

formlarını şubelerinde hazır bulundurarak sözleşme yapmaya 

hazır oldu@.nu hal.kadu;yaran banka, kendisine yapılan başvur~u 

kabul etmek ıstemiyorsa, ıyıniyet kuralları gereği, durum

dan derhal tüketiciyi haberdar etmelidir. 

Başvuru formlarında tüketiciden, kimliği, yaşı, aile

si, işi, malvarlığını, geliri, borçları, talep ettiği kredi 

miktarı, krediyi kullanma amacı, seçilen ödeme takvımi ve 

kefill.eri hakkında Dilgi istenmektedir. Bankalar tarafından 

hazır~anan tüketici kredisi sözleşmesi hükümlerine göre tü

ketici, bu sorulara verilen cevapların doğruluğunu kabul 

eder, ilerde cevapların doğru olmadığının anlaşalması halin

de bankanın, kredi kullandırmaklian vazgeçme ve kredi kullan

dırmışsa sözleşmeyi ı·eshederek borcun tarnamını muaccel kılma 

nakkı saklıdır. 



- 53 -

Banka tarafından yürütülen araştırmanın olumlu s onuç

lanması halinde ikinci aşamaya geçilir ve banka kredi söz

leşmesinin yapılması konusunda durumu tüketiciye iletir. Tü

ketici, bankanın sözıeşme yapma isteğini kabul edip etmemek

te serbesttir. Yapılan araştırmanın olumlu sonuç vermesi ha

~inde, tüketicinin kredi sözleşmesinin yapılmasını talep hak

kı ve bankanın da sözleşme yapma zorumluluğu vardır, aksi 

yolda bir davranış, başvuru formlarını şubelerinde hazır bu

lundurmak suretiyle bu 1·ormda aranan koşulları gerçekleşti

ren herkesle sözle~me yapmaya hızır oldugunu açıkıayan ban

ka bakımından doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırıl oluş

turur. İkinci aşama, tüketicinin, banKanın durumu Kabul etme

si, başka bir aeğ~şle hazırlanmış olan kredi sözleşmesini im

zalamasıyıa tamamlanır. 

II. TARAFLAR IN YÜKÜıvıLÜLD'KLERİ 

1. KnEDİ VERENIN YL~LÜLÜK~ERİ 

Kredi veren, krea.iyi kredi alana,-r;eslim etmekle yüküm

lüdür. Krea.i, doğrudan kredi alana verilebileceği gibi, kre

dı alanın talimatıyla bir üçuncu kişiye de ödenebilir. 

Kredinin, sözleşmeda aksine bir hüküm olmadıkça, söz

leşmenin kurulmasından sonra derhal ödenmesi gerekir. AKsi 

takdirde tüketici, yapacagı ihtaru.an sonra bankadan .DK 103 'e 

a.ayanaraK temerrüt faizı ve eğ~r varsa munzam zararının taz

minini a.e isteyebilir. Ayrıca, bankalar tarafından hazırla

nan kredi söz~eşmesi hükümleriBe göre tüketicınin oaşvuru 

:ı::·ormunda yanlış bilgi verildiğinin anlaşıldıgı hallerde Lanka, 

krediyi kullana.ırmaktan vazgeçehilir, aynı durum kredi Kul-
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~andırılaık~an sonra oaptanırsa, sözleşmeyi feshedip torcun 

tamamını muaccel kılabilir. Ancak bu yetkinin, kredi sözleş

ı.uesinin kurulmasında uirinci 0.ere;cede önemli olan hususlarda 

(örneğin mali duruma ilişkin olanlarda) yanlış bilgi verilme

si halinde kullanılması kabul edilmelidir. Aksi bir davranış 

IillC 2 'ye ters düşer. 

Sözleşmede öngörülen kredinin tam olarak, kredi alana 

verilmesi gerekir. 

2. KREDİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. Krediyi Kabul 

Tüketici kredisinde kredi alanın faiz ödemesi ge

rekli olduğundan, kredi veren, kredi konusu tutarın tesellüm 

olunmasını isternek hakkına sahiptir. Aksi halde kredi alan, 

borçlunun temerrüdü hükümlerine dayanarak temerrüt faizi ve 

tazminat isternek ya da sözleşmeyi İeshetmek yoluna gidebilir. 

B. Krediyi İade 

Tüketici, krediyi sözleşmede gösterilmiş vade

lerde ödenecek taksitlerle iade etmek zorundadır. Taksit va

deleri, kredi sözleşmesinde gösterilmiştir. Bu vadelerde öde

me yapılmaması halinde ayrıca ihtara gerek kalmadan temerrüt 

durumu ortaya çıkar. Bu durumda uygulanacak temerrüt faizi 

oranı, bankalar tarafından hazırlanan sözleşmelerde ayrıca 

hükme bağlanmış bulunmaktadır •• Taksit vadesinde ödeme yapıl

maması, borçluyu sadece o taksit için mütemerrit duruma sokar, 

bu durumda borcun kalan kısmı etkileıunez. Kalan kısım esas 

itibariyle muaccel hale de gelmez. Ancak bankalar tarafından 

hazırlanan bazı tüketici kredisi sözleşmelerinde "taksit pla-
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nı dahil herhangi iki taka1t vadesinde ödenınediği takdirde 

ödenmeyen son takside ait ödeme tarihinde herhangi bir ihta

ra gere:k kalmaksızın borcun tamamının muaccel olacağı"na iliş

kin hükümler bulunmaktadır. 

Taksitlerin vadesinde ödenmemesi halinde banka, kredi 

sözleşmesine dayanarak takipte bulunabileceği gibi, taksit 

vadelerine göre düzenlenmiş emre mv~rrer senetleride tahsil 

koyabilir. 

Kredi sözleşmesi hükümlerine göre taksit tutarları, 

anapara, faiz, vergi-fon kesintileri ve diğer masraflar dik

kate alınarak belirlenmektedir. Tüketici kredisi sözleşmesi 

banka ile tüketici arasında yapılacağından, ortada Dir tica

ri iş var demektir. Dolayısıyla karz sözleşmesi BK 307/II 

uyarınca faize tabidir. Halen uygulanmakta olan faiz oran

ları aylık% 5-%7,5 arasında değişmekte, bu oran yasal ke

sintilerle (BSMV gibi) % 6,38-8, 32'ye varmaktadır. Faiz, 

ödeme planına göre yapılacak anapara ödemelirinden kalan 

tutara (azalan bakiye sistemi) uygulanmaktadır. Tüketici Kre

disinde, cari hesap ilişkisi ve borçlu bakımından da da ge

nellikle bir, ticari iş söz konusu olmayacağından, bileşik 

faiz uygulanamaz. 

Kredi sözleşmesi, çoğunlukla kredi alanın yararına 

bir sözleşme olduğundan, sözleşmenin yapılmasıyla ilgili tüm 

masraflara da kredi alan katlanmaktadır. 

Bankadan sağlanan krediye dayanılarak girişilen satım 

sözleşmesi dolayısıyla sonradan satıcı-alıcı arasında çıka-
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cak uyuşmazlıklar, kural olarak bankayı ilgilendirmez. Ör

neğin bankaya ödemesi gereken tutardan ayıp nedeniyle indi

rim yapılmasını isteyemez. Kredi sözleşmesinde bu hususu 

açıkça öngören ve "kredi borçlusu ile mal ve hizmet sunan 

kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklardan veya malın ayıplı 

olması, teslim edilmemesi, hizmetin eksik yapılması veya ya

pılmamasından doğun uyuşmazlıklardan bankanın sorumlu olma

yacağı ve bu hallerin kredinin geri ödenmesine hiç bir etki

si olmayacağını 11 belirten nükümıeıe yer verilmektedir. 

Tüketici kredisinde faiz ödenmesi söz konusu olduğun

dan, kredi alan kural olarak taksit vadelerini beklemeden 

bakiye Uorcunu bir defada ödemek suretiyle :::ıözleşmeyi l::lOna 

erdirmek hakkına sahip değildı:ı:-. Bazı kredi sözleşmelerinde, 

bankanın, kredi alanın erken ödeme talebini kabul veya red 

konusunda serbest olduğunu belirten kayıtlar bulunmaktadır( 28.). 

III. UYGULilinADA KARŞILAŞILAN ÖZEL DURü~LAR 

Bazı durumlarda tüketici kredisini veren kurumla satı

cı firmanın işbirliği içinde hareket etmeleri sözkonusudur. 

Nitekim gazetelerde, bazı bankalar ile satıcı firmaların iş

birliği içinlie hazırlaüıkları otomobil satışı .kampanyalarına 

ait ilanların yer aldığı görülmektedir. Bu ilanlarda satıcı 

firmanın tüketici kredisini alıcı adına derhal ve daha uygun 

(28) Prof.Dr.Sabih ARKAN, "Tüketici Kredisi ve Uygulaması", 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Ayrı Bası, C.XV, S.l, 
Haziran 1989, s.27-36. 
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koşullarla alacağı ya da tüketeceği kredisinin bankadan 

sağlanmış olduğu yolunda kayıtlar bulunmaktadır(29). 

Kredi kurumunun, satıcı firmalarla işbiriiği içinde 

a çacakiarı bu tür kredileri ,şimdiye kadar incelediğimiz tü-
. ' 

ketici kredilerinden farklılık göstermektedir. 

Bazı durumlarda, alıcıya kredi sağlanması satıcı ka

nalıyla olmakta, alıcı doğrudan Kredi kurumuna başvurmakta, 

ancak kredi kurumunun açacağı krediden sadece belli bir veya 

lıir grup satıcıdan mal satın alınması koşuluyla yararlanma

sı mümkün olmak1iadır( 30). 

IV. TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

tzünümüzde tüketici kre.Jisinin yaygın bir ş ekilde kulla

nılmaya başlanmas2yla birlikte, tüketiciierin korunması ko

nusu ia gündemde ağırlık kazanmıştır, 

uerçek kişilere yönelik tüketici Yxedilerinin uygula

mada uygun f'iyat, kolaylık, sürat, yaygınlık ve gızlilik 

gibi esaslaruan ayrıL11aması için uir çok ülke yasal düzenle

meler getirmiştir. 

' Bu amaçla dünyada uygulanmaya başlanan ilk önlem tü-

keticilerin bilgılendirilmesi çalışmaları olmuştur. ~üketici 

kredisi piyasalarının yeterince şefi.af olmaması nedeniyle or

taya çıkan ~üketicilerin rekiamiarla yanlış yönlendirilmeleri/ 

(29) Milpa-TÖ.oANK(Iılilliyet,l9.6.198~);Hürpa-Garanti .oankası 
(Hürriyet,3.8.1989);Sabah ~azarlama-TürKbank(Milliyet, 
15.9.19o9)~ Bu tür kampanyalar& ilişKin ilgili firmalar
dan bilgi ıstenmiştir, sözlü bir takım açıklamalardışında 
ayrıntılı bilgi alınamamıştır. 

(30) Kredi kurum~arı, satıcı firmalardan, kredi tutarının %1-4 
arasında hizmet KOmisyonu tahsil etmektedir. 

-----~-- _______________________________ ___j 
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krediye uygulanacak gerçek faiz oranlarının ve diğer ek mas

rafların krediyi veren .Kurumca yeterince açık bir ı;> ekilde 

belir~ilmemesi gibi konularda sık sık sorunlarla karşılaşma

ya başlanmıştır. Sorun yaratan bir başka konuda, ki. edi vere

nin risk karşısında kendisini daha iyi bir korumaya almak 

için borçlunun daha az korudugu sözieşmeler yapmasıdır. 

Tüketiciıer kredi sözıeşmesi yapılmadan önce ya da 

yapıldığı zaman veya yapıldıktan sonra sorunlarLa karşıla

ş ab ilir ler. 

Pek çok ülkede cınsiyete, evlilik statüsüne, ırk, 

renk ayrımına bakılınaksızın Kredi verilirken, her~ese eşit 

olanaK tanıma, dolayısıyla da tüketici kredisine serbestçe 

ulaşma kavramları gelişerek ağırıık kaz~~ıştır. Ornegin, 

ABD'de Eşi~ Fırsatlar Yasası (Eqal 0pportunitJ Act) ve 

lngıltere'de Tüketici Kredisi Yasası (Con~umer vre~it Act) 
' 

tt~edi vermede .ıı:.işiler arasında herhangi öir ayırım yapılma-

sını engel~eyen yasal düzenlemeler getirilwiştir. 

Çeşitli ulkelero.e yapıla.: uygulamalarda, kredinin as

gari dönme miktarları, azami ödeme süresi ve toplam kredi 

limitleri devlet tarafından belirlenmektedir. Bazı ülkeler

de ise, devlet, tüketici kredisi vermek isteyen finansal ku

ruıuşların bir lisans almalarını şart koşmaktadır. Örneğin, 

İngiltere'de Director General of Fair Tradin'in finansal 

kuruluşlara tüketici kredileri kullanuırılma hakkını tanı

yan iki tür lisans verme yetkisi vardır. Bunlardan birinci

si, tek bir kişiye veya ortaklıklara verilen ve on yıl için 

geçerli olan "Standart Lisans"tır. Kredi simsarlığı, kredi 
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düzenleme, kredi danışmanlığı ve borç toplama gibi alanlar

da faaliyet gösterme izni veren"grup lisansı" nın geçerlili

ğiiçin süre belirtilmemiştir. Grup lisansı, dernek gibi ku

rumların kredi verme faal:i;ytlerinde bulunmalarına olanak 

tanır,31). 

Tüketicilerin kredi işlemi ile üstlendikleri ödeme 

miktarı, faiz oranı ve diğer ek masrafları ayrıntılı o1arak 

bilmeleri gereklidir. Bu konuda etkili yollardan biri de rek

lamlardır. Reklamlar, tüketici piyasası.-ın şeffaflaşmasını 

sağlayarak kredi veren kuruluşlar arasındaki rekabetin geliş

mesine de katkıda bvlunur. Bu nedenle reklamların, t~~etici

nin yanılmasına meydan vermeyen ve yeterli derecede bilgi 

sağlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Eğer kredi maliye

ti birden çok unsurdan oluşuyarsa :nakit fiyattan, kredinin 

gerçek maliyetinden, geri ödeme vadelerinden, kredi limitin

den, teminat gerekip gerekmediğinden ve eber var ise kişi

lerle ilgili kategori sınırlamalarından reklam etkinliklerin

de ~er verilmelidir. 

Günümvzde reklamlarında etsisiyle tüketiciler, aldık

ları malın riyat ve faydasına önem vermeksizin bilinçsizce 

kredi kullanabilmektedir. Gereksiz kredi alımını engellemek 

ve tüketiciyi aşırı borç yükünden korumak için yapılan bir 

başka uygulamada tüketiciye kredi sözleşmesinin yapıldığı 

(31) The Economist, "Credit Cards, Cash and Travel Youchers 
in Europe", September 1987, s.21. 
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tarihten sonra belirli bir süre (genellikle bir hafta) be

lirlenmesinde alıcıya yeterince uzun düşünme süresinin ve

rilmesi yanınaa, satışların bu süreden olumsuz yönde etkilen

memesi husu~u da dikkate alınmaktadır. 

Bazı ülkelerde kredi ile mal ve hizmet alımında, sa

tıcı ile alıcı anlaştıktan sonra kredi satıcıya verilmekte 

ve satıcıda malı alıcıya sağlamaktadır. Böyle durumlarda 

finansal kuruluş, satıcı ile beraber çalıştığı halde sağla

nan mal ve hizmetlerin kalitesinden sorumlu olmamaktadır. 

Zaman zaman satıcılar krediyi temin ettikten sonra malların 

uygun kalitede ve zamanın da alıcıya ~eslimi konusunda ye

terince dikkatli davranmamakta, hatta bazen mal teslimini 

dahi yapmaktadırlar. Ancak tüketici, krediyi veren kuruluşa 

karşı yükümlülüğünü yerine geti~mek zorunaa kalmaktadır. 

Tüketicilerin böyle duru .. lar karşısında korunmalarını sağ

lamak amacıyla birçok ülkede çeşitli çczü~ yolları önerilip 

uygulanmaktadır. ABD'de olduğu gibi, eğer krediyi verenle 

satcı arasında ortak bir sorumluluk varsa ve satıcı sözleş

me yükümLülüklerini yerine getirmiyorsa, krediyi veren kuru

luş mal satın alımında tüketiciye karşı sorumlu olmaktadır 
' 

Bir başKa yol ise~ satış ve kredi anlaşmaları arasında bir 

bağıntı olduğu durumlarda, kredi sözleşmesinin satış sözmeş

mesi tamamlanana Kadar etKisini gös~ermemesidir. Böyle du

rumlarda, satılau. l!k .. lın • ipariş koşullarına uygun olarak tes

lim edilmesiyle satış anlaşmasının tamamlanmasından sonra tü

keticinin kredi sözleşmesinin bağlayıcı nitelik kazanması söz 

konusudur. 
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~üketicilerin korunması açısından kredi sözleşme hü

kümleri, tüketiciye gerçek yükümlülükleri ve krediyi veren 

kuruluş karşısındaki yasal durumu hakkında kesin bilgileri 

içermelidir. Mal ve hizmetlerin satın alımınıda tüketici kre

disi sözleşmesinde şu noktalara yer verilmelidir. 

- Tarafların isim ve adresleri, imzaları ve krediyi 

veren kuruluşun lisans numaraları, 

Eğer mümkün ıse satıcı ile krediyi veren kuruluş 

arasındaki bağın belirtilmesi, 

Malın veya hizmetin tanımı, 

Malın peşin fiyatı ve kredi müşterisiyle nakit öde

me yapan müşteriye uygulanan Koşulların farkı, 

- Kredinin gerçek maliyeti(faiz oranı, sözleşme düzen-

leme ücreti, idari masraflar, kredi sigortası pri i 

vb). 

Kredinin yıllık efektif maliyeti, 

Geri ödeme koşulları(miktar ve sıklık dahil olmak 

üzere), 

- Tüketicinin sözleşmeyi sona erdirmedeki hakları ve 

erken gerj, ödeme ıı.akları, 

Azami kr·edi limi ti ve teminat isteyip is-c ernediğine 

ilişkin açıklamalar. 

Bun.Lara ek olarak, sözleşmelerde yanıltıcı ve tüketiciler 

arasında ayırım yapıcı hükümler yer almamalıdır. 
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Tüketici kredisi kullananların korunmasında etkili 

yöntemlerin değerleri şöyle özetlenebilir. 

- Tüketici kredisi sağlayan mali kurumların gözeti

minin yapılması, 

- Bu kuruluşların uymaları gereken kurallara uşmadık

ları zaman lisanslarının geri alınması, 

- Tüketieileri koruyan yasal düzenlernelerin de etkin 

bir oiçimde uygulanması, 

Tüketicinin egitiminin sağlanması yoluyla özellik

le düşük gelir grubundaki tüketicilerin aşırı borç 

yükü altına girmelerinin engellenmesi(32). 

1. TtiKETİCİ .l!'İNANSM.ANININ TÜKE'fİCİYE YÜKÜ 

Hane nalkından mevduat yoluyla elde edilen t:aynak

lar şikke tilere kredi olarak aktarılmakta, bu krediler i3.reti

ci şirket, dagıtım şirKeti ve bayi kanalından geçerek tüke

~iciye borç olarak verilmek~edir. 

Tüke~ici kredileri tüketiciıeri dalaylı yalıardan 

ulaştığından tüketici tinansma..."lının maliyeti yüksektir. 1985 

yılında yapı,lan incelemeler bu maliyetin çıplak olarak % 85 

dolaylarında olduğunu göstermektedir • Liste fiyatlarında 

tenzilat yaptırabildiği aüşünülürse, gerçek maliyet daha da 

yüksektir. İyi ışleyen !·inans pazarlarında maliyet enr·lasyo

nun ueş-altı puan üstünae gerçekleşebilir. 

(32) ALPERGİN, s.l5-16. 
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1963 yılı sonu i tibariyle ABD'de hane halkı mali sek

töre 6.057.5 milyar dolar kaynak sağlamakta, aynı andal.975.7 

wilyar dolar borçlu bulunmaktadır. Eöylece hane halkının ma

li sektöre sağladığı net kaynak 4.081.8 milyar dolardır. Gö

rüldüğü g~bi hane halKı direkt olarak wali sektöre sağladığı 

kaynağın üç~e birini kulıanabilmektedir. 1984 yılı sonunda 

~icari banKaların toplam kı:· edilerinin % 19.4 •ü hane halkına 

tüketim I·inansmanı için açılan kredilerdir( 33). 

(33) ERTUNA, s.8. 



Üçüncü Bölüm 

Tt..ı'RKİYE 'DE TtJKETİCİ KREDiLERİ uYGULAMALARI VE 

AL INl1lA S I GEREKEN ÖNLEMLER 

B i r ı n c i K ı s ı m 

•I•ÜRKİYE 'DE !rÜKETİCİ KREDİLERİ UYGULAMALARI 

I. TÜKETİCİ KRED.İS:tNİN UYGtJLANMASINDA Gi:.CİID:11ENİN Ir.J:illENLERİ 

Tüketici kredileri aslında başlanınasında geç Kalınmış bir 

uygulamadır. Anca'!{ üu işlemi yapan banKaların, umulandan 

çok daha kısa bir sürede sistemin yaygınlaşmasını saglamala

rı sevinuiricidir,34). 

Bankalarca bug~e kadar bu şekilde yaygın uir kredi 

~ürünün tüke~iciye sunulmasının başlıca nedeni yeterli alt 

yapısının oluşmamasıdır. Engelleruen en önemlisi Bankalar 

Kanununun tacir olmayanlara verileceK kredilerde getirdiği 

sınırlamalaruır. Protesto kayıtları dışında talep sahiple

rinin kredi değer.Lili.ğini sapliamaya yarayacak bilgi banka

sının olmayışı kredi riskinin başlangıçta belirsizliğine yol 

açmana, yasal takip sürecinin masraflı olması ve uzun zaman 

(34) SESLİOGLU, s.9. 
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alması, öte yandan kredi riskini sigortalayan bir sistemin 

mevcut olmayışı ve geniş bir kitlenin sosyal güvenlik kap

samında olmayışı veya kredi riskini sigorta sistemi ile te

minat altına alacak hukuki düzeniemelerin olmayışı, bankala

rın tüketici kredilerine uzun yıllar ilgi duymamaları sonu

cunu getirmiştir. 

Son yıllarda belirtilen alt yapı eksik~iklerinde her

hangi bir gelişme olmamıştır • .ouna rağmen çok şubeli bir çok 

banka uüyük rek~amlarla tüketici kredilerine yönelmiş, hatta 

oazı bankaların en üst yöneticileri hedeflerinin toplam kre

di portföyünün ::ı·arısını tüketici kredisi olarak tahsis etmek 

oldugunu ifade etmişlerdir. 

ı. BU DEGİŞİltiİN NEDEN.l.JERİ h"'ELERDİR 

a) -..:üksek f'aiz politikaları nedeniyle kredibilite

si yüksek firmalar özkaynağa yönelmiş kreai talebi azalmış

tır. 

b) Kredi talepleri daha çok 2. ve 3. kalitede fir

malardan 0elmek~e, dolayısıyla kredi riski artmak~adır. 

c) 1988/ Eylül ayındaki faiz şoku banKalarda büyük 

fonların oluşmasıila neden olmuş, bu ı onlar kısa süreU.e pla

se edilememiştir. 

d) Kredibilitesi yüksek ıirmalar ilan edilen faizler

le kredi kullanamamakta 
1
bu firmalara tercilıli Iaizler uy

gulanmakta veya düşük ıaiz~e spot Kredi verilmektedir. 

e) Tüketici kredilerinde, ~üketicinin Iaiz pazarlık 

gücü yok tur ve genelde hemen "tüm bankaların tüketici kredi 
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faizleri uygulanabilir kredi faizlerinin üstündedir(35). 

Sözünü ettiğimiz bu sorunlar bankaların portföylerin

de fon birikimine neden olmuştur. Dolayısıyla bankaları bu 

kredi türüne yöneltmiş, doğrudan gerçek Kişiye ulaşabilen 

bir ~gulama oaşlatılmıştır(36). 

II. TÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİLERİ UYGULAMALARI 

Türkiye 'de yakın bir zamana kadar tük,eticinin satın alma 

gücünü artıran ve kolaylaştıran tek mekanizma firmaların 

kredilendirme veya bir başka anlatımla taksit~endirme yönte

miyle yaptıkları uygulama idi. Bu mekanizmanın alacakların 

takibindeki zorluk mekanizmanın sistematiklikten u~ak olması 

gıbi önem~i sakıncası nedeniy~e günümüzde terk edilmeye yüz 

tuttu6u açık bir şekilde gözlenmektedir. 

1989'da ülkemizde 12 banka tüketici kredisi vermekteydi. 

1990 sonunda tüketici kredisi uygulamasına girmiş banka sayı

sının 19'a ulaşmıştır. Kredi kartı uygu~aması da aynı uüzey

de seyretmektedir. Aralık 1989 sonu itibariyle veriler tü

ketici kredi hacminin bankacılık sektöründe 540 milyar lira

ya çıktıgını ortaya koymaktadır. 1990 yılında kredi kartıy-, 

la Kullandırı~an kredi dahil olmak üzere tüketici kredisinin 

1 trilyonu geçeceğini ve kredi kullanan kişilerin sayısının 

da yine 500 bini aşacağını tahmin edilmek~edir. 

Türkiye Bankalar Birligi tarafından yapılan hesaplara 

v~ elde edilen v~rilere göre 31 AraLık 1989 tarihi itibariy-

(35) oGuZTÜRK, s.13. 
(36) Ahmet :LÜZÜN, "Türkiye•de Tüketici Kredileri Uygulamaları", 

Para ve Sermaye Piyasası ~ergisi, Haziran 1989, s.l7. 
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le bankacılık sektörü toplam 200 bir kişiye 540 milyar lira

lık bir kaynağı tüketici kredisi biçiminüe aktarmış~ır. Tü

ketici kredilerinin mal ve hizmet gruplarına dağılımına ba

kılınca en büyük payı % 46 ile otomobil sektörünün aldığı 

görülmektedir. Tüketici kredisi pastasından ikinci en büyük 

dilimin de % 15,1 ile beyaz işya ile elektrik v elektronik 

eşya sektörüne yöneldiği görülmüştür. Konut sektörüne ayrı-

lan tüketici kredisi miktarının toplam içinde % 7.7, ev 

eşyaları içinde % 8. 7 bir oran düzeyinde gerçekleştiği göz

lenmiştir. l:iiesleki aı:ıaçlarla kulJ.anılan tüketici kredisi mik

tarının 5~ 1.3, eğitim için% 0.6, tatil ıçinde ''fo 0.4 gibi 

oldukça düşük düzeylerde kaldığı verilerle açıklanmaktadır(37). 

Tüketici kredılerinin mes~ek gruplarına göre dağılımı

na bakılınca en büyük payı 7o 58 ile iş çi ve memur kes iminin 

aldığını görmekteyiz. İkinci sırada ise % ı~ ile eğitim gö

revlileri yer almaktadır.Sırası ile % ll ile seroest mes~ek 

sahipleri, 7" 10 ile yönetici kesim, 7S 6 ile emek~iler ve %3 

ıle de esnai· ve tüccarlar yer aloaktadır(3B) • 

.i. üketici "'~red ilerinde mal ve hizmet gruplarına dağı

lL'nında ~~ 4b lık i.Jay ile otomobil kredisi ilk sırada yer al

maktadır. Tüketici kredisi fiyatı diğer dayanıklı ııi.L1.cetim 

ı.uallarının oldukça üstünu.e olan otomobil ıçin ayrı bir onem 

arzetmek~ed~r. Tü.rkiye 'de otomobil J..iyatları pe~ in odeme 

gücü sınırlı ola.-rı ücretli kesim .ı.çin olduk'ia yüksekı;ir. Oto-

(3·1) P~nar AYAROGLU, "Tüketicinin ..:inansmanı-ri.iski Tabana ·:ı:ay
~" BanKacılar I, Türkiye .öan.Kalar Bıriiğı Yayını, Nisan 
199o, ::3 .sı. 

( 38) Meral .DEK.İRO ... LU, "Fer.:...i Kredi Uy0ulama.:;:;::ı.nda Yenilikler", 
Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziran 1989, s.25. 
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Otomobil kredisi ile bu kesime otomobil satmak amaçlanmakta

dır. Müşteni açısından otomobil kredisi ile otomobil almanın 

en büyük avantajı KDV ve ek taşıt Alım vergisinin normal kre

dili satışıara göre aaha az miktarda ödenmesidir. Bilindiği 

gibi otomobilin perakende satış fiyatı üzerinden ~ 15 KDV ve 

% 12 ek Taşıt Alım Vergisi ödenmektedir. Normalde pazarlama 

şirketleri tarafından yapılan kredili satış~arda otomobil fi

yatına ilave edilen faiz ile birlikte oluşan meblağ üzerinden 

veroi alınmaktadır. otomobil kredisi ile yapılan satışlarda 

ise faiz tutarı için vergi ödenmekten kurtulunmaktadır. 

bu anlamda tüketiciye peşin para avantajıyla kredili 

satış imkanı sunulmuş olmaktadır. Bundan başka normal kredi

li satışlarda uwguıanan mülkiyeti muhafaza bu sistemde yok

tur. Dolayısıyla tüketici istediği anda otomobilini satabi

lir. 

Bugün ülkemizdeki kredili satış talebi ve kredili meb

lağları henüz otomobil pazarlama şirketlerinin finans güçle

rini aşacak derecede değildir • ..l:'akat zamanla talep artacak 

ve kredi limitleri yükselecek olursa bu bakımdan da büyük 

fınans kuru~uşlarının kredili otomobil satışına girişınesi

nın otomobil sektörüne destek vereceği düşünülebilir. Ayrı

ca, bankaların bugün en küçük ilçelerde bile şüpheleri oldu

ğu dikkate alınırsa yetkili şube sayılarının artması halin

de olayın tüketiciye ulaşma bakımından da yararlı olacağı 

söylenebilir. Sistemin Türkiye'de yeni olduğu gözönüne alı

nınca satışların zaman içinde daha artması beklenilmektedir. 
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Yüksek miktar da talep bulunan otomobil kredisi olayına, pe

şin satışları artıracak ve talebi canlandıracak bir ~istem 

gözüyle bakılmaktadır. 

Ülkemizde, tüketici krediler~le ilgili yasal düzen

ıemelerin eksikliği nedeniyle, bankalar tüketicilerin eğitim, 

konut,otomobil ve tüketim mallarıyla ilgili finansman ıhti

yaçlarını karşılamada kendi iç düzenlerini uygulamaktadır(39). 

Günümüzde tüketici kredileri, bazı bankalarda satın 

alınacak malla ilgili sınırlamalar olmadan, kişinin herhan-

gi bir ihtiyacını karşılamak için tioğrudan nakit kredi olarak 

verilmektedir. Öte yandan, mal ve hizmet rinansmanı konusun

da belli bazı bankalar, ilk aşamada ağırlıkla otomobil finans

ınanına yönelik kredi uyg~lamalarına başlamışlardır. Daha son

raları tüketici kredisi pazarına giren bankalar, tüketiciyi 

belirli sektör mal~arının finansınanına yöneL~işlerair. Bun

ların arasında buzdolabı, çamaşır, bulaşik, dikiş makinala

rı, televizyon, video, halı, mobilya, mefruşat gibi dayanık

lı tüketim mal~arı, eğitim, sağlık, dinlence türünde hizmet

ler, konut alımı veya Konut kadilat işleri sayılabilir. Daha 

~onraki aşam~larda özellikle bazı gazetelerin pazar~ama şir

ket~eriyle anlaşma yaparak, sözkonusu fırmaların düzenleye

ceği satış Kampanyalarındaki alıcıların banKa tüketici kre

dileriyle finanse edilmesine yönelinmiştir(40). 

(39) ~LPERGİN, s.l7. · 
(40) Ismet ALYER, "Vakıfbank'ta Kredi Atağı", Para ve .::ıerma-

ye Piyasası Dergisi, Haziran l9ö9, s.6. 
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Tüketici kı·edilerinde, baııKacıların yöneldiğı hedef 

kı tle orta ve üs-~ düzeyde gelir elde eden iJ.cretii, emekli ve 

serbest meslek sahipleridir. Dankalar sahip oiınacak mal 

ve hizmetlerin karşılığınüa verec~kleri krediyi doğrudan na

kit olarak müşı;erilerine ödeyebildikleri gibi, satıcı t·ir

wayla anlaşwa sağlandıgı takdirde fatura karşılığı iirmaya 

da üdeme yapabilmektedir. Banka müşteri yerine satıcı ~ir

maya ödeme ~aptığı ı;akdira.e en az % 3 oranında firmadan hiz

met komisyonu tah8il edebilmektedir(4l). 

Ülkemizdeki ı;üketici piyasasına yönelik ralliyetler

de hem yasal hem de v.ygu..Lama açısından bir stan<iara.izasyon 

henüz ~ağlanamamış~ır. Yasalarımızda tüketici kredisi u.ygu

..ı..amalarıyla ..ı..lgili bir mevzuat henüz oluşturulmamıştır. Ör

neğin kredi kartı çıkaran bir Kurum ile mal satan veya hiz

met sunan ticari işletme arasına.aki veya K.ı·edi .rcar~ı kuru

mu ile kart hamili arasındaki hukuki ilişkilerin açık olma

ması, bu alandaki en ciddi sorunu ortaya çıkarmaktadır. Ay

nı şekilde, harcama belgesinin Kıymetli evrak kabul edilme

yişi, belgenin alacağın takibinde kullanılmasında sorunla

ra neden olmaktadır. Bugün dünyanın birçok yerinde tüketi-, 

ci kredisi uYgulamalarıyla ilgili,yasal düzenlemeler getiri

liyor, tarafların hak ve sorumlulukları ve yasal konumları 

açıklığa kavuşturulmaktadır. 

(41) Belhi SARI, "Yeni Bir Hizmet Bankamızda Tüketici Kre
~", İş Dergisi, S.275, Eylül 1989, s.23. 
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Ülkemizde de bu uygulamalarda karşılaşılan sorunlara 

çözüm bulmak amacıyla, Türkiye Bankal~~ birliğinin öncülü

ğünde, 13 Bankanın katılımıyla bir şirket kurulmuştur. Ban

kalararası Kart Merkezi A.ş. (BKM A.Ş.) denilen bu şirke

tin amacı, bankalararasındaki ~akas ve provizyon işlemleri

ni ve uluslararası kredi kar~ı kurulu~ları ile iletişimi 

daha güvenli, daha süratli ve daha az bir maliyetle tek bir 

merkezden yürütmek, ayrıca sistemin iyileştirilmesi açısın

dan mevcut ve muhtemel imkanları araştırmak ve değerlendirmek, 

sahtekarlığı önleyici terbirler almak ve birleşik uyarı lis

tesi hazırlamak şirketin görevleri arasındadır. Bankaların 

beklentisi bu kurulu~un eksik olan standardizasyonu sağla

ması ve yasal bo~lukların giderilmesinde itici güç olarak 

çalışması yönündedir. 

Bankalar birliği, Türkiye de bir bilgi bankasının ku

rulmasının yarru~lı olup olmayacağı, kurulursa ne tür bir 

yaklaşım içinde olması gerektiği konularında araştırmalar 

yapmaktadır. Ayrıca yasal olarak bilgi bankasının kurulma

sı için mevzuatta yapılması gereken değişiklikler de ince

leniyor. Bugün için risk santralizasyonu, yasayla Merkez 

Barıkas ı' nın görevler i aras ında oul unmakt ad. ır. Ancak Ir. erk ez 

Bankası 50 milyonun altındaki kredilerin sa."ltralizasyonunu 

yapmadığı ve tüketici kredisiyle ilgili yasal bir düzenleme 

olmadığı için sistemde tüketicilerin performanslarını ölçe

bilecek bir risk merkezi mevcut değil böyle bir merkezin 

oluşturulması yasal düzenlemelerle mümkündür. 
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Halen tüketici kredisi sistemini uygulanmakta olan 

bankalar, zaman içinde tüketici kredisinin zorunlu bir hale 

geleceğini ifade ederek Türkiye'de tüketici kredi sistemi

nin sağlıklı biçimde gelişebilmesi için bu konuda gerek li 

önlemlerin alınması gerektiği üzerinde durulmaktadır. 

Tüketici kredisi veren tüm banka ve mali kuruluşların 

gizlilik kurallarına ~gun olarak bu toplanan bilgilerin Kul

lanıma açıldığını ileri süren ilgililer, böylece kişiye ltü

keticiye) kredi verirken kredi değerliliği analizinin tam 

bilgiyle ve süratle yapılabilecektir. 

Bu arada tüketici kredisi veren bankaların çalışma

larında çeşitli farklılıklar görülmektedir. Öncelikle ban

kaların faiz oran~arında hesaplamada kullandıkıarı hesapla

ma biçimlerinin farklılığı faiz oranlarına göre bir kıyasla

ma ;yapmayı imkansızlaştırr;ıaktadır. Aniütüs formülü, birle-

ş ik faiz formülü ve azalan bakiyeler gibi I aiz hesaplama 

formülleriyle belirienen faizlerde yıllık aynı faiz oranı 

uygulansa bile ödenecek reklamlar farKlı çıkmaktadır. 

Öte yandan ~üketici kredisinde yararlandırıldıkları 

i.Jireyler için aradıkları şartlarda da değışik uygulamaları . 
bulunan bankaların bir kısmı Genel Müdürlük bazında yetkili

kılınırken bir kısım bankalar ise bu konuda müşteri seçimini 

şubelerin insiyatifine bırakılmaktadır. Yine bir bankanın 

uygulad ğı belge ve form dolaurmaksızın mevduat sahibi kre

di kartı sahibi kişilere yöue..l.ık verdiği kart kredisi tama

men şubelerinin değerlendirmesi sistemi uygulamaktadır. 



BANKA ADI TÜKETİCİ KREDİSİNİN ADI VERGİ VE FONLAR I~RİÇ KREDİNİN KAÇ KİŞİYE 

Yapı Kredi Ban- Ferdi Kredi 

kas ı Otomobil Kredisi 

Pamukbank Bizim Kredi 

Türkiye İş Tüketici Kredisi 
Bankası 

Vakıfbank ~aksitli Ihtiyaç Kredisi 

Otomobil Kredisi 

Halk bank as ı Halk Kredisi utomobil Kredisi 

Garanti Bankası utomobil Kredisi ve Tarım Araçları Kr. 

Emlak Bankası Tüketici Kredisi 

TUBANK Taksitli Hireysel,Otomobil ve Konut Kr. 
-

T.c. Ziraat Ban Destek Kredisi 

Akbank Karı; Kredisi~AK KHEDİ 

Bankalar faiz nesaplarında üç değişik formül kredi 
ı. Anıütüs formülü 
2 • ..l:iirleı:;;ik t·aiz formülü 
3. Azalan bakiyeler sisı;emi 

YILLIK FAİZİ vERİLDİGİ 

% 84 

% 72 
65.000 

'to 51 66.000 

% 94 5.000 

% 95.11 

% 60 
3'i .ooo 

% 72 32.736 

% 71 2.500 

% 72 8.150 

l" 75 

-~ B5 . ____ . 40.000_ 

Bu üç sistemde ~ıllık ayni faiz oranı uygulansa bile ödene~ek rakrunlar farklı çıkıyor. 

-J 
w 
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Bunu sakıncalı bulan bankalar ise bu uygulamayı .uatalı bulduk

larını telirtmektedirler(42). 

1üketici Kredilerinin vadei.eri beş ;ı ıl ve daha uzun ola-

bilmektedir. 5 yıl sadece bir tek banka tarafından uygulanmak

tadır. Bu kredi türü daha çok konut alımına yönelik kredi tür

lerinde görülmektedir. Genelde kredinin vadesi asgari üç ay

dan başlamak kaydıyla verilmekte, mesken alımında en fazla 36 

ay, otomobil alımında en fazla 24 ay, diğer mal alımı ve eği

tim için en fazla 12 ay olmak üzere müşterinin talebine göre 

belirlenmektedir. 

Faiz oranı çeşitli bankalardan aylık 5.75 ile 7.5 ara

sında değişmekte, yasal kesintilerle (ıacDF ve BSidV) bu oran 

6.382 ile 8.325'e mal olmaktadır. Krediden düzenli ve yeter

li geliri olan herkes yararlanabilir. Kredi miktarının tesbi

tinde zorunlu giderler çıktıktan sonra kalan aylık net gelirin 

taksit tutarlarını karşılaması koşulu ararunaktadır(43). 

Tüketici kredisi gerek teminatlı gerekse teminatsız 

olarak verilmektedir. Teminatlı ~etici kredilerinde, kredi 

sağlayan finansman kuruluşu, kredinin geri ödenmemesi riski

ne karşılık, borçlunun nakte çevrilebilecek bir ve birden faz

la aktifi üzerinde teminat tesis etmektedir. Bu tür tüketici 

(42) Akın KOZANOOLU, "Tüketici Kredisin:in Gelişmesi Sürüyor", 
TÜKETİCİ FİNANSMANI, Bankalar I (Özel Bölüm), Nisan 1990, 

' s.56. 
(43) oGOZTÜRK, s.13. 
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kredileri genellikle otomobil alımlarında söz konusu olmakta 

ise de, fiyatı yüksek dayanıklı tüketim mallarında da yaygın 

kullanım alanı bulmaktadır. Teminatsız ve taksitle geri öde

meli tüketici kredilerinde ise, kredinin geri ödenmemesi ha

linde kredi kuruluşunun borçlunun aktifleri üzerinde bir ala

cak hakkı söz konusu değildir. Bu tip krediler genellikle tü

keticilerin küçük montanlı ve nispeten kısa vadeli finansman 

gereksinimlerini karşılamaya ~önelik bulunmaktadır. 

Bu durum ticari bankalar için yeni bir plasman olanağı 

yaratmıştır. Bu meyanda tüketilli kredileri "faizsiz bankacılık" 

yapan özel finans kururnlarının da ilgisini çekmiştir. Tüketi· 

ci kredisi konusunda da faizsiz bankacılık uygulamasını esas 

alan bu kurumların faiz yerine enflasyona endeksli k~ marjları 

uygulayacakları anlaşılmaktadır(44). 

Gerçek kişilere yönelik bu hizmetin uygulamaya yönelik 

esasları şöyledir. 

- Uygun fiyat 

- Kolaylık 

- Sürat 

Gizl·ilik 

- Yaygınlık(45h1 

( 44) Ahmet N. İMRE, "Tüketici Kredileri", PARA VE SERiıi.AYE 
PİYASASI DERGİSİ, Haziran ~989, s.l5. 

(45) TÜZÜN, s.17. 
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Tüketici kredisi uygulamasının yaygınlık ve etkinlik 

kazanmasında finansman kuruluşlarına olduğu kadar, üretici 

ve pazarlayıcı kuruıuşlara da önemli görevler düşmektedir. 

Bu kuruluşların tüketici kredisi sağlayan finansman kurum

ları ile koordinasyon içerisinde üretim ve pazarlama poli

tikaları izlemeleri bir yandan söz konusu finansman türü

ne yaygınlık kazandırırken, diğer taraftan ekonomide genel 

faaliyet hacminin genişlemesini sağlayıcı etki yaratacak

tır(46). 

Gerek müşteri, gerekse satıc_ açısından yararlı olan 

tüketici kredisi sistemi yine daha etkin hale getirebilmek 

için istihbarat aşaması ve formalitelerin daha kısa zamanda 

gerçekleştirilmesi ve kesin onay süresinin kısaltılması ba

kımından insiyatifin yetkili şubelere bırakılması, genellik

le kredilerin geri ödenebilirliği konusunda tereddütlü ve do

layısıyla çekingen oldukları gözlenen yetkili banka §ube

lerinin e ği ti!ni ve ;;r etKili şube sayısının artırılması fay

dalı olacaktır. Kredi ı·aizlerinin daha düşük oranlarda ;ger

çekleşmesi halinde daha geniş bir m ii'_? teri ki tl es ine hi tap et

mek mümkün olacaktır(47). 

III. TtffiKİYE.'DEKİ üYGULAIIIAlıARI DİKKATE ALARAK 1'ÜKETİCİ 

KREDiLERİNİN uNSu""RLARI 

ı. KRED İ ALAN 

Esas itibariyle gerçek kişilere verilen bir .ır..redi ni

teliğinde olan tüke~ici kredisinden, düzenli gelir sahibi olan 

(46) Il~E, s.15. 
(47) Şener ÖZŞAHİN, "Otomobil Kredisi uygulaması", PARA VE 

SERMAYE PİYASASI DERGİSİ Haziran, 1989, s.12. 
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memur, işçi, emekli, serbest meslek sahibi ve esnaflar yararlana 

nabilmektedir. Daha öncede belirttiğimiz gibi, ülkemizde bu 

krediyi en fazıa memur ve işçiler ( % 58 oranında) kullanmak

tadır. 

2. MIKTAR 

Ülkemizdeki uygulamaya göre tüketici kredisinin as

gari miktarı 2 milyon TL. azami miktar ise 50 milyon TL'dır. 

Mesken alımında mesken bedelinin en 1'azla % 50 'si finanse edil

mek üzere 2 milyon lL. dan, 50 milyon TL.na kadar, otomobil 

alımında, otomobil bedelinin en fazla ~~ 60'ı fınanse edilmek 

üzere 2 milyon TL dan, 25 TL.na kadar, diğer mal ve eğitim mas

raflarının tamamı finanse edilmek üzere 2 milyon TL. dan, 5 

milyon n. na kadar kredi verilebilmektedir. 

Delirtilen bu sınırlar içinde bankalar, tüketicilere, 

topıam aylık net gelirlerinden, ödemekle yükümlü olaukıarı 

borç ve kira bedellerinin düşülmesi suretiyle bulunan tutarın 

(aylık net serbest gelir) belli bir katına kadar kredi vermek

tedirıer. Bazı bankaların iç talimatlarında, aynı aıleye men

sup birden fazla kişiye kredi verilerneyeceği de gösterilmiştir. 

3. A't'IAÇ 

Tüketici kredisi, ya otomobil, buzdolabı, çamaşır 

makinası, oulaşıK makinası gibi dayanıklı tüketim malıarı, gi

yim eşyası ve konut alımını gerçekleştirmek ya da bazı tür 

harcamalara (tatil, konut yenileme, eğitim, sağlık d~ün gibi) 
' 

olanak sağlamak üzere verilmektedir, 
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Ülkemizde bazı bankalar tarafından kullanılan sözleşme 

örneklerinde kredinin tüketicıye verilmeyip, onun talimatı 

üzerine tüketiciye mal ve hizmet temin eden firmaya ratura 

K.arşılığı ödeneceği ya da mal ve hizmeti veren i'irma lehine 

çek düzenleneceği gösterilmiş üulunmaktadır. Böylece banka 

açtığı kredinin amacına uygun biçimde kullanılmasını güvene 

ce altına almış olmakı;adır. 

"Doğrudan Nakit Udeme" şeklinde oldugu durumlarCia ise, 

kredinin mutlaka "kredi Talep .B'ormunda" belirtilen mal ve 

eğitim hizmetinin Iinansmanınıda kullanıidrılrrı.asına azami 

özen gösı;erilmekı;edir. 

4 • GERİ ÖDE!iiE .oİÇİ1ılİ 

Bankalar tarafından hazırlanmış olan tüm sözleşme 

örneklerinde verilen tüKetici kredisinin aylık taksitlerle 

geri ödemesi öngörülnıüş bulunmaktadır. Kredi aylık eşit -cak

sitler halinde ödenmektedir. Ödeme süresi genelue üç a~ ile 

en fazla 36 aya kadar uzanan değişik seçenek.Lere gore yapıl

makı;adır. Her ne kadar başvuru formlarında tüketicinin seç

ı;iği vadeyi (tak::ıit sayısını) gösterıneyi isteniyorsa da, bazı 
' 

bankalar, tüketicinin aylık ödeme gücünü dikka-ce alarak tak

sit sayısının re'sen belirlemek yoluna gitmektedir. Her bir 

tak:.:ıit vadeitind.e öaenecek tu-car aa talep oi.unan kredi mikta

rına göre ~nceden cetveller halinae saptanmış uulurunaktadır. 

Aylık taksit tutarlarının hesaplanmas ında, anaparaya ek ola

rak Kredi alan tarafından ödenecek faiz, vergi, ~on kesinti

si ve diğer masraflarda dikkate alınmaktadır. 
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5. TEMİNATLAR 

TüKetici kredisi, esas itibariyle ~redi alana du

yulan güvene dayanılarak verilir. Kredinin ı:,eminavını, borç

lunun halihazır mal varlığı ile ilerde elde edeceği gelirler 

oluşturur. Tüketici kredisi için borçlunun ayni teminat ola

rak ipotek alınması, sık karşılaşılan bir durum değildir. Ül

kemizde yaygın uygulama ise, ipotek yerine kredi alanın ban

kadaki her türlü hesapları, lehine gelen havale ve tahsile 

verdiği senet bedelleri üzerinde banka lehine hapis ve rehin 

hakkı tanınması yolundadır. Ayrıca, hemen hemen tüm bankalar 

en az bir muteber kişinin kefaletini de aramaktadır. 

Bankalar, borçludan aylık vadelere uygun a..vıapara, 

faiz ve diğer masraf topla~ından oluşan bedel üzerine düzen

lenmiş emre mv.harrer senet de almaktadır. Bu s ene"«llere kefil

ler in imzalarının atılması da istenmektedir. 

Bazı bankalar bunlara ek olarak, 50 yaşını aşmış borç

lulardan "kredi hayat sigortası" yaptırmalarını da istemekte

dir. Ancak uygulamada, bu sigorta türünün tam bir düzenlemeye 

bağlanmış olduğu söylenemez. Kredi nayat sigortası, hayat si-. 
gertasının Dir tiJrüdür(belli bir süre içinde meydana gelecek 

ölüme Karşı sigorta). 

Bankalar kefil alınırken bazı unsurlara dikkat etmeli-

dirler. Bunlarada kısaca değinecek olursak, 

Emekli maaşlarına naciz konulama.clıt;ı için emeklilerin 

kefil olarak alınmasınaan kaçınmaktadırlare 



İ k i n c i K ı s ı m 

TÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİSİ UYGULANMASINDA SORUNLAR 

VE ÇÖZÜM GNERİLERİ 

I. TÜKETİCİ KREDİSİNİN UYGULALiASINA YÖNELİK SORUNLAR 

Türkiye'de bir finansman aracı olarak tüketici kredileri

nin yaygınlık ve tam işlerlik kazanması ülkemiz ekonomisi 

açısından büyük önem taşımakta, tüketici kredilerinin geliş

mesi mali piyasalarda denge sağlanması açısından zorunlu 

bulunmaktadır. Sözkonusu dengenin sağlarunası ise mali piya

salarda oluşan para maliyetinin, yatırımcı kuruluşların 

karlılıklarını olduğu kadar, tüketicilerin zaman tercihleri

ni <ie yansıtmasına bağlıaır. Diğer bir ifade ile, belirli bir 

faiz fiyatınaan üretim maliyetlerini karşılamaya yönelik 

fonların tedarik edilebildiği bir mali piyasada uzun aönemli 

ve kararlı bir ekonomik dengenin sağlanması için aynı Koşul

larla tüketici gereksinimlerini karşılamak için de fon arzı 

yaratılmalıdır. Örneğin, Türkiye 'de bu d. urumun teoriden uy

gulamaya geçmesi ise bazı temel koşulların gerçekleşmesine 

bağlı bulurırriaktadır. Bu koşulların başında, ~üketici kredisi 

uygulamasına ilişkin yetki ve sorumluluklar ile bu konuda or

~aya çıkması muhtemel vşuşmazlıkların çözümlenme şekilleri 

ni düzen~eyen mevzuatın hazırlanması, gelmektedir. Bunun için 

batı ülkelerinde olduğu gibi, bankaların ve finansal kurumla

rın aktif rol aynadıkları bir tüketici kredisi sisteminin 

- _ _j 
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oluşturulmasına yönelik olarak Ödünç Para Verme Işleri Ka

nunu ile Bankalar ~anunu'nda gerekli düzenıemelerin yapıl

ması yerinde olacaktır. D~~er bir önemli koşul ise, tüketici 

kredisi kullanıcılarının ferdi kredi değerliliklerinin be

lirlenerek saklandığı, objektif kriterlere göre derlenmiş ve 

değerlendirilmiş bilgiler içeren merkezi bir "bilgi bankası" 

nın oluşturulmasıdır. 

Tüketici kredisi, bankaların mevduat kaynakları ile 

fonları kullanan kesim arasındaki dengesizlikleri gidermede 

de rol oynayabilecek bir araçtır. Türkiye'deki hali hazır 

duruma bu açıdan bakıldığında, toplam mevdı..ı.at içinde tica-

ri mevduatın payının% 18 civarında olmasına karşılık, toplam 

mevduatın oluşturdu;u plase edilebilir fonların tamamının ti

cari ve sınai kesim tarafından kullanıldığı orta;{a çıkru.akta

dır. Bu durumda kurumsallaşmamış bireylerin fon ihtiyaçları 

bankacılık kesiminin dışından diğer bir ifade ile satıcılar 

tarafından karşılanrnaktadır. Bu durum bir yandan bankaların 

plasman potansiyellerini tam olarak kullane.mamalarına ve do

layısıyla ellerinde atıl t·onların birikmesine yol açabilirken, 

bireysel kre?-i ihtiyaçlarının gerçek fon arzı ve talebi ta

rafından belirlenen denge fiyatının üzerinde bir mal~retten 

karşılanmasınaneden olmaktadır(49). 

Yıllardır satıcı firmalar ve bağlı acentaları aracı

lığı ıle sunulan tüketici kredileri firmaların bu tür :t'inans

manı karşılamak amacı ile ~icari kredi gereksinimini arttır-

( 49) İMRE, s .14-15. 
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mıştır. Aynı zamanda nakit imkanları artan acenta veya ba

yiler, bu fonlarını değerlendirme düşünüesi ile tüketiciye 

ilave kredi imkanları sunmaktadırlar. Ancak yatırım olanak

larının ve peşin para avantajının artması ile satıcı firma

lar ve bağlı birimleri doğrudan bankadan tahsis edilen kre

diyi tahsil etmeyi tercih etmektedirler. Böylece artacak tica

ri kredi limitleri veya nakit fonları ile yeni yatırım saha

larına daha kolay girebilmek~edirler. 

Tüketici kredilerinin ~icari kredilerden en büyük far

kı beyana dayalı standard ve istatistiki hesaplara baz edil

melidir. Kredilerin sıhnatli dönüşümünü sağlamak için gerçek 

ihtiyaç sahiplerinin doğru tespiti gerekir. İsı:;atistikler de, 

tahsis ilkelerinin cteğişen .Koşullarda demograi.ik yapıya, coğ

rafi özelliklerine bağlı olarak yönlendirilmesini sağla~ak

tadır.Lar ( ( 5 O). 

ı. :MERKE:Z.İ RİSK BİRİlıÜNE OLAN İWeİYAÇ 

Tüketim ekonomisinin canlandırılmasında da temel 

araç gelişmiş batılı ülkelerde göz~endiği gibi sağlıklı bir 

ı:;üketici fi~ansman sisteminin kurulmuş olmasıdır. Önümüzdeki 

yıllarüa, tüketici finansmanı TürKiye'de bankacılık sistemi

nin gündeminde hatta 1'ürk ekonomisinde çok a.aha ağırlık1ı ola

rak yer alacaktır. Bugün ABD'de finansman Kuruluşl.arının sağ

ladıgı finansmanın yarısına yakını tüketici kredilerine yö

nelik kul-Lanılmaktadır. 

(50) TÜZÜN, s.17. 

! 

_j 
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Bankalar risk konusunda çok hassasdır. Şimdiye kadar 

::ektör tüketici kredilerinin risklerini ölçecek bir mekaniz

maya sahip de~ildir. Bugün merkez ban~ası bünyesinde ~icari 

kredilerin riski ölçecek ya da raporlayacak bir risk santra-

~iza yon merKezi mevcuttur. Bu merkezin amacı bankaların ken-

di kaynaklarıyla yaptık~arı istihuaratın yanı sıra diger 

bankalarla ilişkileri nedeniyle kredi pazarına girmiş diğer 

firüıaların da risKlerini santralize etmek ve dolayısıyla bir 

bilgı kaynağı ı:ıağla.mak-ı:,ır. 

Bir tüketicinin tüm uankaları dolaşarak tek oir limi t 

altında bunu 20'ye katlaması, topladıgı parayı geriye ödeme

mesi mümkÜndür. B~ için sistemde bu riskleri ulçecek me

kanizwa olmadığı gibi, gün geçvikçe rakamlar vehlikeli boyut

lara uluşmakta, ris.K:ler u.e doğal olarak artmak;:,adır. 

~isk santralizasyonu yasa ile T.C. Merkez Bankası'na 

verilmiştir. T.C. Merkez Bankası bugün ı milyon TL'nin üze

rindeki protestolu senetleri, 50 milyon n.nin üzerindeki geri 

ödenmeyen cari kredileri ve tüm karşılıksız çekleri dökümünü 

yaparak tüm bankaların ülkelerine raporlar halinde sunmaktadır. 

İster Bankal~r Birliği bünyesinde olsun, ister bankaların or-

tak katılımı ile olsun bir bilgi bankası kurabilmek bunu 

çalıştırahilrnek için iki noktayı gözönüne almalıdır. ~unlar

dan ilki tüketici kredilerine yönelik risklerin bir merkezde 

toplanması ve bankacılık sektörünün hizmetine sunulabilmesi 

için bir yasal düzenleme getirmektedir. Henüz çok yeni bir 

uygulama olduğundan ve riskin tehlikeli boyutları oluşmadı

ğından kanun koyucunun ve yetKili mercilerin dikkatini bu 
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bankalar~n birbirine bilgi aktarması 83. maddeye ayk~rı 

olacaktır( 51). 

Batı'da tüm ülkelerdeki uygu~ama bu merkezde esreyan 

etmektedir. Bu ülkelerdeki kredi ile ilgili bilgiler özel-

dir ve yasalar ile borçlunun hakları korunmak~ad~r, ancak 

borçlunun bu konuda peşin muvafakatını vermesiyle konunun 

çözümüne imkan sağlam~şt~r. Örneğin, Mobil benzin istasyonun

dan benzin alan bir kişinin kredi kart~ndaki uir ödememe duru

munda, Sears perakenae mağazalar zincirinde al~ş-veriş eden 

bir tüketicinin Sears'a 5 dolarlık borcunu ödemesine ve hat

ta bir apartmandan Kirac~ olarak istifade etmek isteyen bir 

kimsenin kirasını ödememesine ilişkin bilgilerin tümü by bil

gi b~kasında mevcuttur. Bazı ülkelerde bu bilgi pasif olarak 

kullan~lmak~ad~r. Eğer bilgi aktif olarak kullanılmakta ise 

kişi hakkında istihbarat yap~lmak istendiğinde ~üm bilgiler 

bir kagıda dökülmektedir. Pasif metot~a ise kişi ancak ber

eunu ödemediği takdirde kötü bir Kredi riski olduğu şek~inde 

bir bilgi, soru sora'Yl kuruma iletilmektedir. 

Ayr~ca risk santralizasyon merKezi kurulmas~ kadar ala

cağ~rı takibi,sisteminin de yap~lacak QÜzenlemelerle ayn~ de

recede önem teşkil etmektedir(52). 

II. TÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİSİ UYGULANMASINDA DİKKATE 

ALINitASI GEREKEN KONULAR VE ÖNLEMLER 

Bugün için çok yeni bir uygulama olan tüketici kredileri 

(51) KOZANOdLU, s.56. 
(52) Pınar AYAROGLU,s.50-53• 
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henüz yasal bir çerçeveye ve gerçek bir kimliğe kavuşamamış

tır. Bu nedenle çok hızlı uygulama alanı olsa bile makro 

düzeycie sonuçlarına ulaşılma.mıştır. Gerek yasal boşlu.'t{lar, 

gerekse tüketicilerin bilinçsiz uygulamaları sonucunda ka~

lanılması ve önlenilmesi güç koşullar olu.'_?madan bazı önlem

lere ihtiyaç dUlf~aktadır. 

Tüketici kredilerinin 'lurkiye 'de eygulanr.nasında olum

suz sonuçların yanında elde edilecek olumlu gelişmeler ve 

sonuçlar olumsuz sonuçların yanında daha büyük olacaktır. 

~üketici kredilerinin, kişilerin bugünkü gelirleriYle 

sağla~aları mümkün olmayan mal ve hizmetleri satın almaları

nı olanak.ıı kılarak hayat standartlarını yükseltmeleri ba

kımından teşvik edilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca tQ~e~ici 

kredileri bankalar ıçin yeni bır plasman alanı olu§tur-

maktadır. 

Tüketici kredileri ülkemizde yeni araçlar olduğundan 

bu konuda bazı yasal uüzen.ıemelerin yapılması gerekmektedir. 

a) Tüketici kredisi uygulamasının yasal çerçevesinin 

saptar.liTlası v.e mevcut yasal düz enlemecieki ~,erinin belirlenmesi. 

o) Tüketici kredisi uygulamasında tehlikeli olabile

cek bir gelişme, tüketicilerin fazla miktarda oorçlanıp, 

bor~larını üdeyemeyecek duruma düşmeleri ve sözleşmenin ko

şullarını yerine getirememeleridir. Bu riski en aza inairmek 

i~in ris~ santralizasyonunu sağlayacak, doğru bilgı topl~ra

bilecek bir kuruluşun faaliyete geçmesi düşünülmelidir. 

Özel bti.rolar yerine ülkemizde, lıankaların belirli ionlarla 
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katılacagı kompüterize bir risk merkezinin kurulması yerinde 

ola0aktır. Bu merkez aişilerin mali durumlarına ilişKin po

zitif ve negatif kayıtlar ~utarak bankalara bildirecektir. 

Böylece bankalar tüketici kredisi için başvuran kişilerin 

mali durumunu yakınüan izleyerek tüketici kredilerinin risk

.ıiligini azaltmış olacaklardır. 

c) Tüketicilerin, tüketici kredisi konusundaki bilgi

lerinin arttırılması sağlanmalıdır. Öncelikle krediyi sa6la

yan kuruluş, bu uorcun yıllık etkin maliyeti yani faiz ve -ı;üm 

diğer giderleri ~e içeren tam ve doğru bilgiyi krediyi ~ul

lanana iletuekle yü.'l{ümlü olmalıdır. Bu r:ıaliyet hem miktar 

hem de yıllık ,yüzde olarak ifade edilirse tÜKeticinin ı .. ar

şı.ıaştırma .Yapma olanağı a.rtmış olacaktır. 

~eticinin bilgisini artırmanın diğ~r bir yolu da ~;ü

ketici eğitiminin sağlaruuasıdır. 

d) Kredi kartı :::ıözleşr.:ıelerinU.e ka.rt sahibinin gelir 

düzeyi ve ödeme gücvne gore, banKaca ~ir harcama ~imiti oe

-irlenmekte yada belirli malların alımında bir defada yapıl

ması gereken harcama limiti saptarunaktadır. Bankalar Kanunu' 

nun 46/2 nci'ınaddesi gereğince bankalar 46/2 nci maddesi gere

ğince bankalar açacakları krediler için mü~terilerinden en 

son hesap durumunu almak zorundadırlar. Hesap durı...unu araruna

yacak kredi işlemlerinin tesbiti Hazine ve Dış Ticaret Müs

teşarlığı'nın yetkisinde olup 31.12.1986 tarihli resmi gaze

te'de yayımlanan 3 sıra no'lu tebliğ ile bu limit 5 milyon TL 
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olarak belirlenmiştir. T.C.Merkez Bankası 23053 sayılı ve 10. 

3.89 tarihli bir yazı ile bu limitin o tarihten beri üL~e

mizdeki enflasyonu dikkate alarak 12 milyon TL ya çıkarılması 

için HDT11' na bildirilmiş ve limi t kabul e::3.ilip arttırılmış

tır. 21.2.90 tarihinde resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile 

bu limi t 50 milyon TL ya çıkarılmıştır. Uygulamadaki en üst 

limit bugün 50 milyon olarak belirlenmiştir. 

e) Kredi kartlarının zamanında ödenmemesi ve bankaya 

borçlanma halinde borçlanılan kısım borçlu cari hesapta 
' 

izlenmeli ve bunun vadesi 88/12937 sayılı karara açıklama ge-

tiren 4 sıra no'lu tebliğ uyarınca 18 ay ile sınırlı tutuımuş

tur. Tüketici kredilerinin tek düz en hesap planında ayrı bir 

hesap açılarak izlenmesi konusunda Bankalar Birliği'ne bil-

gi verilmelidir. 

f) Bu kredilerin temerrüt hali 88/12937 sayılı ban

kalarca Tesisi gereken Karşılıklar Hakkında Karar hükümleri

ne göre belirler~ektedir. 

g) Kredi k2.rtı ile kredi hesabından şubeler ve oto

matik vezne makinaları aracılı6ı ile nakit verilmesi halinde 

bu tür işlemler için düzenlenen fiş veya diğer belgeler, ban

kaların yetkileri dahilinde ve usulüne göre düzenledikleri 

belgeler olmaları nedeniyle İcra İflas Yasası 68. madde(öde

me emrine itirazın kaldırılması) hükümleri doğrultusunda ka~ 

bul edilmelidirler. 
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ğ) Yurt dışında döviz üzerinden harcama yapma olana

ğını veren uluslarası kredi kartlarında, bu kart sahiplerinin 

bankalarda döviz tevdiat hesaplarının bulunması ve geri ödeme

lerin döviz olarak ~'apılması gerekmektedir. Döviz üzerinden 

açılan kredi kartları hesaplarının borç bakiye vermesi ha

linde bu işlemlerde bir tür döviz kredisi sayılma.lıdır(5·3). 

h) Tüketici kredilerinin ekonomik etkileri nedeniyle, 

tüketici kredisi gelişmeleri ve bo;yutu para oteri tesi tara

fından sürekli izlenmelidir. 

Bu mekanizmanın yağı durumunda olan finans kurulı.ışla

rına. düşen gmrev, dişlilerin gıcırdamaması ve sisteme yaygın

lık ve s ür eklilik sağlay ab ilm ek i çin oluş turulacak kredi pa

ketinin tüketic~re maliyetinin makul ve onun taşıyabileceği bir 

ağırlıkta olmasıyla m~Jndür(54). 

( 5 3) ÇELİK-AKKURT, s. 5-7. 
(54) YAVRUCU, s.l6. 



S O N U Ç 

Batılı Ülkelerde II.Dünya Savaşı sou:~asında, tüketim 

tercihlerinin değişmesi, önceleri lüks sayılan birçok tüke

tim malının bir ih~iyaç olarak kabul edilmesi, çeşitli mal

lara birden sahip olma arzusu bireylerin rinansman ihtiyacı

nı ortaya çıkardı. Aynı zamanda nüıusun şehirleşmesi ve üc

ret-maaş diye nitelenebilecek istikrarlı gelirlerinin oranı

nın artması, bankacılik sektörünün de tüketici finansınanına 

ilgi duymasına neden oldu. Artık tüketici kredileri geli§miş 

ülkelerde tüketici finansman sisteminde kullanılan bir araç

~ır. 

Bankaların tüketici kredisi uygulamalarındaki a~aç, 

tüketici kredileri yoluyla fon iazlası pahalı maliyetli 

Kaynağı oir an önce plase etmek, riski dağıtmak, kredi veri

mini yani k~lılığı artırmak, reklamlar ve hizmetin ;)raygınlaş

ması suretiyle müşteri sayısını artırmayı amaçlamışlardır. 
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Kredi kolaylığı sağlanan mal grubu içerisinde otomo

bil, ~uzdolabı, çamaşır,maklaşık, dikiş makinaları, fırın, 

televizyon, video, halı, mobilya, mefruşat gibi dayanıklı 

tüketim malları yer alırken, hizmet grubu içerisinde de 

eğitim, sağlık, dinlence türünde harcamalar sözkonusudur. 

Tüketici kredisinden yararlanmak isteyenler için kap

sam geniş tutulmu~tur. Gerçek kişiler olarak adlandırılan 

işçi, memur, emekli, serbest meslek sahipleri, öğretim ele

manıarı grubuna giren tüm kişiler tüketici kredisinden ya

rarlanabileceklerdir. Sadece, aynı aileden birden fazla ki

şiye ve aynı işyerinde çalışanlara toplu kredi verme olana

ğı bulunmamaktadır. 

Tüketici kredileri genelde 3-36 ay vadeli olarak kul

landırılınaktadır. Azalan bakiyeler dikkate alınarak hesapla

nan faiz oranları, Kasım 1989 itibariyle bankalara göre ay

lık% 5.75-7.5 arasında değişmektedir. Kredi miktarle.rı 2 

milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişmektedir • .Müş:c;:eriler 

geri ödemeyi taksitler halinde yaptıklarından, kredi mikta

rının tespit ediD~esinde zorunlu giderler çıkarıldıkt~~ son

ra kalan net gelirin taksit tutarlarını karşılaması l{OŞ't.Üu 

aranı-naktadır. 

~lkemizde de son yıllarda kullanımı yaygınlaşan tüke

tici kredileri, sektörünün tüketici finansmanında daha aktif 

bir rol oynamısını gündeme getirdi. Bankaların tüketici kre

disi piyasası yaratmalarından sonra, sundukları kredilerde 

ve hizmetlerde, rekabetin etkisiyle, çeşitlenıneler ve değiş

meler meydana geldi. Önceleri belirli bir malın satın alımı 
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ile sağlanan kredilerde teminat alımı ve taksit ödemeleri 

belirli kurallar çerçevesinde yapılırken, tüketici piyasa

sındaki değişmeler sonucunda, geri ödemelerde kişilerin ge-
ı 

lirleri belirleyici faktör olarak ele alındı ve buna göre 

sınırsız kredi kullanımı yöntemi geliştirildi. Kredi miktar

ları arttı ve geri ödeme süreleri uzadı. 

Bankalar tüketici kredisi vermek.Le toplumsal bir iş

levide yerine getirıflektedirler. Hane halkından genellikle 

mevduat yoluYla elde edilen fonlar, tüketici Kredisi şeklinde 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekrar hane halkına aktarı~ı. 

yor. Ancak sağlıksız uygulanan ·bir tüketici kredisi politi

kası, bankaların krediden dogan kayıplarının art, ,asına, mali 

güçlerin zayıflamas~~a ve kredi arzının düşmesine neden ola

bilir. 

Tüketici kredilerinin efektif talebi yukarı çekmek su

ı·etiyle -coplar:ı arz üzerinde olumlu etkiside belirtilmelidir. 

Toplam talebi karşılamaya yöne~ecek bir ~~etim artışı, yeni 

yatırımları zorlayarale aynı zamanda istihdam düzeyini de ge

nişletecek ·oir z-incirleme reaksiyonu başlatabilir. 

Öbür yandan saglıksız bir "tüketici kredisi uygulaması

nın ülke ekonomisi üzerinu.e olumsuz etkiler yaratabileceği 

~örüşleri vardır. Örneğin, uretimi kolaylıkla artırıliDayan 

yani arz esnekliginin az olduğu sektörlerdeki ~şırı talebin 

ekonomi üzerinde enflasyonist bir uaskı yaratacağı, tüketim 

wallarına olan talebin i tnalat artışına neden olacağı, kay

nakların ihracata yönlendirilmesine engel olarak ödemeler den-



gesine olumsuz etkiler yapacağı gibi iddialar öne sürülmektedir. 

~yrıca tüketici kredilerinin tüketimi daha az istikrarlı sek

törlere kaydırarak ekonomide genel bir istikrarsızlığa neden 

olacağı görü~üde oldukça yaygındır • 

. Ancak bilinçli olarak kullanıLınayan tüketici kredile

rinin kişilerin tüketim ve harcama eğilimlerini olumou.z şekil

ue etkileme yönünü vurgulamakta yarar varuır. Öncelikie kişi

sel tasarrufları azallirnası ve 5 elecekte oluşabilecek tasarru1· 

potansiyelini bugünden yok etme kaygısı önem taşımaktadır 

Sonuçta bilinçli bir tercıh olarak başvurulQayan tüketici kre

dileri makro düzeyde kişisel borçların uarcanabilir gelire 

oranını ve KiŞ~-el borç yükünü artırıcı bir etkiyede yol aça

bilir. 

Bankalar tüketici kredisi kullandırmada çeşitli zor

luklarla karşılas-r.ıaktadırlar. Ülkemizde bu konuda altyapı 

eskikliği hal~ kendini hissettirmektedir. Bankalar kant~unda 

tacir olmayanlara verilecek kredi miktarlarıyla ilgili geti

rilmiş olan sınırlamalar, protesto kayıtları dışında talep 

sahiplerinin kredi değerliliğini saptamada kullanılabilecek 

bir bilgi baDkasının henüz mevcut oL~ayışı, yasal takip süreci 

nin uzun ve masraflı olması, sosyal güvenlik kapsamı dışında 

da oluşu ve kredi riskini sigorta sistemi ile teminat altına 

alacak hukuki düzenıemelirinde olmayışı bu sorunlar arasında 

sayılabilir. 
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Bir ülkede tüketici kredisinin bireyler, firmalar ve 

ülke ekonomisi için fayda ve sakıncalarını iyi ölçerek, fay

daların ağır basacağı bir tüketici finansman sisteminin geliş

tirilmesi, finans pazarının iyi organize edilmesi ve denet

lenmesinin sağlanması ile mümkündür. 
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