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ÖZET 

Tüketiciterin gelecekteki gelirleri ile bugünden harcama yapabilme 

olanağını tüketici kredileri sağlamaktadır. Bu yapısı ile tüketici kredileri, 

toplumların alış-veriş kalıplarını değiştirmiştir. 

Bu çalışmada tüketici kredisi veren kurumlardan biri olan fınans 

şirketleri ve bu şirketlerin Türkiye'deki örneği incelendi. 

Çalışmanın birinci bölümünde tüketici kredileri ile ilgili genel bilgiler 

verilmiştir. 

İkinci bölümde ise çalışmanın konusu olan fınans şirketleri ve dünyadaki 

bazı ülkelerdeki örnekleri incelendi. 

Son bölümde ise Türkiye'de tüketici kredisi sağlayan tek fınans şirketi 

örneği incelenmiştir. 

Türkiye' de çok yeni bir finansal kurum olan bu şirketlerin kısa 

zamandaki hızlı gelişimi tüketici kredileri alanında bankalara rakip bir 

kurumsal yapının oluştuğunu göstermektedir. 



ABSTRACT 

Consumer credits provide the consumers with the possibility of being 

able to spend money today by means of their future income. In this way, 

consumer credits have changed the shoping styles of the community. 

In this study "Finance Companies" as credit suppliers, and examples of 

such Turkish institutions have been considered. 

In the fırst part of this study, there ıs general information about 

consumer credits. 

In the second part, the finance companies that this study in based an 

application in various countries have been examined. 

In the last part, the unique Turkish example of a fınancial institution as 

consumer credit supplier have been examined. 

Fast development of this institution in Turkey demostrate strong rivaly 

with the banks in the consumer credit sector. 
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GİRİŞ 

Modem toplumlarda tüketim eğilimlerinin yüksek olmasının ardında 

, tüketici kredilerinin rolü yadsınamayacak derecede yüksektir. Fertler ihtiyacı 

olan mal veya hizmetleri gelecekte almak yerine tüketici kredisi vasıtasıyla 

;. bugünden alabilmektedirler. 

İlk olarak 19. yüzyılın sonlarında ABD'de uygulama olanağı bulan tüketici 

. kredileri, ilk zamanlar banka dışındaki finans şirketleri tarafından plase 

edilmiştir. 

Türkiye' de ise ilk defa 1988 yılından itibaren bankalar tarafından plase 

edilmeye başlanan tüketici kredileri, 1995 yılında piyasaya giren tüketicilere 

, yönelik bir finans şirketi tarafından da plase edilmeye başlanmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye' de çok yeni olarak tüketicilere kredi kullandıran 

banka dışı bir finansal kurum olan finans şirketlerinin dünyadaki ve Türkiye' deki 

durumu incelenmeye çalışılmıştır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde tüketici kredilerinin tanımı, türleri, 

sınıflandırılması, fayda ve sakıncaları ve özellikleri üzerinde durulmuştur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde tüketici kredisi veren kurumlardan biri olan 

fınans şirketlerinin gelişimi fon kaynakları, rekabet koşulları ve çeşitli 

ülkelerdeki durumu incelenmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise Türkiye'deki fınans şirketlerinin yasal 

durumu ve ilk örneği olan Koçfınans incelenmeye çalışılmıştır. 

Atila ERDA 

İstanbul, 1996 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜKETİCİ KREDiLERİ 

1. Tüketici Kredisinin Tanımı ve Özellikleri 

İhtiyaçları sınırsız, bu ihtiyaçları giderecek kaynakları sınırlı olan birey, 

bugün, olanaklarının üzerinde tatmine ulaşabilmek için yarının gelirini bugünden 

kullanma yollarını aramaktadır. Kuşkusuz, bu arayış kişinin yarınki gelirinin 

yarının harcaması üzerinde olacağı ve bu tüketim fazlası ile bugünkü mal ve 

hizmet alışlarını finanse edebileceği varsayımından hareket etmektediil). Bu 

varsayım, tüketici kredilerini ortaya çıkarmaktadır. Tüketici kredileri ile ilgili 

olarak bir tanım vermek gerekirse şöyle ifade edilebilir. 

Tüketici kredisi, ticari amaçlar dışında mal ve hizmet alımı için doğrudan 

doğruya tüketiciye tanınan bir kredi olanağı olarak tanımlanmaktadır(2). Başka 

bir deyişle, fertlerin şahsi veya ailevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir fınans 

kuruluşundan talep ettikleri bir kredidir. 

1 Cevat Sarıkamış, Taksiti i ,Satışlar Finansman Ortaklıkları ve Tüketici Kredileri (İTO Semineri), 1988 
s.31. 
2 Ahmet N. İmre, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziran I 989, s.l4. 
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ABD' de tüketici kredilerinin bir çok yasal tanımı vardır. Örneğin, Kredi 

Verınede Doğruluk Yasası (Truth in Lending Act) aşağıdaki tanımları 

kapsamaktadı/3 ): 

Bu yasaya göre; 

* " Bir kredi sözleşmesinde birincil ya da ikincil sorumluluğa sahip olan 

bir kişi tüketicidir" 

* " Bir tüketici kredisi işlemindeki şahıs ;iş veya ticari amaçlar dışında 

bireysel , ailevi , eviyle ilgili ya da tarımsal kullanım için krediye başvuran 

kişidir." 

ABD' de tüketici kredileriyle ilgili birçok yasal tanım olmakla birlikte 

genel kabul görmüş yasal bir tanım yoktur(4
). 

Yukarıda ikinci paragrafta verilmiş olan tanım ; ABD' de de pratik olarak 

genel kabul görmüş bir tanım olup; bu tanım kapsamına bir ev satın almak için 

kullanılan ipotek kredileri dahil değildii5). Türkiye'de ise bankalar tüketicilere 

ev alımları için, tüketici kredisi kapsamında, konut kredisi kullandırmaktadırlar. 

Diğer bir deyişle, Türkiye'de bankalar konut kredilerini, tüketici kredisi olarak 

kabul etmektedirler. 

Tüketici kredilerinin tanımı için üzerinde durulması gerekli en önemli ve 

doğru ~riter, borçlanılan tutarın kademelİ olarak ödenmesi olduğudui6). 

Amerika' da "Installment Credit" (Taksit Kredileri) terimi ile de ifade 

3 Paul Beares, Consumer Lending, American Bankers Association, 1987, s.3. 
4 B ,., eares, a.g.e, s.J. 
5 a.g.e, s.3. 
6 Tüketici Kredileri, İKV Yayınları, Ağustos 1974, s.2. 
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edilen tüketici kredilerinin, bu özelliği; diğer kredilerde olduğu gibi; alınan 

kredinin belli bir süre sonra ana para ve faizi ile birlikte geri ödenmesi değil; her 

ay, aylık taksitler halinde, taksit taksit geri ödenmesi şeklinde olmasındandır. 

Otomobilden beyaz eşyaya, tatil giderlerinden okul taksitlerine kadar 

geniş bir alanı kapsayan tüketici kredileri ekonomik karakterleri açısından ticari 

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

kredilerde nihai amaç ticaret veya üretim hacmini artırarak nihai karın 

azamileştirilmesine katkı sağlamak şeklinde ortaya çıkarken, tüketici kredilerinde 

temel itici güç, tüketicilerin arzularını derhal tatmin etme ve üreticilerin yüksek 

kar sağlama istekleridi/7). 

Gerçekte krediyi, tüketici kredisi yada işletme kredisi gibi kesin olarak 

ayırmak zordur. Örneğin, kişinin kendi yada ailesinin kullanımı için tüketici 

kredisine başvurarak aldığı otomobili ticari amaçlarla kullanmasında olduğu gibi. 

Bu tür durumlarda kredinin tüketici kredisi mi, işletme kredisi mi olduğunu 

belirlemek zordur. Böyle durumlarda temel amaca bakarak karar vermek doğru 

olacaktı/8). 

Uygulamada ferdi kredi, bireysel kredi, tüketici kredisi gibi genel 

terimlerle ifade edildiği gibi, kredinin kullanım amacına yönelik olarak otomobil, 

kredisi, ikinci el otomobil kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi v.b terimlerle 

de ifade edilmektedir. 

Tüketici kredilerinde vade, kısa, orta ve uzun vade şeklinde 

olabilmektedir. Kısa vade bir aydan bir yıla kadar, orta vade bir yıldan beş yıla 

kadar ve uzun vade beş yıldan daha uzun süreleri ifade etmektedir. 

7 . 
Imre, a.g.e, ,s.14. 

8 Nurhan Aydın, Tüketici Kredileri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:484 Eskişehir: 1991, s.7. 
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Tüketici kredilerinde vade içinde bulunulan ekonomik koşullara göre 

ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, istikrarlı bir ekonomik 

yapıya sahip bir ülkede; geleceğin belirsizliği, istikrarsız bir ekonomik yapıya 

sahip diğer bir ülkeye göre daha belirli olduğundan tüm vadelerde özellikle de 

orta ve uzun vadelerde tüketici kredisi temin etmek, istikrarsız ülkeye göre çok 

daha kolaydır. 

2. Tüketici Kredilerinin Tarihsel Gelişimi 

2.1. Tüketici Kredilerinin Dünyadaki Gelişimi 

Tüketici kredilerinin ilk ortaya çıkışı ABD' de otomotiv endüstirisinin 

genişlediği döneme rastlamış ve taksitli alımlar şeklinde olmuştui9). Biçimsel 

anlamda düzenlenmiş tüketici kredileri piyasası 20. yüzyılın başında ortaya 

çıkmaya başladı(IO)_ Bu tarihe kadar ABD'de tüketici kredisi veren kişi ve 

kurumların faaliyetlerini düzenleme ve denetleme, Federal Devlet veya Eyalet 

otoritesi tarafından görev kabul edilmemişti. 19. yüzyılda tüketici kredisinden 

faydalanmak isteyen bireyler çok yüksek faiz uygulayan tefecilere başvurmak 

zorunda idilei 11
). 

ABD'de taksitli satışların varlık nedenini modem üretim mekanizmasının 

gereklerinde aramak lazımdır. Zira, taksitli satışlar, bir refah ekonomisinin 

dayanması gereken temellerden biri olarak kabul edilmektedii 
12

). Henry 

Ford'un, T Modelini seri üretime başlatması, kredi endüstrisine gelecek bir kaç 

on yıldaki gelişimi için en büyük fırsatı sağladı. Böylece, otomobil kredileri, 

9 Alev Akkurt, Tüketici Kredileri, TCMB Yayınları Seri No:9, 1989, s. I. 
lO Beares, a.g.e.,s.9. 
Il 

Sarıkamış, a.g.e.,s.33. 
12 . 

IKV Yayınları, a.g.e.,s .. 9. 
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tüketici kredileri sektörünün önemli ve gelişen bir parçası oldu(lJ). 

1907' de New York' da kurulan Russell S age Vakfı, kar amacı taşımayan 

yardımsever bir organizasyon olarak, tüketici kredilerinin yüksek maliyeti üzerine 

yoğunlaştı. Bu amaçla, tüketici kredileri üzerine hukuki düzenlernelerin yapılması 

için ülke çapında bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile vakıf, tüketici kredisi 

veren kreditörleri yasal bir çerçeveye yerleştirerek göreceli olarak yüksek 

maliyetli kredi vermelerine devlet tarafından izin verilmiş bir yapıyı oluşturmayı 

amaçladı( 14). 1909 yılında Manchester Eyaleti New Hampshire'da ilk Amerikan 

Kredi Birliği kuruldu. Ertesi yıl Arthur J. Morris isimli Virjinya, Norfork'dan bir 

avukatın kurduğu ilk endüstri bankası(*) ilk tüketici kredisi uygulamasına resmi 

olarak başladı. 1911 yılında ise ABD'de ilk defa tüketiciyi korumak amacıyla 

Massachusets Eyalet Meclisi küçük kredileri düzenleyen yasaları yürürlüğe 

koydu. 1915 yılından başlamak üzere de 1905 yılından sonra fınans piyasasında 

görülmeye başlayan satış finansmanı şirketleri (Sales Finance Companies) 

tüketici kredisi alanında önemli rol almaya başladılai 15). 

ABD' de ticaret bankalarının tüketici kredilerinin potansiyel bir pazar 

olduğunu fark etmeleri 1925 'ten sonraya rastlar. Bu tarihten itibaren ticaret 

bankaları, dikkatlerini kişisel borç departmanlarının örgütlendirilmesine 

yönelttiler ( 16
). 

Tüketici kredileri piyasası 1929-1930 büyük bulıran yıllarında ve İkinci 

(*) Endüstri Bankaları ifade ettiği anlam itibari ile endüstriye kaynak aktaran banka olarak düşünülürse de 
aslında, bu bankalar, ABD'de endüstri işçilerine kişisel kredi sağlamak için kurulduklarından bu isimle 
tanınmaktadırlar. 
13 Beares, a.g.e., s.l2. 
14 Mona J. Gardner ve Dixie L. Mills, Managing Financial Institutions, The Dryden Press, 1988, s.620. 
15 Raymond P. Kent, Money and Banking, Fourt Edition, New York:1961, s.686. 
16 

Kent, a.g.e., s.686. 
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Dünya Savaşını kapsayan yıllar dışında devamlı gelişme göstermişti/ 17). 

İkinci Dünya Savaşı öncesi ABD Merkez Bankasının tahminine göre ı ,3 

milyar dolar olan tüketici kredisi piyasası, savaş sonrasındaki dönemde, bebek 

sayısındaki hızlı artış, piyasanın tanınması ve aile sayısındaki genişleme gibi 

nedenlerle tüketici maliarına olan talebi ve dolayısıyla tüketici kredilerine olan 

talebi arttırmıştır. ı949 yılına gelindiğinde piyasadaki % 939'luk bir genişleme 

ile tüketici kredileri hacmi ı2,2 milyar dolara ulaştığı görülmüştür. Bu dönemde 

ticaret bankaları tüketici kredilerinde en büyük paya sahip olmuşlardır08 ) . 

ı950'li yıllarda ABD ekonomisinin genelde güçlü olması bu on yıldaki 

tüketici kredileraki hacmi 4 ı, ı milyar dolara yükselmiştir. Yine bu dönemde 

ticaret bankalarının etkinliği artarak devam etmiş vepiyasadakipaylarını %43 'e 

ulaşmıştır ( 19
): 

ı 960 ve ı 970'li yıllarda tüketici kredisinin hızla yaygınlaşması üzerine 

artan talebin yarattığı problemlere çözüm bulmak üzere ABD'de tüketici 

kredileriyle ilgili yasalar çıkartılmıştır.Bu yasalardan bazılarını saymak gerekirse 

(20), 

Tüketici kredisi alanındaki açıklayıcı yasalardan en önemlisi olan Kredi 

V ermede Doğruluk Yasası (Truth in Lending Act ), Tüketici Leasing Yasası 

(Consumer Leasing Act), Eşit Kredi Fırsatları Yasası (Egual Credit Opportunity 

Act) Adil Kredi Raporlama Yasası (Fair Credit Reporting Act) Adil Borç 

Toplama Uygulamaları Yasası (Fair Dept Collection Practices Act) isimli yasalar 

ı 7 . 
IKV Yayınları,a.g.e., s.8. 

18 Beares, a.g.e., s.l2. 
19 a.g.e., s.12. 
20 Akkurt, a.g.e., s.l9-23. 
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sayılabilir. 

Tüketici kredilerinin sağlamlığı ve faydalanabilir potansiyel karların 

olması, diğer finansal kurumları pazardaki etkinliklerini arttırmaları konusunda 

cesaretlendirdi. Böylece kredi birlikleri (Credit Unions) yayılmaya ve hızlı bir 

şekilde genişlemeye başlarken, aracı kurumların en büyüklerinden biri olan 

Merrili Lynch da tüketici kredileri piyasasında daha fazla aktif olmaya 

başladı (21
). 

1980 ile 1986 yıllarında ise ticaret bankaları ile satış fınansman şirketleri 

arasındaki rekabet neticesinde, otomobil kredilerinde ticaret bankalarının payı % 

53 den% 42'ye gerilemişti/22). 

Avrupa' da da tüketici kredilerinin tarihi gelişimi ABD uygulamasına 

benzer yöndedir. Avrupa Birliği kapsamındaki Avrupa Devletleri tüketici 

kredilerine yönelik olarak tüketici kredileri ile kanunları tek bir çatı altında 

uyuıniaştırma çabalarındadırlar. Avrupa Topluluğu Konseyi'nin 22 Aralık 1986 

tarihli yönergesi, üye ülkeler arasında tüketici kredilerine dair mevzuatın ve 

düzenlernelerin uyumlaştırılması amaçlanmıştı/23). 

2.2. Türkiye'de Tüketici Kredilerinin Tarihi Gelişimi 

Türkiye' de tüketici kredilerinin tarihi gelişimi incelendiğinde, ülkenin 

ekonomik gelişmişlik durumu ile ilgili olarak batı ülkelerinden farklı bir seyir 

izlediği görülmektedir. 

21 Beares, a.g.e., s.14. 
22 Timothy W. Koch, Bank Management, The Dryden Press; 1988, s. 497. 
23 Uwe Blaurock, Tüketici Kredileri ve Batı Ülkelerindeki Uygulamalar (Seminer Kitabı) İTO Yayını, 

1990,s.4. 
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1950'lerde çıkarılan 5590 sayılı Odalar Kanununda "Kredi Kurumları" kurma 

yetkisi vardır. Hiçbir zaman amacı doğrultusunda kullanılmayan bu yetki ile 

kastedilen "Taksitli Satışlar Finansman Ortaklığı"dır. Daha sonra Devlet 

Planlama Teşkilatının hazırladığı 1969 yılı programında "Taksitli Satışlar 

Finansman Ortaklığı" konusunda şu satırlar yer almıştır(24): 

"Banka kredilerinin oldukça büyük bir hacme ulaşmakta olan taksitli 

satışların finansınanına akışını önlemek amacıyla özellikle imalatçıların taksitli 

satışlardan doğan kredi ihtiyaçlarının vadeye ve işin türüne göre ekonomik ölçüde 

bir faiz ile finansınanına imkan verecek (Büyük Taksitli Satış Finansman 

Ortaklıkları) kurumların kurulması ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır. Bu 

kuruluşlar taksitli satışların finansmanı dışında hiç bir şekilde diğer bankacılık 

işlemlerine girişmeyeceklerdir". 

1970 yılında ise bu görev ülkenin genel kredi politikasını yönlendirmekten 

sorumlu T.C. Merkez Bankasına verilmiştir. Fakat bu görev yerine getirilememiş 

ve 1986 yılına kadar beklemek gerekmiştir. Bazı basın kuruluşlarının pazarlama 

şirketleri vasıtasıyla renkli televizyonlar için başlattıkları ön ödemeli taksit 

kampanyaları giderek yaygınlık kazanmaya başlayınca yasal boşluğu, Merkez 

Bankası tarafından çıkartılan ve 23 Ocak 1986 tarihli 18997 nolu Resmi Gazetede 

yayınlanan tebliğ ile doldurulmuştu/25). 

1988 yılı Eylül ayında mevduat faiz oranlarının serbest bırakılması, 

bankalarda büyük fonların oluşmasına neden olmuş ve bu fonlar kısa sürede plase 

edilememiştir. Yüksek faiz politikası, kredibilitesi yüksek fırmaları kendi öz 

kaynaklarına yöneltmiş ve kredi taleplerini azaltmıştır. Kredi talepleri daha çok, 

24 Cengiz Solakoğlu, Taksit Satışları Finansman Ortaklıkları ve Tüketici Kredileri ,İTO Seminer: I 988,s .. 9 
25 a.g.e., s.3 
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küçük fırmalardan gelmiş, dolayısıyla kredi riskinde artmalara neden 

olmuştur(26). 

Öte yandan, döviz kurlarındaki artışın enflasyon oranının altında 

gerçekleşmesi ve dış kaynaklı döviz kredisi bulabilme imkanının doğması da 

Türk Lirasına olan kredi talebinin azalmasında etkili olmuştu/27). 

Mevduat ve dış kredi olanaklarının artması özellikle çok şubeli bankalarda 

fon fazlası yaratmıştır. Krediye dönüştürülmeyen fazla fon, diğer etkenierin de 

katkısıyla bankaların yeni bir plasman alanı bulması zorunluluğunu gündeme 

getirmiştir. İşte tüketici kredileri böylesi bir ortamda uygulamaya 

konulmuştur(2S). 

1988 yılının son çeyreğinde ilk olarak bir özel bankanın başlattığı (Yapı ve 

Kredi Bankası) tüketici kredisi uygulaması, bugün özel ve kamu bankalarının 

yanında yeni olarak görülmeye başlayan tüketici fınans şirketleri tarafından da 

(Koç fınans) kullandırılmaya başlanmıştır. 

Türkiye'de yeni bir plasman tekniği olmasına rağmen kamuoyu tarafından 

benimsenen tüketici kredileri, 1 994 yılında yaşanan ekonomik krize kadar 

devamlı gelişme göstermiştir. 1994 'te yaşanan ekonomik kriz, devalüasyonların 

yapılmasını gündeme getirmiş, bu da döviz cinsinden tüketici kredisi kullanan 

bireylerin, tüketici kredileri konusunda yasal boşlukların bulunması dolayısıyla, 

mağdur olmalarına yol açmıştır. 

23.02.1995 tarihinde kabul edilip, 08.03.1995 tarihinde Resmi Gazetede 

yayınlanarak,08.09 .1995 tarihinde yürürlüğe giren, 4077 sayılı Tüketicinin 

26 Osman Oğuztürk, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziran 1989, s.l3. 
27 Arzu İmren, Tüketici Kredileri, İstanbul, s.70 
28 a.g.e., s.70 
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Korunması Hakkındaki Kanun, tüketici kredilerinin kullanımıyla ilgili olarak 

düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu kanun ile tüketici kredilerinin yasal çerçevesi 

çizilmiş olup tüketici kredilerinde yaşanan yasal boşluğu giderici düzenlemeleri 

de kapsamaktadır. 

Kanun özellikle tüketici kredileri konusunda bankaların müşterileri ile 

yapacakları sözleşmelerde yer alması gereken koşulları kanunun emredici 

kurallarına uygun olarak düzenlenmesi zorunluluğu getirmektedi/29
). 

1994 krizinden sonra tüketici kredilerine olan talebin azalması, 

günümüzde yeniden artma eğilimine bırakmıştır. Bunda kısmen de olsa ekonomik 

istikrarsızlığın aşılması neticesinde bankaların tüketici kredilerine musluklarını 

açması yol açmıştır. Örneğin, Yapı ve Kredi Bankası'nda ferdi kredi uygulaması 

250 milyon TL den 400 milyon TL ye çıkmış, vade ise 6 aydan 12 aya 

uzatılmıştır. 

3. Tüketici Kredilerinin Türleri 

Tüketici kredisi işlemleri, "Satıcı'' ile "Tüketici'' arasında kurulacak ikili 

bir ilişki çerçevesinde gerçekleştirilebileceği gibi: bir "fınans kuruluşu", 

"tüketici" ve "satıcı" (üretici) arasında oluşturulacak üçlü bir ilişki çerçevesinde 

ortaya çıkabili/30). 

3.1.İkili ilişki 

İkili ilişkide, "satıcı veya üretici'', kredili satış yapmak suretiyle, tük eti-

29 . . 
Gürkan Akçaer, Uzman Gözüyle Bankacılık Dergısı, Eylül I 995, s.69. 

30 Ergun Özsunay, Türkiye'de Tüketici Kredileri Hukuki Çerçeve ve Uygulama Üzerine Bazı Düşünceler 
(İTO Panel), 1990, s.4. 
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cinin mal ya da hizmet edinmesini finanse eder. Bu modelde, tüketici, borcu 

karşılığında, satıcıya borç senedi veya senetleri verir, tüketici genel olarak 

düzenli zaman aralıklarıyla düzenlenmiş olan bu senetleri de, vadeleri geldikçe 

ödemek suretiyle, bugünkü sınırlı kaynaklarıyla, olanaklarının üzerinde mal veya 

hizmet ediminden yararianmış olur. 

3.2. üçlü ilişki 

Üçlü ilişkide tüketici kredisi direkt ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. 

3.2.1. Direkt Finansman 

Tüketici kredisi işlemlerinin daha yaygın görünümünde ise, bir kredi 

kuruluşu, tüketiciye kredi açmak (borç vermek) suretiyle onun peşin para ile mal 

edinmesini yada hizmetlerden yararlanması olanağını sağlar. "Tüketici Kredisi 

Sözleşmesi", "Kredi kuruluşu" ile tüketici arasında yapılır. Tüketici Kredisi, 

tüketiciye bir tedarik kredisinin verilmesi şeklinde olabileceği gibi; serbest 

kredinin sağlanması şeklinde de olabilir. Tedarik kredisinde, tüketici aldığı 

krediyi belirili bir malın edinilmesi yada belirli bir hizmetten yararlanmak 

amacıyla kullanınakla yükümlüdür. Serbest ödünçte ise, tüketici (ödünç alan) 

aldığı ödün cü dilediği şekilde kullanabilir(Jl). 

Üçlü kredi işlemlerinde tüketiciye verilen kredinin güvence (teminat) 

altına alınması amacıyla tüketici tarafından yada tüketici yararına verilecek 

güveneelere ilişkin işlemlerde "kredi kuruluşu ile güvence veren" (rehin 

borçlusu, ipotek veren, kefil, müşterek ve müteselsil borçlu ve kefil v.b) arasında 

yapılır. Aşağıdaki şemada ,"üçlü tüketici kredisi modeli"ndeki ilişkiler gösteri!-

31.. 
Ozsunay, a.g.e.,s.4. 



. . (32) 
mıştır. 

Şekil. 1 

Kefalet Sözleşmesi 

o 
Kredi Kuruluşu 

o 
Kefil Müşterek ve Müteselsil 

Borçlu ve kefil 

Rehin 

Sözleşmesi 

o 
Tüketici (Kredi Müşterisi) 

Alıcı 

3.2.2. Dotaylı Finansman Yöntemi 

14 

Üretici Satıcı İthalatçı 

o 

Üçlü Tüketici kredisi modelinin dolaylı fınansman şeklinde ise, fınans 

kurumları tüketicilere mal veya hizmet sağlayan perakendecilerden müşterilerinin 

borç senetlerini satın alabilirler. Ticari bankalar araba satıcılarının, mobilya satan 

mağazaların ve belli bir ölçüye kadar, buzdolabı, çamaşır makinası, ısıtıcı, 

kurutucu, televizyon vb. satan perakendecilerin elindeki bütün kağıtları alırlar. 

Buna dolaylı fınansman (indirect finance) veya satın alınmış krediler (Purchased 

32 
a.g.e.,s.4. 
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(Loans) denilmektedir. Dolaylı finansman, zaman zaman taksitli satış finansmanı 

diye de adlandırılmaktadı/33 ). 

Dolaylı fınansman yolunun son yıllarda tercih edilir olmasının bazı neden

leri vardır. 

Öncelikle tüketiciler açısından satıcı fırmaların yaptıkları pazarlama 

taktikleri insanları en kısa zamanda sözü edilen dayanıklı tüketim malını almaya, 

ödeme koşullarını ise daha sonra araştırmaya yöneltmektedir. Ayrıca satıcı fırma 

açısından, finansal bakımdan bu fırınaları zorlayan yük bankalar tarafından 

hafıfletilmektedir. Zira fınans kuruluşları fırmalar için bir kredi kaynağı 

o lmaktadırla/34). 

Dolaylı finansmanın bankalar için avantajı ise, doğrudan tüketici kredisi 

vermektense, risklerini hafıfleterek, satıcıların ciro edilmiş senetlerini 

almalarıdı/35). Do lay lı fınansman çeşitli şekillerde olabilir. 

3.2.2.1. Tam Rücu Hakkı Olan Yöntem 

Tam Rücu Hakkı Olan Yöntem'e (Full Recourse Plan) göre satıcı, 

alacaklarını sattığı bankaya şartsız bir garanti verir.Eğer müşteri bankaya geri 

ödeme yapmaz ise, satıcı bankaya ödemeyi yapmak zorundadır. Bu durumda, 

banka açısından daha az risk söz konusudur ve satıcı kredili satışlarında müşteri 

seçimine daha çok dikkat eder, hesaplarını titizlikle tutar ve takip eder. Bankalar 

için çok cazip olan bu yöntem ile risk azaldığı için banka satıcıya daha az faiz 

33 Pelin Alpergin, Bireysel Bankacılık, TBB Yayını, No:770,Ankara,l990. s.7. 
34 

a.g.e.,s.8. 
35 a.g.e.,s.8. 
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oranı uygula/36
). 

3.2.2.2. Rücu Hakkı Olmayan Dolaylı Finansman 

Rücu hakkı olamayan dolaylı fınansman (Non Recourse Plan) Satıcı fırma 

müşteri senetlerini ciro etmeksizin bankaya verdiği için, müşterinin senet bedelini 

örlernemesi durumunda bankaya karşı hiçbir yükümlülük altında değildir. 

Dolayısıyla, bu durumda riski üstlenen taraf olmaktadır, ve senet alırken hem 

daha seçici davranır. Hem de daha yüksek bir faiz oranı tahakkuk ettirir(37
). 

3.2.2.3. Geri Alma Yöntemi (Repurchase Plan) 

Geri alma yöntemine (Repurchase Plan) göre müşteri, ödemesini verilen 

zaman içinde bankaya yapmadığı durumlarda banka satılan malı müşteriden geri 

alır. Senet tutarının satıcı tarafından bankaya ödenmesini takıben banka malı belli 

bir zaman zarfında satıcıya geri gönderir. Satıcı, rücu hakkı olan yönteme göre 

daha az riskli durumdadır, çünkü bankaya ödemeyi yapacak ve malını geri 

alabilecektir. Bankalar açısından bu uygulamanın ek eleman ve ek maliyetler 

getinnesi söz konusudur, çünkü banka tahsil işlerinin yanında malların fiziksel 

olarak nakliyesi ve saklanmasıyla da ilgilenmek zorunda kalacaktı/38). 

4. Tüketici Kredilerinin Ödeme Biçimine Göre Sınıflandırılması 

Uygulamada muhteliftürlerde tüketici kredilerine rastlanmasına rağmen, 

36 a.g.e.,s.8. 
37 . 

Imren, a.g.e., s.20. 
38 Alpergin, a.g.e., 8-9. 
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bu kredilerin ortak ayırt edici özelliği; tüketiciye belli bir malın satın alınması 

için sağlanan kredinin ana para ve faiz geri ödemelerinin kredi vadesi boyunca 

"sabit" zaman dilimleri içinde gerçekleşmesidi/39). 

Tüketici kredileri üçe ayrılır. Taksitli geri ödemeli tüketici kredileri, tek 

ödemeli tüketici kredileri ve rotatif limitli tüketici kredileri. Bunların içinde en 

büyük payı takside geri ödemeli tüketici kredileri almaktadır. Tek ödemeli 

tüketici kredilerinin toplam tüketici kredisi portföyü içindeki payı önemli 

değildir. 

Bu tür krediler daha çok bankaların ticari kredi departmanında işlem 

görürler. Kredi kartları ve çekli cari hesaplardan oluşan rotatif limitli tüketici 

kredilerinin payı giderek artmaktadır( 40
). 

4.1. TaksitliGeri Ödemeli Tüketici Kredileri (Installment Loans) 

Takside geri ödemeli kredilerin temel özelliği, sağlanan kredinin anapara 

ve faiz ödemelerinin, kredinin vadesi boyunca sabit zaman dilimleri içinde 

gerçekleştirilmesidir. Tüketicinin aldığı ödünç para vade sonuna kadar sabit 

taksitlerle anapara ve faizle birlikte geri ödenmektedir. 

Takside geri ödemeli krediler teminatlı ve teminatsız olmak üzere ikiye 

ayrılır. 

39. 
lmre, a.g.e., s.14-15. 

40 Dışbank Yayınları s.2. (Arzu İmren, a.g.e. içinde s.23.) 
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4.1.1. Teminatsız Taksitle Geri Ödemeli Tüketici Kredileri 

Teminatsız takside geri ödemeli krediler, genellikle küçük tutarlarda ve 

kısa vadeli olarak verilmektedi/41
). Bu nedenle bu tip krediler, daha çok 

tüketiciterin küçük tutarlı ve kısa vadeli fınansman gereksinimlerini karşılamak 

için kullanılmaktadır< 42
). 

Teminatsız ve takside geri ödemeli tüketici kredilerinde, kredinin geri 

ödenmemesi halinde kredi kuruluşu yani bankanın borçlunun sahip olduğu 

aktifler üzerinde hiçbir alacak hakkı mevcut değildir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile diğer sanayileşmiş ülkelerde teminatsız 

takside geri ödemeli kredilerin toplam tüketici kredileri içindeki payı giderek 

azalmaktadır. 

4.1.2. Teminatlı Taksitle Geri Ödemeli Tüketici Kredileri 

Teminatlı tüketici kredilerinde, banka kredilerinin geri ödenmemesi 

riskine karşı satın alınan mal veya borçlunun mal varlığı üzerinde teminat tesis 

etmektedi/43
). Bu tür kredilere daha çok otomobil alımlarında rastlanmakta ise 

de, özel uçak, deniz motoru veya dayanıklı tüketim mallarının alımında da tercih 

edilmektedir. Teminatlı takside geri ödemeli krediler dolaylı ve dolaysız olarak 

ikiye ayrılmaktadır. 

41. 
Imren,a.g.e.,s.24. 

42. 
Imre, a.g.e., s.13. 

43 Dışbank Eğitim Yayınları, s.2 (Arzu İmren a.g.e. içinde s.23). 
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4.1.2.1. Dolaysız Teminatlı Taksitte Geri Ödemeli Tüketici Kredileri 

Banka (fınans kuruluşu), tüketicinin malı satın alabilmek için gereksinim 

duyduğu para miktarını tüketicinin eline verir ya da bazı durumlarda banka, söz 

konusu malın alımı için gerekli olan meblağı içeren ve alacaklı fırma adına bloke 

edilmiş bir çek vermek suretiyle tüketiciye ödemede bulunur(44
). 

4.1.2.2. Dotaylı Teminatlı Taksitte Geri Ödemeli Tüketici Kredileri 

Ticari bankalar araba satıcılarının mobilya satan mağazaların ve belli bir 

ölçüye kadar buzdolabı, çamaşır makinası, ısıtıcı, kurutucu ve televizyon vb. 

satan perakendecilerin elindeki bu tür kağıtları satın alırlar. Buna dolaylı 

fınansman (In direct fınancing) veya satın alınmış krediler (Purchased Loans) 

denilmektedir. Dolaylı finansman, zaman zaman taksitli satış finansmanı diye de 

adlandırılmaktadı/ 45
). 

4.2. Rotatif (Dönen) Limitli Tüketici Kredileri 

Perakendecilerin tüketicileri finanse etmede ilk uyarladıkları yöntem 

dönen kredilerdir. Dönen krediler taksitli kredilerle açık krediler arasında bir 

özellik göstermektedir( 46
). Rotatif limitli krediler kredi kartları ve çekli cari 

hesap diye ikiye ayrılır. 

44. 
Imre,a.g.e.,s.24. 

45 Alpergin, a.g.e., s.7. 
46 

Aydın, a.g.e., s. IS. 
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4.2.1.Kredi Kartları 

Kredi kartları, maliyeti düşük olduğu için tüketici kredi uygulamasının en 

yaygın kullanılan şeklidir. Bankalar kredi kartlarını 1960'lardan itibaren 

kullanmaya başlamışlardır. En yaygın olarak kullanılan kredi kartları MasterCard 

ve VISA'dır(47).Türkiye'de 1995 sonu itibariyle toplam 2.216.010 adet kredi 

kartı vardır. 

4.2.2. Çekli Cari Hesap Kredileri 

Çekli cari hesap kredileri, banka ile müşterisi arasında yapılan anlaşmaya 

bağlı olarak müşterinin alacaklı hesabına çek çekerek borçlu duruma geçmesine 

olanak sağlayan bir kredi çeşididii48). Örneğin; Türkiye'de Yapı ve Kredi 

Bankasının iyi müşterilerine uyguladığı süper çek ve süper kart uygulaması bu 

kredilere örnek olarak gösterilebilir. 

4.3. Tek Ödemeli Krediler 

Bu tür krediler bankaların müşterileri için kısa vadede ve yüksek 

meblağlada açtıkları kredilerdir. Tek ödemeli krediler genellikle ticari alanda 

kullanıldığından ticari krediler bölümlerinde işlem görürler. Ticari kredilerden 

sağlayacak fon kaynağının bulunması dır< 49
). 

47. 
Imren,a.g.e.,s.26 

48 . ( . . . d 27) T.lş Bankası Yayını, Arzu lmren,a.g.e. ıçın e,s. . 
49 . 

lmren,a.g.e.,s.27. 
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5. Tüketici Kredilerinin Fayda ve Sakıncaları 

5.1. Tüketici Açısından 

Tüketici kredisinin tüketiciye sağladığı en önemli fayda, tüketicinin kredi

den yararlanmadan satın alamayacağı veya satın almak için beklemek zorunda 

kalacağı mal veya hizmete hemen sahip olmasını sağlamaktır. Özellikle, 

gelecekte aynı mal veya hizmet arzının çeşitli neden veya nedenlerle ortadan 

kalkması ve/veya mal ve hizmetin fıyatının büyük artışlar göstermesi ihtimalleri 

tüketici kredisinin önemini arttırıcı etkenlerdi/50
). 

Tüketiciler krediye; içinde bulunulan ekonomiye ve zamana bağlı 

olarak,farkı önem vermekte ve farklı nedenlerle başvurmaktadırlar.Bu farklılıklar 

. (51) 
ıse : 

• Yaşam standartlarını yükseltme 

• Sağlanma kolaylığı 

• Olağanüstü durumlar. 

Kişiler yapıları gereği yaşam standartlarını yükseltmek isterler.Bu amacı 

gerçekleştirmenin bir yoluda daha fazla mal ve hizmete sahip olmaktır. 

Krediyi sağlama kolaylığı tüketici kredilerinin bu kadar yaygın bir şekilde 

kullanılmasında önemli bir faktör olmaktadır. 

Tüketiciterin kredi kumanmalarının diğer önemli bir nedeni, hastalık, 

50 
Sarıkamış,a.g.e.,s.32. 

51 Peter S.Rose,Money and Capital Markets,(Nurhan Aydın, a.g.e.,içinde,s.9-IO). 



22 

doğum, ölüm ve benzeri olaylardaki acil fınansman ihtiyacıdır. Bu gibi 

durumlarda yeterli ihtiyacı olmayan tüketiciler krediye başvuracaklardır. 

Tüketici kredisinin birey için sakıncalar yarattığını da belirtmek gerekir. 

Bir kere, kredinin sağladığı satın alma kolaylığı, kişinin satın alma 

arzusunuarttırarak, gücünün üzerinde borçlanmaya ginne ihtimalini gündeme 

getirir. Keza satın alma önceliklerine göre yapılmış olan ihtiyaç listesinde kredi 

ile alınabilecek mal ve hizmetler daha gerekli ihtiyaçların önüne geçerek kişinin 

birey ve aile olarak, tasarruflardan maksimum fayda sağlama olanağını 

engelleyebili/
52

). Ayrıca tüketici kredisinin tüketici bakımından en büyük 

sakıncası, kişinin tüketim hırsını 

kaçılmasına neden olmasıdı/53 ). 

ve tüketim meylini arttırarak aşırıya 

Diğer bir sakınca ise, kredinin sağladığı satın alma kolaylığının kişileri 

aşırı tüketime iteceği ve bunun kişisel tasarrufları azaltacağı ve böylelikle 

gelecekteki tasarrufların bugünden harcanmasıyla bireylerin gelecekteki 

likiditesini ve mali aktiflere yatırım yapma yeteneğini azaltacağı şeklinde 

sakıncalar da öne sürülmektedir (54
). 

5.2. Satıcı ve Üretici Açısından 

Kredi ile mal ve hizmet alma olanağı sağlanan birey mal ve hizmetlere 

toplam talebi arttırarak satıcı fırmanın satışlarını arttırır. Bu durum satıcı 

fırmaların tüketici kredisinden sağladıkları en büyük faydayı oluşturur. 

52 
Sarıkamış, a.g.e., s.32. 

~3 . 
· lmren, a.g.e., s.48. 
54 

Akkurt, a.g.e., s.6. 
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Tüketici kredisi vasıtasıyla, fınans kuruluşu, üretici (satıcı) ve tüketici 

arasında oluşan üçlü ilişki, sanayi işletmeleri için oldukça iyi bir fınansman şekli 

oluştururken malları için de satın alma gücü, dolayısıyla pazar genişlemesine yol 

açmıştır. Sanayi işletmelerinin satış riski düşmüş, müşteri profıli marjinal alıcılara 

doğru genişlemiş, doğrudan müşteri temasları tüketiciyle iletişimi geliştirmiş, 

stoklarda azalmalar meydana gelmiş, doğrudan satışlar göreceli olarak fıyatları 

düşürmüştü/55). 

5.3. Bankalar Açısından 

Tüketici kredisinin kredi veren bankalara sağladığı yarar ise, ticari 

kredilerdeki talep yetersizliğinden dolayı bankanın elinde kalan atıl fonların 

değerlendirilmesidir. Ayrıca bankalar, tüktici kredileri vasıtasıyla riski yayarak 

sektörel dalgalanmalardan etkilenmeyecek sağlam ve yaygın bir kredi 

potansiyeline kavuşmaktadırlar. Yine bankalar tüketici kredileri vasıtasıyla 

müşteri kazanmaktadırlar. Şöyle ki Türkiye' de tüketici kredisi veren tüm 

bankalarda müşteri sayısında önceki yıllara göre sadece ülkedeki nüfus artışıyla 

açıklanamayacak bir artış kaydedilmişti/56). 

5.4. Tüketici Kredilerinin Ekonomik Açıdan Fayda ve Sakıncaları 

Tüketici kredisi toplam tüketimi, mal ve hizmet akımını fınansman yoluyla 

destekleyen ve böylece ülkenin ekonomik aktivite düzeyini arttıran bir faktördür. 

Tüketicilere sağlanan krediler cari satın alma düzeyini arttırmakta ve bu da üretim 

ve istihdamı uyarmaktadı/57). Talep artışlarının üretimi ve istihdamı uyarınasma 

olanak bulunmadığı sektörler veya zamanlarda, artan talep fıyatlarının yukarı 

55 Ayhan Yavrucu, Para ve Sermaye Piyasası Dergisi, Haziaran 1989, s.16. 
56. 

Imren, a.g.e., s.50. 
57 a.g.e., s.39. 
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çekilmesine neden olarak ekonominin dengelerini bozabilir(SS). Diğer bir deyişle, 

tüketici kredilerinin aşırı kullanımının sonucunda,toplam tasarrufların, 

harcanabilir gelire oranının düşeceği ve kişisel borç yükünün artacağı, ulusal 

kaynakların baskı altına alınarak tüketici kredilerinin enflasyona yol açacağı, 

tüketim maliarına olan talebin ithalat artışına neden olacağı, kaynakların ihracata 

yönelmesini engelleyerek ödemeler dengesini ters yönde etkileyeceği gibi iddialar 

ortaya atılmıştır. Buna ek olarak tasarruflara gidecek olan fonların tüketime 

yönelerek sermaye birikimini engelleyeceği ve bunun ekonomik büyümeği 

azaltacağı endişesi de dile getirilmiştir. Ayrıca, tüketici kredilerinin dayanıklı 

tüketim malları üreten endüstrilerde istikrarsızlığa yol açacağı da ileri 

sürülmüştür. Ancak ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde uzun süredir uygulaması 

görülen tüketici kredilerinin enflasyonİst etkisi olduğu konusundaki iddialar 

kanıtlanamamıştır.Bu tür kredilerin hacmi genellikle gayrimenkul ve endüstri 

alanlarına verilen kredilerin hacminden daha küçüktür.Tüketici kredilerinin sınai 

kredilerden daha fazla enflastyonist olduğu da ekonometrik çalışmalarda 

ispatlanamamıştı/59). 

58 
Sarıkamış, a.g.e., s.32 

59 Akkurt, a.g.e., s.6. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

FİNANS ŞİRKETLERİ 

1. Finans Şirketlerinin Tanımı 

Finansal aracılardan biri olan fınansman şirketleri tüketim kredisi ile iş 

kredisi vermektedirler. Finans şirketleri kullandırdıkları kredilerin kaynaklarını 

bankalar gibi mevduat toplayarak değil, daha değişik yollardan karşılarlar. Ana 

uzmanlık sahası tüketim kredisi ve iş kredisi vermek olan bu şirketler için bir 

tanım vermek gerekirse şöyle ifade edilebilir: 

"Kaynaklarını mevduat toplamadan farklı yollardan oluşturan ve bu 

kaynaklarını tüketim ve iş kredisi olarak kullandıran banka dışı finansal 

aracılardır." 

Finans şirketlerinin sahipleri çoğunlukla ticari bankalar ya da tüketim 

mallarının üretimi ya da dağıtımı ile meşgul olan ve konusu finansal olmayan 

şirketlerdi/ 1). 

Finans şirketleri ticari bankalardan ve diğer mevduat tipi finansal 

araçlardan kesin bir şekilde farklıdırlar. Finans şirketleri, aktif ve pasif yapıları 

itibariyle çok esnek bir yapıya sahiptirler. Fakat, geleneksel olarak, düşük 

maliyetle mevduat fonlarına erişememişlerdi/2). 

1 Mehmet Topçu, ABD'de Mali Aracı Kurumlar ve Amerikan Bankacılığı ile Finans Piyasasındaki Son 
Gelişmeler, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No: 257, 1983, s. 12. 
2 Fred C. Yeager ve Neil E. Seitz, Financial Institution Management, Prentice Hall, Third Edition, 1989, 
s.326. 

' ,, __ ·.,.:.;_:;;.. 
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2.Finans Şirketlerinin Türleri 

ı 970'lere kadar fınans şirketlerini üç farklı tipe ayırmak oldukça kolay dı. 

Bu şirketlerde; tüketici fınans şirketleri (Consumer Finance Companies), satış 

fınans şirketleri (Sales Finance Companies) ticari fınans şirketleri (Comercial 

Finance Companies)'dir. Bir çok büyük fınans şirketinin, bu üç farklı tipteki 

fınans şirketinin faaliyet alanında hizmet sunmaları ile, aralarındaki farklılıklar 

yok denecek kadar azalmasına rağmen, yine de bu üç ayrı tipteki şirket arasındaki 

farklılıkları bilmek faydalıdır(J). 

Tüm fınans şirketlerinin temel fonksiyonu, birbirlerine benzer bir şekilde 

kredi vermek olmasına rağmen, bu şirketler uzmanlaştıkları kredilerin vadeleri 

bakımından farklı bir yapıya sahiptirler(4
). 

2.1 Tüketici Finans Şirketleri 

ABD'de tefeciliğe engel olmak üzere geliştirilmişlerdir. Bunlar 

uzmanlaşmış kredi kurumlarıdır ve verdikleri tüketici kredilerinin % 86' sı şahıs 

kredileridir. Ancak bunlar 1960' larda ticaret kesimine de kredi vermeye 

başladılar. Bu şirketler devlet tarafından sıkı bir şekilde yönetilir ve 

denetlenirlei s). 

ı 93 5 yılından sonra ticaret bankalarının küçük ölçekteki ferdi kredi 

sahasına gırene kadar, tüketici fınans şirketleri bu sahada tekel 

konumundaydılai 6). 

3 Peter S. Rose ve James W. Kolari, Financial lnstitutions, Fifth Edition, Irwin Press, 1995, s.642. 
4 Fred C. Yeager ve Neil E. Seitz, a.g.e., s.327. 
5 Hüsnü Kızılyallı, Dünya'da ve Türkiye'de Orta Vadeli Krediler, İstanbu1:1978, s.l88. 
6 Benton E. Gup, Financial Intermediares: An Introduction, Boston : 1976, s.216. 
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Küçük kredi şirketleri (Small-Loan Companies) olarak da bilinen tüketici 

fınans şirketleri bireylere faydalanabil ecekleri nakit kredi verirle/7). Bu şirketler 

güvenli olmayan, riskli büyük kredilerde uzmanlaşmış olup, maksimum kredi 

miktarı ve faiz oranı ABD' de, her eyalet tarafından o eyaletin mevzuatına uygun 

olarak düzenlenmişlerdi/8). 

Kullandırdıkları kredilerin geri ödenmesi haftalık ya da aylık olarak her 

ödemede faiz ve anaparanın ödenmesini içerecek şekilde yapıiı/9). 

Tüketici fınans şirketlerine başvuran bireyler veya ailelerin başka bir 

yerden tüketici kredisi almaya kredibiliteleri yeterli değildir. Bu kredilerde 

genellikle maliyet ve ödenmeme riski yüksek olduğundan faiz oranları yüksektir. 

Düşük gelirli ve az eğitimli müşteri portföyleri olduğundan bu şirketler sıkı bir 

şekilde devlet tarafından denetlenirle/ 1 
O). 

Bu fırmalar genel kural olarak kredi kullanan müşteriden izin verilmiş 

oranda faiz gideri dışında hiçbir ilave ücret talep edemezler. Ancak, kredinin 

teminata bağlanmış olması halinde rehinin ve diğer kanuni dökümanların 

hazırlanması için yapılan giderler müşteriden talep edilebilir. Tüketici finansmanı 

fırmalarının verdikleri kredilerin büyük çoğunluğunda borç alanın imzasından 

başka bir teminat bulunmamaktadır. Açılan kredi meblağının küçük olmasına 

bağlı olarak riskin yüksekliği bu tür kredilerin tüketiciye yüklenen maliyetini en 

yüksek yapmaktadır01 ). 

7 Peter S. Rose, Money and Capital Markets, Business Publication, Ine. 1983, s.l 07 
8 R. Robert Rosenberg ve Ralph V. Naples, Personal Finance and Consumer Economice; New York: 
1976, s.23. 
9 a.g.e., s.23. 
10 George G. Kaufinan, The U.S. Financial System, Prentice Hall, New Jersey:l980, s.l72. 
ll 

Sarıkamış, a.g.e., s.37. 



28 

Tüketici fınans şirketlerinin uzmanlaştıkları sahadaki tüketici profılinin 

düşük gelirli gruplardan oluşması, bu şirketleri kredi koşulları bakımından diğer 

kurumlara göre daha esnek bir yapıda faaliyette bulunmalarını sağlamaktadır. Bu 

şekliyle, tüketici fınans şirketleri ABD'ye özgü bir finansal kurumdur. Bu 

şirketleri bu şekilde faaliyette bulunabilmelerinin ardında tefeciliği önlemenin ve 

tüketiciyi korumanın yattığı söylenebilir. Diğer bir deyişle tefeciliğe karşı bir 

tepki olarak geliştirilmiştir. 

2.2. Satış Finans Şirketleri 

Satış fınans şirketleri, otomobil endüstrisinin kredi ihtiyacına bir tepki 

olarak gelişmiştir. Bu şirketler perakendecilerden; satmış oldukları mallara karşı 

tüketicilerden aldıkları senetleri veya kontratları satın alarak toptan fınansman 

sağlarla/ 12
). 

Satış fınans şirketleri tüketicilere nakit kredi vermeyıp ayni kredi 

kullandıran, diğer bir deyişle dalaylı yoldan (indirekt) kredi veren kurumlardır. 

Bu kurumlar yukarıda değinildiği gibi tüketiciye nakit kredi vermeyıp, 

satın aldığı tüketim malının bedelini satıcı firmaya öderler. Bu ödemeyi yaparken 

de tüketicinin satıcı firmaya vermiş olduğu "taksitli satış bonolarını" veya diğer 

kredi araçlarını satıcı fırmadan devir alırlar. Bu devir alma "alacağın" satın 

alınması şeklinde olur. Yani ödenmeyen taksit veya borç aracı fınans kurumunun 

sorunudur ve sonuçta onun zararını oluşturur ya da satıcı fırma ile fınans firması 

arasındaki anlaşmaya göre fınans firması tahsil edemediği alacak için satıcı 

fırınaya rücu edebilir. Bu tamamen satış fınans şirketi ile malı tüketiciye satan 

perakendeci arasında yapılan anlaşmanın şekline göredi/ 
13

). 

12 Benton E. Gup, a.g.e., s.214. 
13 Kent, a.g.e., s.690. 
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Başlangıçta otomobil satışlarının finansmanı ile uğraşan bu şirketler, 

zamanla diğer dayanıklı tüketim mallarının finansmanı ve şahıs kredileri 

(Personal Loans)'nin finansınanına da ağırlık verdiler. Bu fırmalar ayrıca toptan 

ticaret kesiminin finansınanına da katılmaya başladılar. Satış fınansman şirketleri 

iş dünyasına, otomobil ve büro teçhizatı alınması için kredi verdiği gibi, 

fırmaların müşteriler hesabı karşılığında da kredi sağlarlar( 14
). 

Bu tür fınans kurumları, satıcıların stoklarında bulundurmak istedikleri 

emtiayı üretici veya taptancıdan peşin para ile satın alıp, perakendeci ile yaptığı 

anlaşma uyarınca bu emtiayı perakendecinin kullanımına vererek, emtianın 

fınansmanını sağlarlar. Bu durumda emtia satıcı fırmanın mağazasında veya 

ambarındadır ama mülkiyeti fınans kurumuna aittir. Finanslamanın bu yöntemi 

perakendecileri stoklara büyük miktarda para yatırmaktan kurtarır ve buraya 

gidecek fonların başka yerlerde kullanılması mümkün olur(lS). 

Satış fınans şirketleri bir veya iki şubeleri ile mahalli hizmet veren 

nitelikte olabildikleri gibi bütün ülkeye yayılmış şubeleri ile ulusal bir karakterde 

de olabilmektedir(1 6
). 

Satış fınans şirketleri, bağımlı (captive) ve bağımsız (independent) olmak 

üzere iki türdür. 

2.2.1. Bağımlı Finans Şirketi 

Bağımlı şirkette sahiplik bir üretici şirket veya üretim ve satış şirketleri 

aracılığı ile bir emtiayı tüketiciye sunan bir holding şirkete aittir. Bu organizasyon 

14 
Kızılyallı, a.g.e., s.l87. 

15 Gup, a.g.e., s.214. 
16 

Sarıkamış, a.g.e., s. 34. 
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şekli, otomotiv, buzdolabı, çamaşır makinası vb. dayanıklı tüketim malları satan 

üretici fırmalar tarafından benimsenmiştir (I?). 

Bu tür işletmelere örnek vermek gerekirse, tarım aletleri imalatçılarından; 

John Deere Credit Corp. 

Mass ey F erguson 

International Harvester 

otomotiv endüstrisinden ; 

GMAC (General Motors Acceptance Corporation) 

Ford Motor Credit 

Chrysler Financial 

dayanıklı tüketim malı endüstrisinden; 

GE Capital (General Electric Capital) 

Motorola 

W estinghouse Credit 

Philco 

ve farklı sektörlerden; 

17 

AT &T Capital 

IBM Credit Corp. 

ITT Comercial Finance 

a.g.e., s.35. 



Textron Finanacial 

Whirpool Financial 

Transamerica Comerdal Finance 

Xerox Credit Corp. 

ve büyük perakende satış mağaza sahibi şirketlerin kurdukları; 

Sears, Roebuck and Co. 

Montgomery W ard. 

Macy sayılabilir. 

31 

Bağımlı satış fınans şirketlerinin kurulup gelişmesinin nedenleri olarak 

şunlar sayılabili/ IS). 

* 1950'li yılların sonuna doğru kredi pazarındaki daralma nedeni ile bazı 

bağımsız fınans kurumlarının, küçük ticaret şirketlerinin alacaklarını finanse 

edememişlerdir. Bunun üzerine, üretim şirketleri, satışlarını aynı ölçekte devam 

ettirebilmek için kendi fınansman şirketlerini kurmuşlardır. 

* Finans şirketlerinin borç-özsermaye oranının, üretim işletmelerinin 

borç-özsermaye oranından çok daha yüksek olabilmesi yeterli görüldüğünden, 

üretim şirketleri kendi bünyelerinden finansmana gitmek yerine, kendi bağlı 

finansal aracı şirketlerini kullanmayı uygun bulmaları. 

* Otomobil, tarım ekipmanları, televizyon setleri, vb. pahalı dayanıklı 

mamulleri satan perakendeci şirketler sattıkları emtiayı stokta tutmaya yetecek 

18 
Gup, a.g.e., s.215. 
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fınansman gücüne sahip olmadıkları ve bu amaçla ticaret bankalarından yeterli 

desteği bulamadıkları için üretici işletmenin mali desteğine ihtiyaç duyuyorlardı. 

* Taksitli satış yapan büyük perakendeciler taksitli satışlar nedeni ile 

büyük fınans kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu fınans kaynağını bulurken şirketin 

borçlanma kapasitesini zorlamama veya aşınama endişesi, taksitli satış 

fınansmanını şirketine yaptırarak finansal kaldıraçtan da yararlanmak sureti ile 

sorunu çözme formülünün uygulamaya konulmasına olanak vermeleridir. 

2.2.3. Bağımsız Finans Şirketleri 

Bağımsız satış fınans şirketlerini sahiplik itibari ile üretici veya satıcı 

işletme ile hiç bir organik bağları bulunmamaktadır. Bu şirketlerde bağımlı fınans 

şirketleri gibi faaliyette bulunmaktadırla/ 19
). 

Bu şiketlerin sahipleri arasında bankalar ön sırada yer almaktadır. Bunun 

ardında ABD mali sisteminin bankalara ulusal alanda faaliyette bulunmalarına 

izin vermemesi yatmaktadır. Fakat bu kısıtlama fınans şirketleri için söz konusu 

değildir. Bu yüzden de bankalar tüketici kredisi kullandırmak için ülke çapında 

fınans şirketleri kurmuşlardır. 

Her iki tipteki satış fınans şirketleri tek bir mamülün satışını finanse etme 

yerine çeşitlendirmeye gitmişlerdir. Bağımlı fınans şirketleri sermaye karlılığını 

en yüksek yapabilmek amacı ile ana şirketin ürettiği mallar dışında da tüketici 

veya satıcıya fınansman olanağı sağlamaya başlamışlardır. Her iki satış fınans 

şirketleri günümüzde geleneksel rollerinin yanında, çeşitlendirmeye giderek 

sigortacılık, bankacılık, üretim ve satış, şirketlerine sahip olmaya kadar çeşitli 

alanlarda faaliyetlerini genişletmişlerdi/20). 

19 
Sarıkamış, a.g.e., s.35. 

20 Gup, a.g.e., s.216. 
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2.3. Ticari Finans Şirketleri 

Üçüncü tip fınans şirketi olarak bu endüstrinin ilk başlangıcından itibaren 

görülmeye başlamışlardır. 

Bu şirketler, işletmelere, çalışma sermayesi ihtiyaçlarını, uzun vadeli 

yatırım sermayesi ihtiyaçlarını veya her iki finansal ihtiyacı da karşılamak için 

krediler vennektedirler. imalat ve endüstri şirketleri, hammadde ihtiyaçlarını 

temin etmek ve ürettikleri mamüllerini stoklarında bekletıneden direkt tüketiciye 

satabiirnek için bazı fınans kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, işletmeler yeni 

makina, teçhizat, bilgisayar, ofis ekipmanları vb. gibi çeşitli sayıda uzun dönemli 

yatırım harcamaları kapsamında olan malları almak için bir takım fonlara ihtiyaç 

duyarla/21
). İşletmelerin bu ihtiyaçlarını ticari fınans şirketleri karşılar. 

Finans şirketleri leasing, factoring ve forfaiting gibi finansal teknikleri de 

kullanmakta olup bu amaçla kurulmuş ticari fınans şirketleri de bulunmaktadır. 

Diğer bir deyişle, leasing, factoring ve forfaiting şirketleri, kullandırdıkları 

krediler itibariyle fınans şirketlerinin bir kolu olan ticari fınans şirketleri grubuna 

girmektedir. 

Türkiye' de de son 1 O yılda görülmeye başlayan ve hızla gelişme gösteren 

leasing (finansal kiralama) ve factoring şirketleri bulunmaktadır. 

Bu kısım, tezin konusunun dışında olduğundan ticari fınans şirketleri 

hakkında daha fazla açıklamaya gidilmemiştir. 

21 Rose ve Kolari, a.g.e., s.644. 
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3.Finans Şirketlerinin Rekabet Koşulları 

Tüketici fınans şirketleri 1935 yılına kadar kendi sahalarında tekel 

konumunda iken, bu tarihten itibaren bankaların da bu sahaya girmesiyle rekabet 

artmıştır. Artan rekabet faiz oranlarını düşürmüş ve kabul edilebilir kredi sınırının 

kalitesini aşağıya çekmişti/22). 

Bankaların ve diğer kurumların tüketici kredileri alanında faaliyete 

başlamalarının getirdiği rekabet ortamı tüketicilerin daha düşük faiz oranlarıyla 

kredi bulabilmelerine yol açmıştır. 

Finans endüstrisinin çeşitlenme eğilimine girmesinde rekabet önemli bir 

rol oynamıştır. Tüketici kredileri alanında ticari bankalar ve kredi birlikleri, 

fınans şirketlerine karşı tehdit eder bir tarzda rekabet etmektedirler. Çoğu fınans 

şirketi olan bu aracılar, ödünç aldıkları fonların gerçek maliyetinin yükselmesinin 

getirdiği bir kar azalmasıyla karşılaştılar. Bu rekabetin sonucu, fınans şirketleri, 

birlikte hareket ederek, taksitlikredi müşterileri bulmada başarılı oldular. Taksitli 

kredi piyasasındaki bu artan rekabet bu piyasada net getiri oranının düşmesine ve 

satın almada kullanılacak kredi miktarının azalmasına neden oldu. Taksitli 

krediler alanında düşük kar marjları ve artan risk; fınans şirketlerini özellikle de 

satış fınans şirketlerinin kazançlarını korumak için ipotek kredileri hareketli ev 

kredileri leasing ve factoring gibi diğer tiplerdeki kredileri kapsayan alanlara 

yöneltmiştir(23).Bu kredilerde (leasing ve factoring), ticari fınans şirketlerinin 

uzmanlık sahasına giren kredilerdir. Yaşanan rekabet tüketici ve iş dünyasına 

kredi kullandıran tüm finansal kurumları birbirlerinin uzmanlık alanlarında 

faaliyette bulunmalarına yol açmıştır.Yaşanan rekabet ortamının getirdiği bu 

yönelme sonucunda, fınans şirketleri arasındaki ticari, tüketici ve satış fınans 

22 George H. Hempel ve Jess B. Yawitz, Financial Management of Financial Institutions, 1976, s.212. 
23 Rose ve Kolari, a.g.e., s.657-658. 
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şirketleri arasındaki ayrımlar azalmıştır. 

Bu rekabetin sonucu olarak 1960'larda, ABD'de fınans şirketlerinin 

sayısında hızlı bir azalma yaşanmıştır. 1960'da ABD Merkez Bankasının yaptığı 

bir araştırmada 6.400 tane fınans şirketi tespit edilmiş iken, bu sayı ilerleyen 

yıllarda hızlı bir düşüş göstererek 1980'lerde 2.800'den daha az bir rakama 

inmiştir. Bunda şirket birleşmelerinin etkisi de büyüktüi24
). 

1980'lere kadar devamlı kan kaybeden sektör, son yıllarda sürpriz bir 

şekilde banka ve diğer taksit kredileri veren kurumlar ile orta ve bazı yüksek 

gelirli müşteriler bazında - profesyonel yöneticiler ve ofis çalışanları - kendilerini 

bu kurumlarla rekabet eder buldulai25
). 

4. Finans Şirketlerinin Fon Kaynakları 

Satış finansmanı fırmaları faaliyetlerini finanse ederken ihtiyaç duydukları 

kaynağı sermaye ve ihtiyat fonlarına ek olarak borçlanma ile sağlamaktadırlar. 

Finansal aracı kurumların borçlanma oranları sanayi ve ticaret fırmalarının aynı 

oranlarından daha yüksek olabileceği için satış finansmanı fırmalarının öz varlığa 

göre borçlarının oldukça yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu yükseklik fırma 

ortaklarına, finansal kaldıraçtan yararlanarak, öz varlık karlılıklarını 

arttırmaolanağı vermektedir. Tüketiciye doğrudan kredi açmak isteyen bir çok 

ticaret bankası satış fınansman fırmalarını kredilendirmektedirler. Satış 

fınansman fırmaları için ticari banka kredisine ek olarak para piyasasına kısa 

süreli fınansman bonosu ve diğer nitelikli senetler sürerek kaynak sağlama 

olanağı da bulunmaktadıi26). 

24 
a.g.e., s.658. 

25 .a.g.e., s.658. 
26 

Sarıkamış, a.g.e., s.35-36. 
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Kısa süreli kaynaklara ek olarak satış fınansman fırmaları orta ve uzun 

vadeli borçlanmaya da gitmektedirler. Bu borçlanma ipotekli veya ipoteksiz 

tahvil satışı yoluyla olmaktadır. Tahviller doğrudan sigorta şirketlerine 

satılabildiği gibi aracılar kullanılarak yatırımcılara da satılabilmektedi/27). 

Finans şirketlerine bazen ikincil finansal aracılar denmektedir. Çünkü 

fınans şirketleri, fon kaynaklarında diğer finansal kurumlara bağlıdırla/28). 

Finans şirketlerinin en önemli fon kaynakları, fınansman bonoları, uzun 

vadeli tahviller, banka kredileri, bağlı oldukları grup şirketlerinden sağladıkları 

fonlar ve diğer kısa vadeli senetlerdi/29
). 

Örneğin, ABD' de en fazla fınansman bonosunu fınans şirketleri 

çıkarmaktadır. Son yıllarda bunun yerine uzun vadeli tahvillere yönelme 

gözlenmektedir. 

Aşağıdaki tabloda ABD'de fınans şirketlerinin pasifterin gelişimi (Fon 

Kaynaklarının Dağılımı) milyar$ olarak gösterilmiştir. 

27 
Sarıkamış, a.g.e., s.36. 

28 Rose ve Kolari, a.g.e., s.651. 
29 

a.g.e., s.651. 
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FON KAYNAKLARI 

Şirket Banka Finansman Diğer Pasif 
Yıllar Tahvilleri Kredileri Bonoları Pasifler To I! lamları 
1961 $9.3 $6.4 $3.6 $ 2.6 $22.9 

1962 9.2 7.6 4.8 3.7 25.6 

1963 10.3 9.2 5.8 4.5 30.1 

1964 12.1 9.7 7.3 4.5 34.2 

1965 13.5 11.8 8.5 5.5 39.6 

1966 13.6 10.7 12.0 6.6 42.9 

1967 14.0 8.8 14.1 7.1 43.9 

1968 14.2 9.7 16.9 8.4 49.1 

1969 15.1 11.0 23.0 9.4 57.1 

1970 17.2 10.9 23.6 10.8 61.6 

1971 19.7 11.5 23.1 12.1 66.4 

1972 23.3 16.0 21.9 17.1 78.3 

1973 26.2 20.6 23.8 20.2 90.8 

1974 28.0 20.8 27.4 20.4 96.6 

1975 30.7 18.0 28.0 27.5 104.2 

1796 33.8 16.1 31.3 34.5 115.7 

1977 41.6 18.0 29.6 43.5 142.9 

1978 57.2 10.6 47.4 27.3 142.4 

1979 59.6 12.4 50.7 16.6 169.2 

1980 66.6 13.8 47.6 55.0 181.19 

1981 68.9 15.5 57.3 64.6 706.2 

1982 77.0 16.5 51.5 71.4 216.3 

1983 81.0 18.3 60.5 81.8 241.6 

1984 90.5 20.0 73.1 91.0 274.7 

1985 105.3 16.4 102.7 105.4 329.7 

1986 131.6 20.0 124.3 106.3 382.2 

1987 141.2 22.9 135.0 130.8 438.9 

1988 147.0 23.9 152.1 154.9 477.9 

1989 162.7 27.0 160.7 152.9 503.3 

1990 178.2 31.0 165.3 160.1 534.5 

1991 191.3 42.3 159.5 163.4 556.5 

1992 195.3 37.6 156.4 167.4 556.7 

1993 + 195.1 29.5 144.5 181.6 550.7 

Tablo 1: Kaynak: Federal Rezerv Başkanlar Toplantısına Sunulan (Rose ve Kolari, a.g.e., içinde) 
1993+ : 1993 yılının ikinci çeyreği 
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Aşağıdaki tablo da ise ABD' deki fınans şirketlerinin fon kullanırnlarının 
gelişimi milyar $ olarak gösterilmiştir. 

FON KULLANIMLARI (AKTiFLERiN DAGILIMI) 

Toplam 
Tüketici Ticari ipotek Nakit ve Finanasal 

Yıllar Kredileri Krediler Kredileri Mevduatlar Varlıklar 

196ı $ı6.3 $8.4 $2.2 $1.9 $28.9 

ı962 ı7.9 8.6 2.7 2.0 31.2 

ı963 20.2 ıo.o 3.5 1.8 35.5 

ı964 22.4 ı 1.6 3.9 1.8 39.7 

ı965 24.7 ı3.5 4.5 2.0 44.7 

ı966 26.4 ı4.6 3.9 2.ı 47.ı 

ı967 26.9 ı4.3 4.3 2.2 47.ı 

1968 29.2 ı6.5 4.9 2.3 52.9 

ı969 32.0 21.5 5.7 2.4 61.6 

ı970 32.ı 21.8 7.5 2.7 64.ı 

ı97ı 34.4 23.2 ıo.o 2.9 70.5 

ı972 38.0 27.4 ı2.2 3.2 80.7 

1973 42.6 32.3 ı4.5 3.5 92.6 

ı974 44.6 37.2 13.ı 3.7 98.5 

ı975 41.4 40.9 ı2.9 3.9 99.ı 

ı976 43.3 49.5 ı4.2 4.ı ı ı ı. ı 

ı977 49.0 63.0 17.3 4.3 133.5 

ı978 58.6 74.4 8.9 4.4 ı59.6 

ı979 72.0 84.5 ı u 4.6 ı89.ı 

ı980 78.8 88.7 13.8 4.7 204.8 

ı98ı 87.8 99.4 ı6.8 4.8 230.9 

ı982 93.2 ıoo.4 18.7 4.9 242.7 

ı983 103.7 113.4 20.5 5.ı 270.4 

ı984 ı ı 1.7 137.8 23.8 5.2 306.ı 

ı985 ı32.4 ı58.7 28.6 5.5 365.3 

1986 ı 51.0 ın.2 34.2 5.9 421.3 

ı987 154.0 213.8 42.2 6.5 484.0 

ı988 155.3 245.3 47.3 7.3 534.6 

ı989 144.6 270.2 53.8 8.3 571.2 

1990 ı38.0 293.6 65.5 9.4 6ı0.9 

ı99ı ı26.3 292.9 65.8 ıo.6 633.9 

1992 212.7 296.5 68.4 ıı.9 637.2 

1993+ ı 15.5 290.7 67.2 ı2.6 630.5 

Tablo 2 
Kaynak: Federal Rezerv Başkanlar Toplantısına Sunulan (Rose ve Kolari, a.g.e., içinde) 
ı 993 + : ı 993 yılının ikinci çeyreği 
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Tüketici fınans şirketlerinin kaynak yapıları satış finansmanı şirketlerine 

benzemektedir. Bir kere bu fırmalarda da borçlanma oranı bir hayli yüksektir. 

Ancak toplam borçların içinde orta ve uzun vadeli borçların payı kısa vadeli 

borçların payından daha fazladır. Toplam kısa vadeli kaynakların büyük bir 

bölümünü banka kredileri oluşturur. Finansman bonosu ikinci sırada yer aıı/30). 

Bankalar finans şirketlerine kredi kullandırarak bir bakıma tüketicileri 

kredilendirmiş olurlar. 

Bankaların tüketici kredisi sağlamalarının bu yolu; satışlarda alınan taksit 

kredisi senetlerini satış fınans şirketlerinden mübayaa yoluyla almaları ve tüketici 

kredisi verınede uzmanlaşan şirketlere kredi vermeleri şeklinde olur. Gerek satış 

fınans şirketleri gerekse tüketici fınans şirketleri bankaların rakibidirler. Aslında 

tüketici fınans şirketlerinin, müşterilerinin kredi durumları, bankaların kabul 

edebileceklerinin altındadı/31 ). 

Ticari bankaların söz konusu finansman şirketlerine plasmanları, bilgi ve 

tecrübe dereceleri yüksek borçlulada iş görmeleri demektir. Bu şirketler 

bankalardan aldıkları borçlarını zamanında geri öderler; yalnız alternatif kredi 

kaynakları olduğu için aldıkları kredilerin şartlarını sıkı bir şekilde pazarlık 

ederler. Satış fınans şirketleri ile tüketici fınans şirketlerinin büyük ölçekli 

olanlarının ihtiyaç duydukları fon kaynaklarının tek bir bankadan karşılamak 

yeterli olmayabilir.Böyle durumlarda birkaç bankanın oluşturduğu bir 

konsorsiyumdan borçlanma yoluna gidilir. Bankalar bu şirketlere kredi hattı (Line 

of Credit) biçiminde plasmanda bulunurlar(32
). 

30 
Sarıkamış, a.g.e., s.37. 

31 
Kızılyallı, a.g.e., s.188. 

32 a.g.e., s.188-189. 
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5. Finans Şirketlerinin Tarihi Gelişimi 

Bu yüzyılın başlangıcından uzun zaman önce, dikiş makinası, piyano ve 

diğer dayanıklı tüketim mallarının belirli bir taksit planında satıldığı, Profesör 

Seligman tarafından belirlendi ve taksitli satış işlemlerinin başlangıcının 1807 

yılına rasladığına tespit etti.(33
). Bununla beraber, organize olmuş taksitli 

fınansman uygulamaları 20. Yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır. 

Tüketici kredileri uygulamalarının başlangıcı olarak kabul edilen 1900-

1905 yılları arası gerçek anlamda fınans şirketlerinin de ortaya çıktığı yıllardır. 

Diğer bir deyişle, tüketici kredileri ile fınans şirketlerinin ortaya çıkış tarihleri 

aynı dönemdir. Bu iki sürecin aynı zamanlara rastlamasının ardında, tüketici 

kredisi vermek için, fınans şirketlerinin kurulması vardır. Bu dönemin bir başka 

özelliği de ABD'de otomotiv endüstrisinin genişlediği döneme rastlamasıdır. 

ABD' de satış fınans şirketlerinin ilki, bir piyano imalatçısı tarafından, 

pahalı ürünlerini satın alamayacakları düşünülen müşterilere yönelik bir taksit 

kontratı ile satılması fikrinden hareketle oluşturuldu. Bu fikir otomobil 

imalatçıları tarafından hızlı bir şekilde benimsen di. 1922 'ye gelindiğinde 

ABD'de 1000'den fazla satış fınans şirketi bu fikri uygulamaya başlamıştı(34). 

ABD' de fınans şirketlerinin aktif ve pasifleri ile ilgili 1987 yılında yapılan 

bir çalışmada, toplam aktiflerinin % 87'sinin, kullandırılan kredilerden doğan 

alacaklardan oluştuğu görülmektedi/35
). 

33 Edwin R.A. Seligman, The Economics oflstallment Seliing (Raymond P. Kent, a.g.e., içinde s.686.) 
34 M onaJ. Gardner ve Dixie L. Mill s, Managing Financial Institutions, The Dryden Press, 1988, s.619. 
35 Fred C. Yeager ve Neil E. Seitz, a.g.e., s.327. 



Aktifler 

Tüketicilerden alacaklar% 38.4 

İşletmelerden Alacaklar % 49 

Nakit menkul kıymetler ve Diğerleri% 12.6 

Tablo 3: 
ABD'de yerel finans şirketlerinin finansal verileri 

Pasifler 

Borç %88.9 

Özsermaye %11.1 

Kaynak: Federal Rezerv Bültenleri (Fred C. Yeager ve Neil E. Seitz a.g.e., içinde) 
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1 990' da yapılan bir araştırmaya göre, ABD' de fınans şirketleri içinde en 

büyük 20 fınans şirketi bu endüstrinin toplam% 82'sini paylaşmaktadırlar. Bu 20 

fırma içinde en büyükten en küçüğe doğru piyasadaki payları milyar dolar olarak 

şöyledir: 

Şirketler 

General Motors Acceptance Corp. (GMAC) 
GE Capital Corp. 
Ford Motor Credit 
Chrysler Financial 
Hausehold Financial Corp. 
Associates Corp. ofNorth America 
Sears Roebuck Acceptance Corp. 
American Express Credit 
ITT Financial Corp. 
CIT Group 
IBM Credit 
W estinghouse Credit 
Security Pacific Financial Services System 
Beneficial Corp. 
Transameria Finance 
Heller Financial 
Comercial Credit Corp. (CCC) 
American General Finance (AGF) 
Toyota Motor Credit 
Avco Financial (AVC 

Tablo 4 

Toplam Aktif 

$ 105. ı 
70.4 
59.0 
24.7 
16.9 
ı6.9 

15.4 
14.2 
ı 1.7 
ı ı .4 
ı ı. ı 

10.3 
9.9 
9.3 
8.5 
7.5 
7.1 
5.9 
5.6 

Kaynak: New York Merkez Bankası (Peter S. Rose ve James W. Kolari, a.g.e. içinde) 
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Tüketici fınans şirketleri de satış fınans şirketlerine benzer şekilde aynı 

tarihlerde ortaya çıkmaya başlamış olup, bu şirketlerden tüketici fınansman 

şirketinin kurulmasına öncülüğü Russell Sage Vakfı yapmıştır. 

Son yıllarda, satış fınans şirketleri ile tüketici fınans şirketleri arasındaki 

farklılıklar fiilen önemsizleşmiştir. Bağımlı ya da bağımsız bir çok fınans şirketi 

sağlam ve sağlam olmayan her iki türde de tüketicilere yönelik kredi 

vermektediri er. 

Son yıllarda fınans şirketlerinin sayısında önemli bir azalma olmuştur. Bu 

azalmanın nedenleri üç tipteki fınans şirketi için de benzer yöndedir. Bu nedenler 

ise rekabet, hukuksal değişiklik ve düzenlemelerdir. Bu azalma nedenleri 

neticesinde şirketler arası birleşmeler veya iflaslar yaşanmıştı/36). 

6. Çeşitli Ülkelerde Finans Şirketleri 

6.1. ABD'de Finans Şirketleri 

ABD' de bankaların şube teşkilatlarını kurmaları eyaletlere göre çeşitli 

kısıtlamalara tabi olduğundan ve bir banka faaliyetini ulusal planda 

yürütemediğinden, büyük bankaların çoğu fınansman şirketleri kurarak 

teşkilatlarını ve dolayısıyla faaliyetlerini genişletmeye çalışmaktadırla/37). 

ABD' de finansal kurumların çok çeşitli olmasının ardında ABD mali 

sistemi yatmaktadır.Bankalar ulusal planda kredi verebilmek için fınans şirketleri 

kurarken, düşük gelire sahip tüketicilere yönelik tüketici fınans şirketleri tefecili-

36 M ona J. Gardner ve Dixie L. M ilis, a.g.e., s.621. 
37 Mehmet Topçu, a.g.e., s.l3. 
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ğe karşı bir tepki olarak geliştirilmiştir. Bankaların da bu alanda faaliyete 

geçmeleriyle başlayan rekabet ortamı ise bu kurumlar arasında rekabete 

dayanamayan kurumların çekilmesi ile sonuçlanmıştır.Bankalar ilerleyen yıllarda 

pazar paylarını hızla arttırmışlardır. Önceki bölümlerde ABD'deki uygulamalara 

geniş ölçüde yer verildiğinden bu bölümde ABD' de finans şirketleriyle ilgili 

olarak daha önceki bölümlerde değinilmemiş olan niceliksel faktörlere yer 

verilmiştir. 

ABD' de taksitli tüketici kredisi veren finansal kurumların kullandırdığı 

tüketici kredilerinin kurumlara göre dağılımı aşağıdaki tablolarda (Tablo 5a ve5b) 

verilmiştir. Verilen bu iki tabloda finans şirketlerinin tüketici kredileri piyasa

sında rakipleriyle arasındaki durumu görülmektedir. 

Yıllar Toplam 

1945 $2.462 
1950 14.703 
1955 28.906 
1960 42.968 
1965 71.324 
1970 101.161 
1975 162.237 
1980 313.472 
1987 591.276 

Tablo Sa 

(Milyar Dolar Olarak) 

Ticari Finans 
Bankalar Şirketleri 

$745 $910 
5.798 5.315 

10.601 ı 1.838 
16.672 15.435 
28.962 24.282 
41.895 31.123 
78.703 36.695 

147.013 76.756 
264.946 138.745 

Benzer 
Kredi Diğer 

Birlikler Kurumlar 

$102 705 
590 3.000 

1.678 4.798 
3.923 6.938 
7.324 10.756 

12.500 15.643 
25.354 21.485 
44.041 45.662 
81.682 105.854 

Yukarıdaki tabloda verilen rakamların yüzdesel ifadeleri ise aşağıdaki 

tablodaki gibidir. 
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Tablo Sb 

Piyasa Payları 

Benzer 
Ticari Finans Kredi Diğer 

Yıllar Toplam Bankalar Şirketleri Birlikler Kurumlar 
1945 %100.0 %30.3 %37.0 %4.1 28.6 
1950 100.0 39.4 36.1 4.0 20.4 
1955 100.0 36.7 41.0 5.8 16.6 
1960 100.0 38.8 35.9 9.1 16.1 
1965 100.0 40.6 34.0 10.3 15. ı 
1970 100.0 41.4 30.8 12.4 15.5 
1975 100.0 48.5 22.6 15.6 13.2 
1980 100.0 46.9 24.5 14.0 14.6 
1987 100.0 45.3 23.4 13.6 17.8 

Tablo 5: 
Kaynak: ABD Merkez Bankası Bültenleri (Fred C. Yeager ve Neil E. Seitz, a.g.e., içinde) 

6.2. Fransa' da Finans Şirketleri 

Tüketici kredisi veren kurumlar olarak fınans şirketlerinin Fransa' da 

ortaya çıkışları İkinci dünya savaşı sonrasına rastlamaktadır. 

14 Haziran 1940 tarihinde bankacılık ile ilgili iş kollarının organizasyonu 

ve bir mevzuata bağlanması ile ilgili metin, bu konu ile ilgili ilk düzenlemeyi 

kapsarken, "Mali Kuruluş" adı altında anılan işletmelerin hangi faaliyetleri ifa 

edebileceklerini tayin etmişti/38). 

2 Aralık 1945 tarihinde çıkarılan bir kanun ile farklı kuruluşlar arasındaki 

ayrım netleşmiştir. Böylelikle, bu kurumların faaliyet alanları belirginleştirilerek 

faliyet konularının dışına çıkmaları engellenmiştir. Bu çerçeve içinde "banka" ve 

38 . 
IKV Yayını, a.g.e., s.22. 
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"mali kuruluşlar" arasındaki karışıklığı önlemek üzere etkili bir ayırım üzerinde 

önemle durulmuştu/39). 

Mali kuruluşlar bu kanun ile üç ayrı kategoride değerlendirilmektedir. 

Bunlar ise(40
). 

• Kredili satışları finanse eden kuruluşlar, 

• Borsa aracı kurumları 

• Mali şirketlerdir. 

Bu üç farklı tipteki kuruluş arasında birincisi tüketici kredileri ile ilgili bir 

kurumdur. 

Fransa' da 1946 yılında 52 adet taksitli satış finanse eden kurum varken, 

bugün 150 civarındadır. Bununla beraber kredi piyasası, bu kuruluşlar arasında 

eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Öyle ki bu kurumların %10'u toplam cironun 

%90' ını gerçekleştirmektedi/ 41
). 

Mobilya, elektrikli ev aletleri ve otomobil piyasalarını bu önde gelen 

fırmalar paylaşmış durumda olup, kredi dağıtım şekillerine göre(42
). 

• Marka kredileri 

• Sosyal krediler 

• Banka kredileri 

olmak üzere üçe ayrılır. 

39 a.g.e.,s.23. 
40 .g.e., s.23. 
41 a.g.e.,s.56. 
42 

a.g.e.,s.56. 



46 

Marka kredileri, satışı arttırma araçlarından biridir.Bu tip kredi,ürettiği 

malın satışını arttırmak isteyen imalatçılar tarafından ortaya atılmış olup, en 

gelişmiş marka kredisi tipi otomobil kredileridir. Bütün büyük otomobil 

üreticileri, Fransa' da alıcıianna kredi veren şirketlere sahip bulunmaktadırlar. Bu 

şirketler özellikle eski modellerin satışında büyük fayda sağlamaktadırlar. 

Piyasaya yeni bir otomotiv modeli çıktığı zaman önce ödeme imkanlarına bizzat 

sahip alıcıyı çekmektedir. Zamanla model eskidikçe, alıcıyı, bu modası geçme 

yoluna girmiş arabayı teşvik etmek, yani ona bir takım avantajlar tanımak 

zorunluğu ortaya çıkmaktadır. Bu teşvik kredi olabilmektedir. Bu yoluyla kredi 

otomobil üreticisinin vazgeçemeyeceği satış aracıdır. 

Burada büyük otomobil markalarının şubeleri durumunda olan mali 

kuruluşların rolü önemlidir: Renault'un D.I.A.C. ; Peugeot'un D.I.N. ; Citroen'in 

S.O.V.A.C. Bütün bu kuruluşların faaliyetleri yalnızca otomobil kredileri 

konusunda olmamaktadır. Örneğin; S.O.V.A.C. faaliyet alanını önemli ölçüde 

genişletmiştir. Doğrudan doğruya şubeleri aracılığı ile, menkul ve gayrimenkul 

hemen bütün kredi çeşitlerini finanse etmektedir. 

Marka kredilerinin çok önemli başka bir faaliyet kolu da elektrikli araçlar 

kredisidir. Bu kolda iki büyük firma piyasayı paylaşmıştır. Bunların biri; 

Phillips'in bir kolu olan C.R.E.G.'dir. Bu kuruluşlarda yalnızca elektrikli aletler 

alanında kalmamışlar, mesleki teçhizat kredisi alanına da girmişlerdir. 

Sosyal kredi, aynı mesleğe mensup kimseler arasında kredi dağıtmak üzere 

kurulmuş şirketlere verilen isimdir. 

Bankalar tüketici kredileri piyasasında diğer kurumların arkasında 

kalmışlardır. 
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Fransa' da tüketici kredileri konusunda iki büyük şirket (Sofınco ve 

Cetelem) bulunmaktadır. Birbirleriyle sıkı bir rekabet içerisinde olan bu iki şirket 

de bankalar grubunun iştiraki durumundadır. Sofınco daha çok mobilya 

konusunda kredi dağıtımı ile meşgul olmaktadır ve bu alanda, piyasanın yarısına 

sahip durumundadır. (Buna karşılık Cetelem elektrikli ev aletleri alanına 

hakimdir)(43
). 

Cetelem bağlı olduğu, Bankalar Birliği Grubunu meydana getirmiş olan 

şirketler, 1950'li yıllarda ortaya çıkmış bulunan büyük kredi ihtiyacı nedeniyle 

doğmuştur. Büyük bankalar belki bu talebi karşılayacak gücü kendilerinde 

bulabilirlerdi; ancak 1940'lardan beri süre gelmiş olan enflasyon, mevcut 

kaynakların reel kıymetini düşürmüş, öte yandan bu işlemlerde müşteriden 

anlayan onun karakterini bilen ve kısa sürede tecrübe kazanabilecek uzman bir 

kadroya verilmesi zarureti böyle bir çözüme imkan vermemiştir. Böylece bir 

kısım bankalar, 1959 yılında "Bankalar Kumpanyalan Grubunu" teşkil edecek 

çeşitli şirketlerin kuruluşuna katılmışlardır. Cetelemin %51.34 'üne sahip olan bu 

grup Cetelem yoluyla tüketici kredileri kullandırmaktadı/44). 

6.3. Almanya' da Finans Şirketleri 

Almanya'da tüketici kredileri ile ilgili işlemler pratik olarak, kamu otoritelerince 

kontrol edilmemiş olup, Federal Büro bir taraftan mali kuruluşlara faaliyet izni 

vermekte, diğer taraftanda azami faiz oranını tayin etnektedir. Almanya' da 

mevzuatı bu iki nokta içinde özetlemek mümkündü/ 
45

). 

43 a.g.e., s .. 56. 
44 

a.g.e.,s.63. 
45 a.g.e., s.l4. 
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Kredi süresi bütün mamüller için 24 aydır. Almanya' da tüketici kredisi 

veren 250 civarında mali kuruluş olup bunların içinde en önemli tüketici kredisi 

veren şirketi K.K.B. 'dir. verdiği kredilerin tutarı ve işlediği dosyaların sayısı 

bakımından Sofınco ve Cetelem'e benzemektedir. Bu şirketi Fransız 

şirketlerinden bir tek önemli nokta ayırmaktadır. O da, kısaca ifade 

edilmekgerekirse fırmalar hakkındaki bilgilerin mali kuruluşa merkezi bir sistem 

olan schufa aracılığı ile bildirilmesi oluşudur. Bu şekilde K.K.B., herhangi bir 

kredi talebi ile karşılaştığında derhal telefonla veya daha fazla bilgi gerekiyorsa, 

yazı ile bu kuruluşa müracaat etmekte ve böylelikle kendisi için gerekli olan 

bilgiyi çok s üratli bir şekilde almaktadı/ 46
). 

6.4. İngiltere'de Finans Şirketleri 

İngiltere'de taksit kredisi ile fınans şirketleri ilgilenmekte olup, bu şir

ketlerin tamamı bankalara aittir. Fakat bu şirketlerin yönetimi banka idaresinden 

ayrı olarak yürütülü/ 4 
?) . 

İngiltere'de ayrıca bazı bankalar, otomobil ve dayanıklı tüketim malı 

alınması için şahıs kredileri verirler. Bu kredilerin teminatı borçlananın kişiliğidir 

ve satın alınan malın rehini yoluyla bir teminat söz konusu olmaz. Bu krediler 

k . ı . ""d . (48) ta sıt e gen o enır . 

6.5. İtalya'da Finans Şirketleri 

İtalya'da, 1988 yılında istatistiki rakamlara göre tüketici kredilerinin üçte 

biri özel fınans kuruluşları, üçte ikiside bankalar tarafından verilmiştir. Bu 

46 a.g.e.,s.15-16. 
47 

Kızılyallı, a.g.e., s. I 24. 
48 a.g.e., s.l24. 
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kurumlara tek tek bakıldığında banka sayısının çok az olduğu, fınans şirketlerinin 

sayısının ise çok fazla olduğu görülmektedi/ 49
). 

Bu fınans şirketleri ihtiyaç duydukları fonları ya bankalardan toplarlar ya 

da halka hisse senedi, katılma belgesi ve tahvil gibi kağıtları satarlar. 

Halka yöneldiklerinde çok sıkı kurallara tabidirle/50
). 

6.6. Hollanda' da Finans Şirketleri 

Hollanda' da tüm belli başlı fınans şirketleri bankalar tarafından 

devralınmışlardır ve farklı şirketler altında örgütlenmiş olmakla beraber 

bankaların şemsiyesi altındadırlar. Dolayısıyla tüketici kredilerinin tamamı 

bankalar tarafından verilmektedi/ 51
). 

49 Aldo Frignani, İtalya'da Tüketici Kredileri, Tüketici Kredileri ve Batı Ülkelerindeki Uygulamalar 
(İTO Panel i) 1990, s.53. 

50 Aldo Frignani, a.g.e., s.53. 
51 Ewoud Hondius, Hollanda' da Tüketici Kredileri, a.g.e., s.51. 



50 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE'DE FİNANS ŞİRKETLERİ 

Finans şirketlerinin, Türkiye' deki gelişimi birinci bölümde tüketici 

kredilerinin tarihi gelişimi içinde verilmiştir. 

Ticari fınans şirketleri olarak finansal kiralama (leasing) ve factoring 

kurumlarının görülmeye başlaması ise son on yıldadır. Bu süre zarfında hızlı bir 

gelişme gösteren bu şirketlerden finansal kiralama şirketleri incelendiğinde; ı 995 

sonu rakamlarına göre sektörde, 50 finansal kiralama şirketi faaliyet 

göstermektedir. Bu kuruluşlardan 22'si sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası 

bankalara ait olan finansal kiralama şirketleri, 9'u mevduat kabul etmeyen 

kalkınma ve yatırım bankaları, 5'i özel fınans kurumları ve ı4'ü de özel 

şirketlerdir. ı 994 yılı sonunda ı 6 trilyon TL. olan yurtiçi işlem hacmi ı 995 yılı 

üçüncü dönemi sonunda 40 trilyon TL. olmuştur. ı 995 yurtdışı finansal kiralama 

işlem hacmi aynı dönem sonu itibariyle 707,4 milyon dolardır. Finansal kiralama 

işlemlerinin önemli bir bölümü bankalar tarafından kurulan leasing şirketleri 

tarafından gerçekleştirilmektedir< 1). 

ı . 
Bankalarımız 1995, TBB Yayını, Istanbul: 1996, s.38. 
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Türkiye' de factoring şirketlerinin sahipleri arasında, leasing şirketlerine, 

benzer şekilde bankalar ve diğer özel kurumlar bulunmaktadır. 

Tüketicilere yönelik olarak kredi kullandıran fınans şirketleri ise 

Türkiye' de çok yeni olup, bir adet tüketici kredisi veren kurum (koç fınans) 

faaliyette bulunmaktadır. Hazine'den izin almış (Bosch, Siemens, Profılo) BSP 

Tüketici Finansman Şirketi ve Anadolu Tüketici Finansman Şirketi (A TF) 

bulunmakta olup faaliyete geçmemişlerdir. 

1. Yasal Çerçeve 

Türkiye' de Finans şirketlerinin faaliyette bulunmaları için gerekli olan 

yasal çerçeve; 06.10.1983 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen, 90 

Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kararname'nin bazı maddelerinin 

değiştirilmesiyle ilgili 21 Haziran 1994 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile 

olmuştur. 

Ödünç Para Verme İşleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 

16.06.1994 tarihli ve 4004 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar 

Kurulunca 21.06.1994 tarihinde kararlaştırlmıştı/2). 

Bu KHK'nin birinci maddesinde KHK'nin amacı açıklanmıştır. Bu amaca 

göre; faiz veya her ne adla olursa olsun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak 

suretiyle sürekli olarak ödünç para verme işleri ile uğraşan gerçek kişilerin ve 

fınansman şirketleri ile factoring şirketlerinin faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 

2 Bakanlar Kurulu, "Ödünç Para Verrıle İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete 

21973(27Haziran 1994), s.!. 
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denetlenmesi dir. 

KHK'nin ikinci Maddesinde kanunun kapsamı ortaya konulmuştur. Bu 

kapsama göre; 

Bankalar, sigorta şirketleri ve özel kanunlara göre ödünç para vermeye 

yetkili kılınan kuruluşlar ile tüzel kişilerin doğrudan, ortak veya iştirakleri 

vasıtasıyla dolaylı olarak ortaklık ilişkisi içinde bulundukları diğer tüzel kişilere 

ödünç para vermeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yetkili kurum ve 

kuruluşlarca yapılan işlemler hakkında bu KHK hükümleri uygulanmaz. 

KHK'nin üçüncü maddesinde fınans şirketlerinin tanımı yapılmış olup 

şöyledir: Finansman şirketi; devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal 

ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredilerini, 

Factoring Şirketi; mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak alacakları 

temellük ederek, tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak 

fınansman sağlayan şirketleri ifade eder. 

KHK'nin 12. maddesine göre, fınansman şirketleri ve factoring şirketleri, 

kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden en geç 180 gün içinde faaliyet izni 

almak için Hazine Müsteşarlığına başvururlar. Süresi içinde başvurmayanlara izin 

verilmez. 

KHK'nin 13. maddesine göre, müsteşarlık bu şirketlerin uygulayacakları 

faiz oranları ile alacakları diğer masraf ve gelirlerin azami oranlarını tespite veya 

serbest bırakmaya yetkilidir.Finansman şirketleri ile factoring şirketleri, 

* Ana faaliyet konuları dışında başka bir işle iştigal edemezler. 

*Teminat mektubu veremezler. 
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* Mevduat veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı para 

toplayamazlar. Sermaye Piyasası Kanununa göre menkul kıyınet ihracı ile 

uluslararası piyasalardan ödünç para alınması bu hükmün dışındadır. 

2. Koçfinans Örneği 

Koç Tüketici Finansmanı A.Ş., 30 Mart 1995 tarihinde Koç Holding'e 

bağlı çeşitli şirketlerin ortaklığı ile kurulmuş bir tüketici fınansman şirketidir. 

Kuruluş Sermayesi 1.000.000.000.- TL. olan şirket, ilk tüketici kredisini Temmuz 

1995 'te kullandırmıştır. 

Koç topluluğuna bağlı üretim şirketleri olan Arçelik, Beko, Tofaş, Otosan 

ve Karsan' ın üretmiş olduğu mamüllerin fınansmanını sağlayan şirket, ayrıca 

gruba bağlı Koç Unisys bilgisayarlarının ve yine topluluk şirketlerinden olan 

Goodyear'ın üretmiş olduğu traktör lastiklerinin çiftçiye satılmasında da kredi 

kullandırmaktadır. 

Koç grubunu tüketici finansınanına yönelik olarak böyle bir örgütlenmeye 

gitmesinin ardında gruba bağlı şirketlerin üretmiş oldukları malların nitelikleri 

önemli bir etkendir. Şöyleki hem dayanıklı tüketim malları hemde otomotiv 

ürünlerinin birim fıyatlarının yüksek oluşu tüketicileri vadeli alımlara 

yöneltmektedir. Koç gubununda bu şekilde üretim yapan şirket sayısının fazla 

olması böyle bir fınans şirketinin kurulmasını gerektirmiştir. 

Sadece, Koç grubu içerisindeki şirketlerin mallarının satışında tüketici 

kredisi kullandırmaktadır. Koçfınans bu yapısı ile, ABD' deki otomobil ve 

dayanıklı tüketim malı üreten şirketlerin bünyelerinde bulundurdukları Taksitli 

Satış Finansman Ortaklıkları ya da diğer adıyla Satış Finans Şirketlerine 

benzemektedir. 
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Kuruluşundan 30 Mart 1996 tarihine kadar geçen sürede tüketiciye faizi 

ile 8 trilyon TL., anapara olarak 5.5 trilyon TL. kredi kullandırmıştır. Bu rakamlar 

Mayıs 1996 itibari ile faizi ile ll triyon TL., anapara olarak da 8 trilyon TL.' dır. 

Şirket yine Mart 1996 tarihi itibariyle 67.000 tüketiciye kredi kullandırmış 

olup bu rakam Mayıs sonu itibari 90.000 tüketicidir. 

Şirket otomotiv ve dayanıklı tüketim malı olmak üzere iki ana grupta 

organize olmuştur. 

4 ay dan 24 aya kadar en az 5 milyon TL.' lık tüketici kredisi 

kullandınnaktadır. 

Toplam 7.000 Koç Grubu ürün satan bayiden 1050'sine ulaşılmış olup, bu 

rakamın 1996 yılı sonu itibariyle 3000 ve 1997 yılı sonu itibariyle 7000 adet 

olması planlanmıştır. 

2. 1. Kuruluş Amacı 

Koçfınans kurulmadan önce, Koç topluluğunun üretmiş olduğu mamüller 

iki veya üç ayda bir düzenlenen taksitli satış kampanyaları ile pazarlama şirketleri 

(Atılım Pazarlama A.Ş., Tofaş Oto Ticaret vd.) aracılığı ile tüketicilere 

ulaştırılıyordu. 

Düzenlenen kampanyalarda geri ödemeler çeşitli vadelerde olurken, 

ürünlerin tüketiciye teslimi doğrudan hemen teslim yöntemi ile veya ilk birkaç 

taksit ödendikten sonra olmaktadır. İlk taksitli satış kampanyasından bugüne 

kadar geçen süre içerisinde yapılan gözlemlerde, tüketicilerin ürünleri hemen 



55 

alma eğiliminde oldukları belirlenmiş olup, ilk birkaç ay ödendikten sonra teslim 

yöntemini ise daha çok düşük gelir gruplarının tercih ettiği görülmektedir. İkinci 

yönteme üreticiler, daralan satış dönemlerinde, düşük taksit dilimlerini 

ödeyebilecek marjinal tüketicileri çekerek durgunluğu aşmak için zaman zaman 

baş vurmaktadırlar. 

Her iki yöntemde de, pazarlama şirketleri ön plana çıkarak uzman 

olmadıkları bir alanda fınans şirketi gibi tüketicileri finanse etmek durumunda 

kalmaktadırlar. Bu yöntem pazarlama şirketlerine ek maliyetler yüklemektedir. 

Pazarlama şirketleri, asli görevleri yanında bukampanyaların fınansman 

boyutu ile de ilgilenmek durumunda kalmaktadırlar. 

Kampanya dolayısıyla üreticiler ise, kampanyada tüketicilere teslim 

ettikleri mamüllerin hammadde bedellerini ya önceden peşin olarak ödemek ya da 

taksitli olarak almak durumunda kalmaktadırlar. Bu yöntemlerden ikincisi hep 

tercih edilmiş olup taksitli hammadde alımı üretici şirketlerin maliyetlerini 

arttırmaktadır. Diğer bir deyişle, büyük tutarlara ulaşan bu kampanyalarda satılan 

mamüllerin hammadde bedellerinin büyük tutarlarda olması üretici şirketleride 

vadeli hammadde almaya yöneltmiştir. 

Tüketiciterin taksitle mamül alması, üretici ve tüketici arasında köprü olan 

bayileri de vadeli olarak pazarlama şirketlerinden mal alma sürecine 

götürmektedir.Bu zincir üretici şirketin de taksitli hammadde alması ile 

sonuçlanmaktadır. 

Devamlı vadeli alınan hammaddeler üretici işletmenin giderlerini yukarıya 

çekmekte bu da mamüllerin birim fiyatlarına yansımaktadır. 
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Koçfınans bu maliyet zincirini kınnak, pazarlama şirketinin asli görevine 

dönmesini sağlamak için kurulmuştur denilebilir. Böylece üretim ve pazarlama 

şirketlerinin yanına bir fınans şirketi gelecek yeni bir üçlü halka oluşmuştur. Bu 

üçlü halkada, Koçfınans'ın görevi, tüketiciyi kredilendirerek perakendeciyi, 

pazarlamacıyı ve üreticiyi finansal açıdan rahatlatmaktır. Diğer bir deyişle, 

tüketicinin Koçfınans tüketici kredisini kullanarak bayiden peşin mal alması, 

satıcı fırınayı peşin olarak mal almaya yöneltebilmekte buda üretici fırmanın daha 

likit bir hale gelmesini sağlamaktadır. Böylelikle daha likit hale gelen üretici 

fırına hem vade farkı ödemeden peşin mal alabilmekte hemde peşin hammadde 

almanın verdiği avantajlardan yararlanabilmektedir.Likit olmanın sağladığı bu 

çifte avantaj ile üretim maliyetleri düşerken üretim işletmesinin rekabet gücünü 

arttırmaktadır. Bu maliyet avantajı ise orta vadede satışları arttınrken tüketici 

açısından da daha düşük fıyatla mamül alabilmesine imkan tanımaktadır. 

2.2. Koçfinans'ın Fon Kaynakları 

Koçfınans'ın kuruluş sermayesi 1.000.000.000.- TL. olup bu sermaye 

ı 1.03.1996'da 6.000.000.000.- TL'ye çıkarılmıştır. Koçfınans sermaye piyasasına 

kuruluş tarihinden itibaren geçen sürede iki kere başvurmuş ve ı .900.000.000.

TL'lık varlığa dayalı menkul kıyınet ve 1.000.000.000.- TL'lık tahvil ihracı 

yapmıştır. 

Koçfınans ayrıca Koçfınans'a ortak şirketlerden de borçlanma yoluna 

gitmektedir. 

Elindeki bu kaynaklarını ise, 30 Mayıs ı996 tarihi itibari ile, 90.000 

tüketiciye kullandırmıştır. Bu kullandırılan tutarın tamamı Koç Topluluğunun 

üretmiş olduğu mamülleri kapsamaktadır. Grup dışından başka şirketlerin 

mamüllerini bu aşamada kredilendirmemektedir. 
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2.3. Tüketici Kredileri Piyasası ve Koçfinans 

1995 yılı sonu itibariyle tüketici kredisi veren banka sayısı 19'dur. 

Bankalardan tüketici kredisi kullananların sayısı bir önceki yıla göre %34 artarak 

4.635.439'a, bankaların toplam tüketici kredisi hacmi ise %68 artarak 127.5 

trilyon TL. 'ya yükselmiş bulunmaktadır. Kanuni takipteki toplam kredi tutarı ise 

yaklaşık 355 milyar TL.'dıi3 ) 

3 . 
Bankalarımız 1995, TBB Yayını, Istanbul: 1996, s.38. 

Koçfınans ise 1995'in ikinci çeyreğinin başından itibaren kullandırmaya 

başladığı tüketici kredilerinde, 1995 sonu itibariyle 800 bayi ile 40.000 tüketiciye 

5.5 trilyon TL.' lık kredi kullandırmıştır. 

Özel bir banka (Yapı ve Kredi Bankası), tüketici kredilerinde Koçfınans 

ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır. 

Faiz Oranları itibariyle; 

Vade (Ay) 

3 Aylık 

6 Aylık 

9 Aylık 

12 Aylık 

14 Aylık 

18 Aylık 

24 Aylık 

Tablo 6: 
Tüketici Kredisi Faiz Oranları Tablosu 

Özel Banka 

%8.50 

%8.75 

%9 

%9 

Koçfinans* 

%4.98 

%5 

%5.84 

%7.93 

%8.24 

%8.67 

%9.19 

* Koçfinans'ta en az 4 aylık tüketici kredisi kullandırılmaktadır. Koçfinans'taki rakamlar dayanıklı 
tüketim malı içindir. 
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Kredinin Geri Ödenmesinde ; 

Kredi Limiti 3AY 6AY 9AY 12AY 

ıo.ooo.ooo 4.005.000 2.300.000 1.761.000 ı.493.000 

20.000.000 8.oıo.ooo 4.601.000 3.521.000 2.986.000 

30.000.000 ı2.0ı6.000 6.901.000 5.282.000 4.479.000 

40.000.000 ı6.021.000 9.20ı.ooo 7.043.000 5.972.000 

50.000.000 20.026.000 ı 1.501.000 8.803.000 7.464.000 

60.000.000 24.03ı.ooo 13.802.000 ıo.564.000 8.957.000 

70.000.000 28.037.000 ı6.102.000 ı2.324.000 ıo.450.000 

80.000.000 32.042.000 ı8.402.000 ı4.085.000 ı 1.943.000 

90.000.000 36.047.000 20.703.000 ı5.846.000 13.436.000 

ıoo.ooo.ooo 40.052.000 23.003.000 ı 7.606.000 ı4.929.000 

ı ı 0.000.000 44.058.000 25.303.000 ı9.367.000 ı6.422.000 

ı20.000.000 48.063.000 27.603.000 2l.ı28.000 ı 7.9ı5.000 

ı3o.ooo.ooo 52.068.000 29.904.000 22.888.000 ı9.408.000 

ı40.000.000 56.073.000 32.204.000 24.649.000 20.900.000 

ı5o.ooo.ooo 60.078.000 34.504.000 26.4ıo.ooo 22.393.000 

ı60.000.000 64.084.000 36.804.000 28.ı 70.000 23.886.000 

ı 70.000.000 68.089.000 39.ı05.000 29.93ı.ooo 25.379.000 

ı 80.000.000 72.094.000 41.405.000 31.691.000 26.872.000 

ı 90.000.000 76.099.000 43.705.000 33.452.000 28.365.000 

200.000.000 80.ı05.000 46.006.000 35.2ı3.000 29.858.000 

250.000.000 ıoo. ı3 1.000 57.507.000 44.0ı6.000 37.322.000 

Tablo 7 



--~------------------~------------------------------------------------------~----~-

KOÇFİNANS 

KOÇFİNANS FAİZ ORANI% 

VERGİ DAHİL NiHAi FAiz % 

KREDİLENDİRİLECEK TUTAR (TL) 4AY 

1.000.000 281.900 

BSMV Oranı : % 5.00 
1 O Mayıs. 1996 tarihinden itibaren geçerlidir. 
Tablo 8 

DAYANlKLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ İÇİN 
KREDi KOŞULLARI 

TAKSiTLER (TL) 
SAY 6AY 7AY SAY 9AY lO AY ll AY 

230.900 197.000 172.900 157.300 146.000 137.500 136.000 

Koçfınans dayanıklı tüketim mamüllerinde yukarıdaki tabloya göre tüketicileri kredilendirmektedir. 

12AY 14AY 

132.200 123.000 

18AY 

111.700 

24AY 

104.600 

Vı 
\0 
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Yapı ve Kredi Bankasından yukarıdaki limitler dahilinde tüketici kredisi 

alabilmek için belirli bir gelir durumunu tüketici belgelemek durumundadır. 

Örneğin, 20.000.000.- TL.'lık ferdi kredi kullanmak isteyen bir kişi, ı2 aylık bir 

kredi kullanımı için 9.960.000 TL, 

ıoo.OOO.OOO TL.'lık bir ferdi kredi kullanmak isteyen bir şahıs ı2 aylık bir kredi 

kullanımı için 30.595.000 TL., 

ı50.000.000 TL.'lık bir ferdi kredi kullanmak isteyen bir birey ı2 aylık bir kredi 

kullanımı için 45.891.000 TL., 

200.000.000 TL. 'lık bir ferdi kredi kullanmak isteyen birey, ı2 aylık kullanım 

için 6 ı. ı 89.000 TL., ve 

250.000.000 TL.'lık bir ferdi kredi kullanmak isteyen birey, ı2 aylık kullanım 

için 76.486.000 TL. aylık gelir elde ettiğini belgelemelidir. 

Bankadan istenen iki kefil ile gelir durumunu belgeleyen birey, 

ıoO.OOO.OOO TL.'lık ı2 ay vadeli kredi kullanmak istediğinde, tablo 7'deki ferdi 

kredi geri ödeme planı çerçevesinde ı4.929.000 TL.'lik aylık geri ödemeleri 

yapmak durumundadır. 

Koçfinans'tan tüketici kredisi kullanan birey ise alacağı ürün karşılığında 

Koçfinans'ın koyduğu kredi standartlarını yerine getirmek durumunda ise de, 

burada bayinin insiyatifi devreye girebilmektedir. Bu durumda kredi kulanan 

kişiden kefil istenmeyebilir. Diğer bir deyişle, bayi ile müşterisi arasındaki 

ilişkinin derecesine göre esnek bir yapıda olabilmektedir. 

Bankalarda böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. 

Koçfinans'tan tüketici kredisi kullanmak isteyen birey, Koçfinans'ın kredi 

koşulları tablosundan kendisine uygun olanı seçerek kredi kullanmaktadır. Bu 

tabloya göre ı2 aylık, ıoO.OOO.OOO TL. kredi kullanmak isteyen bireyin ödeyeceği 
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aylık geri ödeme miktarı % 7,93'lük faizle 13.220.000 TL. olup bunun toplam 

tutarı ı58.640.000 TL.'dır. 

Aynı krediyi Yapı ve Kredi Bankasından kullanan birey ilk önce 

ıoo.OOO.OOO TL. için serbest gelir uyumluluk tablosuna göre ı2 aylık kredi için, 

30.595.000 TL. bir gelir beyan etmek durumundadır. Bu işlemden sonra ferdi 

krediyi kullanan birey aylık 14.929.000 TL.'lık ödemeler ile kredisini geri 

ödeyecektir. Bu geri ödeyeceği kredilerin toplam tutarı ise ı 79. ı 48.000 TL.' dır. 

Birey Koçfınans'tan tüketici kredisi kullandığında 20.508.000. TL. karlı 

olacaktır. 

Diğer bazı bankaların 100.000.000 TL.'lik ı2 ay vadeli ferdi kredi için, 

geri ödeme tutarları ise aşağıdaki gibidir. 

E sbank 

Garanti Bankası 

Pamukbank 

ı4.107.000.

ı4.ı07.000.-

13.904.000.-

Esbank veya Garanti Bankasından ı2 ay vadeli bir tüketici kredisi 

kullanıldığında toplam ödenecek tutar, 169.284.000.- TL.'dir. 

Pamukbank'tan kredi talep eden birey ise toplam ı66.848.000 TL. 

ödeyecektir. Bu durumda Koçfınans tüketici kredisi, Esbank ve Garanti 

Bankasına göre, ıo.644.000 TL., Pamukbank'a göre ise 8.208.000 TL. daha 

ucuza gelecektir. 

Örneğin, bir tüketici Arçelik yaz kampanyasından 81.000.000 TL. peşin 

fiyatlı bir buzdolabını 7 ay vadeli kampanya ile aldığında ödeyeceği toplam tutar. 
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99.120.000 TL.'dır. Eğer tüketici, normal kampanyaya katılınayıp ta 

koçfınans'tan 69.000.000 TL.'lik tüketici kredisi kullandığında -12.000.000 TL. 

peşinat ödediği varsayıldı-ödeyeceği toplam tutar 95.510.700 TL.'dır. Yine bu 

durumda da koçfınans tüketici kredisi Arçelik kampanyasından daha ucuza mal 

o lmaktadır. 

2.4. Neden Koçfınans Tüketici Kredileri Bankalara Göre Daha 

Düşüktür? 

Koçfınans'ın ucuz kredi kullandırmasının belirli sebepleri bulunmaktadır. 

Bunlar ise şöyle sıralanabilir: 

*Bankalar gibi mevduat toplamadığı için, mevduat munzam karşılığı ve 

disponibilite ayırmamasıdır. Dolayısıyla fon kaynaklarının tamamının tüketiciye 

kredi olarak kullandırabilmektedir. 

*Kullandırdığı kredilerden sadece% 5 oranında BSMV ödemektedir. Bir 

üretim işletmesi gibi KDV ödememektedir. 

*Çok az sayıda personel ile çalıştığından personel giderleri bankalara göre 

daha düşüktür. 

Bu sebepler tüketiciye daha ucuza mal sağlama olanağını sağlar. 

2.5. Koçfınans Tüketici Kredi Sistemi Nasıl işliyor? 

* Koçfınans ile "Satıcı Genel Sözleşmesi'' imzalayan satıcıya başvuran 

tüketici, Koçfınans tüketici kredisinden faydalanmak istediğini belirttiğinde, 

satıcı Koçfınans tüketici kredisi sistemini tüketiciye tanıtır. Bu sitemi benimseyen 
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tüketiciye de satıcı bayi, Koçfınans adına Dayanıklı Tüketim Ürünleri Tüketici 

Kredisi sözleşmesini doldurtur. Bayi müşteriden bir kefil isteyebilir. Eğer 

müşteriyi tanıyorsa buna gerek duyulmayabilir. Bu bayinin insiyatifındedir. 

* Müşteri doldunnuş olduğu tüketici kredisinden bir kopyasını alır ve 

tüketici için işlem burada tamamlanmıştır. Tüketicinin bundan sonra yapacağı tek 

şey tüketici kredisi taksitlerini ödemektir. Müşteri borcunu bir gün dahi geç 

öderse % 15 gecikme faizi ödemek durumunda kalır. Oldukça yüksek olan 

gecikme faizi tüketidierin borçlarını zamanında ödeme konusunda caydırıcı bir 

unsur olmaktadır. 

* Bayi müşterinin doldurduğu sözleşmenin bir nüshasını Koçfinansa 

gönderir. Bir iki gün içinde talep edilen kredi miktarı Koçfınans tarafından bayini 

hesabına yatırılır. Koçfınans talep edilen krediyi bayinin hesabına yatırmakla 

tüketici adına tüketicinin satıcıdan peşin mal almasını sağlamış olur. Başka bir 

değişle, satıcı malını tüketiciye peşin olarak satmıştır. 

* Sözleşmede yapılan vadelere göre, müşteri aylık taksitlerinin ödemesini 

Koçfınans adına bayiye veya Koçfinansın belirlemiş olduğu banka hesaplarına 

yatırabilir. Koçfinansın bu kadar yüksek bir oranda gecikme faizi talep etmesinin 

ardında tüketiciterin borçlarını zamanında ödemeye yönlendirerek alacaklarını 

zamanında tahsil etmesini sağlamaktır. Bu şekliyle fırma hem daha iyi bütçe 

planları yapabilmektc hemde yükümlülüklerini zamanında yerine getire

bilmektedir. Böylelikle geleçek hakkındaki tahminleri daha tutarlı olabilmektedir. 

* Bu sistemde, üretici ile tüketici arasında tüketiciyi kredilendiren fınans 

şirketi ve fınans şirketi ile tüketici arasındaki ilişkileri yürüten bayi bulun

maktadır. Bayi bu sistemde sistemin tüketiciye tanıtılması ve bu sistemden 

faydalanmasına direkt olarak aracılık eden taraftır. 
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Aşağıda Koçfinans tüketici kredi sözleşmesi örneği verilmiştir. 

OloOidyo_....,...,OTOTüllllld_nin....,...._.....,._i!IU.,..._ __ koll_ --....... ..--.. 
Tanh: 1199 

'IOiınlı:f IIOfltGaTici-~ 1 ... __ 

1 -

........ 
...;/--

...______.!~·· ~--~ 1 

/~-
.. ______ ,_ .. CGflll*..__.. 

::..ııtıtıleOY--- Gnıllılılıl'r 

1 •• . __ ._._··-: 
..,._IIOIIÇ&II<.,.~iııflu- . 

~----~-----------EYTaNQ::__ ____ _ 

"-------~'----
·----·Sra>IQ: ____ _ 

iliZA 

-~-·· d 

~~---------~~----------
....... ~. d" a ..- ._ • ·-~-----"-'-

~~~~~~·--------
oOO. YERI:" ... , ' . 0 ıiod:TARIHI: -' _:_/19_ 

EY~~E~~---------------------

f'OSTAjCOI'IIt $EHiA::-------
EYTELJCOO: EYTaNO:-------
işYER!ONv-----·---00111:VL .. - .... -... - ... 
işTaKOQ: ________ ;ş Ta NQ:_. ____ --· -···-·--··· 

ÇAI.JŞMASÜR~.---•YUK NET Gef.iR-_ ... 
i1IZA 

KRI!Di BiLGi FORMU 
... ., ...... c......-..,.....ııc......--.... ----·----...... -.. 

_ _soyADI'_- .. 

·mouııu:r.c.ı;;ı oiClSIO _......,._ 
---TNUHi:· t. .111 

:vuO SSCAA (;( 
v~ 0 VAPMAD19f HAUN ASKER 0 

~ uC ORT• O USEO ıiHM!R!ıTe,:( 
Keo WıU ~ ı<JRAO UlJiıWI O ~O 

......,.._ va. evm.<CD: •. QJ.l.TB. Nil. 

EVI ISE IPOlCCı v .. "" evET 0 HAVlR ~ 
·-----OÇICI'N'I:.." ----------..... _ 

ONYIUıl~ ...• _ ·-· ··-··-·- -·-·----~-------
........ ---------- ÇAUŞiııl4 SÜRESI:.-•. - ...... VL-. ... AY 

~'t'\)((MJJOf...D\J(JUK$SAYS:._, __ 

..................... 
·,VCREı"u~ -c aıewo 

. _ ..f'OSTAKOOU·-----· 

·"m.=.. _;ş m NO: ----- _,.,___.. IZ ISE ONeaci I$YEAI iMi 
ISE SON I$Ylll UtNNL. 

-ç.oı.ışnCIIZ!INI(<A:A·'---------·---
HES.VIIIl.GI.EN: 
-.. ŞUlE" 

_.., 11)00 

'·--z. __ 

z.. __ 
-ULOA,._,..,........._. 

.,.,.,.-.....-
1 TlJAO:. .•...•••. _. ___ YEAt'----· .. ---·.saıNC ESiNilıNO 

AUtı1 TARH:....... 1 .•. -i ıL- iAHMNO~---··· ·-· _ •.... 

ı TOAU:-----"H'"""""'w-------stzıNC E$HZtNC 
M()OEL,i:.__ -~-----------

1101.1-

'MAR"---.. ~ ·~···~ ... - .. '~AO!:.....-..... KALAN VAOE:..... ·~ .~TAkSIT·- ··-· 
~_ .. _______ AiııiACf-____ ...... 

._.._HAAIÇCAHAOoQıılo<m:ii<IOEOISiKUWHOIISI!: 

ruTAAt"~------ VADESt. .... ~--··- .... ·-TARIH: •. _ .. -~-· 
~ .. _ .. _____ AMACI:.-.. -- ··-

~ AVUC TCPt.Atııl GELIN CNI:T • ML.YOH n.) 
G-150 ıwoO 31-50~ 5M50 11-1000 ıohel.IZERIC 
A&.ENIZlıl AYUK TOPl..W OlDEfi CNET ·lrıll.YOH Tl) 

G-100 11-200 Zt·30Q lt-AGO ·11·500 5h•uzei0 

rr.eı.o.,....,. ........ llıltııonuılltnı-~-...... 
.....,...,. .......... \l\ni ................ IIKIY8 

~~ ............ .,., ... . .... _ 

~ Koçfinans 
KOÇ.TÜKETICI FINANSMANI A.Ş. 

DAYANIKU TÜKETili ÜRÜNt.ERI TÜKETtel KREDisi SÖZLIŞIIESt 

...... 1 • KiliDi ŞAIITURiı 
Atoııııto'lf/f*'•i!IU .,...._-_,_,_ 
-lıiQIIor .. .,..._ __ biQilyıcıdır. 

~- .. ~.,.llln"GoıiOdomoPIIn-.-IIIICIOO 
Ooy.- T-~ ııxııııoıı. bılrlt 'DTii'- _, 
Tüllllld--a;oı .... birlliido~ 
-yOnoliı'*-11._.,._ .. __ _ 
- ~. sılzlotmo - iço<ionlo - aloytıino -.-~~ ........ ,.,. 
1. ııııoı:;·;.;w~~ KOÇ TÜKETiCiFINANSMANI A.Ş. 

2.--

NDI. c.ız. SerWS<ıo Ne:. 

3. Saba:-

4. Verien Kr8C1i Tuıan IR"""" ıieLS,.oc;::c::ı,.~.--TL 

(Yazııle)::t?,c?~\JO.Ç)--~- · 

S.AyWı Faız Oıarl: '· ··-4.-"lS.-IAYUKl 
Yılık Faiz Orarl: .. ·---5-~····-··-·IY1WK BASiT) 

S. Banka" Sigona- Voıgisı 18$11V): ~.S 

7. KDmsıoıı.llastal "'"'-- .. -··-

I.AyblıT-Tuıan:. ___ .L4osS.co. .. . .. TL 

l.Vacii(Ay): .....• 

10.Faiz'lt00jorUnN1afla iliı1ik1o Tooıam Boıç Tuıan: 

iRalıan do):-. S"·b-3-%-.cc::c:ı--. . .. . ... TL 

iYazı,~ı: .. "Bc.?..,.;.J~o-lJ~~?-o*~2 
Sc 1._;.2-h.,-:-ı . ....,-- .. ... . 

11.AyhkTemomliFaozıOrarl: .......... ts... . . . d". 

!2. Erkon~-lndinm:10.Nc1-g0t>y-. 

13. l<leGK"""' Üninl ünnonnCinoı: ... l(~\:. ....... .q-.J--.--·· 

dJLGı:-:-----····-····-····--- ······-······· 
14.Krec1iKonusuÜNniÜ.-..-c ... fl;;llc..ı.f. .. _._. 

. .AO..~---s-1 
ı s. Kıedı ı<onusu Urun 1 ~ Fatura rann-ve No.su: 

llMeie :ı. GIRI ~ PUIII 'ft ICRIIIIıılıl. 
~ 

TükiOiı:i. Koçllı.w---- -·aıo TUI<od -ilnftin-....... tıuiNddodo.,. .... "GoıiOcıoıı 
--ıııiıllrw---~-ildoıno;l· !llf'ldlal-----·--~~ iııMnnı....,.. .... --ııooıııı-----· T--glri--•-iıolııoıo!ı'Giıi.OOıo< 
P11n'ııo!PO~-·lıoplll- .•.... 
o.ı.m.,.__ ..,. ____ (._,.,, 
bolibirtıOifiırj)ilo--.......... i!IU_""' ,..._,_,...,... 

TAKSiT 
SAYlSI 

tO 

11 

13 

15 

tS 

t7 

t9 

20 

21 

22 

23 

24 

TOPLAM 

QERi ÖDElll PLAHI 

AYlK 
rAKSiT rur All (TI.l 

··-1-1199 

·-'--1199 

··-'··--1199 

·-1-1199 

.-1-1199 

1 ·-'·-·''gs 
··-·'·-1199 

.. .... / ... _/199 

!\JI(ETC<OOU J 037340 TU._,. ri Cl KOPYASlDlR 



65 

SONUÇ 

1988 yılında Türkiye'de bir bakıma koşulların zorlaması ile uygulama 

olanağı bulan tüketici kredileri geçen kısa sürede kamuoyu tarafından 

benimsenmiştir. 

Dünya' da ilk uygulamaları banka dışındaki fınans şirketleri tarafından 

gerçekleştirilen bu krediler, Türkiye' de tam tersine ilk olarak bankalar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de fınans şirketlerinin bankalardan sonra bu piyasada 

faaliyete geçmelerinin ardında yasal düzenlernelerin olmaması yatmaktadır. 

Tüketicilere yönelik olarak kredi kullandıran banka dışı ilk şirket olan 

Koçfınans, kurulduğu tarihten bugüne kadar geçen kısa zaman içinde iyi bir 

perforınans sergilediği kullandırmış olduğu kredilerin hacminden anlaşılmaktadır. 

Kamuoyunu direkt bilgilendirici, tanıtıcı bir reklam çabası içinde 

bulunmamasına rağmen, kamuoyu tarafından kısa sürede tanınır hale gelmesinin 

ardında vermiş olduğu kredilerin tüketiciye maliyetinin düşük olmasının payı 

büyüktür. 

Tüketici, Koçfınans tüketici kredisini bankalara göre daha düşük bir 

maliyet ile temin edebilerken, tüketiciler için bu avantaj sadece Koç Topluluğu 

ürünleri talep edildiği durumlarda sözkonusu olabilmektedir. Bankalardan 

kullanılan ferdi kredilerde ise böyle bir sınırlama yoktur. 

Ticari ünvanında geçen, Koç Tüketici Finansmanı A.Ş.' deki tüketici 

kelimesi, ABD' deki tüketici fınans şirketlerini çağrıştırıyorsa da, kullandırdığı 

kredilerin sadece Koç Topluluğunun ürettiği mamüller için söz konusu olması, bu 
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yönüyle Koçfınans'ı satış fınans şirketlerinin bağımlı satış fınans şirketleri türüne 

girmesine yol açmaktadır. 

Koçfınans her ne kadar tüketici kredileri kullandırıyorsa da üreticilere 

yönelik traktör lastiği ve şehiriçi hatlarında kullanılmak üzere kredilendirilen 

Otosan Transit minibüsleri için vermiş olduğu kredi gerçekte işletme kredisi 

kapsamına girmektedir. 

Bankalar ucuz mevduat fonlarına ulaşabilirlerken (Türkiye' de Mevduat 

Munzam Karşılığı ve Disponibilite oranına TCMB faiz vermeyerek bu ucuz 

fonları kısmen bankalar için pahalılaştırmaktadır) Finans şirketlerinin böyle bir 

olanağı yoktur. Finans şirketleri ise mevduat toplamadıklarından mevduat 

munzam karşılığı ve disbonibilite ayırmazlar. Böylelikle fınans şirketleri fonların 

tamamını tüketici kredilerinde kullandırabilme olanağı elde ederler. 

Koçfınans'ın kısa zamanda ulaştığı rakamlar, yakın gelecekte tüketici 

kredileri piyasasında bankalar ile çetin bir rekabetin olacağını göstermektedir. Bu 

rekabet kuşkusuz tüketiciye yarayacak ve tüketiciler bugünkü şartlardan daha da 

düşük maliyetli kredi kullanabilme olanağını elde edebileceklerdir. 

Gelişmekte olan genç bir nüfusa sahip olan Türkiye' de tüketicil erin 

tüketim eğilimlerinin yüksek olması, gelecekte kredi piyasasına olan talebi ve 

dolayısıyla mallara olan talebi arttırabilecektir. Bu talepte arz ile karşılanamaz ise 

talep enflasyonuna sebep olabilecektir. 
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