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Tüketicilerin finansal ürün ve hizmetlere ulaşabilmeleri, bu ürün ve hizmetleri bilinçli bir şekilde
kullanabilmeleri ve finansal piyasalarda yanlış uygulamalara karşı korunmaları, finansal piyasaların istikrarı ve
gelişimi için büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda alınacak tedbirlerin başarısı; ilgili tüm kurum ve
kuruluşların katkıları ile hazırlanması ve uygulanmasına, etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına
ve başta tüketiciler olmak üzere tüm paydaşların desteğine bağlı bulunmaktadır.
Bireylerin finansal sistemle ilişkisinde üç temel alan ön plana çıkmaktadır. Bunlar; finansal ürün ve hizmetlere
erişim, finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunmasıdır. Finansal ürün ve hizmetlere erişim; hane halkı ve
firmaların kredi, mevduat, sigorta, ödeme işlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun şartlarda
ulaşabilmesini ve bunların kullanımını ifade etmektedir. Finansal eğitim; tüketici ve yatırımcıların bilgilendirilmeleri
yoluyla finansal ürünlere, kavramlara ve risklere yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin artırılmasıdır. Finansal
tüketicinin korunması; finansal ürün ve hizmetleri arz edenler ile bunları talep edenler arasında hakkaniyetli ve adil bir
alışveriş ortamını temin etmeye yönelik düzenlemeleri ifade etmektedir.
Finansal istikrar ile ilgili olarak kurumlar arasında politikaların ve uygulamaların koordinasyonunu sağlamak
üzere, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı KHK’nin 38’inci maddesi ile kurulan Finansal İstikrar Komitesi; Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın başkanlığında, Hazine Müsteşarı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu başkanlarından oluşmaktadır.
Finansal istikrar ile arasındaki yakın ilişki dolayısıyla bu alandaki konular, ülkemizin de üyesi olduğu G-20 ve
Finansal İstikrar Kurulu gündemlerine paralel olarak ülkemizde Finansal İstikrar Komitesinde ele alınmaktadır.
Finansal İstikrar Komitesi tarafından yukarıda sayılan birbirleriyle ilişkili finansal konular, bütüncül bir
yaklaşımla ele alınmış; ülkemiz öncelikleri, ilgili diğer paydaşların görüş ve önerileri dikkate alınarak “Finansal
Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” (Strateji ve Eylem Planları)
hazırlanmıştır. Sözkonusu Strateji ve Eylem Planları bu Genelgenin yayımı ile uygulamaya konulacak olup Hazine
Müsteşarlığı, BDDK ve SPK’nın resmi internet sayfalarında yayımlanacaktır.
Strateji ve Eylem Planlarında belirlenen hedeflere, öngörülen sürede ulaşılabilmesi için; her bir eylem için
belirlenen kurum ve kuruluşlar; hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da etkin bir işbirliği ve
eşgüdüm içerisinde çalışmaya devam edecektir. Finansal İstikrar Komitesi tarafından; gerektiğinde Strateji ve Eylem
Planlarında değişiklik yapılabilecek, yapılan değişiklikler ile güncellemeler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilecektir.
Strateji ve Eylem Planlarının uygulama sürecinin izlenmesi; Finansal İstikrar Komitesi sekretarya hizmetlerini
yürüten Hazine Müsteşarlığı tarafından yerine getirilecek, her bir eylem planı için belirlenen koordinatör kuruluş;
eylem gerçekleşmelerini, Finansal İstikrar Komitesince belirlenen dönemler itibarıyla raporlayacak, bu raporlar söz
konusu Komite tarafından değerlendirilecektir.
Strateji ve Eylem Planlarının uygulanması, bu süreçte kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
bu konuda Finansal İstikrar Komitesi tarafından alınan kararların yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kamu kurum
ve kuruluşlarınca gereken destek ve katkı sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
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FøNANSAL ERøùøM, FøNANSAL EöøTøM VE
FøNANSAL TÜKETøCøNøN KORUNMASI STRATEJøSø

Bireylerin finansal sistemle iliúkisinde üç temel alan ön plana çõkmaktadõr. Bunlar
finansal ürün ve hizmetlere eriúim, finansal e÷itim ve finansal tüketicinin korunmasõdõr.
Finansal ürün ve hizmetlere eriúim, hane halkõ ve firmalarõn kredi, mevduat, sigorta,
ödeme iúlemleri gibi finansal ürün ve hizmetlere yeterli düzeyde ve uygun úartlarda
ulaúabilmesini ve bunlarõn kullanõmõnõ ifade etmektedir.
Finansal e÷itim, tüketici ve yatõrõmcõlarõn bilgilendirilmeleri yoluyla finansal ürünlere,
kavramlara ve risklere yönelik farkõndalõklarõnõn ve yetkinliklerinin artõrõlmasõdõr.
Finansal tüketicinin korunmasõ, finansal ürün ve hizmetleri arz edenler ile bunlarõ talep
edenler arasõnda hakkaniyetli ve adil bir alõúveriú ortamõnõ temin etmeye yönelik
düzenlemeleri ifade etmektedir.
Finansal østikrar Komitesi, bu üç konunun iç içe geçti÷ini dikkate alarak, stratejiyi
bütüncül bir yaklaúõmla ele almõú ve ülkemiz önceliklerini dikkate alarak Finansal E÷itim
Eylem Planõ ile Finansal Tüketicinin Korunmasõ Eylem Planõnõ hazõrlamõútõr.
Strateji hazõrlõ÷õ sõrasõnda Kalkõnma Planlarõ, Orta Vadeli Program ve østanbul
Uluslararasõ Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planõ dikkate alõnmõú, ülke çapõnda anketler
yapõlmõú, ulusal ve uluslararasõ literatür taranmõútõr. Strateji hazõrlõk sürecinde temel amaç ve
hedeflerle uyumlu olarak G20 çerçevesinde belirlenen Yenilikçi Finansal Tabana Yayõlma
temel ilkeleri de dikkate alõnmõútõr.
Finansal ürün ve hizmetlere eriúim alanõnda ülkemiz göstergeleri ve finansal altyapõnõn
geliúmiúli÷i dikkate alõnarak talep yönünün kuvvetlendirilmesi benimsenmiútir. Talep tarafõnõ
güçlendirecek çalõúmalara a÷õrlõk verilmesi çerçevesinde finansal eriúim alanõnda yeni bir
eylem planõ hazõrlanmamõú olup, finansal e÷itim ve finansal tüketicinin korunmasõ alanlarõnda
toplam 55 adet eylem belirlenmiú ve her bir eyleme iliúkin sorumlu ve ilgili kurum ve
kuruluúlar tespit edilmiútir. Söz konusu eylemlerin belirlenmesinde ve hayata geçirilmesinde
anõlan kurum ve kuruluúlarõn yanõ sõra sivil toplum kuruluúlarõ ile iúbirli÷i yapõlarak
etkinli÷inin artõrõlmasõ hedeflenmiútir.
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I.

AMAÇ ve HEDEFLER

Stratejinin temel amacõ, finansal ürün ve hizmetlerin tüm kesimlere yayõlmasõ, finansal
sistem dõúõnda kalan kiúilerin sisteme dâhil edilmesi, mevcut ürün ve hizmetlerin kalitesinin
ve kullanõmõnõn artõrõlmasõdõr. Bu çerçevede, stratejinin hedefi bilgi ve bilincin artõrõlmasõ
yoluyla finansal ürün ve hizmetlere eriúim ile finansal ürün ve hizmetlerin kullanõmõnõn
artõrõlmasõdõr. Ayrõca, ilgili aktörlerin öncülü÷ünde finansal tüketicinin korunmasõna yönelik
etkin tedbirlerin alõnmasõ hedeflenmektedir.

II.

MEVCUT DURUM ANALøZø

a. FøNANSAL EöøTøMDE MEVCUT DURUM
Dünya Bankasõ ve Sermaye Piyasasõ Kurulu iúbirli÷i ile hazõrlanan “Türkiye Finansal
Yeterlilik Araútõrmasõ”nõn ön sonuçlarõna göre ülkemizde finansal okur yazarlõk oranõ düúük
seviyelerdedir.
Bütçe yönetimi ve borçlanma alanõnda, borç alõnan kaynaklar arasõnda aile ve yakõn
tanõdõklar ilk sõrada yer almaktadõr. Bütçe yönetiminde, kõrsalda yaúayan ve düúük gelir
grubundakiler zorunlu olmayan harcamalara girmekten çekinmekte, úehirde yaúayan ve
yüksek gelir grubundakiler ise zorunlu olmayan harcamalara daha fazla yönelebilmektedirler.
Bunun sonucunda, kõrsalda tasarruf, úehirlerde ise harcama e÷ilimi yüksek çõkmõútõr.
Gelecek için yapõlan finansal planlarõn vadesi soruldu÷unda %52’lik bir kesim 6
aydan kõsa vadeli planlar yaptõ÷õnõ beyan etmiúlerdir. Finansal ürün seçimine iliúkin olarak
katõlõmcõlarõn ço÷unlu÷u güvenilir ve bilinen finansal ürünleri tercih etmektedirler. Finansal
ürün kullanmayanlarõn ço÷u, neden olarak, ihtiyaçlarõnõn olmadõ÷õnõ belirtmiúlerdir.
Para idaresiyle ilgili bilgi edinme konusunda, katõlõmcõlar önemli finansal kararlar
verecekleri zaman ilk olarak tanõdõklarõ insanlara, ikinci olarak finans profesyonellerine
danõúmaktadõrlar. “Genel olarak, para idaresinin farklõ yönlerine iliúkin daha fazla bilgi sahibi
olmak ister miydiniz?” sorusuna katõlõmcõlarõn %59’u “hayõr” cevabõ vermiútir.
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b. FøNANSAL TÜKETøCøNøN KORUNMASINDA MEVCUT DURUM
Son yõllarda azalan kamu borçlanma gereksinimi ve düúen enflasyon nedeniyle
bankalarõn faiz gelirlerine esas teúkil eden faiz marjlarõ daralmõú, bu nedenle bankalarõn faiz
dõúõ gelirlere yönelmesiyle daha önce ücretsiz sunulan birçok bankacõlõk hizmeti
ücretlendirilmeye baúlanmõútõr. Ancak, finansal tüketici bu yeni piyasa koúullarõna uyum
sa÷lamada bazõ zorluklar yaúamaktadõr. Bu durum, bir taraftan finansal tüketicinin e÷itimi
hususunu gündeme taúõrken, di÷er taraftan, finansal tüketicilerin etkin bir úekilde korunmasõ
gereklili÷ini ortaya çõkarmaktadõr.
Finansal tüketicinin korunmasõ amacõyla belirlenen stratejik amaçlar ve hedeflerin
gerçekleútirilmesi açõsõndan, sorumlu kuruluúlarõn sahip oldu÷u üstünlükler ve güçlü yönlerin
yanõ sõra, karúõ karúõya oldu÷u birtakõm tehditler ve zayõf yönler bulunmaktadõr.
Güçlü yönler olarak; ekonomi yönetiminin konuya iliúkin kararlõ tutumu ve konunun
önemi ve öncelik derecesi dikkate alõndõ÷õnda iúbirli÷i, bilgi paylaúõmõ ve eúgüdüme iliúkin
organizasyonel yapõnõn (Finansal østikrar Komitesi gibi) mevcudiyeti ortaya çõkmaktadõr.
Zayõf yönler olarak; görev ve sorumluluklarõn çok sayõda sorumlu kuruluú arasõnda
da÷õlmõú olmasõ, bazõ sorumlu kuruluúlar bünyesinde finansal tüketicinin korunmasõna yönelik
birimlerin bulunmamasõ, bütüncül düzenleme ve denetim yapõsõnõn güçlendirilmesi ihtiyacõ
öne çõkmaktadõr.
Tehdit olarak; ürün ve hizmetlerdeki çeúitlenmeden kaynaklanan karmaúõklaúma,
finansal okuryazarlõk seviyesi ve farkõndalõ÷õn düúük olmasõ görülmektedir.
Fõrsatlar ise; tüketicilerin finansal okuryazarlõk ve farkõndalõk seviyelerini artõrmaya
yönelik giriúimler, bilgi teknolojilerindeki hõzlõ geliúmeler, küresel finansal kriz sonrasõ
konuya yönelik artan uluslararasõ ilgi, uluslararasõ kuruluúlarla artan iúbirli÷i, di÷er üst
politika metinleriyle uyumluluk olarak ön plana çõkmaktadõr.

III.

EYLEM PLANLARI

Finansal østikrar Komitesi, mevcut durum analizleri ve uluslararasõ kabul görmüú
ilkeler çerçevesinde, 2014-2017 yõllarõnõ kapsayan Finansal E÷itim ve Finansal Tüketicinin
Korunmasõ Eylem Planlarõnõ hazõrlamõútõr. Finansal østikrar Komitesi, yönlendirme merci
olarak bu eylem planõnõn takibinde de yer alacaktõr.
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a. BÜTÇE
Finansal E÷itim Eylem Planõnõn koordinasyonu için gerekli bütçeyi Sermaye Piyasasõ
Kurulu, Finansal Tüketicinin Korunmasõ Eylem Planõnõn koordinasyonu için gerekli bütçeyi
Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu hazõrlayacaktõr. Di÷er kurumlar ise sorumlu
veya ilgili olduklarõ eylemleri gerçekleútirmek için gerekli bütçelerini hazõrlayacaktõr. Eylem
planlarõnda yer alan paydaú kurum ve kuruluúlar arasõnda bütçe konusunda iúbirli÷i ve ortak
projeler geliútirilebilecektir.

b. øZLEME ve YÖNLENDøRME
Finansal E÷itim Eylem Planõnõn takibi ve koordinasyonu Sermaye Piyasasõ Kurulu,
Finansal Tüketicinin Korunmasõ Eylem Planõnõn takibi ve koordinasyonu ise Bankacõlõk
Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafõndan yapõlacaktõr. Eylemlerin izlenmesi ve takip
edilmesine iliúkin esaslar Sermaye Piyasasõ Kurulu ve Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme
Kurumu tarafõndan belirlenecek olup, eylem bazõnda sorumlu/koordinatör kurumlar tarafõndan
3 ayda bir Sermaye Piyasasõ Kurulu ve Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na, bu
kurumlarca da altõ ayda bir Finansal østikrar Komitesi’ne rapor sunulacaktõr.

c. ÖLÇME ve DEöERLENDøRME
Stratejinin uygulanmasõ döneminde anketler ve çeúitli araútõrmalar yoluyla eylemlere
iliúkin geliúmeler nitel ve nicel olarak ölçülmeye devam edilecek ve de÷erlendirilecektir.

d. EYLEMLERøN GÜNCELLENMESø
Eylem planlarõnda yer alan eylemlerin de÷iútirilmesi ve yeni eylem eklenmesi Finansal
østikrar Komitesi tarafõndan, eylemlerde yer alan kuruluúlara iliúkin güncellemeler ise
koordinatör kurumlarca yapõlabilecektir.
Sermaye Piyasasõ Kurulu ve Bankacõlõk Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal
E÷itim ve Finansal Tüketicinin Korunmasõ eylem planlarõna iliúkin ayrõntõlõ bilgilerin yer
aldõ÷õ yol gösterici dokümanlar yayõmlayacaktõr.
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Finansal E÷itim Eylem Planõ çerçevesinde finansal e÷itimin yaygõnlaútõrõlmasõ ile
birlikte, kõsa vadede bireylerin ekonomik refahõnõn artmasõ, yatõrõmcõ tabanõnõn geniúlemesi,
finansal sektöre nitelikli iúgücü sa÷lanmasõ, finansal piyasalarõn büyümesi ve daha etkin
çalõúmasõ beklenmektedir. Orta ve uzun vadede ise ülke ekonomisinin daha istikrarlõ bir hale
gelmesi ve toplumsal refahõn artmasõ beklenmektedir.
Finansal E÷itim Eylem Planõ, bu stratejinin finansal ürün ve hizmetlere yönelik bilgi
ve bilincin artõrõlmasõ ve bu úekilde talep yönünün güçlendirilmesi hedeflerine yönelik olarak
belirlenmiútir.
Finansal E÷itim Eylem Planõ tüm nüfusu kapsamakla birlikte, Aile ve Kadõn, ølk ve
Orta ö÷retim, Üniversiteler ve Akademik Çevre, Kamu ve Özel Sektör Çalõúanlarõ, Finans
Sektörü, Engelliler, Yaúlõlar, Çalõúmayan Gençler ile evlilik, boúanma, bebek bekleme, iúini
kaybetme gibi yaúamda önemli dönüm noktalarõnda bulunanlar gibi gruplar finansal e÷itimin
hedef kitlelerini oluúturmaktadõr.
Finansal e÷itim faaliyetlerinde uyulmasõ gereken ilke ve esaslar aúa÷õdaki gibi
belirlenmiútir:
1) Kapsayõcõlõk; finans piyasalarõ hakkõnda tecrübe ve bilgi sahibi olanlardan bu
piyasalarda daha önce hiç yer almamõú olanlara kadar toplumun her kesiminin finansal
e÷itim olanaklarõndan faydalanmasõ, finansal e÷itim çalõúmalarõnõn tüm finansal ürün
ve hizmetleri içerecek úekilde planlanmasõdõr.
2) Tarafsõzlõk; finansal e÷itimin adil, úeffaf ve tarafsõz olarak, herhangi bir finansal
kurum ya da ürünün tanõtõmõ yapõlmayacak úekilde aktarõlmasõdõr.
3) Farkõndalõk Oluúturma; finansal e÷itim programlarõnõn finansal konularõn ve
risklerin anlaúõlmasõ ihtiyacõna yönelik farkõndalõ÷õ artõrmasõ ve buna iliúkin araçlar
içermesidir.
4) Süreklilik; bireylerin hayatõnõn her döneminde finansal e÷itime eriúiminin mümkün
olmasõ, ayrõca finansal e÷itim çerçevesinde baúlatõlan bir aktivitenin orta ve uzun
vadede sürdürülmesidir.
5) Ölçüm ve Gözden Geçirme; finansal e÷itim faaliyetlerinden önce belirlenen hedef
kitlenin finansal okuryazarlõk seviyesinin ölçülmesi; finansal e÷itim sonrasõnda
yapõlan aktiviteler ve giriúimlerin etkinli÷inin, alõnan mesafelerin belirli aralõklarla
ölçülmesi; bu kapsamda somut ve ölçülebilir hedefler belirlenmesi ile e÷itim
programlarõnõn en iyi uygulamalarla uyumlu hale getirilmesi, faaliyetlerin uygun
de÷erlendirme yöntemleriyle güncellenmesidir.
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6) Etkin ve Sonuç Odaklõ Olma; finansal e÷itim faaliyetlerinin planlama aúamasõndan
uygulama aúamasõna kadar sadece toplumun yararõna sonuçlar üretecek úekilde ve
hedef kitlede bu stratejide belirtilen kazanõmlarõ sa÷layacak úekilde tasarlanmasõdõr.
7) øhtiyaca Göre Olma; finansal e÷itim faaliyetlerinde ihtiyaç farklõlõklarõ baúta olmak
üzere, gelir, e÷itim ve di÷er farklõlõklarõn göz önünde bulundurulmasõ; gerekli olan
içeri÷in do÷ru zamanda, do÷ru yerde ve uygun iletiúim araçlarõ kullanõlarak bireylere
sunulmasõdõr.
8) Anlaúõlabilir Dil ve Pratik Anlatõm; finansal e÷itim faaliyetlerinde kullanõlacak dil
ve içeriklerin hedeflenen kitlece anlaúõlabilir olmasõ; bu do÷rultuda, hukuki, teknik ve
yabancõ terimlerin asgari seviyede tutulmasõ; karmaúõk finansal konularõn herkesin
günlük hayatta karúõlaúabilece÷i pratik anlatõmlarla sunulmasõdõr.
9) E÷iticilerin E÷itimi; finansal e÷itim verecek kiúilere, finansal e÷itim programlarõnõ
baúarõlõ ve güvenli bir úekilde aktarmalarõna olanak sa÷lamak amacõyla gerekli
kaynaklarõn ve uygun e÷itimin verilmesidir.
Kaynaklarõn etkin úekilde kullanõmõnõ sa÷lamak amacõyla, finansal e÷itim konusunda
yapõlacak her türlü çalõúma, görevlerin açõk bir úekilde tanõmlanmasõ, deneyimlerin
paylaúõlmasõnõn kolaylaútõrõlmasõ ve tekrarlarõn önlenmesi suretiyle bu strateji çerçevesinde
ulusal eúgüdüm sa÷lanarak teúvik edilecektir.
Eylem planõnda adõ geçen kurumlar, üretecekleri proje, aktivite ve çalõúmalar ile
yukarõda belirtilen amaçlara yönelik finansal e÷itim faaliyetlerini hayata geçirirken, aynõ
zamanda ülkemizde çeúitli kurum ve kuruluúlar tarafõndan yürütülmekte olan benzer
faaliyetlerin eúgüdümü içerisinde yürütülmesine katkõ sa÷layacaktõr.
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EylemGrubu



ARAbTIRMA


Eylem

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

TCMB,SPK,
BDDK,TMSF

HM

4 FinansalHizmetlereYönelikEŒitim
veAraƔtõrmaMerkezlerinin
KurulmasõnõnTeƔvikEdilmesi,

2 FinansalEŒitimle7lgiliKurumve
KuruluƔlarTarafõndanYapõlan
ÇalõƔmalarõnBelirlenmesiveBu
ÇalõƔmalarõnUlusalStrateji
KapsamõnaDahilEdilmesi

3 Türkiye'dekiFinansalOkuryazarlõk
SPK
Düzeyinin7zlenmesineYönelik
AnketÇalõƔmalarõYapõlmasõ,Mevcut
AnketÇalõƔmalarõnõn
DeŒerlendirilmesi

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

7lgili
KuruluƔlar

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
SPK

SPK

1 FinansalEŒitimUlusalStratejisi
7letiƔimPolitikasõnõnBelirlenmesi

Eylem
No

Aralõk2014

Eylül2014

Öngörülen
BitiƔTarihi

YÖK,TSB,SEGEM,
SPL

Aralõk2017

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
TÜ7K,TOBB,SPL,
TSB

MEB,Kalkõnma
BakanlõŒõ,TBB,
TSPB,TKBB,TSB



7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

10

Örnek:SigortacõlõkEŒitim
Merkezi(SEGEM),

DünyaBankasõtarafõndan
yapõlançalõƔmasonuçlarõ
çerçevesindedurum
tespitiyapõldõktansonra
finansalokuryazarlõk
düzeyiniölçmeyeyönelik
anketin3yõllõk
dönemlerde
tekrarlanmasõ

FinansaleŒitimihtiyacõ
konusundafarkõndalõŒõ
artõrmakamacõylahedef
kitlelerbazõnda
kullanõlacakdil,mesajve
iletiƔimkanallarõnõntespit
edilmesi
Finansalsektördebu
konudayapõlan
çalõƔmalarõnortaya
çõkarõlmasõ,tekrarlarõn
önlenmesi,Finansal
EŒitimUlusalStratejisi
kapsamõndabelirlenen
ilkelereuyumun
saŒlanmasõ

Açõklama





EylemGrubu

SPK

7 FinansalEŒitimFaaliyetlerinde
BulunanKiƔiVeKurumlarõn
KatõlõmõylaHerYõl“FinansalEŒitim
Zirvesi”Düzenlenmesi

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

SPK

6 FinansalEŒitimProgramlarõnõn
EtkinliŒininDeŒerlendirmesinde
KullanõlacakYöntemlerinTespiti

7lgili
KuruluƔlar

HM,BDDK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

SPK

MevcutMerkezlerinFinansalEŒitim
KonusundakiÇalõƔmalarõArasõnda
KoordinasyonSaŒlanmasõ


Eylem

5 Türkiye'dekiFinansalÜrünve
HizmetTüketicilerininProfilinin
Belirlenmesi

Eylem
No

Öngörülen
BitiƔTarihi

SermayePiyasasõ
LisanslamaSicilveEŒitim
KuruluƔu(SPL)

Açõklama

11

KalkõnmaBakanlõŒõ, Haziran2015 YaƔ,eŒitim,gelir,coŒrafi
TÜ7K,MKK,TSPB,
bölgegibideŒiƔkenler
TBB,TSB,TKBB,
açõsõndanveeŒitim
BKM
önceliklerinintespit
edilmesi

Üniversiteler
Ocak2015
Ulusalstrateji
kapsamõndakamu/özel
sektörtarafõndanverilen
finansaleŒitim
programlarõnõnizlenmesi
veetkilerinin
deŒerlendirilmesininaktif
olarakteƔviki,bu
deŒerlendirmelerin
programlarlabirlikte
geliƔtirilmesinin
saŒlanmasõ


MEB,Kalkõnma
Aralõk2017
FinansaleŒitim
BakanlõŒõ,TBB,
konusundakigüncel
TKBB,TSPB,TSB
hususlarõntartõƔõlmasõ,
ilgilitaraflarõngörüƔve
önerilerinipaylaƔmasõve
baƔarõlõbulunanfinansal

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

EylemGrubu



GENELHALK



10 FinansKonusundaEŒitimveTanõtõm SPK
MateryalleriileEŒiticiGörseller
OluƔturulmasõ

SPK

9 Yatõrõmcõ7nternetSayfasõ
(www.yatirimyapiyorum.gov.tr)'nin
GeliƔtirilmesi



Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

SPK

Eylem

8 FinansalEŒitimle7lgiliDokümanve
ÇalõƔmalaraYönelikOrtakBir
7nternetSayfasõOluƔturulmasõve
FinansalEŒitimFaaliyetlerinin
SosyalMedyaYoluylaDuyurulmasõ

Eylem
No

Aralõk2017

Eylül2014

Öngörülen
BitiƔTarihi

Aralõk2014
MEB,Borsa
7stanbul,TBB,
TSPB,TSB,TKBB,,
MKK,SPL,EMD,
EGD,SEGEM,TKYD,
FODER

Borsa7stanbul,
MKK,SPL,TSPB,
TKYD,Takasbank



TCMB,HM,
BDDK,TMSF

Borsa7stanbul,
TSPB,TBB,TSB,
TKBB,SPL,SEGEM,
FODER

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

7lgili
KuruluƔlar

12

Finansalürünve
hizmetlerin,finansal
piyasalardakirisklerin
anlaƔõlmasõna,bilinçli
tercihleryapõlmasõnave
yardõmbaƔvurusu
prosedürlerineiliƔkin
açõklayõcõbroƔür,kitapçõk,
eŒiticioyunlarvebenzeri
kaynaklarõn
yaygõnlaƔtõrõlmasõ


FinansaleŒitimihtiyacõnõn
farkõnavarõlmasõna
yönelik,finansaleŒitim
kaynaklarõve
imkanlarõnõnyeraldõŒõbir
internetsayfasõ

SPK'nõnmevcutinternet
sitesininiçeriŒinin
geliƔtirilmesivebu
konudailgilikurumlarla
iƔbirliŒiyapõlmasõ


eŒitimprojelerinin
ödüllendirilmesi


Açõklama





EylemGrubu

Eylem

12 KamusalEmeklilikveÖzelEmeklilik
SistemleriKonusunda
BilinçlendirmeÇalõƔmalarõ


11 FinansalTüketicilerinKorunmasõna
YönelikMekanizmalarõnTanõtõmõve
BilinçlendirmeÇalõƔmalarõ

Eylem
No

HM

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
BDDK

SPK,TCMB,
BDDK

HM,TCMB,
SPK,TMSF

7lgili
KuruluƔlar

SGK,Emeklilik
GözetimMerkezi,
TSB

GümrükveTicaret
BakanlõŒõ,MKK,
BKM,TBB,TSPB,
TSB,TKBB

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

Aralõk2017

Aralõk2017

Öngörülen
BitiƔTarihi

13

Basõntoplantõlarõ
düzenlenmesi,iletiƔime
yönelikprofesyonel
danõƔmanlõkhizmeti
alõnmasõ,kamuspotuvb.
(podcastgibi)
hazõrlanmasõ,Finansal
TüketiciKöƔesi/Portalõ
benzeriyapõlar
oluƔturulmasõ,sosyal
medyadanyararlanõlmasõ,
tüketicidavranõƔlarõnõ,
tercihlerinive
ƔikâyetleriniaraƔtõrmaya
yönelikçalõƔmalar
yapõlmasõ,finansal
tüketicilerinürünve
hizmetlerhakkõnda
karƔõlaƔtõrõlabilirnitelikte
bilgialmalarõnõsaŒlayacak
mekanizmalar
oluƔturulmasõ.


Açõklama

EylemGrubu



7LKVEORTA
Ö)RET7M

A7LEVEKADIN


Eylem

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

MEB

17 7lkveOrtaÖŒretimDüzeyinde
MüfredattakiveYaygõnEŒitim
ProgramlarõndakiTemelFinans
KonularõnõnGeliƔtirilmesi

18 ÖŒrencilerinFinansalKonulara
7lgisiniÇekmeyeYönelikProjeler
Yürütülmesi

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF
HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

AileveSosyal
Politikalar
BakanlõŒõ
MEB

16 EvHanõmlarõnõnFinansalKonularda
Bilinçlendirilmesi

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

HM,SPK,
BDDK

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

7lgili
KuruluƔlar

AileveSosyal
Politikalar
BakanlõŒõ

TCMB

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
SPK

15 AilelereUlaƔõlabilecek7letiƔim
KanallarõVasõtasõylaFinans
KonusundaEŒitimlerVerilmesi

14 TasarrufBilincininArtõrõlmasõve
KuruƔKullanõmõnõnÖzendirilmesi

13 Konferans,Seminer,TVveRadyo
ProgramlarõileYarõƔmalarYoluyla
FinansalKonulara7lgininArtõrõlmasõ

Eylem
No

Aralõk2017

14

Kompozisyon,resim
yarõƔmalarõ,tanõtõm
gezileri,uygulamalõ
seminerlervs.


Aralõk2017









Açõklama

Aralõk2017

Aralõk2017

Aralõk2017

Öngörülen
BitiƔTarihi

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
TBB,TSB,TSPB,
TKBB,TOBB,
HabitatiçinGençlik
DerneŒi

MEB,TBB,TKBB,
AMPD,TPF,TESK,
TOBB,TRT,
TÜB7TAK

MEB,Kalkõnma
BakanlõŒõ,RTÜK,
TOBB,TBB

TOBB,FODER


YÖK,TBB,TSPB,
TSB

Borsa7stanbul,
TSPB,TBB,TSB,
TKBB,FODER,TRT,
EMD,EGD,TGC

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

EylemGrubu



ÜN7VERS7TELER
veAKADEM7K
ÇEVRE


Eylem

20 KonferansveSeminerler,TVve
RadyoProgramlarõileYarõƔmalar
YoluylaÜniversiteÖŒrencilerinin
FinansalKonulardaBilgive
FarkõndalõkDüzeyininArtõrõlmasõ

21 ÜlkemizdeUluslararasõAlanda
TanõnmõƔYüksekLisansveDoktora
ProgramlarõnõnTeƔviki,7htiyaca
GöreEŒitimcilerinve
AkademisyenlerinYetiƔtirilmesi

22 ÜniversiteͲFinansSektörü
7ƔbirliŒininTeƔvikEdilmesi

23 YükseköŒretimDüzeyindeFinans7le
7lgiliProgramlarõnDers7çeriklerinin
GözdenGeçirilmesiVeFinansDõƔõ
ProgramlardadaFinansalEŒitimin
Verilmesi
24 FinansKonularõndaAkademik
AraƔtõrmalarõnÖdüllüYarõƔmalar,
BurslarvbYollarlaTeƔvikEdilmesi


19 FinansalKonulardaÖŒretmenlerin
veEŒitimYöneticilerinin
BilgilendirilmesiveYetiƔtirilmesi


Eylem
No

HM,SPK,
BDDK,TMSF

Kalkõnma
BakanlõŒõ,
HM,SPK,
BDDK,TMSF

YÖK

YÖK

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

YÖK

YÖK

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

7lgili
KuruluƔlar

SPK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
MEB
Aralõk2017

Öngörülen
BitiƔTarihi

15

Haziran2015 Makale,tez,kitapvb.
AvrupaBirliŒi
BakanlõŒõ,SPL,
SEGEM,TÜB7TAK







Haziran2015 

Aralõk2017

Aralõk2017



Açõklama

Üniversiteler

Üniversiteler

Üniversiteler

Üniversiteler,TRT, Aralõk2017
HabitatiçinGençlik
DerneŒi

YÖK,SPL,SEGEM,
TBB

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

EylemGrubu



KAMUVEÖZEL
SEKTÖR
ÇALIbANLARI


Eylem

HM,SPK,
BDDK,TMSF

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

TCMB

Adalet
Akademisi

29 MedyaÇalõƔanlarõnõn7htiyaç
DuyulanFinansalKonularda
Bilgilendirilmesi


30 TüketiciMahkemelerindeGörevli
PersonelinFinansAlanõnda
7htisaslaƔmasõnõnSaŒlanmasõ


HM,SPK,
BDDK

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

ÇalõƔmave
Sosyal
Güvenlik
BakanlõŒõ
TOBB

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

HM,TCMB,
BDDK,TMSF

7lgili
KuruluƔlar

SPK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
SPK

28 KOB7'lere7htiyaçDuyduklarõ
FinansalEŒitimlerinSaŒlanmasõ

26 Odalar,Dernekler,VakõflargibiSivil
ToplumKuruluƔlarõnaYönelik
TanõtõmveEŒitimFaaliyetleri

27 KamuveÖzelSektörde7ƔeYeni
BaƔlayanlarõnFinansKonusunda
EŒitimi

25 FinansalPiyasalarTerimleriSözlüŒü
Hazõrlanmasõ

Eylem
No

7bKUR,Devlet
Personel
BaƔkanlõŒõ,Çõraklõk
EŒitimMerkezleri

KalkõnmaBakanlõŒõ,
Borsa7stanbul,
KOSGEB,Kredi
GarantiFonu,TBB,
TSPB,TSB,TKBB

RTÜK,TRT,BYEGM,
EMD,EGD,TGC,
AnadoluAjansõ,
TBB,TSPB,TSB,
TKBB

YÖK

Borsa7stanbul,
TSPB,TKYD,TBB,
TSB,TKBB

TOBB,TBB,TSPB,
TSB

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

Açõklama

Aralõk2017
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Personeleyönelikkursve
seminerlerdüzenlenmesi,
finansalanõndayüksek
lisansçalõƔmalarõnõn
teƔvikedilmesi

Medyanõnfinansal
konulardaetkin,doŒruve
yalõnbilgiaktarabilme
kapasitesininartõrõlmasõ


Aralõk2017

Aralõk2017


Aralõk2017

Haziran2015 7lketaptaelektronik
ortamdahazõrlanmasõ,
ihtiyaçduyulanhallerde
basõlmasõ
Aralõk2017


Öngörülen
BitiƔTarihi

EylemGrubu



D7)ER

F7NANS
SEKTÖRÜ


Eylem

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

36 YaƔamdaÖnemliDönüm
NoktalarõndakiBireylerin7htiyaç
DuyduklarõFinansalKonularda
EŒitimi


AileveSosyal
Politikalar
BakanlõŒõ

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

HM,BDDK,
TMSF

HM,BDDK,
TMSF

7lgili
KuruluƔlar

HM,TCMB,
SPK,BDDK,
TMSF

SPK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ
SPK

AileveSosyal
Politikalar
BakanlõŒõ

34 YaƔlõlarõnFinansalKonularda
AileveSosyal
Bilgilendirilmesi
Politikalar
BakanlõŒõ

35 Engellilerin,AilelerininveVasilerinin AileveSosyal
FinansalKonulardaBilgilendirilmesi Politikalar
BakanlõŒõ

32 FinansSektöründeUygulamalõ
EŒitim7mkânlarõnõnGeliƔtirilmesi

33 ÇalõƔmayanGençlerinFinansal
KonulardaBilgilendirilmesi


31 FinansSektörüÇalõƔanlarõnaYönelik
SürekliEŒitimler


Eylem
No

Aralõk2017

Aralõk2017

Öngörülen
BitiƔTarihi

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
TBB,TSB,TSPB,
TKBB

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
7bKUR,Habitatiçin
GençlikDerneŒi

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
SGK,TSPB,TSB,
TBB,TKBB,BKM

KalkõnmaBakanlõŒõ, Aralõk2017
TBB,TSB,TSPB,
TKBB

Borsa7stanbul,
TSPB,TBB,TSB,
TKBB,SPL,SEGEM,
TKYD

TSPB,TBB,TSB,
TKBB,SPL,SEGEM

7ƔbirliŒiYapõlacak
KuruluƔlar

17

Evlilik,boƔanma,bebek
bekleme,üniversite
eŒitiminebaƔlamavb.







Kurs,stajvb.



Açõklama
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Finansal tüketicinin korunmasõ kavramõ temel olarak, finansal kuruluúlar ile finansal
tüketiciler arasõnda adil bir alõúveriú ortamõnõ temin etmeye yönelik altyapõnõn sa÷lanmasõnõ
ifade etmektedir. Finansal riski yönetme kapasitesi sõnõrlõ ve örgütlenmemiú bireyler (finansal
tüketiciler) ile büyük ölçekli, uzmanlaúmõú ve ço÷u kez örgütlü üretici ve satõcõlar (finansal
kuruluúlar) arasõndaki bilgi asimetrisi ve güç dengesizli÷i, finansal tüketicinin korunmasõna
yönelik düzenlemelerin ana gerekçesini oluúturmaktadõr.
Yaúanan finansal krizler, finansal sektörün istikrarõ için finansal tüketicinin de önemli
bir unsur olarak sistemi etkiledi÷ini ve bu açõdan ele alõnmasõ gereklili÷ini bir kez daha
gündeme getirmiú, finansal tüketicinin korunmasõna yönelik çabalara uluslararasõ bir nitelik
kazandõrmõútõr. Bu süreçte, OECD bünyesinde oluúturulan Finansal Tüketicinin Korunmasõ
Görev Gücü tarafõndan hazõrlanan ve 2011 yõlõ Ekim ayõnda yayõmlanan “Finansal
Tüketicinin Korunmasõna Yönelik Üst Düzey ølkeler” G20 tarafõndan benimsenmiú ve bu
konuda kabul gören temel uluslararasõ referans haline gelmiútir. Söz konusu ilkeler;
düzenleyici ve denetleyici çerçeve, gözetim kuruluúlarõnõn rolü, tüketicilere eúit ve adil
úekilde davranõlmasõ, finansal hizmetlere iliúkin açõklamalar ve úeffaflõk, finansal e÷itim ve
farkõndalõk, hizmet sa÷layõcõlarõn ve yetkililerin mesleki sorumlulu÷a sahip olmalarõ, tüketici
varlõklarõnõn hile ve suistimale karúõ korunmasõ, tüketici bilgilerinin ve gizlili÷inin korunmasõ,
úikâyetlerin iúleme konulmasõ ve çözümü ile rekabet konularõnõ kapsamaktadõr.
Ülkemizde, finansal tüketicinin korunmasõna yönelik sorumluluk bankacõlõk, sermaye
piyasalarõ, sigorta ve sigortayla ba÷lantõlõ hizmetler ve ödeme sistemleri çerçevesinde
fonksiyonel bir da÷õlõm göstermekte, finansal tüketicinin korunmasõna yönelik münhasõr bir
idari yapõlanma bulunmamaktadõr. Bu çerçevede, finansal tüketicinin korunmasõ konusunda
yetki ve sorumlulu÷a sahip kuruluúlar arasõnda koordinasyon ve iúbirli÷inin geliútirilmesine,
bu kuruluúlar tarafõndan tüketicinin korunmasõ için ayrõlan beúeri, fiziki ve mali kaynaklarõn
artõrõlmasõna ve konuya iliúkin uluslararasõ platformlara aktif katõlõm sa÷lanmasõna ihtiyaç
duyulmaktadõr.
Finansal kuruluúlar nezdinde tüketicilerin úikâyetlerini de÷erlendirmek ve sonuca
ba÷lamak üzere içsel mekanizmalar oluúturulmasõ, bunlarõn belli prosedürlere ve hesap
sorulabilirlik esaslarõna ba÷lanmasõ önem taúõmaktadõr.
Finansal kuruluúlarõn müúterilerine bir ürün veya hizmet sa÷lamadan önce hak ve
sorumluluklarõ ile uyuúmazlõklarõn çözüm yollarõ, ilgili ürün ve hizmetin faydalarõ, riskleri ve
temel özelliklerine iliúkin açõk, öz ve do÷ru bilgi sunmalarõ finansal tüketicilerin bilinçli
19




tercihler yapabilmelerini mümkün kõlacak, finansal kuruluúlar ile finansal tüketiciler
arasõndaki ihtilaflarõ en aza indirebilecektir. Ayrõca, finansal kuruluúlarõn, yanõltõcõ ve
müúterileri zarara u÷ratabilecek ilan ve reklamlardan kaçõnmasõ, ürün veya hizmetin
pazarlanmasõ sürecinde paylaúõlan her türlü bilgi ve belgenin do÷ru, tam ve nesnel bir úekilde
olmasõ finansal tüketicinin tercihlerini daha sa÷lõklõ yapabilmesini sa÷layacaktõr.
Finansal tüketicilerin korunmasõ sürecinin önemli bir aúamasõnõ da úikâyetlerin ele
alõnmasõ ve çözüme kavuúturulmasõ oluúturmaktadõr. Finansal kuruluúlar tarafõndan
úikâyetlerin mümkün oldu÷unca hõzlõ bir biçimde ele alõnmasõ ve etkili úekilde çözüme
kavuúturulmasõ esastõr. Bununla birlikte, finansal kuruluúlar ve finansal tüketiciler arasõndaki
uyuúmazlõklarõn çözümlenmesine yönelik etkin ve ba÷õmsõz alternatif mekanizmalarõn varlõ÷õ
finansal tüketicinin gere÷i gibi korunabilmesi ve tüketici mahkemelerinin mevcut iú yükünün
hafifletilebilmesi açõsõndan kritik önem arz etmektedir.
Finansal tüketici úikâyetlerine ve bunlarõn ele alõnma süreçlerine iliúkin kapsamlõ ve
güvenilir verilerin oluúturulmasõ ve düzenli úekilde yayõmlanmasõ da kuruluú ve sistem
düzeyinde sa÷lõklõ de÷erlendirmelerin yapõlabilmesi ve finansal tüketicinin korunmasõna
yönelik etkili politikalar oluúturulabilmesi açõsõndan önem taúõmaktadõr.
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Amaç



Finansal
tüketicinin
korunmasõna
iliƔkin
düzenlemeve
denetim
kapsamõnõn
iyileƔtirilmesi



Tüketiciyeyönelikanketler, BDDK
alanaraƔtõrmalarõvb.
çalõƔmalaryapõlmasõ.

4

BDDK

FinansalkuruluƔlarõn
finansaltüketicinin
korunmasõnailiƔkinsistem
veuygulamalarõnõn
denetimekonuedilmesi.


3

HM,TCMB, Kalkõnma
SPK,TMSF BakanlõŒõ,
TBB,TSPB,
TKBB,TSB,
FKB

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

HM,TCMB, GTB,TBB,
SPK,TMSF TSPB,
TKBB,TSB,
FKB

BDDK

SiviltoplumkuruluƔlarõnõn
düzenlemeçalõƔmalarõnda
dikkatealõnmaküzere
görüƔveönerileriniiletme
mekanizmalarõnõn
iyileƔtirilmesi.


2

TBB,TSPB,
TKBB,TSB,
FKB

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar

HM,TCMB
SPK,,
TMSF,GTB

7lgili
KuruluƔlar

BDDK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

Finansaltüketicinin
korunmasõnailiƔkin
düzenlemeleringözden
geçirilmesi.


Eylem

1

Eylem
No

Finansaltüketicilerintarafõolduklarõ
iƔlemlerdekarƔõkarƔõyakaldõklarõveƔikâyet
konusuolanuygulamalarõntespitedilmesini
teminensorumlu/ilgilikuruluƔlarca
tüketiciyeyönelikanketlervealan
araƔtõrmalarõyapõlmasõ/yaptõrõlmasõ,tüketici
memnuniyetendeksioluƔturularakkamuoyu
ilepaylaƔõlmasõ.

Aralõk
2016
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TüketiciƔikayetlerinikonualanveya
tüketicilerinhaklarõnõnihlaledilmesiriskiarz
edenalanlardadenetimlerin
yoŒunlaƔtõrõlmasõveihlallerincaydõrõcõ
yaptõrõmlarabaŒlanmasõnõnsaŒlanmasõ.

GörüƔveönerilerialõnacakfinansaltüketiciyi
korumaamaçlõSTK’larailiƔkinçerçevenin
çizilmesi,STK’larõnaktifkatõlõmõnõn
saŒlanacaŒõkonferansvetoplantõlar
düzenlenmesi.

Aralõk
2014

Aralõk
2015

MevzuattakideŒiƔiklikihtiyaçlarõnõntespit
edilmesi,eksiklikvebelirsizliklerin
giderilmesi.

Açõklama

Aralõk
2015

Takvim

Amaç



Finansal
tüketicinin
haklarõnõn
korunmasõndan
sorumlu
kuruluƔlarõn
idari
kapasitesinin
artõrõlmasõ



Sorumlu/ilgilikuruluƔlar
arasõndafinansal
tüketicininkorunmasõna
iliƔkiniƔbirliŒivebilgi
paylaƔõmõnõn
güçlendirilmesi.


Finansaltüketicinin
korunmasõnailiƔkin
uluslararasõiƔbirliŒinin
artõrõlmasõ.

7

Sorumlu/ilgilikuruluƔlar
nezdindeihdasedilenilgili
birimlerinbeƔerivemali
kaynaklarõileteknik
altyapõsõnõn
güçlendirilmesi.

Eylem

6

5

Eylem
No

BDDK

BDDK

BDDK

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

HM,TCMB, TBB,TOBB,
SPK,TMSF TSPB,
TKBB,TSB,
FKB

GTB,HM,
TBB,TSPB,
TCMB,SPK, TKBB,TSB,
TMSF
FKB

7lgili
KuruluƔlar
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Tüketicininkorunmasõiçinfaaliyetgösteren
uluslararasõkuruluƔlaraüyeolunmasõve
bunlarõnbünyesindefaaliyetgösterenalt
çalõƔmagruplarõnaaktifkatõlõmsaŒlanmasõ.

Mevcutprotokolleringözdengeçirilmesive
ihtiyaçduyulangüncellemelerinyapõlmasõ,
protokollerinuygulanmasõnailiƔkinrehberler
oluƔturulmasõ,sorumlukuruluƔlararasõnda
çalõƔmagruplarõoluƔturulmasõ.

Aralõk
2015

Aralõk
2014

Gerekgörülmesidurumundafinansal
tüketicininkorunmasõndansorumlubirimler
ihdasedilmesi,birimlerinyönetimyapõsõ,
iƔleyiƔiveiƔsüreçleriileyetkive
sorumluluklarõnailiƔkindetaylarõn
belirlenmesi,yeterliniteliktevesayõda
personelistihdamedilmesi,eͲƔikâyetsistemi
kurulmasõ.

Açõklama

Aralõk
2015

Takvim

Amaç



Finansal
kuruluƔlarõn
faaliyetlerinde
tüketicihaklarõ
açõsõndan
sorumlu
davranmalarõnõn
saŒlanmasõ



9

Reklam
Kurulu

7lanvereklamilkelerine
uyumunyakõndantakip
edilmesi.

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

8

Eylem

FinansalkuruluƔlarõn
kurumsalyönetim
ilkelerinde,içsistemlerinde
BDDK
vebenimseyeceklerietik
ilkelerdefinansaltüketici
haklarõnõdikkatealmasõnõn
saŒlanmasõ.

Eylem
No

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar

GTB,HM,
TBB,TSPB,
TCMB,SPK,
TKBB,TSB,
BDDK,
FKB
TMSF

TBB,TSPB,
HM,TCMB,
TKBB,TSB,
SPK,TMSF
FKB

7lgili
KuruluƔlar

Aralõk
2015

Aralõk
2015

Takvim
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FinansalkuruluƔlarõnilanvereklamlarõnõn
ReklamKurulutarafõndantakipedilerekbu
alandakabulgörmüƔilkelere
uyumsuzluklarõnsorumlukuruluƔlara
bildirilmesi,iyireklamuygulamalarõnõnörnek
olarakgörülüpdesteklenmesi.







Finansaltüketiciçõkarlarõnõnkorunmasõnõn,
finansalkuruluƔlarõnkurumsalyönetimiileiç
sistemlerininbirerparçasõhalinegetirilerek,
finansalkuruluƔlarcatüketiciƔikâyetlerinin
yoŒunlaƔtõŒõalanlardakistratejilerinin
gözdengeçirilmesininveistihdam
politikalarõnõnbuçerçevedegeliƔtirilmesinin
saŒlanmasõ.




Açõklama

Amaç

Kredireferans
kuruluƔlarõnõn1faaliyetve
süreçlerininizlenmesinde
etkinliŒinartõrõlmasõ

BDDK

BDDK

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar

KGK

TCMB

TBB,KKB

TBB,TKBB,
FKB,KKB

HM,TCMB, MKK,
SPK,TMSF Takasbank,
TBB,FKB,
Risk
Merkezi,
KKB

HM,TCMB, MKK,
SPK,TMSF Takasbank,
TBB,FKB,
Risk
Merkezi,
KKB

7lgili
KuruluƔlar

Haziran
2016

Aralõk
2015

Aralõk
2016

Aralõk
2016

Takvim

MüƔterilerinkiƔiselbilgilerinin
doŒrululuŒunun,güncelliŒininve
yeterliliŒininsaŒlanmasõ,bunlarõn
kaybolmasõ/imhaedilmesiriskinekarƔõ
yeterligüvenlikaltyapõsõnõnoluƔturulmasõve
sözkonusubilgilereyetkisizeriƔimin
engellenmesiçerçevesindekredireferans

KredisiciligüncellemevedüzeltimeiliƔkin
süreçlerinaçõklõŒakavuƔturulmasõ,
güncellemesõklõŒõnõnartõrõlmasõ.

FinansaltüketicininpaylaƔõmõnarõza
gösterdiŒibilgilerinhangikuruluƔla,ne
amaçlavenezamanpaylaƔõldõŒõhakkõndave
alternatiffinansalaracõlõkkanallarõyoluyla
gerçekleƔtirdikleriiƔlemleriçinuymalarõ
gerekenasgarigüvenlikkurallarõkonusunda
bilgilendirilmesi.

BilgilerinmüƔterininrõzasõolsadahiherhangi
birƔekilvesurettesatõlmasõnõengellenmesi
vemüƔterisõrrõnõnaçõklanmasõnõnancak
müƔterininyazõlõizninebaŒlõkõlõnmasõ
yönündeuygulamalarõngüçlendirilmesinin
saŒlanmasõ.

Açõklama
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Kredinin geri ödenmeme riski baúta olmak üzere finansal kuruluúlarõn zarar etmelerine neden olabilecek her türlü riskin hesaplanmasõ ve bunun için finansal tüketicinin sektördeki faaliyetlerinin istatistiksel olarak
kaydedilmesi suretiyle müúterinin finansal profiline iliúkin bilgileri toplu olarak muhafaza eden kuruluúlar (Kredi Kayõt Bürosu, Bankalararasõ Kart Merkezi, Risk Merkezi).

1



13

Kredisicilindebulunan
bilgileringüncellenmesine
veyanlõƔlõklarõn
düzeltilmesineiliƔkin
süreçleriniyileƔtirilmesi.

Finansaltüketicilerin
BDDK
kendilerineaitkiƔiselve
finansalbilgileringüvenliŒi,
kullanõmõvepaylaƔõmõ
konusunda
bilgilendirilmesi.

11

BDDK,TMSF

Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

Finansaltüketicilereait
kiƔiselvefinansalbilgilerin
korunmasõnailiƔkinkural
veuygulamalarõn
güçlendirilmesi.

Eylem

10

Eylem
No

TüketiciyeiliƔkin
bilgileringüvenli
kullanõmõna
iliƔkinpolitika
ve
12
uygulamalarõn
iyileƔtirilmesi



Amaç

14

Eylem
No



Finansal
tüketicilerin
finansalürünve 15
hizmetlere
iliƔkinbilinçli
tercih
yapmalarõnõnve
hakarama
yollarõnõ
bilmelerinin
16
saŒlanmasõ


Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

Finansaltüketicilerinhesap BDDK
hareketlerive
ücretlendirmekonusunda
düzenliveeksiksizƔekilde
haberdaredilmesi.


HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

7lgili
KuruluƔlar

BDDK

FinansalkuruluƔlarõn
önerdiŒisözleƔme
Ɣartlarõnõnvehakarama
yollarõnõnfinansaltüketici
tarafõndananlaƔõlmasõnõn
saŒlanmasõ.


BDDK
Finansaltüketicilere
yönelikürünvehizmetlerin
tüketicilerinihtiyaçve
profillerineuyumlu
olmasõnõnsaŒlanmasõ.


Eylem

Aralõk
2016

Aralõk
2016

Haziran
2016

Takvim
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HesaphareketleriveuzunsüreiƔlemekonu
olmayanhesaplarkonusundayazõlõyada
elektronikƔekildeperiyodikolarak
bilgilendirmeyapõlmasõ.

Finansaltüketicilerintarafõolduklarõ
sözleƔmelerdeyeralanhususlarileihtilaflõ
konulardahaklarõnõhangiyollarla
arayabileceklerininbilgisinesahip
olmalarõnõnsaŒlanmasõ.

Ürün,hizmetyadatavsiyevermedenönce
finansaltüketicininkapasitesinin,
durumununveihtiyaçlarõnõnetkiliƔekilde
deŒerlendirilmesininsaŒlanmasõ.

kuruluƔlarõnõnfaaliyetvesüreçlerinin
izlenmesineyönelikyöntemlerin
oluƔturulmasõ.



Açõklama

Amaç





Finansal
tüketicilerin
haklarõnõn
ihlalineiliƔkin
Ɣikâyetlerin
çözümlenmesin
deetkinliŒin
artõrõlmasõ







UyuƔmazlõklarõnçözümüne BDDK
yöneliketkinmekanizmalar
oluƔturulmasõ.

19

BDDK

BDDK



Sorumlu/
Koordinatör
KuruluƔ

bikâyetlerevebunlarõn
çözümlenmesineiliƔkin
istatistikîbilgilerin
oluƔturulmasõve
kamuoyuylapaylaƔõlmasõ.

FinansalkuruluƔlar
nezdindetüketici
Ɣikâyetlerineyöneliketkin
sistemleroluƔturulmasõnõn
saŒlanmasõ.

Eylem

18

17

Eylem
No

7ƔbirliŒi
Yapõlacak
KuruluƔlar





GTB,HM,
TBB,TSPB,
TCMB,SPK, TKBB,TSB,
TMSF
FKB

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

HM,TCMB, TBB,TSPB,
SPK,TMSF TKBB,TSB,
FKB

7lgili
KuruluƔlar



Haziran
2015

Aralõk
2015

Aralõk
2015

Takvim
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UyuƔmazlõklarõnçözümüneyönelikkolay
eriƔilebilir,adil,hesapverebilir,etkin
mekanizmalaroluƔturulmasõ.

FinansalkuruluƔlar,sektörbirlikleri,hakem
heyetivebenzeriyapõlarvesorumlu/ilgili
kuruluƔlartarafõndankendilerineulaƔan
Ɣikâyetlerevebunlarayönelikçözümleme
süreçlerineiliƔkinolarak,analizyapmayave
politikaüretmeyeelveriƔli,ayrõntõlõ
istatistikselveriüretilmesivebunlarõn
kamuoyuvesorumlu/ilgilikuruluƔlarla
paylaƔõlmasõ.


FinansalkuruluƔlarbünyesindefinansal
tüketicilerinƔikâyetveitirazlarõnõn
araƔtõrõlmasõ,sonuçlandõrõlmasõ,izlenmesiile
raporlanmasõnõsaŒlayacakvefinansal
tüketicilertarafõndankolaycaeriƔilebilecek
sistemlerkurulmasõ,bunlarailiƔkin
prosedürlervenetsürelerbelirlenmesi,söz
konususistemlerdensorumluüstyöneticiler
belirlenmesi.


Açõklama

