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Çek yasasına getirilen değişik-
likler üzerine önce hapis
cezası kalktı. Bunun üzerine

karşılıksız çek sayıları da günden
güne artmaya başladı. Merkez
Bankası tarafından bankalara duyu-
rulan karşılıksız çek sayısı geçen yıla
göre yüzde 55.4 artışla 722 bin 933
adede yükseldi. Böylece çekin itibarı-
nı günden güne yitirdiği görülmeye
başlandı. Piyasalar cash para çalışır-
ken ikinci alışveriş enstrümanı olarak
da senet eskiden olduğu gibi tekrar
kullanılmaya başlandı. Paranın
yükünü taşımanın zorluğunu gören

piyasalar yine bir takım
belgeli araçları paranın
yerine kullanmayı ön
görüyor. Bunu saptayan
bankalar ise işin cazibesini
kullanarak “çekin karşılığı
garanti altında” diyip müş-
terileri cezbetmeye çalışı-
yorlar. “Karşılıklı Çek”
konulu basın toplantısında
konuşan İş Bankası Genel
Müdür Yardımcısı Suat
İnce, itibarı azalan çeke
karşı bir güvensizlik ortamı
oluştuğunu ve çeklere

yeniden itibar kazandıracak çözüm-
lerin geliştirilmesi ihtiyacının iş dün-
yası tarafından sürekli olarak dile
getirildiğini söylerken İş Bankası ola-
rak sanayiciye, ticaret erbabına,
esnafa karşılıksız çek sorununu orta-
dan kaldıracak bu hizmeti geliştir-
diklerini anlatıyor. “ ‘Karşılıklı Çek’
hizmetimiz ile Türk Lirası üzerinden
düzenlenen tacir çeklerimize yasal
garantinin ötesinde ek teminat veri-
yor, çeklere güvenilir ödeme aracı
niteliğini geri kazandırıyoruz” diyen
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı
Suat İnce, “Karşılıklı Çek, bankamız-

ca keşideciye bu hizmete ilişkin tah-
sis edilmiş kredi limitleri çerçevesin-
de, keşidecinin dilediği her bir çeki
istediği tutarda İş Bankası garantisi
altına almasını sağlayan bir hizmet-
tir. Burada çekin teminatını oluşturan
unsur, aynı teminat mektubunda
olduğu gibi İş Bankası’dır. “Karşılıklı
Çek” kapsamına dâhil edilmemiş İş
Bankası çekleri ise sadece yasal
yükümlülük tutarı kadar güvence
taşıyor” açıklamasında bulunuyor.
Türkonfed eski başkanı Erdem
Çenesiz  ise daha önce yaptığı açık-
lamada bankaların karşılıksız çekle
ilgili şunları yapabileceğine değin-
mişti: “Yeni kanunla bankalara
düşen araştırma yükümlülüğünün
tam olarak yerine getirilmesine
yönelik tedbirler alınırsa sistem
oldukça rahatlayacaktır. Yaprak
başına garanti edilen miktar yüksel-
tilerek bankaların sorumluluğu artı-
rılmalı. Önerimiz A, B, C gibi çek
tipleri olması ve her birinin 1.000,
3.000, 10.000 TL gibi farklı banka
garanti limitlerinin olması. Bu saye-
de banka da çek verirken daha dik-
katli davranır ve müşterileri kategori-
lere ayırabilir. Böylelikle piyasanın

önemli bir vadeli ödeme aracı olan
çeke olan güvenin sarsılmaması
sağlanabilir. Her bir çek yaprağı için
keşideciden alınacak prim tutarı
hesaplanarak bir sigorta sistemi
kurulabilir.” Bu örneklerde teminat
bir nevi bankalarca karşılanmış olu-
yor. Ancak göz ardı edilen bir durum
var. Karşılıksız çekin arttığı, çeke olan
güvenin bu kadar sarsıldığı bir
dönemde o çekin karşılığını gerçek-
ten bulabilmek zor. Çekin gerçekten
karşılığının olduğu sanki noterden
onaylıymış gibi görülse de bu anlık
bir durum.  Çekin karşılığı var mı
diye bir sorgulama yapıldığında alı-
nan “karşılığı var” yanıtı o anda
mevduattaki parayı yansıtıyor. Bu
yanıt çekin günü geldiğinde kesin
olarak karşılığı olup olmadığını
kanıtlayamıyor. Böylece kötü niyetli
kişiler bankaları kullanarak haksız
kazançlarını sağlamaya devam ede-
cekler. Bankalar müşterilerini çeke
tekrar alıştırmaya ne kadar çalışırlar-
sa çalışsın bir kez karşılıksız çek ola-
yına karışan bir daha iflah olmuyor.
Bankalar hatta bankalar birliği ne
yaparsa yapsın ülkemizde çek kültü-
rünü yerleştirmek çok zor gözüküyor. 

Çözümleme

A. Yener
Özkesen

yener.ozkesen@ekonomik-cozum.com.tr

Çekimin karşılığı var mı?
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Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile Başbakanlık
Resmi Konutu’nda görüşen

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı
Harun Karacan,  hazırladığı
Eskişehir raporunu sundu. 
Başbakan Erdoğan’ın isteği üze-
rine hazırlanan Eskişehir rapo-

runu sunan Karacan, yine yöne-
timinde bulunduğu Eskişehir
2013 Türk Dünyası Kültür
Başkenti çalışmaları ile ilgili
gelinen süreç hakkında bilgi
verdi. Yapılan görüşme netice-
sinde Başbakan Erdoğan, Türk
Dünyası Başkenti projesiyle
yakından ilgilendiğini, gelişme-

ler hakkında bilgi
sahibi olduğunu ve
proje bütçesinin çık-
ması için Maliye
Bakanı Mehmet Şim-
şek ’e gerekenin
yapılmasını bizzat
söylediğini belirtti.
Başbakan Erdoğan,
kültür başkenti proje-
si etkinliklerinin biri-
ne mutlaka katılmak
için Eskişehir’i ziyaret
etmek istediğini de
Karacan’a bizzat
ifade etti. 
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Manisa Ticaret ve Sanayi
Odası Kasım ayı olağan
meclis toplantısında açı-

l ış  yapan Meclis Başkanı
Tezcan Ödemiş, odanın akredi-
tasyon belgesinin üç yıl daha
uzatıldığını meclis üyelerine
açıkladı. Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Koşmaz ise kar-
şılıksız çekler ile yaptığı konuş-
mada “Geçen seneye göre
yüzde 50’ye yakın bir artış söz
konusu. Özellikle Manisa’da bu
rakamlar bu şekilde gerçekleşi-
yor. Bunların temelinde yatan
çek yasası. Bu yasa ile ilgili bazı
düzenlemeler yapılmak isteni-
yor. Bir banka garantili çek kar-
nesi vermeye başladı. Buna
benzer uygulamalar geliştirilirse
piyasa da biraz rahatlama olur”
dedi.   Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde yapılan
törende odanın 2015 yılında
kadar uzatılan akreditasyon

belgesini TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı-
ğını belir ten Ödemiş,
‘Kurumsallaşma faaliyetlerimi-
zin ve hizmet kalitemizi arttırma
çalışmalarımızın  önemli bir
parçası olan akreditasyon
çalışmalarımız başarı ile devam
etmektedir. Bildiğiniz gibi oda-
mız  2006 yılında Avrupa Birliği
standartlarına göre akredite
olmaya hak kazanmıştı. 
2007 yılında da İSO 9001 kali-
te belgesini almıştık. Tabi bu
belgeleri almak, sürekli l ik
gerektiren bir çalışma. Çünkü
hizmet kalitemiz ile ilgili olarak
çeşitli periyotlarda denetimler
geçiriyoruz. Çok şükür bu güne
kadar da bu denetimlerden
başarı ile geçtik. Son olarak yıl
içerisinde yapılan akreditasyon
denetiminden de başarı i le
çıkan odamız ile ilgili olarak,
akreditasyon kurulu belgemizi
12.05.2015 tarihine kadar
uzatmaya  karar verdi. 

Değerli okurlar, bu yazımda
sizlere 30 Kasım Cuma
günü İstanbul’da Kadir

Has Üniversitesi’nin ev sahipliğin-
de PRMIA (Professional Risk
Managers’ International
Association) tarafından gerçekleşti-
rilen yarım günlük panelde ele alı-
nan konuları özetle aktaracağım.
Ancak öncelikle sizleri PRMIA hak-
kında kısaca bilgilendirmek istiyo-
rum. Uluslararası Profesyonel Risk
Yöneticileri Derneği (PRMIA),  risk
yöneticileri dernekleri arasında
lider konumunda bir örgüt olup
hem finans sektörüne, hem de
finans dışı sektörlere risk yönetimi
konularında destek sağlamaktadır.
Finans ve finansal hizmetler sek-
törlerinden 73,000’i aşkın risk
profesyoneli derneğe üye olup
ayrıca 400’e yakın sayıda organi-
zasyondan üyelere sahiptir. Risk
konusunda en iyi uygulamaları,
etik değerleri ve ilkeleri savunur,
ön plana çıkarır. Üyelere ait, pay-
daşları olmayan bir örgüt olup kâr
amacı gütmeyen, eğitim amaçlı
bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
Internet sitesi www.prmia.org. Risk
Yönetimi alanındaki sertifikaları
uluslar arası alanda kabul gör-
mektedir (PRM, APRM).
Değerli okurlar, paneli son üç
Cumhurbaşkanımıza enerji danış-
manlığı yapmış olan ve aynı
zamanda Kadir Has Üniversitesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Bölüm Başkanı olan Prof. Dr.
Volkan Ş. EDİGER yönetti.
Panelistlerimiz ise BOTAŞ eski
Genel Müdürlerinden Enerji
Stratejisti üstadımız M. Mete
GÖKNEL, Naturgaz A.Ş. Genel
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi ve
Petform Yönetim Kurulu Üyesi Arif
AKTÜRK, VOB Sözleşme,
Araştırma ve İstatistik Müdürü Emir
ÇETİNKAYA ve Enerji Ticareti
Derneği Başkanı Mustafa KARA-
HAN. Panel açılışının ardından
Volkan Hoca aslında tüm paneli
özetledi. Aynen aktarıyorum:
“Türkiye enerji güvenliği açısından
%75 ölçüsünde dışa bağımlı. Bu
durum ülke güvenliğinin ilk sorunu
olarak en başta yer almaktadır.
İhtiyacımızı karşılayacak miktarda
yeterli kaynağımızın olmaması
enerji arz güvenliği sorununu
daha da ciddi boyutlara taşımak-
tadır. Bu nedenle enerji ticaretinde
uzmanlaşmış bir Türkiye’nin bir an
önce enerji ticaretinde yeterli
uzmanlığa kavuşması gereklidir.
Bunun için de devletin düzenleme,
denetleme ve kontrolü çerçevesin-
de özel sektörün serbest rekabet
koşullarına uygun çalışabilecek
şekilde şeffaflığa kavuşması; süb-
vanse edilmemiş fiyatlar maliyet
bazlı tarzda geliştirilerek gerçek
rekabetçi piyasanın oluşturulması
gerekmektedir. Coğrafi konumu
itibarıyla, bölgesinde önemli bir
ticaret merkezi olma potansiyeli
yüksek olan ülkemizin enerji alım
satımında ihtisaslaşarak enerjide
yeni bir oyuncu tipini yaratması
gerekmektedir. 
Bunun için de enerji borsası on
derecece önemlidir. Bu toplantı
özellikle ülkemizde farkındalığın ve
ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağı-
nın önemini vurgulamak açısında
zamanında yapılan bir etkinlik
olmuştur. İlk etapta söz alan Mete
Göknel ve Arif Aktürk ise doğalgaz
konusunda risk ve fırsatlara değin-
diler. Her iki konuşmacının görüş-

lerini harmanlayarak
verelim. Enerji
Güvenliğinde risk ola-
rak ortaya çıkan has-
sas noktalardan biri
de kaynak ve pazar
arasındaki iletişim ve
ulaşım hatlarının
güvenliğidir. Anadolu
coğrafyası Avrupa-
B a l k a n l a r - E g e -
Karadeniz-Kafkaslar-
Hazar Havzası-Orta
Asya–Doğu Akdeniz-
Ortadoğu kuşağının
merkezini oluşturmak-

ta ve bu merkezi konumu nedeniy-
le enerji ve güvenlik konularındaki
bir kesişme alanı olarak ortaya
çıkmaktadır. Küresel enerji jeopoli-
tiği açısından, Ortadoğu enerji
kaynaklarına bir alternatif olarak
önemi artan Hazar Havzası kay-
naklarının Avrupa pazarlarına
ulaştırılmasında Anadolu toprakla-
rının bir enerji koridoru özelliğine
sahip olması, Türkiye’nin önemini
daha da artırmaktadır. 
Ancak, önemli olmak, buna bağlı
riskleri de beraberinde getirmekte
ve siyasi olarak güvende olmak
anlamı taşımamaktadır. Önemi
olan ülke güvende olmak için her
yönden güçlü olmalıdır. Bu durum
Türkiye için ulusal güvenlik ve
enerji risk yönetimlerini gündeme
getirmektedir. Enerji Güvenliği;
“Ekonomik Güvenlik” ve “Ulusal
Güvenlik” ile eş anlamlıdır. Küresel
anlamda enerji güvenliği ifadesi,
ithalatçı ve ihracatçı ülkeler için
ayrı anlama sahiptir. Enerji güven-
liği sisteminin hiçbir zaman tam
güvenli ve sorunsuz olması bekle-
nemez. Enerji risk yönetimi de
öncelikle doğru, uygun, sağlıklı
“enerji politikalarının” ve buna
bağlı olarak stratejilerin geliştiril-
mesi, olası riskleri öngörme, alter-
natif planları geliştirme ve uygula-
mayı gerektirmektedir. Enerji risk
yönetiminde basit çözümler yoktur
ve basit formüllerle ifade edile-
mez, hiçbir zaman “riski” bertaraf
etmek mümkün değildir, ancak
riski mümkün olan en düşük kabul
edilebilir seviyede tutma çabasın-
da olabilirsiniz.” Ayrıca Türkiye’nin
içinde bulunduğu bölge dünya
petrol rezervlerinin %25,6’sını
barındırmakta ve yaklaşık ortala-
ma 27 yıllık bir üretim sürecini
kapsarken İran ve Irak ise üretim-
de 96 ve 140 yıl gibi oldukça uzun
bir sürece sahip olmaktadır.
Doğalgaz da ise Bölgede Dünya
rezervlerinin % 54,2 si bulunmakta
ve ortalama üretim süreci de 115
yılı kapsamaktadır. Anadolu top-
raklarına yakın/komşu ülkelerin
bu iki fosil kaynakta sahip olduğu
değerler, gerek bu Bölgenin gerek-
se, bu kaynakları uluslar arası
pazarlara ulaştıracak yolların
değerini ortaya koymaktadır.
Diğer konuşmacılar Emir Çetinka-
ya ve Mustafa Karahan ise enerji
borsası ve enerji piyasasının işleyi-
şine ilişkin son derece kıymetli bil-
gileri paylaştılar. 
Bu çerçevede Emir Çetinkaya
“enerji piyasasını etkileyen birçok
faktör olmasına rağmen enerji
fiyatlarının belirlenmesinde serbest
piyasa koşulları oluşturulduğunda
bu faktörlerin fiyatlara yansıtılaca-
ğını ifade ederek piyasa oyuncula-
rının sağlıklı karar vermelerine
imkân verecek şekilde dünyadaki
örneklerine paralel fiyatların olu-
şabildiği piyasalara ihtiyaç olduğu-
nu vurguladı. Bunun da ancak arz
ve talep çerçevesinde fiyatların
oluşmasına imkân verecek çok iyi
tasarımlanmıl, yetkin kadrolarla
donatılmış ve paydaşların da des-
teği alınarak bir enerji borsasının
bir an önce kurularak hayata geçi-
rilmesi yoluyla olabileceğini” ifade
etti. 
Değerli okurlar, panelde çok
önemli konulara değinildi, tartışıl-
dı. Kapsamlı bir özeti internet
sitem üzerinden yayınlayarak sizle-
re ulaştırmaya çalışacağım.

Enerji Risk Yönetimi:
Türkiye için tehditler

ve fırsatlar

coskun.kucukozmen@ieu.edu.tr

Doç.Dr.
C.Coşkun 
Küçüközmen

Karacan’dan Başbakan’a
Eskişehir raporu

Manisa Ticaret Sanayi Odası’nda 
karşılıksız çekler tartışıldı
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Türkiye’de, son 5 yılda yıllık
bazda yaklaşık yüzde 50
oranında büyüme yakala-

yan internet üzerinden yapılan
kartlı ödemeler gelişimini sürdü-
rüyor. Bankalar arası Kart
Merkezi (BKM), internet üzerinden
yapılan alışverişler için hazırladığı
ödeme platformu BKM Express ile
önemli bir rol üstleniyor. BKM
Express, internetten yapılan kartlı
ödemelerde hızı daha da arttırı-
yor, kolay ve güvenli ödeme
imkanı sunuyor.BKM Express’in

güvenli olması, kart
bilgilerinin işyeriyle
paylaşılmaması ve
BKM Express üyesi kart
sahibinin, işlemlerinin
bankasında kayıtlı cep
telefonu numarasına
gönderilen doğrulama
kodu ile onaylanması
ile maksimum güvenlik
sağlıyor.

Bankalararası Kart
Merkezi’nin e-ticaret
sektöründe, internet
üzerinden yapılan kart-
lı ödeme verilerinin
açıkladığı ve BKM
Express’in bu sektöre
katkılarının değerlendi-
rildiği basın toplantı-
sında konuşan
Bankalararası Kart
Merkezi Genel Müdürü
Dr. Soner Canko,
hayat tarzının değiş-
mesiyle birlikte ödeme
sistemlerinde de alış-
kanlıkların değişim

gösterdiğine dikkat çekti. Canko:
“İnternetten alışveriş Türkiye’de
hızla büyüyor. E-ticarette kartlı
ödemelerin bu yılı 30 milyar TL
ile kapatması öngörülüyor. 2023
yılında ise bu tutarın 350 milyar
TL’yi aşması hedefleniyor. ‘2023
Nakitsiz Ödemeler” Hedefimiz’in
önemli yapı taşlarından birini
oluşturan internet üzerinden ger-
çekleştirilen kartlı alışverişlere, biz
de BKM olarak Express ile katkı
sağlıyoruz” diye konuştu.    

2023 Yılında E-ticaret 350
Milyar TL’yi Aşacak E-ticaret’te

kartlı ödemelerin rolünün değer-
lendirildiği basın toplantısında
BKM, 2012 yılındainternet üzerin-
den yapılan kartlı ödeme verileri-
ni açıklarken, 2023 hedeflerini
de paylaştı. Bu verilere göre
Türkiye’de gelişimini hızla sürdür-
mekte olan e-ticaret sektöründe
kartlı ödemelerin, 2012 yılını 157
milyon işlem adedi ve 30 milyar
TL ödeme tutarı ile kapatması
öngörülüyor. BKM’nin ‘2023
Nakitsiz Ödemeler’ Hedefi doğ-
rultusunda, 2023 yılının 600 mil-
yon adet işlem ve 356 milyar TL
tutarında ödeme ile sonlanacağı
tahmin ediliyor. 

HER 100TL'LİK ALIŞVERİŞİN
9TL'Sİ E-TİCARETTEN

BKM verilerine göre, e-ticaret
sektöründe 2008 yılında, tüm
kartlı işlemler içinde, her 100
TL’lik alışverişin 5 TL tutarındaki
bölümü e-ticaret üzerinden ger-
çekleştirilirken, 2012 yılında bu
rakam her 100 TL tutarındaki
alışveriş için 9 TL’ye yükseliyor.
2023’te ise bu tutarın 18 TL’ye
yükselmesi öngörülüyor. 2008
yılında 143 TL olan işlem başına
ortalama tutarın ise 2012’de 193
TL’ye ulaşması dikkat çekiyor.

BKM’nin açıkladığı verilere
göre, sektörler içinde “havayolu
harcamaları”, kendi içindeki alış-
verişlerde internet kullanımının en
yüksek olduğu sektör olarak açık
ara ilk sırada yer alıyor. Havayolu
harcamalarının yüzde 90 oranın-
daki bölümünün internet üzerin-
den gerçekleştiği dikkat çekiyor.

2012 yılının başından Ekim ayı
sonuna kadar olan dönemde,
internetten yapılan kartlı ödeme-
lerin ilgili sektörler içindeki payı-
nın seyahat acentelerinde yüzde
44 olduğu görülüyor. Bu sektörle-
ri yüzde 36 oranı ile sigorta,
yüzde 30 ile hizmet, yüzde 23
oranı ile kulüp ve dernekler,
yüzde 15 oranı ile doğrudan
pazarlama ve yüzde 14 ile elek-
tronik ve bilgisayar alımları izli-
yor.

BKM tarafından altyapısı oluş-
turulan ve Haziran ayında tüketici
ile buluşan BKM Express internet-
ten yapılan kartlı ödemelerdeki
büyümede önemli bir rol üstleni-
yor. Bugün BKM Express’e üye
olan30’dan fazla e-ticaret sitesin-
den alışveriş yapılabiliyor.
Elektronikten, giyime, kitaptan
çiçeğe birçok sektörde faaliyet
gösteren e-ticaret sitesinde kulla-
nıma sunulan BKM Express’in
anlaşmalı işyeri sayısının gelecek
dönemde daha da artması için
çalışmalar hızla devam ediyor.
BKM Express uygulamasının
2013 yılı başında, mobil plat-
formlara da taşınacağı konusun-
da bilgi veren BKM Genel
Müdürü Dr. Soner Canko, sözleri-
ne şöyle devam etti: “Bu sayede
her yerden, günün her saatinde
cep telefonu kullanarak e-ticaret
sitelerinden kolay, hızlı ve güvenli
ödeme yapmak mümkün olacak.
Mobil cihazlarda, BKM Express
uygulaması üzerinden para
transferi de yapılacak. BKM
Express, tüm akıllı telefonlarda
kullanılabilecek.”

E-ticarette yeni bir dönem başlıyor

Soner

Canko


