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edilemeyen senetler 
ki§i ve kurumla n 

zor duruma du§U· 
rurken beklenme-

Asimetrik bilgi, kredi 
kay1t burosu ve 
alacak sigortas1 

dik ihtilaflara ve 
iflaslara neden 
olmaktad1r. Tum 

bu sorunlan en aza 
indirmek ve piyasa
ya guven ve §effaf
lik saglamak ad1na 
11 Nisan 1995 
tarihinde kurulan 
Kredi Kay1t Burosu 

edi ili§kilerinde en .onem
husus bor~ veren1n bor~ 

erdigi ki§i yo do kurum 

hakkindaki odeme gucu bilgisi
dir. Bu durum bir kredi yani iti
bar meselesi olarak bilinir. 
Zaten kredi kelimesi itibar anla

mlnda do kullandmaktad1r. 
Kredi verenle kredi alan arasln
daki en onemli sorun asimetrik 
bilgi sorunudur. Bu sorun bera
berinde istismar riski (moral 

hazard) ad1 veri len riski de geti
rir. Bu nedenle kredi verenin 
kredi alan hakk~nda mukem
mel ve eksiksiz bilgiye zama
nlnda eri§mesi onemlidir. 
Bu konu ekonomi yazm1nda 
onemli bir yere sahiptir. George 
Akerlof taraf~ndan yazdan ve 
1970 ydmda The Quarterly 
Journal of Economics isim li 
bilimsel dergide yay1nlanan 
"ikinci El Araba Piyasas1: Kalite 
Belirsizligi ve Piyasa 
Mekanizmasi'' ba§l1kl1 makale 
bu konunun klasigi olan bir 
makaledir. Makale ozetle bir 
urun hakk1nda sat1C1n1n, aliCI
dan daha fazla bilgiye sahip 
oldugu asimetriyi anlatmakta

dir. i§in ozu ikinci el bir araba
mn hasanmn yo do kusurunun 
ancak almd1ktan sonra tespit 
edilebilecegi esas1na dayalid1r. 

iyi otomobil sahipleri genellikle 
arabalann1 ikinci el pazanna 
koymamay1 yo do verilen fiyata 
raz1 o lmad1klan i~in piyasadan 
~ekilmeyi tercih ederler, bu do 
" kotUnun iyiyi kovmas1" olarak 
bilinir. George Akerlof, Michael 
Spence ve Joseph Stiglitz asi
metrik bilgi ile ilgili yapt1klan 
~ali§ma ve ara§flrmalar nede
niyle 2001 ydmda Nobel 
Ekonomi Odulu alm1§lard1r. 
Asimetrik bilgi konusu bankacl
hk ve finans alan~nda onemli 
bir yere sahiptir. Ozellikle ban
kacillk alan1nda bilgi asimetrisi 
hem kredi verenle kredi alan 
arasmda, hem de mevduat 
sahipleriyle banka aras1nda soz 
konusudur. Bilgi asimetrisinin 
minimize edi lmesi saglikh bir 
piyasa i~in olmazsa olmaz 
ko§uldur. Ancak bu minimizes
yon surecinin belli bir maliyeti 
vard1r. Bankalar kredi verdikleri 
ki§i ve firmalar hakk1nda gerek
li ara§f1 rmay1 yapabilecek gu~ 
ve donan1ma sahiptir. Ancak 
paras1n1 bankaya yat1ran mev
duat sahipleri bankalan hak
klnda gerekli ara§t1rmay1 yapa
bilecek gu~ ve donamma sahip 
degildir. Bu bilgi kamu otoritesi 
tarafmdan kamuya a~1klan1r. 

Ancak i§in teknik boyutu nede
niyle soz konusu bilgiler bir~ok 
mevduat sahibi i~in anla§ilmas1 
kolay olmayan bilgilerle dolu
dur. Bu nedenle ku~uk tasarruf 
sahiplerine kamu taraf1ndan 
belli bir miktara kadar mevduat 
sigortas1 bir garanti olarak 
sunulmaktad1r. Buraya kadar 
konuyu banka ve payda§lan 

a~1s1ndan ele ald1k. Peki, bu 
durum birbiriyle bor~-alacak 

ili§kisi i~inde olan ki§i yo do 
ticari i§letmeler aras1nda do soz 
konusu mudur? Elbette soz 
konusudur ve i§in onemli taraf1 

do budur. Odenmeyen ~ekler, 

A.~ . (KKB) bugun bu ama~la 
faaliyet gostermektedir. KKB, 
5411 sayd1 Bankacd1k 
Kanununda ongoruldugu uzere 
kredi kuru lu§lan ile finansal 
kurulu§la r aras1nda en az be§ 
banka taraf~ndan kurulacak §ir
ketler vas1tas1yla yapacaklan 
her tOr bilgi ve beige all§veri§ini 
saglamak uzere kurulmu§ bir 
§irket olup; uyesi olan kurulu§
lar do mu§terilerine ait kredi bil
gilerini bu Kanunun ayn1 mad
desi uyannca birbirleriyle pay
la§maktadlrlar. KKB, bu amaCI 
dogrultusunda geli§tirdigi ve 
Kredi Referans Sistemi olarak 
adland1rd1g1 sistemi Nisan 
1999'da sektorun hizmetine 
sunmu§ olup; bugun it ibariyle 
1 00 uye kuruma hizmet ver
mekte olup bu sistem uzerinden 
payla§lma sundugu tUketici bil
gileri kapasitesi sektor hacminin 
yakla§lk %97'1ik bolumunu i~er

mektedir. 
Neticede bug un ki§iler ve 
kurumlar birbirleri ile i lgili 
risk/kredibi lite bi lg isine KKB 
uzeri nden ku~uk bir ucretle 

rahat~a eri§ebilmekte ve piya
sadaki bilgi asimetrisi bir nebze 

olsun azalml§ olmaktad1r. 
Bu konu baglam~nda ele al~na
cak diger bir konu do Alacak 

Sigortas1 konusudur. Ticari 
Alacak Sigortas1, yurti~i yapilan, 
azami 180 gune kadar vadeli, 
faturali mal ve hizmet safl§lan, 
odenmeme riskine kar§l guven

ce alt1na alan bir sigortad1r. Bu 
kredi sigorta s1 tUru ticari 
risk (iflas, g~ odeme) ve politik 
risk olmak uzere iki ~e§if riske 
kar§l guvence saglamaktad1r. 
Bu ~er~evede fi rma her bir aliCI
SI i~in risk limit talebinde bulu
nup, sat1§lann1 garanti a lt1na 
alabilir; limit belirlenerek temi
nat alt1na alinan alicilann kredi
bilitesi sigortaCI taraf~ndan izle
nir; kredibilite kayb1 durumun
da limitler azaltilarak sigortali 
uyanhr ve kredibilite durumu 
uygunsa sigortaCI sat1c1n1n tale
bi uzerine li miti artt1 rabi li r. 

Goru lecegi gibi bu ~er~evede 
veri len tahsilat yonetimi hizmeti 
ile sigortal1n1n uzerindeki tahsi
lat yuku al1nmakta , sigorta 
teminafl kapsam~nda alacag1n 
tahsil edilememesi durumunda 
oncelikle sulh yolu ile gerektigi 
takdirde hukuk yolu ile oden

meyen alacagm tahsili i~in 
genel §Orflarda belirti len SUreler 
dahilinde i§lem yapilmaktad1r. 
Her §eyden once odeme 

garantisi ve alacak kalitesinin 
arttmlmas1n1 saglayan bu hiz
metle riski kontrol alflnda tuta
rak safl§lann guvenli bir §ekilde 
artmas1n1 saglanabilir. Yeni TIK, 

yeni Bor~lar Kanunu, yeni SPK 
Kanunu, KKB ve A lacak 
Sigortas1 gibi giri§imler Turk 
ticari hayaflna buyuk yenilikler 

getirmektedir. Uyum elbette 
gu~tu r, maliyetlidir ve zaman 
alacakt1r. Yeni likleri takip etmek 
ve uyum saglamak §irketlerin 
yurti~i ve yurtdi§l rekabet gu~le

rini arf1racak, varliklanm saglikli 
bir §eki lde surdurebilmelerine 
katk1da bulunacakt1r. 


