
1

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

FASIL 9: MALİ HİZMETLER
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FASLIN KAPSAMI

Fasıldaki AB müktesebatı bankacılık, sermaye piyasaları ve sigortacılık (bireysel

emeklilik de dâhil olmak üzere) olmak üzere üç temel sektöre ilişkin düzenlemeleri

içermektedir.

Mali Hizmetler Faslı Kapsamındaki AB mevzuatı tüm üye ülkelerde finansal hizmet

sağlayıcılarının kuruluş şartları, mali yapıları ve denetimlerine ilişkin bağlayıcı

minimum standartlar getirmiştir. Ayrıca bu kuruluşların faaliyet gösterdiği piyasaların

hukuki çerçevesi de mevzuat tarafından çizilmiştir.

Ayrıca, küresel krizin ardından finans sektörünün güvenlik ve istikrarını temin etmeye

yönelik düzenlemeler müktesebatta daha geniş bir yer almaya başlamıştır.
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA

Tanıtıcı Tarama: 29-30 Mart 2006

Ayrıntılı Tarama: 2-3 Mayıs 2006

Tarama Sonu Raporu: 17 Nisan 2007 

Açılış Kriteri: 

Fasla dair açılış kriteri bulunmamakta olup, Ek Protokol şartı nedeniyle askıya 

alınan fasıllardan biridir.
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA

 Fasıl kapsamındaki uyum durumumuz genel olarak ileri düzeyde olarak ifade edilmektedir.

 Ancak Faslın güncel gelişmelere açık dinamik yapısı itibarıyla ilgili AB müktesebatı sıkça

değişimlere ve yeni düzenlemelere konu olmaktadır. Dolayısıyla uyumun üst seviyede

tutulması güncel gelişmelerin yakından takip edilmesi ve bunlara uyum sağlanması ile

mümkün olacaktır.

 Bankacılık alanında 2001 krizi sonrası alınan önlemlerle sağlam bir yasal altyapı

oluşturulmuştur. Son olarak 2013 ve 2014 yıllarında sermaye yeterliliği alanındaki Basel-III

Uzlaşısına dayanan AB Direktiflerine uyum amaçlı düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca,

Türkiye’de mevduata sağlanan güvence limiti 2013 yılında 50 bin TL’den 100 bin TL’ye

yükseltilerek mevduat sigorta sistemi AB düzenlemeleri ile daha uyumlu bir yapıya

kavuşturulmuştur.

 Basel Komitesi Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP) kapsamında Eylül

2015-Mart 2016 döneminde değerlendirme sürecinden geçen ülkemiz bankacılık mevzuatı

Basel standartlarına tam uyumlu bulunmuştur.
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MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNEN AŞAMA

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6362

sayılı Kanun ile Türkiye’nin sermaye piyasaları alanında AB müktesebatıyla olan uyum

düzeyi bir üst seviyeye yükselmiştir.

 Sigortacılık alanında uzun süredir eksikliği hissedilen çerçeve kanun Haziran 2007

tarihinde yasalaşmış ve anlaşmazlıkların mahkeme dışı yollarla çözümüne ilişkin sigorta

tahkim mekanizması tesis edilmiştir. Bu alandaki mevzuat uyumu çerçeve kanunun

tamamlayıcısı olacak ikincil düzenlemelerle sağlanmaktadır.

 Ödeme sistemleri ve ödeme hizmetleri alanında AB müktesebatına uyum sağlanması

amacıyla 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri

ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 27 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe

girmiştir. Kanun uyarınca BDDK, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektörlerinden

sorumlu, düzenleyici-denetleyici makam olarak görevlendirilmiştir. Ödeme ve mutabakat

sistemleri alanında ise sorumlu kuruluş Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır.


