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Béni bu seminere davet ettiginiz için çok tesekkür ediyorum; herseyden
önce, özür dilerim sizlere kendi dilinizde hitap edemiyorum, aslmda bunu
yapmayi çok isterdim. Acaba neden sizler Hollanda'daki tüketici kredileri ve
Avrupadaki tüketici kredileri uygulamalan ve mevzuatiyla ilgileniyorsunuz diye
bir soru geliyor aklima. Belki burada sizlerin ilginizi çekecek bir konu su ola-
bilir, çuphesiz sizin bu ülkelerle büyük bir ticaretiniz var, ÎTO'nm brosürle-
rinden anladigim kadanyla Türkiye'nin Avrupa Toplulugu'yla olan ticareti
oldukça geniç kapsamli ve son 10 yildan beri de bir artma temayülü içinde
sürekli olarak; bir de ayrica pek çok Turk vatandasi Almanya'da, Hollanda'
da ve diger Avrupa Toplulugu ülkelerinde çahsmaktadirlar ve bunlar da bu
ülkelerdeki mevzuatla karsi karsjya kalmaktadirlar. Ayrica bundan bir kaç
yil önce Türkiye Avrupa Toplulugu'na tam üyelik müracaatmda bulunmus-
tur. Tabu tam emin degilim bugünden bu müracaat iliskin prosedur nasil is-
liyor, bildigim kadanyla Avusturya gibi ekonomik ve kültürel açidan Bâti
Avrupaya çok yakm olan bir ülkenin durumunda bile bazi sorunlar ortaya çik-
tigma göre, Türkiye'nin tam üyeligi çok zor olacaktir ve Brüksel'in bu üyeligi
ayarlayabilmesi güc olacaktir. Ancak eger Türkiye Avrupa Toplulugu'nun tam
üyesi olmasa bile saniyorum ki ülkeniz acismdan Toplulukta neler oldugunu
bilmek hayati önem tasir. Cünkü bu bilgiler sizlere Toplulukta neler oldugu-
nu izleme imkanmi verecektir. Mesela Nordik ülkeler, Îsveç, Norveç ve Fin-
landiya, Avrupa Toplulugu'nun üyesi olmamakla birlikte Avusturya için de
geçerli tabu, bu ülkelerin tamami Brüksel'den yaymlanan yönergeleri, direk-
tifleri izlemektedirler, incelemektedirler ve bunun sonucunda da kendi ülke-
lerindeki mevzuatlarmi Avrupa'daki mevzuata mümkün olduCju kadar
yaklastirmaya, bununla uyum haline getirmeye çalismaktadirlar. Avrupa Ja-
ponya gibi ülkelerin yatirimcilan sadece Avrupa'da degil, ïsveç, Norveç, Fin-
landiya, Avusturya gibi ülkelerde de yatirim yapacagmdan böyle bir uyum
çok önemlidir. Bugün sizlere asagidaki çerçevede bilgi aktaracagim.
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Hollanda'daki Yeni Tüketici Kredisi Mevzuati Ana Hatlari

1. Gin's
Tüketici kredisi muhtemelen binlerce yildan beri varolmustur. Babil'de, mes-

hur Hamurabi Kanunlan Koleksiyonu tüketici kredisiyle ilgili problemlere yer
veren hükümler ihitva etmekte idi. Nitekim, günümüzde uygulanan tüketici
kredi yönetmeligi son bir buçuk asiri asan sureç içindeki muazzam kredi ar-
tismm sonucu olarak ortaya cikmistir.

"Yüzyil önce calisan normal bir insan ücretini nakit olarak herbir haftanm
sonunda ahr, parayi evine götürür ve kösedeki bakkal dükanmda harcardi.
Bugün ise, 224 milyon Amerikali tüketici yaklasik 600 milyon kredi kartma
sahiptir. Kanada'da tüm ev halkmm °/o 60Ί bu kartlan kullanir. Almanya'da
ise halkin ücte ikisi borc kartlan tasir ve tüm ev halkmm % 95'inin banka
hesaplan bulunur. Amerikali tüketiciler ipotek geri ödemeleri olarak 1.401
milyar dolar, taksit kredisi olarak da 505 milyar dolar geri ödemek zorunda-
dir. 24 milyon Kanada'h tüketicinin, tüketici kredisi olarak 29,3 milyar US$
ve ipotekli kredi olarak da 52,7 milyar US$ borcu vardir. Bati Alman tüketici-
leri ise bankalarma, tüketici kredisi olarak 190 milyar DM ve ipotekli kredi
olarak da 350 milyar DM düzeyinde bir borc yükü altinda bulunmaktadir. ABD'
de hayat sigortasi policeleri toplamt yaklasik 4.000 milyar US$ olup, bu, Al-
manya'da 500 milyar US$ ve Kanada'da ise 360 milyar US$'dir." (1)

Tüketici kredisinin modern tarihcesi orijin olarak XlX.uncu asira kadar gi-
der. Mallarm seri üretim imkaninm saglanmasiyla birlikte, üreticiler ürünleri-
ni satabilmek amaciyla yeni yollar bulmak için arastirmalar yapmaya
basladilar. Bu satis yöntemlerinden biri Singer Dikis Makinalan Sirketi tara-
fmdan bulunan ve "simdi al, ayhk taksitlerle sonra öde" biçiminde bir imka-
ni aliciya sunan'yöntemdi. Bu yönteme göre, yeni satin alinan dikis makinasi
aliciya bir kazanç saglayacak ve böylece alicmm saticiya geri ödeme yap-
masi mümkün olacaktt.

Bu aslmda tüketici kredisi olmayip üretici kredisi idi. Bununlaberaber, mo-
torlu tasit imalatcilan da ürünleri için bir pazar arastirmasi yaptiklan zaman
buna benzer satis yöntemleri kullandilar. Televizyon seti konusunda uygu-
lanan diger bir yönteme göre, krediyi veren üretici veya perakendeci olma-
yip, konusunda uzmanlasmis finans sirketleridir.

Simdiye kadar, satin alman mallar kredi verilmesinde ayni teminat olarak
kullanilmakta iken artik bu tür teminat gerekli degildir. 1961-1985 dönemini
kapsayan 25 yilda, nakdi kredi Hollanda tüketici kredi pazannm % 40'mdan
% 90'ma yükselmistir.

Bu dönemde belli bash finansman sirketlerinin yerini bankalar almistir. Biraz
önce belirtilen dönem içinde tüketicilerin krediye yönelik davranislan deQis-
ti. Borclu olanlar artik fakir sayilmiyorlar; bunun tersi, yani-borclu olmayan-
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lar fakir insanlardir-seklindeki degerlendirme ABD'de do§ru olabilirse de
Hollanda'da da hakim olan bir tutum de§ildir.

Tüketici kredisi gok sayida hukuki ve sosyal sorunlar dogurmustur. Huku-
ki sorunlar satis sözlesmesinin nitelikleriyle ilgilidir. Sosyal nitelikli sorunlar
ise borçlunun zayif konumundan, genellikle kredinin kati sartlarmdan ("te-
fecilik"ten) ve kredi veren kuruluslarm uyguladigi saldirgan pazarlama yön-
temlerinden kaynaklanmaktadir. Çesitli temeHere dayanan mevzuat
gelistirilmistir. ilk olarak, faizle kredi veren kuruluslara ait Ödünc Verme Ya-
salan, tefecilere engel olmaya calismaktadir. Jkinci olarak, taksitle satis akit-
leriyle ilgili mevzuat satici, alici ve banka arasmdaki karmasik iliskiye aciklik
getirmeyi amaçlamaktadir. Ücüncü olarak nakdi kredide ise kredinin ekono-
mik tarafi odak noktasmi olusturmaktadir, yani kredilere izin verilmesi eko-
nominin gelismesine hizmet eder prensibine dayalidir. ïçinde bulunduàumuz
devirde ise, yasama organlan tüketici kredileriyle ilgili çesitli statüleri tek bir
kanunda biraraya getirmeye calismaktadir. Ancak bu çabalar çesitli ilgili ba-
kanliklarm, örne^in Hollanda'da Ekonomik ïsler, Maliye, Adalet ve Sosyal
isler Bakanliklan - kendilerini emniyete almaya yönelïk sabit, deijismez tu-
tumlan nedeniyle güclestirilmektedir.

En yeni bir dava konusu da tüketicinin iflasidir. Avrupa'nm baska yerlerin-
de oldu^u gibi Hollanda'da, tüketicilerin kendilerine borclanndan azad et-
melerine izin veren yeni mevzuatm benimsenmesi, Amerikan örne§inden
sonra, gözönüne almmaktadir.

(1) Udo Reifner, Acess to financial services (Finansman Hizmetlerine Geciç) - Jeremey Mitchell
(editör)'in Money and Consumer (Para ve Tüketici) isimli ve finansman hizmetlerindeki devrim
üzerindeki bir uluslararasi tüketici incelemesi, Londra (Para Yönetimi Konseyi), 1988 sayfa 33
hakkindaki bir Alman görücü.
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2. Tüketici kredisi kavrami
Tüketici kredisi ile üretici kredisi arasindaki ayirim, daima zor bir soru

olmustur. Sayet her kredi verilis amacmm anlasmayla sonuçlanmasi zorun-
lu olsa idi, bu kisisel dokunulmazligi ihlal edecek, fakat ayni zamanda uygu-
lamadaki sorunlan artiracaktir. Diger Bati Avrupa ve Kuzey Amerika statülerine
paralel olarak, Hollanda Kanunu su dort kriterden istifade eder:

(a) Kanun, bankalar, kooperatif bankalan, tasarruf sandiklan ve sigorta sir-
ketleri dahil olmak üzere tüm profesyonel kredi kuruluslanni kapsar. (Ha-
len mevcut) eski mevzuat, bu kategorileri Holianda Merkez Bankasi
tarafindan denetlenmekte veya Sigorta Denetiminde oldugu gerekcesiyie kap-
sam disi birakmakta idi. Yeni Kanuna göre, Merkez Bankasi ve Sigorta De-
netimi tarafindan uygulanan finansman kontrolu resmi ticaret kontrolundan
farkh sayildigi için, ki dogrusu da budur, denetim mekanizmasinin halen mev-
cut oldugu esasma dayali iddia artik kullanilmamaktadir.

Kanunla getirilen bir istisna belediyeye ait kredi bankalandir.
(b) Sözlesmeye taraf olanm hakiki sahis olmasi gerekir, Kanun hükmi sa-

hislar için geçerli degildir.
(c) Kredi verenin performansi ile ilgili olarak; Kanun mesleki muamelele-

re, kira sözlesmelerine, ipoteklere ve hayat sigortalan üzerindeki temi-
nata ve (etkilerine) uygulanmaz.

(d) Son olarak, Kanun 20,000 ECU (Avrupa Para Birimi) degerinin üs-
tündeki kredi için geçerli degildir. Mevzuatin burada belirtildigi gibi uygu-
lama kapsammi smirlandirmak için parasal smirlar köymak ahsilmis bir
tekniktir.

Kanun, aynca, "kredi" sözcügünden ne anlasilmasi gerektigi hususun-
da bir tanimlama getirmektedir.

3. Tüketici kredisi tipleri
Son yüzyil boyunca cesitli tüketici kredisi tipleri gelistirilmistir. Öncelikle

yasal kalifikasyon sorusu gelmektedir. Tüketici kredisine sözlesmelerine çogu
mal satisi veya bir ikraz seklindedir. Kiralama da bazi hallerde sçilmistir.
Bu sorun artik yasama organlan tarafindan cözümlenmistir.

Jkinci bir soru, kanun yalnizca iki tarafli islemlerle ilgili olmasina karsm,
üc tarafli kredi muamalesinin nasi) teskil olunacagi hususu olmuçtur. Uy-
gulamada pekçok yapisal sekil kullanilmaktadir; ancak bu yapilarm bir veya
birkacmm tercih edilmesinde genellikla mali sebepler rol oynar.

Bu yapilarm kullamlmasi, üc sözlesme tarafmm mevcudiyetinden kaynak-
lanan ihtilaflan önlemez. Yillardir üzerinde sicak tartismalarm yapildi^i ko-
nu, bir tüketicinin, finansman sirketine karsi perakendeci ile karsi karsiya
savunma hakkmi kullanip kullanamayacagi olmustur. Birçok ülkede, ictihat
hukuku bu konu üzerinde maalesef bölünmeler göstermistir. Ancak, en son
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yürürlüge giren bir AT direktifi bu sorunu tüketici lehine cözmüs görünmek-
tedir. Hollanda Hükümeti uzun zamandan beri müteselsil mükellefiyete karci
oldugu için, bu direktif Hollandali görüc açismdan önem kazanmaktadir. 27
Cubat 1987 tarihinde Amsterdam'da yapilan bir Avrupa Forurnu konferan-
smda, AT'dan Mr.Patrick Latham tarafmdan aciklandi§i üzere: "Üzülereksöy-
lemek zorundayim ki, Hollanda mali çevreleri tarafyidan siki yönetim altmda
tutulan Hollanda, Komisyon'un müsterekve müteselsil mükellefiyet önerile-
rine karsi amansiz bir direnis kampanyasma girimsitir."

Hollanda Hükümeti simdi AT mevzuatma itaate zorlanmaktadir.

4. Tüketici Kredisi Mekanizmasi
Tüketici Kredisi vermek için bir ruhsat almmasi gerekir (madde 9). Ancak,

müracaatm dogru olmamasi, kredi verenin ihmalkar hareket edecegli veya
kendi hesabma hareket etmeyecegi hususunda bir endise bulunduijuna hük-
medilmesi halinde ruhsat verilmeyecektir.

Kanun, tüketici kredisinin pazarlamasi, kredi aracilan ve kredi müracaat-
lanyla ilgili çeçitli hükümler ihtiva etmektedir. Pazarlama hükümlerinin ta-
mimlerle detaylandinlmasi gerekecektir. Kredi veren her kurulus., ekonomik
ve yasal bilgileri içeren ve bedelsiz bir brosür vermekle yükümlü olacaktir
(Madde 26). 2.000 Florini gegen kredilerde, kredi veren kurulus müracaat
sahibinin toplam borcu hakkmda bilgi toplamak üzere arastirmayapmahdir.
Bu tür bilgileri Tiel'de bulunan Bureau Kredietregistratie (Kredi Tescil Bü-
rosu)'ndan elde edebilir. Bu kisisel dokunulmazligm korunmasi sorununu or-
taya cikanr. Hollanda'daki kicisel dokunulmazlik mevzuati hükümlerine göre,
kayitli olan her sahis düzeltme yapma hakkma sahiptir. Kredi muamelesi özel
veya noter kanaliyla yapilan bir akit belgesine dayanmalidir. Kanuna göre,
bu akit senedi, (a) Herbir tarafm adi ve adresini, (b) Aracmm adi ve adresini,
(c) krediyi, (d) Ayni kredi olmasi halinde herbir mal veya hizmetin pesin fiya-
tmi, (e) Toplam kredi meblaömi, (f) gecerli faiz nispetini, (g) ödeme hüküm-
lerini, (h) Teminatlar, (i) Tamamen veya kismi erken ödeme hnususundaki
borçlunun hakkmi ve (j) Sözlesmenin imzalandî i yeri ve tarihi ihtiva etmeli-
dir. Bu hükme uygun hareket edilmemesi nedeniyle dogan yaptirim hüküm-
süz kilma degildir, ancak idari husustur.

5. Tüketici kredisiyle ilgili kuruluslar
Hollanda Kanunun 5-8 arasmdaki madde hükümleri Belediye Kredi Ban-

kalan'nm kurulmasmi kapsar. Bu bankalar bircok büyük belediyelerde bu-
lunmaktadir. Bunlar esas itibariyle, düsük gelirli tüketiciler için tefecilere bir
alternatif olu§turmak üzere kurulmu§tur.

Hollanda Kanunu'nun VII. Bölümü, Tüketici Kredisi Danisma Komisyonu
teskiline aittir. Komisyon; ba^imsiz bir baskan ile kredi kurulusjarmdan üc
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temsili, belediye kredi bankalan adma birtemsilci, kredi araci kuruluslan adina
bir temsilci ve tüketicilerden de üc temsilciden olusacaktir. Komisyon üyele-
ri dort yil için atanir ve yeniden atanabilir (Madde 51). Komisyon toplantilan
umuma açik olmayacaktir (Madde 53).

Yeni komisyon aslmda, Parasal Kredi ve Ürün Kredisi üzerine kurulmus
evvelki iki Danisma Komisyonunun bir birlesimidir.

6. Tüketicilerin koruma önlemleri
Evvelki bölümlerde tüketicinin korunmasma ait cesitli önlemler anlatildi.

Ancak burada, Hollanda'daki kanunun ihtiva etmedigi bir hususu belirtmek
belki faydali olacaktir; Cöyle ki: Kanun, Profesör Blaurock tarafmdan isaret
edildigi üzere, Alman Kanunu gibi tüketicilere ihtilaf halinde bir genei bekle-
me süresi getirmemektedir.

7. Muhtelif hususlar
Yeni Hollanda Kanunu esas olarak kendi kendini kontrol etme esasma da-

yanmaktadir. ïpotekler, Finans §irketleri Birliginin Tüketici Kredisi (ihtiyari)
Yönetmeligi, ayni Birliain Kredi Araci Kuruluslan Yönetmeligi, Tüketici Kre-
disiyle ilgili Reklam Yönetmeliöi, Kredi Tescil Bürosu, Bankalar ve Finans
Cirketlerinin Kredi ihtilaf Mahkemeleri, Hollanda Kredi Birliginin ihtiyari Yö-
netmeligi, Hollanda posta havalesi birligi gibi.
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