“Yabancı Para Çek Takas Uygulamaları” konusunda
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 4 Eylül 2018 Tarihli Kararı
Yabancı para çek takas komisyonuna ilişkin Rekabet Kurumu’na yapılan başvuruya alınan
04.08.2016 tarih ve 16-26/441-199 sayılı yanıt doğrultusunda, bankaların yeknesak bir
uygulama gerçekleştirebilmelerini teminen Aslan Hukuk Bürosu’ndan danışmanlık hizmeti de
alınarak çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmalar sonucunda Yönetim Kurulu’nun 12.12.2017
tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu’nun 17.07.2017 tarihli toplantısında kabul edilen Kılavuz
ve eki boş tabloların, banka unvanları da belirtilerek bankalardan alınan verilerin, bazı
bankaların çek adetlerinin düşük olması nedeniyle çek başına maliyetlerinin yüksek çıkması,
bir bankanın ise personel maliyetini hesaplayamaması ve operasyon maliyetini
kırılımlandıramaması nedenleriyle bu bankalar çıkarılarak yapılan hesaplama sonucu
belirlenen 17,95 TL’nın ve karşılığı dolar değerinin tavsiye edilecek YP Çek Takas Komisyonu
olarak Rekabet Kurumu’na iletilip uygunluk talep edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu
uygunluk talebi akabinde Rekabet Kurumu’ndan 13.06.2018 tarih ve 70922894-130.01.04.E.7624 sayılı yanıt yazısı alınmış olup, yazıda belirtilen Rekabet Kurulu’nun 12.06.2018 tarihli
Kısa Kararı kapsamında Kılavuz, yabancı para çek uygulaması bulunan banka temsilcilerinin
katılımlarına açık toplantıda güncellenmiştir. Bu toplantıda, sigorta maliyeti kalemi çıkarıldıktan
sonra yapılan hesaplama sonucu belirlenen 17,77 TL tutarının, bankalararası mutabakat
işlemleri ve para transferleri işlemleriyle ilgili operasyonel işlemlerde hesaplama kolaylığı
sağlaması için 17,00 TL şeklinde belirlenmesi Yönetim Kurulu’na önerilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun 28.06.2018 tarihli görüşmesinde; sigorta maliyetinin dahil edilmediği
Kılavuz ve eki tabloların kabul edilmesine, sigorta maliyeti çıkarıldıktan sonra yapılan
hesaplama sonucu belirlenen 17,77 TL tutarının, bankalararası mutabakat işlemleri ve para
transferleri işlemleriyle ilgili operasyonel işlemlerde hesaplama kolaylığı sağlamasını teminen
17,00 TL olarak belirlenerek Rekabet Kurumu’na iletilmesine karar verilmiştir.
Yukarıda özetlenen süreç akabinde Yönetim Kurulu’nun 04.09.2018 tarihli toplantısında,
Rekabet Kurumu’nun 09.08.2018 tarih ve 70922894-130.01.04-E.9896 sayılı yanıt yazısı ile,
12.06.2018 tarihli Rekabet Kurulu Kararı’nın gereğinin yerine getirildiğinin bildirildiğine ilişkin
Genel Sekreterin açıklamalarından bilgi edinilmiştir.
Yapılan görüşmede Rekabet Kurumu’nun anılan 09.08.2018 tarihli yanıtı uyarınca; yabancı
para çek komisyonunun 07/09/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 17,00 TL olarak
üyelere tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

