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Bu Raporda Kullanılan  
Bölgesel Sınıflandırma   
 

Bu rapor Avrupa ve Orta Asya (ECA) ülkeleri olarak anılan 47 ülkeyi 
kapsamaktadır. Bu ülkeler 10 gruba ayrılmıştır: Batı Avrupa, Güney Avrupa, Orta 
Avrupa ve Baltık Ülkeleri, Kuzey Avrupa, Batı Balkanlar, Güney Kafkasya, Orta 
Asya, Rusya, Türkiye ve Doğu Avrupa. 

 
 

TABLO E .1 Bu raporda kullanılan bölgesel sınıflandırma

Avrupa Birliği Batı Balkanlar

Batı Avrupa Güney 
Avrupa

Orta Avrupa ve 
Baltık Ülkeleri Kuzey 

Avrupa

Avusturya Kıbrıs Bulgaristan Danimarka Arnavutluk 

Avrupa 
ve Orta 
Asya

Avrupa 
Birliği ve 
Batı 
Balkanlar

Belçika 

Fransa 

Almanya 

İrlanda 

Lüksemburg 

Hollanda    

Birleşik Krallık

Yunanist

an İtalya        

Malta    

Portekiz    

İspanya 

Hırvatistan

Çek Cum.  

Estonya 

Macaristan 

Letonya 

Litvanya 

Polonya 

Romanya

Slovak Cum. 

Finlandiya 

İsveç 

Bosna Hersek      

Kosova

Karadağ 

Kuzek Makedonya 
Cumhuriyeti 

Sırbistan 

Slovenya

Doğu 
Avrupa ve  
Orta Asya

Güney 
Kafkasya 

Orta Asya Rusya 
Federasyonu Türkiye Doğu Avrupa 

Ermenistan 

Azerbaycan 

Gürcistan 

Kazakistan 

Kırgız 

Cumhuriyeti 

Tacikistan 

Türkmenistan

Belarus 

Moldova 

Ukrayna ine

Özbekistan
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Yönetici Özeti  
 

Yavaşlayan küresel büyüme ve artan belirsizlikler küresel ekonomik beklentileri gölgelerken, Avrupa ve 
Orta Asya bölgesi saha önce tahmin edilenden daha zorlu bir bağlam ile karşı karşıya kalmıştır. Bölgedeki 
yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde büyüme 2018 yılında yüzde 3,1’e yavaşladı ve 2019 
yılında yüzde 2,1’e ineceği öngörülüyor. Bölgeyi önümüzdeki yıl ne gibi değişimler bekliyor? 
Makroekonomik görünümdeki bazı riskler nelerdir? Uzun vadede politika yapıcılar büyümeyi artıran ve 
bireylerin ve firmaların küreselleşme ve teknolojik değişim arasındaki etkileşime uyum sağlamalarına 
yardımcı olacak politikaları nasıl tasarlamalıdır? Küresel bağlamda, bu güncelleme raporu bölgedeki son 
gelişmeleri özetlemekte ve görünümü sunmaktadır. Ayrıca, uzun vadeli büyümeyi teşvik edebilecek, 
yoksulluğu azaltacak ve şoklara karşı dayanıklılığı artırabilecek önemli politika alanlarından biri olan 
finansal kapsayıcılık üzerinde odaklanmaktadır. 

Toplam büyüme rakamları, bölgede genelindeki performans çeşitliliğini maskelemektedir. Orta 
Avrupa, Batı Balkanlar, Rusya Federasyonu ve Orta Asya gibi bölgenin diğer bölümlerindeki güçlü 
büyümeye rağmen, önemli finansal piyasa sıkıntılarının ortasında Türkiye’de yaşanan zayıflıklar bölgesel 
büyümeyi olumsuz etkilemiştir. Türkiye’deki kademeli toparlanmanın orta Avrupa’daki yavaşlayan 
faaliyeti dengelemesi ile birlikte, bölgesel büyümenin 2020-21 döneminde hafif bir şekilde hızlanması 
beklenmektedir. Bölgeye yönelik başlıca dış riskler, avro bölgesinde beklenenden daha zayıf 
gerçekleşebilecek faaliyetten kaynaklı yayılma etkilerinden ve özellikle ticaret alanında olmak üzere 
küresel politika belirsizliklerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de finansal baskıların 
yenilenmesi ve bunun bölgenin geri kalanındaki muhtemel bulaşma etkileri de bölgedeki büyümeyi 
sekteye uğratabilir. Enerji fiyatlarındaki sert düşüş olasılığı bölgenin Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya 
gibi enerji ihracatçıları için risk teşkil etmektedir. 

Bölge, birçok uzun vadeli kalkınma zorluğu ile karşı karşıyadır. Bunlar kötüleşen demografiden azalan 
üretim ve yatırıma, ve iklim değişikliğine kadar çeşitlilik göstermektedir. Bu güncelleme raporu, büyümeyi 
güçlendirmenin ve yoksulluğu azaltmanın bir yolu olarak tek bir politika üzerinde odaklanmaktadır: 
kapsayıcı özel sektör gelişimini desteklemek. Bölgede finansal kapsama oranlarında önemli değişkenlikler 
mevcuttur. Avro bölgesinde, yetişkinlerin çoğu halihazırda bir hesap sahibidir. Bölgenin gelişmekte olan 
ekonomilerinde, hesap sahipliğinde önemli artışlar kaydedilmiş, hesap sahibi yetişkinlerin oranı 2011 
yılından bu yana yüzde 45’ten yüzde 65’e yükselmiştir. Tacikistan, Ermenistan, Moldova, Kırgız 
Cumhuriyeti ve Gürcistan çok düşük bir baz seviyesinden başlamalarına rağmen küresel olarak en fazla 
artış kaydeden ülkeler arasında yer almıştır. Bu deneyimler dijital ödemelerin finansal kapsayıcılığı arttırmada 
oynayabileceği potansiyel rolü vurgulamaktadır. Ancak, banka hesabı bulunmayan yetişkinlerin neredeyse 
yüzde 30’u bankalara güven konusunu bir engel olarak ifade etmektedir; bu oran gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasının neredeyse iki katı kadardır. Bazı ülkelerde ise, hesap sahipliğindeki cinsiyet farkları halen 
önemli seviyelerdedir. Örneğin Türkiye’deki fark 30 puana yakındır, ki bu gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasının üç katı kadardır. Ancak, hesap sahipliğini arttırmak için çok fazla fırsat mevcuttur. Banka 
hesabı olmayan yetişkinlerin yüzde 80’den fazlası cep telefonuna sahiptir ve sadece kamu emekli maaşı 
ödemelerinin hesaplara aktarılması bölgedeki banka hesabı olmayan yetişkin sayısını 20 milyon kadar 
azaltabilir. Deneyimlerdeki heterojenlik dikkate alındığında, bölgedeki ülkelerin birbirlerinin 
deneyimlerinden dersler çıkarmaları ve önümüzdeki süreçte zengin araştırma ve faaliyet gündemine 
katkıda bulunmaları için büyük fırsatlar mevcuttur. 
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Avrupa ve Orta Asya’da 
Finansal Kapsayıcılık  

 
 

İyi işleyen finansal sistemler tasarruf, ödeme, kredi ve risk yönetim hizmetleri 
sunarak çok önemli bir amaca hizmet ederler ve bu şekilde ekonomik 
kalkınmaya katkıda bulunurlar. Kapsayıcı finansal sistemler finansal hizmetlere 
erişimi olan ve bunları kullanan bireylerin oranının yüksek olduğu finansal 
sistemlerdir (Dünya Bankası, 2014; Demirgüç-Kunt, Klapper ve Singer 2017). Bu 
sistemler bireylere, emekliliğe yönelik tasarruflar, eğitime yatırım yapma, iş 
fırsatlarından yararlanma ve şoklara cevap verme gibi finansal ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için kaynaklara daha fazla erişim imkanı sunarlar. Bu finansal 
hizmetlerden yararlanamamak, kalıcı gelir eşitsizliklerine ve ekonomik 
büyümenin yavaşlamasına katkıda bulunabilir. 

Ancak, dünya genelinde finansal sistemler kapsayıcılıktan uzaktır. Dünyanın 
dört bir yanında çok sayıda yoksul insan, bu işlevleri yerine getirebilecek banka 
hesapları ve dijital ödeme gibi finansal hizmetlerden yararlanamamaktadır. Bu 
insanlar güvensiz olabilecek ve yönetilmesi güç nakit kullanmaktadır. Kayıtlı tasarruf 
ve borçlanmayı mümkün kılan finansal hizmetlere erişim olmadığında, bu 
“banka hesabı olmayan” insanların beklenmeyen harcama ihtiyaçları 
doğduğunda acil durum fonları bulma olasılıkları da azalmaktadır. Bu bölüm 
bireylerin finansal açıdan kapsanması üzerinde odaklanmakta, ECA ülkelerinin 
küresel bağlamda nasıl bir durumda olduklarına genel bir bakış sunmakta ve 
finansal kapsayıcılığı arttırmaya ilişkin fırsatları ve zorlukları tespit etmektedir. 

 

Finansal kapsayıcılık neden önemlidir?
Kalkınma kuramı finansal kapsayıcılığın ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi 
hakkında önemli ipuçları sunar. Mevcut modeller finansal dışlama ve özellikle 
de finansmana erişim eksikliğinin nasıl yoksulluk tuzaklarına ve eşitsizliğe yol 
açabileceğini göstermektedir (Aghion ve Bolton, 1997; Banerjee ve Newman, 
1993; Galor ve Zeira 1993). 
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Örneğin Galor ve Zeira’nın (1993) modelinde, yoksul insanların yüksek marjinal yatırım 
verimliliklerine rağmen eğitimlerine yatırım yapamamalarının sebebi finansal piyasa 
uyuşmazlıklarıdır. Banerjee ve Newman’ın modelinde (1993), başlangıçta sahip olunan 
yetenekler bireylerin mesleki tercihlerini sınırlamaktadır (girişimci olma veya ücretli çalışan 
olarak kalma arasında). Bu mesleki tercihler bireylerin ne kadar tasarruf biriktirebileceğini ve 
hangi riskleri kaldırabileceklerini belirlemekte, büyüme ve gelir dağılımı bakımından uzun vadeli 
sonuçlara sahip olabilmektedir. Bu modeller finansmana erişim eksikliğinin kalıcı gelir 
eşitsizlikleri veya yoksulluk tuzakları yaratmada ve büyüme yavaşlatmada kritik bir etken 
olabileceğini göstermektedir. 

Aynı zamanda finansal kapsayıcılığın özellikle mobil para hizmetleri, ödeme kartları ve diğer 
finansal teknoloji uygulamaları gibi dijital finansal hizmetlerin kullanımından kaynaklanan 
potansiyel kalkınma faydalarını belgeleyen giderek artan ampirik literatür mevcuttur. Son 
araştırmalar finansal kapsayıcılığın çok çeşitli faydalar sağladığını göstermektedir. Kullanıcıların cep 
telefonu üzerinden para tasarruf etmelerini veya transfer etmelerini sağlayan mobil para hizmetleri 
insanların gelir kazanma potansiyellerini arttırabilir ve yoksulluğu azaltabilir. Kenya’da yapılan bir 
çalışma kadınların aile reisi olduğu hanehalklarında mobil para hizmetlerine erişimin hanehalkı 
tasarruflarını yüzde 20’dan fazla oranda arttırdığını ve aşırı yoksulluğun yüzde 22 oranında 
düşürülmesine yardımcı olduğunu göstermiştir (Suri ve Jack 2016). 

Dijital finansal hizmetler de insanların finansal riskleri yönetmelerine ve tüketimlerini 
kolaylaştırmalarına yardımcı olabilir. Mobil para hizmetleri zorlu dönemlerde ailelerin uzaktaki 
arkadaşlarından veya akrabalarından para almalarını kolaylaştırabilir. Dijital ödeme sistemleri 
havale maliyetini düşürerek zaman ve seyahat masraflarından tasarruf edilmesini sağlayabilir. 
Finansal hizmetler ayrıca insanların tasarruf biriktirmelerine ve temel ihtiyaç mallarına ilişkin 
harcamalarını arttırmalarına yardımcı olabilir. Örneğin Nepal’de kadınların aile reisi olduğu 
hanehalkları ücretsiz tasarruf hesaplarına sahip olduktan sonra temel beslenme ürünlerine yüzde 15 
daha fazla ve eğitim hizmetleri için yüzde 20 daha fazla harcama yapabilmiştir (Prina 2015). 

Hükümetler için, nakitten dijital ödemelere geçiş yolsuzlukları azaltırken verimliliği 
arttırabilir. Hindistan’da, emeklilik ödemelerinin nakit yerine biyometrik akıllı kartlar yoluyla 
yapılması sayesinde fon kaçakları yüzde 47 azalmıştır (Muralidharan, Niehaus ve Sukhtankar 
2016). Nijer’de sosyal transferlerin nakit yerine cep telefonu yoluyla dağıtılması bu yardımları 
yönetmenin değişken maliyetini yüzde 20 oranında azaltmıştır (Aker ve diğerleri 2016). 
 
 

Avrupa ve Orta Asya’da Hesap Sahipliğindeki Artış 
Düzensiz
Hesap sahipliği kayıtlı finansal sektör için bir giriş noktası işlevi görmektedir. Kayıtlı bir hesap 
ücret transferlerini, işçi dövizi transferlerini ve kamu ödemelerini kolaylaştırır. Aynı zamanda 
tasarrufları teşvik ederken krediye açık erişim imkanı sunar. Dolayısıyla, bir hesaba sahip 
olmak genellikle finansal kapsayıcılığın bir göstergesi olarak kullanılır. 

Farklı finansal hizmetlerin kullanımına ilişkin sistematik göstergeler sunan Küresel Findex 
veri tabanı (bakınız Anket Metodolojisi hakkındaki Ek) 2014 ile 2017 yılları arasında dünya 
genelinde 515 milyon yetişkinin bir finansal kuruluşta veya bir mobil para sağlayıcı aracılığıyla 
bir hesap açtığını göstermektedir. Hesap sahibi yetişkinlerin oranı 2011 yılında yüzde 51 iken 2014 
yılında yüzde 62’ye ve 2017 yılında yüzde 69’a yükselmiştir.   
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Gelişmekte olan ekonomilerde, 2011 yılında yüzde 42 olan bu oran 2014 yılında yüzde 55’e ve 2017 
yılında yüzde 63’e yükselmiştir. Ancak dünya genelinde hesap sahipliğinde kaydedilen genel 
artışa rağmen, ekonomiler arasında büyük değişkenlikler mevcuttur (Harita 2.1). 

Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerde, bir finansal 
kuruluşta hesabı bulunan yetişkinlerin oranı 2011 ile 2017 yılları arasında yüzde 45’ten yüzde 
65’e yükselmiştir. Dünyanın geri kalan bölgeleri ile karşılaştırıldığında, ECA bölgesindeki 
gelişmekte olan ekonomilerde 2011 itibariyle hesap sahipliği nispeten daha yüksektir ve zaman 
içerisinde orta düzeyde bir artış kaydedilmiştir. 

ECA bölgesinde, hesap sahipliğindeki artış bakımından ülkeler arasında önemli farklılıklar 
mevcuttur (Şekil 2.1). Yüksek gelirli avro bölgesinde, 2011 itibariyle yetişkinlerin yüzde 90’ı 
hesap sahibi iken bu oran 2017 itibariyle marjinal düzeyde bir artış ile yüzde 956e yükselmiştir. 

Bu kalıp, bölgenin geri kalanında farklılık göstermektedir. Doğu Avrupa bölgesindeki üç 
gelişmekte ekonominin tümü —Belarus, Moldova ve Ukrayna—2011 ile 2017 yılları arasında 
hesap sahipliği oranlarında 20 puanın üzerinde artış kaydetmiştir (Tablo 2.1). Baltık 
ekonomilerinde zaten yüksek olan bir taban seviyesinden artış kaydedilmiştir. 2017 itibariyle 
Estonya ve Letonya’daki yetişkinlerin neredeyse tamamı bir hesaba sahiptir. 

Finansal kapsama seviyeleri Orta Avrupa’da daha düşüktür. Hırvatistan ve Çek 
Cumhuriyeti gibi bazı Orta Avrupa ekonomilerinin geçtiğimiz on yıllık dönemdeki hesap 
sahipliği seviyeleri durağan bir seyir izlemiştir. Romanya’da hesap sahipliği 2011 yılındaki 
yüzde 45 seviyesine göre artış kaydetmiştir ancak 2014 yılında bu yana yaklaşık yüzde 60 
seviyelerinde kalmıştır. Batı Balkanlardaki ülkeler hesap sahipliğinde ılımlı bir artış 
kaydetmiştir; 2011 yılındaki yüzde 55 seviyesinden 2017 yılında yüzde 63’e.  

 

HARİTA 2.1 Dünya genelinde hesap sahipliği önemli değişkenlikler sergiliyor  

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Veriler bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) göstermektedir.  
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ŞEKİL 2.1 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde hesap sahipliği hesap sahipliği alt bölgeler arasında önemli değişkenlikler 
sergiliyor   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Veriler bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) göstermektedir.  

Orta Asya ve Güney Kafkasya’da, 2011 ile 2017 yılları arasında hesap sahipliği oranı iki 
kat artışla yüzde 20’den yüzde 40’a yükselmiştir. Ermenistan, Gürcistan, Kırgız 
Cumhuriyeti ve Tacikistan 2014 iler 2017 yılları arsında hesap sahipliği oranlarında 15 ile 
20 puandan fazla artışlar kaydetmiştir. 
 
 

Bölgenin Belirli Yerlerinde Hesap Sahipliğindeki 
Eşitsizlik Yüksek Seviyelerde 
Küresel olarak, hesap sahipliğinde sürekli olarak artış kaydedilmesine rağmen, cinsiyet, 
gelir ve bazı başka boyutlar bazında eşitsizlikler devam etmektedir. Cinsiyet eşitsizliği 
özellikle devam etmektedir. Dünya genelinde erkeklerin yüzde 72’si hesap sahibi iken, bu 
oran kadınlar için sadece yüzde 65’tir. Bu 7 puanlık cinsiyet farkı 2014 ve 2011 yıllarında 
da mevcuttu. Gelişmekte olan ekonomilerde, cinsiyet fark 9 puan ile sabit kalmıştır (Şekil 
2.2). 

Zengin ve yoksul hanehalkları arasındaki fark da daralmamıştır. Ekonomilerde 
hanehalklarının en zengin yüzde 60’lık diliminde bulunan yetişkinlerin yüzde 74’ü 
hesap sahibidir. En yoksul yüzde 40’lık dilimde ise yetişkinlerin sadece yüzde 61’i hesap 
sahibidir. Zengin ve yoksul hanehalkları arasındaki fark küresel ortalama fark 2014 ile 
2017 yıllarında 13 puan olarak kalmıştır. Genç yetişkinler, daha az eğitimli olan 
yetişkinler ve işgücü dışında olan yetişkinler arasında da hesap sahipliği seviyesi daha 
düşüktür. 

2011 2014 2017 
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TABLO 2.1 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 2011 ile 2017 yılları arasında 
hesap sahipliği oranları arttı
(yüzde)

Alt Bölge/Ülke 2011 2014 2017

Orta Asya 22 39 44
Kazakistan 42 54 59
Kırgız Cumhuriyeti 04 18 40
Tacikistan 03 11 47
Türkmenistan 0 .. 41
Özbekistan 23 41 37

Orta Avrupa ve Baltıklar 68 75 79
Bulgaristan 53 63 72
Hırvatistan 88 86 86
Çek Cumhuriyeti 81 82 81
Estonya 97 98 98
Macaristan 73 72 75
Letonya 90 90 93
Litvanya 74 78 83
Polonya 70 78 87
Romanya 45 61 58
Slovak Cumhuriyeti 80 77 84
Slovenya 97 97 98

Doğu Avrupa 43 54 65
Belarus 59 72 81
Moldova 18 18 44
Ukrayna 41 53 63

Kuzey Avrupa 99 100 100
Danimarka 100 100 100
Finlandiya 100 100 100
İsveç 99 100 100

Rusya Federasyonu 48 67 76
Güney Kafkasya 20 30 40

Ermenistan 17 18 48
Azerbaycan 15 29 29
Gürcistan 33 40 61

Güney Avrupa 81 91 93
Kıbrıs 85 90 89
Yunanistan 78 88 85
İtalya 71 87 94
Malta 95 96 97
Portekiz 81 87 92
İspanya 93 98 94

Türkiye 58 57 69
Batı Balkanlar 55 65 63

Arnavutluk 28 38 40
Bosna ve Hersek 56 53 59
Kosova 44 48 52
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti  74 72 77
Karadağ 50 60 68
Sırbistan 62 83 71

Batı Avrupa 97 98 97
Avusturya 97 97 98
Belçika 96 98 99
Fransa 97 97 94
Almanya 98 99 99
İrlanda 94 95 95
Lüksemburg 95 96 99
Hollanda 99 99 100
Birleşik Krallık 97 99 96

Toplam 69 77 81

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Tablo bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) 
yüzdesini göstermektedir.    
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ŞEKİL 2.2 Hesap sahipliğinde 
cinsiyet farkı devam ediyor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Veriler bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini göstermektedir.

Bazı ECA ülkelerinde, cinsiyet farkı 9 puanlık gelişmekte olan ülkeler 
ortalamasından çok daha büyüktür (Tablo 2.2 ve Şekil 2.3). E büyük fark 
erkeklerin yüzde 83’ünün ve kadınların sadece yüzde 54’ünün bir hesap sahibi 
olduğu Türkiye’dedir (Şekil 2.4). Cinsiyet farkı gelişmekte olan ülkelerin 
ortalamasının yaklaşık üç katı kadardır. Türkiye’de hesap sahipliğindeki gelir 
farkı yaklaşık 21 puan ile küresel ortalamanın çok üzerindedir.  

 

ŞEKİL 2.3 Avrupa ve orta Asya bölgesinde hesap sahipliğinde cinsiyet farkı büyük değişkenlikler sergilemektedir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Şekil bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini göstermektedir.   
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TABLO 2.2 Hesap sahipliğinde cinsiyet farkı ülkeler arasında değişkenlik gösteriyor 

Ülke
2011

Erkek Kadın
2014

Erkek Kadın
2017

Erkek Kadın
Orta Asya 22 22 39 39 46 43

Kazakistan 40 44 52 56 57 60
Kırgız Cumhuriyeti 4 4 18 19 41 39
Tacikistan 3 2 14 09 52 42
Türkmenistan 0 1 .. .. 46 36
Özbekistan 24 21 42 39 38 36

Orta Avrupa ve Baltıklar 69 67 77 72 80 78
Bulgaristan 50 55 63 63 71 74
Hırvatistan 90 87 84 88 90 83
Çek Cumhuriyeti 81 81 85 79 84 79
Estonya 96 97 98 97 98 98
Macaristan 72 73 72 72 78 72
Letonya 87 92 90 90 94 93
Litvanya 71 76 78 78 85 81
Polonya 72 68 83 73 85 88
Romanya 49 41 65 57 62 54
Slovak Cumhuriyeti 80 79 74 80 85 83
Slovenya 96 98 98 97 98 97

Doğu Avrupa 45 41 55 53 66 64
Belarus 59 58 72 72 81 81
Moldova 19 17 16 19 43 45
Ukrayna 44 39 54 52 65 61

Kuzey Avrupa 99 99 100 100 100 100
Danimarka 100 99 100 100 100 100
Finlandiya 99 100 100 100 100 100
İsveç 99 99 100 100 99 100

Rusya Federasyonu 49 48 64 70 75 76
Güney Kafkasya 20 20 32 27 41 39

Ermenistan 17 18 21 15 56 41
Azerbaycan 16 14 33 26 29 28
Gürcistan 31 35 40 40 58 64

Güney Avrupa 86 77 93 89 95 91
Kıbrıs 88 83 90 90 87 90
Yunanistan 80 76 88 87 86 85
İtalya 79 64 92 83 96 92
Malta 97 94 97 96 98 97
Portekiz 85 78 89 86 94 91
İspanya 95 92 98 98 96 92

Türkiye 82 33 69 44 83 54
Batı Balkanlar 60 51 69 61 66 60

Arnavutluk 34 23 43 34 42 38
Bosna ve Hersek 67 48 59 47 63 55
Kosova 57 31 59 36 61 44
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti  76 72 80 64 80 73
Karadağ 52 49 62 58 69 68
Sırbistan 62 62 83 83 73 70

Batı Avrupa 97 98 98 98 98 96
Avusturya 98 97 96 97 98 98
Belçika 95 97 97 100 98 99
Fransa 97 97 98 95 97 91
Almanya 98 99 98 99 99 99
İrlanda 96 92 95 95 95 95
Lüksemburg 94 95 96 97 99 98
Hollanda 99 98 99 99 99 100
Birleşik Krallık 97 98 99 99 97 96

Toplam 72 66 79 76 83 79
     
    Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 

Not: Şekil bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan erkek ve kadın nüfusun (15 yaş ve üzeri) yüzdelerini göstermektedir.
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ŞEKİL 2.4 Türkiye’de hesap 
sahipliğindeki eşitsizlikler 
yüksek seviyelerde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Çubukların yüksekliği bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini göstermektedir.

Daha genç yetişkinlerin hesap sahibi olma olasılığı daha yaşlı yetişkinlere göre daha 
düşüktür (bakınız Kutu 2.1). Bu ülkeler arasında Ermenistan (15 puan), Kosova (17 
puan), Tacikistan (10 puan) ve Türkmenistan (10 puan) yer almaktadır. 
 

Avrupa ve Orta Asya’da Kimlerin Banka 
hesabı Yok?
Küresel olarak, yaklaşık 1,7 milyar yetişkinin halen bir banka hesabı bulunmamaktadır. 
Yüksek gelirli ülkelerde neredeyse evrensel bir hesap sahipliği var iken, hesabı 
olmayanların neredeyse tamamı gelişmekte olan ekonomilerde yaşamaktadır. Bunların 
neredeyse yarısı Bangladeş, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Nijerya ve Pakistan 
gibi kalabalık gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. 

2017 yılında ECA bölgesinde 116 milyon yetişkinin bir banka hesabı bulunmuyordu. 
Bunların çoğunluğu Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye, Özbekistan ve 
Ukrayna’da yaşamaktaydı. 

Bunlar çeşitli özellikleri paylaşmaktadır. İlk olarak, ECA bölgesinde banka hesabı 
olmayan tüm insanların yüzde 58’i kadındır. Ermenistan, Kosova ve Türkiye gibi bazı 
ülkelerde bu oran daha da yüksektir. 

İkinci olarak, ECA bölgesinde banka hesabı olmayanlar arasında yoksullar orantısız 
derecede yüksek bir paya sahiptir (şekil 2.5). Bir banka hesabı olmayan tüm 
yetişkinlerin yarısı bölgedeki hanehalklarının en yoksul yüzde 40’lık bölümünde yer 
almaktadır. Örneğin Romanya’da, bir banka hesabı olmayanların neredeyse yüzde 60’ı 
hanehalklarının en yoksul yüzde 40’lık bölümünde yer almaktadır. Romanya’da en 
zengin yüzde 60’lık kesim içerisindeki yetişkinlerin yüzde 71’i bir banka hesabına 
sahip, iken en yoksul yüzde 40’lık dilim içerisinde bu oran sadece yüzde 38’dir. Hesap 
sahipliğindeki bu gelir farkları ECA ülkelerinde yaygın bir şekilde görülmektedir. 
Buna Hırvatistan, Kırgız Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Rusya gibi bu farkın 10 
puandan az olduğu sadece birkaç istisna mevcuttur. 
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ŞEKİL 2.5 Hesap sahipliğindeki gelir farkı ECA bölgesindeki bazı ülkelerde büyüktür  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Fark nüfusun en zengin yüzde 60’lık kesimi (Z60) ile en yoksul yüzde 40’lık (Y40) kesimi arasında bir finansal kuruluşta veya 
mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinler (15 yaş ve üzeri) arasındaki farktır.

Hesap sahibi olmayan yetişkinlerin eğitim seviyeleri genellikle hesap sahibi olan 
yetişkinlere göre daha düşüktür. Gelişmekte olan ülkelerde, tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısı 
en fazla ilkokul eğitimini tamamlamıştır; hesap sahibi olmayan yetişkinler arasında ise bu 
oran üçte ikiye yakındır. ECA bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerde, hesap sahibi 
olmayan yetişkinlerin yüzde 34’ü en fazla ilkokul eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte, 
ülkeler arasında geniş farklılıklar mevcuttur. Arnavutluk ve Kosova’da, hesap sahibi 
olmayan yetişkinlerin yüzde 67’si en fazla ilkokul mezunudur. Öte yandan, Ermenistan’da 
eğitim seviyesi düşük yetişkinler arasında hesap sahipliğinin çarpıcı bir şekilde yükseldiği 
Ermenistan’da (2011 ilee 2017 arasında yüzde 7’den yüzde 50’ye) bu oran 2017 itibariyle 
sadece yüzde 12’di,r. 

ECA bölgesinde bankada hesabı bulunmama durumu ile işgücüne katılmamama 
durumu arasında da bir ilişki mevcuttur. Gelişmekte olan ECA ülkelerinde, hesap sahibi 
olmayan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60’ı işgücü dışındadır. İşgücü dışındaki kişiler 
arasında hesap sahipliği oranı 2011, 2014 ve 2017 yıllarında ECA ortalanmasından 12-16 
puan daha düşüktür. Bunun birkaç istisnası bulunmaktadır. Genel hesap sahipliğinin düşük 
olduğu Azerbaycan ve Özbekistan’da (yüzde 30–40), işgücü dışındaki hesap sahibi olmayan 
yetişkinlerin oranı ECA ortalanmasından daha düşüktür. 

 

Bankalara güven eksikliği hesap sahipliğinin önünde 
önemli bir engel 
İnsanların neden banka hesabı olmadığını anlamak için, 2017 Küresel Findex anketinde bir finansal 
kuruluşta hesabı olmayan yetişkinlere neden hesap sahibi olmadıkları sorulmuştur. Küresel 
olarak, verilen en yaygın cevap hesap kullanmak için paranın çok az olmasıdır. 
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KUTU 2.1 Türkiye’de Finansal Kapsayıcılık: 2017 Küresel Findex 
Anketinden Çıkan Sonuçlar 

• Türkiye’de hesap sahibi yetişkinlerin oranı 2014 
yılında yüzde 57 iken yüzde 69’a yükselmiştir. 

• Erkeklerin yüzde 83’ü bir hesap sahibi iken, kadınlar 
arasında bu oran yüzde 54’tür; bu cinsiyet farkı 
gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yaklaşık üç katı 
kadardır. 

• Yetişkinlerin yüzde 64’ü dijital ödeme yapmakta veya 
almaktadır (2014’te yüzde 48 idi). Bu artışın bir kısmı 
banka kartlarının kullanımındaki artışı yansıtıyor 
olabilir (2014 yılında yetişkinlerin yüzde 24’ü iken 
2017 yılında yüzde 39’u). 

• Yetişkinlerin yüzde 23’ü resmi bir finansal kuruluşta 
tasarruf sahibidir (2014 yılında yüzde 9 idi). 
Ortalama olarak, erkekler arasında tasarruf sahibi 
olma olasılığı kadınlara göre 9 puan daha yüksektir. 

• Bankada hesabı olmayanların yüzde 19’u hesap 
sahibi olmama sebebi olarak dini nedenleri belirtiyor 
—maliyetinin yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı 
da aynıdır. Yetişkinlerin sadece yüzde 1’i hesap sahibi 
olmamalarının tek sebebi olarak dini sebepleri 
belirtiyor. 

• Bankada hesabı olmayan kadınların yüzde 72’si (ve 
erkeklerin yüzde 51’i) hesap sahibi olmamalarının bir 
sebebi olarak aile üyelerinden birinin zaten hesap 
sahibi olmasını belirtmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde bu sebebi belirtenlerin oranı dörtte birdir 
ve erkekler ve kadınlar arasında bir fark yoktur. 

• Bankada hesabı olmayan kadınların yüzde 89’u (ve 
erkeklerin yüzde 65’i) işgücü dışındadır. 

• Bankada hesabı olmayan kadınların yüzde 5’i ücretli 
çalışmaktadır ve yüzde 6’sı kendi işini yapmaktadır. 

• Türkiye’de yaklaşık 15 milyon bankada hesabı olmayan 
yetişkinin cep telefonu vardır —hesap sahibi olmayan 
kadınların yüzde 88’i— ve bu durum rutin nakit 
ödemeleri hesaplara taşıyarak finansal kapsayıcılığı 
arttırma fırsatlarının mevcut olduğunu göstermektedir. 

• Türkiye’de bankada hesabı olmayan her 10 kadından 
yaklaşık olarak 1’i —1,3 milyon kadın—yurt içi işçi 
transferlerini nakit olarak veya tezgah üstü hizmetler 
yoluyla gönderiyor veya alıyor. Mobil işçi transferi 
olanaklarına erişimin arttırılması kolaylığın ötesinde 
faydalar sağlayabilir. Araştırmalar mobil transferlerin 
zor zamanlarda uzaktaki akrabalardan para almayı 
kolaylaştırarak insanların finansal şokları atlatmalarına 
yardımcı olduğunu göstermektedir. 

• Türkiye’de bankada hesabı olmayan her 6 kadından 
yaklaşık olarak 1’i yarı resmi yöntemler ile tasarruf 
etmektedir. Bu tasarrufların hesaplara taşınması 
durumunda 2 milyon kadar hesap sahibi olmayan kadın 
kayıtlı finansal sisteme dahil olabilir. 

• Hesabı olan kadınların yüzde 30’u halen elektrik-su-gaz 
faturalarını nakit olarak ödemektedir; buna Cep telefonu 
olan 5 milyon kadın da dahildir. Finansal kapsama alanı 
içinde yer alan bu yetişkinlerin hesaplarını daha sık 
kullanmalarının sağlanması finansal hizmetlere erişimin 
arttırılmasına yardımcı olacaktır. 

Dünya genelinde banka hesabı olmayan yetişkinlerin üçte ikisi bunu hesap sahibi 
olmamalarının sebeplerinden birisi olarak bildirirken, yaklaşık beşte biri tek sebep 
olarak bunu bildirmiştir. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri maliyet ve uzaklığı bir 
sebep olarak bildirirken, benzer bir oranı bir aile üyesi zaten hesap sahibi 
olduğundan dolayı hesabını olmadığını söylemiştir. Katılımcıların yaklaşık 
yüzde 20’si belge eksikliğini ve finansal sisteme güven duyulmamasını, yüzde 
6’sı dini endişeleri hesap sahibi olmamalarının bir sebebi olarak bildirmiştir. 

ECA bölgesinde bankada hesabı olmayan yetişkinlerin sadece yüzde 7’si 
hesap sahibi olmamalarının tek sebebi olarak paralarının olmamasını 
bildirmiştir. Katılımcıların yüzde 30’u finansal kuruluşlara güvensizliği bir 
sebep olarak bildirmiştir. Bu rakamlar Azerbaycan (yüzde 42) ve Ukrayna’da 
(yüzde 50) özellikle yüksektir. 

Hesap sahibi olmamanın altında yatan diğer faktörler arasında maliyet, belge 
eksikliği ve uzaklık yer almaktadır. Bölgenin tamamı için, banka hesabı olmayan 
yetişkinlerin yüzde 27’si maliyeti bir engel olarak belirtmiştir.  
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Bu rakam Arnavutluk (yüzde 40), Azerbaycan (yüzde 39), Bulgaristan (yüzde 39), Kosova 
(yüzde 42), Moldova (yüzde 35), Rusya (yüzde 34) ve Ukrayna’da (yüzde 40) daha 
yüksektir. 

Ortalama olarak, ECA bölgesinde banka hesabı olmayan yetişkinlerin sadece yüzde 
14’ü belge eksikliğini bir engel olarak bildirmiştir. Bu rakam Azerbaycan, Gürcistan ve 
Türkmenistan’da yüzde 40 civarındadır. 

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye’de, banka hesabı olmayan yetişkinlerin 
yarıdan fazlası (sırasıyla yüzde 54 ve yüzde 65) aile üyelerinden biri zaten hesap sahibi 
olduğundan dolayı hesabı olmadığını bildirmiştir. Bu kalıp erkek hanehalkı üyelerinin 
hesap sahibi olma olasılıklarının eşlerine göre daha yüksek olması ile ilişkili olabilir. 

 
 

Bölgenin gelişmekte olan ekonomilerinde ödemeler için 
hesap kullanımı artıyor 
ECA bölgesindeki insanların çoğu ödeme almakta veya yapmakta, fatura ödemekte, 
akrabalarına para göndermekte veya maaş veya kamu transferleri almaktadır. 2017 
Küresel Findex anketinde katılımcılara ne tür ödemeler yaptıkları ve aldıkları ve bunları 
nakit olarak mı yoksa bir hesap aracılığıyla mı yaptıkları sorulmuştur. 

 
Kamu Transfer Ödemeleri 
Dünyanın en yoksul ülkeleri haricinde, kamu transferi alan insanların çoğu bunu bir hesap 
aracılığıyla almaktadır. ECA bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerde, kamu transferi 
alan kişilerin yüzde 70’ten fazlası bu ödemeleri hesaplarına almaktadır. Bu oran 2014 ile 
2017 arasında değişmemiştir. Diğer ülkelerin gelişmekte olan ekonomileri ile 
karşılaştırıldığında bu oran daha yüksektir. Avro bölgesinde, kamu transferi alan 
yetişkinlerin yüzde 86’sı 2014 yılında bu paraları bir hesap üzerinden alırken, 2017 yılında 
bu oran yüzde 75’e düşmüştür.  

 
Maaş Ödemeleri 
Küresel olarak, yetişkinlerin yüzde 28’i özel sektörden maaş almaktadır —yüksek gelirli 
ülkelerde yüzde 46 ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 24. Yüksek gelirli ekonomilerde, 
insanların çoğu maaşlarını bir hesap aracılığıyla almaktadır. Gelişmekte olan 
ekonomilerde ise ücretlilerin sadece yarısı maaşlarını bir hesap aracılığıyla almaktadır. 
ECA bölgesinde, özel sektörde çalışan ücretlilerin yüzde 80’den fazlası ve kamu 
sektöründe çalışan ücretlilerin yüzde 90’dan fazlası maaşlarını bir hesap aracılığıyla 
almaktadır. 2014 ile 2017 arasında bu oranlar hafif bir şekilde artmıştır. 

 
Tarımsal ürün Satışlarının Ödemeleri 
Gelişmekte olan ekonomilerde yetişkinlerin yaklaşık yüzde 15’i tarımsal ürün satışları için 
ödeme almaktadır. Bunların neredeyse tamamı ödemeleri nakit olarak almaktadır. Gana, 
Kenya ve Zambiya gibi bazı Afrika ülkelerinde, tarımsal ödeme alan insanların yaklaşık 
yüzde 40’ı bunları bir hesap aracılığıyla (çoğunlukla mobil para hesabına) almaktadır. 
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ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde, 2014 ve 2017 Findex anketleri öncesindeki 

yılda yetişkinlerin yaklaşık olarak sadece yüzde 10’u tarımsal satış ödemesi almıştır. 2014 
yılında tarımsal ürün satıcıların sadece yüzde 5’i ödemeleri bir hesap üzerinden aldığını 
bildirirken kimse cep telefonu üzerinden bir ödeme aldığını bildirmemiştir. 2017 yılında bu 
rakamlar sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 8’e yükselmiştir.  

 
Yurtiçi İşçi Transferi Ödemeleri 

Yurtiçi işçi transferi ödemeleri gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda önemli bir rol oynar. 
ECA bölgesinin gelişmekte lan ekonomilerinde, yurt içi işçi transferi gönderen veya alan 
yetişkinlerin oranı 2014 ile 2017 yılları arasında yüzde 22’den yüzde 29’a yükselmiştir. 2014 
yılında bu göndericilerin ve alıcıların yüzde 33’ü bir finansal kuruluştaki hesabı kullanırken, 
2017 yılında bu oran yüzde 48’e yükselmiştir. Cep telefonu kullanan göndericilerin ve alıcıların 
oranı 2014 yılında yüzde 4 iken 2017 yılında yüzde 24’e yükselmiştir.  Nakit kullananların veya 
elden transfer yapanların oranı ise yüzde 51’den yüzde 26’ya düşmüştür  

Birkaç ülke bu eğilimin dışında kalmıştır. Örneğin Rusya’da, cep telefonu kullanan yurtiçi 
işçi transferi göndericilerinin veya alıcılarının oranı 2014 ile 2017 yılları arasında yüzde 8’den 
yüzde 38’e fırlamıştır. Aynı dönemde, finansal kuruluşlardaki hesapları kullananların oranı ise 
10 puanlık bir artışla yüzde 48’e yükseldi. Nakit kullananların oranı yüzde 36’dan yüzde 14’e 
düştü. 

Türkiye’de işçi transferleri için hesap ve cep telefonu kullananların oranını çarpıcı bir şekilde 
2014 ile 2017 arasında yüzde 35’ten yüzde 56’ya fırladı. Aynı dönemde, cep telefonu yoluyla 
işçi transferi gönderenlerin ve alanların oranı yüzde 2’den yüzde 24’e sıçrarken, nakit veya elde 
transfer gönderen veya alanların oranı yüzde 60’tan yüzde 23’e indi. 
 
 

Dijital Hesap Kullanımı da Artıyor 
Hesap sahipliği finansal kapsayıcılıkta kilit bir yere sahiptir. Ancak eğer kullanıcılar hesap 
sahipliğinin tüm faydalarından taam olarak yararlanmak istiyorsa, hesap kullanımının güvenli 
ve kolay yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel Findex veri tabanı aynı zamanda insanların 
ödemeler için hesap kullanıp kullanmadıklarına ve kullanıyorlarsa nasıl kullandıklarına da ışık 
tutmaktadır. 

 
Dijital Ödemeler 

Küresel olarak, yetişkinlerin yüzde 52’si (hesap sahiplerinin dörtte üçünden fazlası) son bir yıl 
içerisinde hesaplarını kullanarak en az bir dijital ödeme yaptığını veya aldığını bildirmiştir. 
Yüksek gelirli ekonomilerde, hesaplarını dijital ödeme amacıyla kullanan hesap sahiplerinin 
oranı yüzde 97’dir. Avro bölgesinde, dijital ödeme yapan veya alan yetişkinlerin oranı 2014 ile 
2017 arasında yüzde 87’den yüzde 92’ye, dijital ödeme yapanların oranı yüzde 92’den yüzde 
97’ye yükselmiştir. Gelişmekte olan ECA ekonomilerinde, dijital ödeme yapan veya alan 
yetişkinlerin oranı 2014 ile 2017 arasında yüzde 46’dan yüzde 60’a yükselmiştir ve bu rakamlar 
dijital ödeme yapan veya alan hesap sahiplerinin oranının yüzde 80’den yüzde 92’ye 
yükseldiğini göstermektedir. 
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Dijital ödeme kullanımında önemli artış kaydedilen ECA ülkeleri arasında Belarus, Bosna 

Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, 
Karadağ, Rusya, Türkiye ve Ukrayna (Şekil 2.6) yer almaktadır. Bazı ülkelerde 2014-17 
döneminde dijital ödeme kullanan yetişkinlerin oranındaki artış 5 puanın üzerinde olmuştur. 
2014 ile 2017 yılları arasında dijital ödeme kullanan insanların sayısının azaldığı Özbekistan bir 
istisna oluşturmaktadır (Tablo 2.3). 

 
Finansal Hizmetler için Cep Telefonu veya İnternet Kullanımı 

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ile birlikte, cep telefonları ve internet, bir hesaptan doğrudan 
ödeme yapmak için banka ve kredi kartlarına göre giderek daha büyük bir alternatif 
sunmaktadır. Küresel olarak, yüksek gelirli ekonomilerde, yetişkinlerin yüzde 51’i (hesap 
sahiplerinin yüzde 55’i) bir önceki yıl cep telefonu veya internet kullanarak en az bir finansal 
işlem gerçekleştirdiğini bildirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerdeki ortalama oran çok daha 
düşüktür: yetişkinlerin yüzde 19’u (hesap sahiplerinin yüzde 30’u). 

ECA bölgesindeki gelişmekte olan ekonomiler arasında hesaplara erişim için cep 
telefonlarının ve internetin kullanımında büyük değişkenlikler görülmektedir (Şekil 2.7). Güney 
Kafkasya’da, Ermenistan’daki yetişkinlerin yüzde 20’den fazlası ödeme yapmak için cep telefonu veya 
internet kullandığını bildirmiştir; bu oran Azerbaycan ve Gürcistan’da çok daha düşüktür. Orta 
Asya’da, Kazakistan’daki yetişkinlerin yüzde 30’dan fazlası ödeme yapmak için cep telefonu veya 
internet kullandığını bildirmiştir; bu oran diğer Orta Asya ülkelerinde çok daha düşüktür.  

 

ŞEKİL 2.6 Avrupa ve Orta Asya bölgesinde dijital ödeme yapan veya alan yetişkinlerin oranı yüzde 
25 ile 83 arasında değişmektedir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Çubukların yüksekliği bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini göstermektedir.
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TABLO 2.3 Bir önceki yıl dijital ödeme yapan veya alan yetişkinlerin 
oranı Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin çoğunda yükseldi 

Alt Bölge / Ülke 2014 2017

Orta Asya 33 41
Kazakistan 40 54
Kırgız Cumhuriyeti 14 36
Tacikistan 8 44
Türkmenistan .. 34
Özbekistan 38 34

Orta Avrupa ve Baltıklar 61 73
Bulgaristan 48 65
Hırvatistan 72 83
Çek Cumhuriyeti 78 80
Estonya 95 97
Macaristan 64 71
Letonya 84 91
Litvanya 66 78
Polonya 63 82
Romanya 41 47
Slovak Cumhuriyeti 72 82
Slovenya 86 96

Doğu Avrupa 45 62
Belarus 61 79
Moldova 15 40
Ukrayna 44 61

Kuzey Avrupa 99 99
Danimarka 99 99
Finlandiya 98 98
İsveç 99 98

Rusya Federasyonu 53 71
Güney Kafkasya 17 34

Ermenistan 12 42
Azerbaycan 18 25
Gürcistan 21 53

Güney Avrupa 77 88
Kıbrıs 67 80
Yunanistan 39 74
İtalya 73 90
Malta 74 89
Portekiz 73 86
İspanya 93 90

Türkiye 48 64
Batı Balkanlar 44 54

Arnavutluk 20 29
Bosna ve Hersek 32 50
Kosova 28 39
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti  52 66
Karadağ 40 60
Sırbistan 60 66

Batı Avrupa 95 96
Avusturya 92 96
Belçika 96 97
Fransa 92 92
Almanya 96 98
İrlanda 87 94
Lüksemburg 93 98
Hollanda 98 98
Birleşik Krallık 97 96

Toplam 68 78

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Veriler bir finansal kuruluşta veya mobil para sağlayıcıda hesabı bulunan yetişkinlerin 
(15 yaş ve üzeri) yüzdesini göstermektedir.    
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ŞEKİL 2.7 Bir hesaba erişim için cep telefonu veya internet kullanımı Avrupa ve Orta Asya 
bölgesinde büyük değişkenlikler gösteriyor  
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Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Çubukların uzunluğu bir finansal kuruluştaki veya para hizmeti sağlayıcısındaki hesabına erişim için cep telefonu veya internet 
kullanan yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) oranını göstermektedir. 

Doğu Avrupa’da, Belarus’taki, yetişkinlerin yüzde 40’ı mobil veya online 
ödemeden yararlanmaktadır; bu oran Moldova veya Ukrayna’dan daha 
yüksektir. Orta Avrupa’da, Hırvatistan bu konuda yüzde 38 ile öne çıkmaktadır. 
Mobil ve online ödeme kullanımı Türkiye (yüzde 40) ve Rusya’da da (yüzde 44) 
yüksektir. 

Finansal hizmetler için cep telefonu kullanımı 

Dünyanın bazı bölgelerinde—Sahra Altı Afrika gibi—mobil para kullanımı 
yaygındır is ve yetişkinlerin önemli bir bölümü bir finansal kuruluşta hesap 
yerine sadece bir mobil para hesabına sahiptir. Finansal kuruluşta hesap 
sahipliğinin diğer gelişmekte olan bölgelere göre daha yüksek olduğu ECA 
bölgesinde, banka hesabı yerine sadece mobil hesap kullanımı yaygın değildir.  
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Hesap sahipleri sadece mobil hesap kullanmak yerine daha çok banka hesaplarından 
online ödeme yöntemini kullanmaktadırlar. 

Cep telefonları finansal hizmetler için en iki şekilde kullanılabilmektedir 
(Demirgüç-Kunt ve diğerleri 2018) ve Çin ve Kenya’yı buna örnek olarak göstermek 
mümkündür. Çin’de mobil finansal hizmetler temel olarak üçüncü taraf ödeme 
hizmet sağlayıcıları yoluyla sunulmaktadır (Alipay ve WeChat gibi) ve bunun için 
bir bankla hesabına veya başka tür bir finansal kuruluş hesabına bağlı cep telefonu 
uygulamaları kullanılmaktadır. Öte yandan, Kenya gibi bazı Afrika ülkelerinde, 
mobil finansal hizmetler temel olarak mobil ağ operatörleri aracılığıyla 
sunulmaktadır ve mobil para hesaplarının herhangi bir finansal kuruluştaki bir 
hesaba bağlı olması gerekmemektedir. ECA bölgesinde, finansal hizmetler için cep 
telefonlarının kullanımındaki artışa rağmen, mobil para hesabı olan yetişkinlerin 
oranı oldukça düşüktür ve 2014 ile 2017 yılları arasında sıfırdan yüzde 3’e 
yükselmiştir. 
 

Finansal hizmetler için internet kullanımı

Küresel olarak, yetişkinlerin yüzde 29’u fatura ödemek veya online alışveriş yapmak 
için interneti kullanmaktadır. Bu oran yüksek gelirli ekonomilerde yüzde 68’den 
Çin’deki yüzde 49 oranına kadar değişkenlik göstermektedir ve Çin dışındaki 
gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde 11’dir. ECA bölgesindeki gelişmekte olan 
ekonomilerde, bu oran 2014 ile 2017 yılları arasında yüzde 14’ten yüzde 31’e 
yükselmiştir. Avro bölgesinde ise yüzde 48’den yüzde 69’a yükselmiştir. 

Bir şeyi online olarak satın almak her zaman için ödemenin online olarak 
yapılması anlamına gelmez. Çin dışındaki tüm gelişmekte olan ekonomilerde, online 
olarak alışveriş yapan yetişkinlerin yüzde 53’ü ödemeyi teslimat sırasında nakit 
olarak yapmıştır. Çin’de ise, internet üzerinden alışveriş yapan yetişkinlerin yüzde 
85’i ödemeyi online olarak yapmıştır. 

ECA bölgesinde, Orta Avrupa ve Baltıklar, Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye, Batı 
Balkan ülkelerinde yaşayan insanların çoğu online alışverişlerinde teslimat anında 
nakit olarak ödeme yapmaktadır (Şekil 2.8). Bölgede 2017 yılında online alışveriş 
yapanların yüzde 44’ü ödemelerini teslimat anında nakit olarak yapmıştır. Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Kosova ve Sırbistan gibi bazı ülkelerde, online alışveriş 
yapanların üçte ikisinden fazlası ödemelerini teslimat anında nakit olarak yapmıştır 
(Şekil 2.9). Nispeten daha az sayıda insanın internette alışveriş yaparken ödemeyi 
online yaptığı ülkeler, online ödeme hizmetlerinin kapsamının yaygınlaştırılması 
konusunda Çin’in deneyimlerinden dersler çıkarabilir ve artan verimlilik ve 
rahatlıktan yararlanabilir. 
 

ECE bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde 
kayıt dışı tasarruf ve borçlanma yaygın 
Kayıtlı Tasarruf 

İnsanlar gelecekteki harcamaları için ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olmak amacıyla 
tasarruf ederler. Büyük bir alışveriş için, eğitim veya iş yatırımları için, yaşlılıktaki 
finansal ihtiyaçlar için veya acil durum harcamaları için tasarruf biriktirirler. Acil 
harcamaları karşılamak için borçlanabilirler. Küresel Findex verileri 
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ŞEKİL 2.8 Online alışveriş yapıp nakit ve online ödeme yapanların toplam nüfus içerisindeki yüzdeleri   
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Panel (b): Çubukların uzunluğu bir online alışveriş yaptığını bildiren 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzdesini göstermektedir. 
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ŞEKİL 2.9 Kayıtlı 
tasarruflar yüksek gelirli 
ülkelerde gelişmekte olan 
ekonomilere göre daha 
yaygın  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: İnsanlar birden fazla şekilde tasarruf edebilir, ancak burada yer alan kategoriler karşılıklı olarak birbirlerini dışlayıcı olacak şekilde 
yapılandırılmıştır. “Kayıtlı tasarruf” kayıtlı bir şekilde tasarruf eden tüm yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) içerir. “Yarı kayıtlı tasarruf” kayıtlı değil yarı 
kayıtlı şekilde tasarruf eden tüm yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) içerir. Yarı kayıtlı tasarruf ile ilgili veriler çoğu yüksek gelirli ekonomide 
toplanmamaktadır. Yarı kayıtlı yöntemler bir tasarruf kulübüyle veya aile dışından bir kişiyle para tasarruf etmeyi içerebilir.

insanların nasıl ve neden tasarruf ettiklerini ve borçlandıklarını göstermekte ve beklenmeyen 
harcamalara karşı finansal dayanıklılıklarına ışık tutmaktadır. 

Kayıtlı tasarruf yüksek gelirli ülkelerde gelişmekte olan ülkelere göre daha yaygındır (Şekil 2.9). 
2017 yılında dünya genelindeki yetişkinlerin yüzde 48’i geçmiş 12 aylık dönemde para tasarruf ettiğini 
veya bir kenara para ayırdığını bildirmiştir. Bu oran yüksek gelirli ülkelerde yüzde 72, gelişmekte olan 
ülkelerde ise yüzde 43’tür. Yüksek gelirli ekonomilerde, tasarruf sahiplerinin yüzde 75’ten fazlası (tüm 
yetişkinlerin yüzde 55’i) bir finansal kuruluşta kayıtlı olarak tasarruf yapmaktadır. Gelişmekte olan 
ekonomilerde ise, tasarruf sahiplerinin yarısından biraz daha azı (tüm yetişkinlerin yüzde 21’i) kayıtlı 
olarak tasarruf yapmaktadır. Öte yandan, ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde, 
yetişkinlerin yüzde 40’ından azı önceki yıl tasarruf yaptığını bildirmiştir. Tasarruf sahiplerinin sadece 
yüzde 38’i (tüm yetişkinlerin yüzde 14’ü) bir finansal kuruluşta kayıtlı olarak tasarruf yapmıştır. Kayıtlı 
olarak tasarruf yapan yetişkinlerin oranı 2011 yılında sadece yüzde 7 ve 2014 yılında yüzde 11 idi. 
Düşük kayıtlı tasarruf oranları, ECA bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda yaygındır. 
İstisnalar arasında, tasarruf sahiplerinin çoğunun kayıtlı olarak tasarruf yaptığı Bulgaristan, 
Hırvatistan ve Türkiye sayılabilir (Şekil 2.10). 

Avro bölgesinde, tüm yetişkinlerin yüzde 67’si önceki yıl tasarruf yaptığını bildirmiştir. Tasarruf 
sahiplerinin yüzde 73’ü (tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısı) kayıtlı olarak tasarruf yapmıştır. Bu oranlar 
ortalama bir yüksek gelirli ülkeye göre biraz daha düşüktür. 

Küresel olarak, tasarruf kalıpları cinsiyete ve gelir düzeyine göre farklılık göstermektedir. 
Gelişmekte olan ekonomilerde, erkeklerin kayıtlı olarak tasarruf yapma oranları kadınlara göre daha 
yüksektir. 2017 yılında kayıtlı olarak tasarruf yapan yetişkinlerin payında ortalama cinsiyet farkı 6 
puandı. ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde, cinsiyet farkı hafif bir şekilde açılmış ve 2014 
yılındaki 2 puan seviyesinden 2017 yılında 3 puana çıkmıştır. Avro bölgesinde, 2011 ile 2017 yılları 
arasında bir değişim olmamış, yaklaşık 6-9 puan aralığında sabit kalmıştır. 

Daha varlıklı yetişkinlerin kayıtlı tasarruf oranları daha yoksul yetişkinlere göre daha yüksektir. 
Küresel olarak, 2017 yılında en üst yüzde 60’lık dilim ile en alt yüzde 40’lık dilim arasındaki fark 
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ŞEKİL 2.10 Kayıtlı olarak tasarruf yapan yetişkinlerin oranı Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki 
gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda düşüktür  

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Çubukların uzunluğu bir önceki yıl herhangi bir şekilde tasarruf yaptığını söyleyen yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini temsil etmektedir.

yüksek gelirli ekonomilerde 23 puan, gelişmekte olan ekonomilerde ise 15 puan olmuştur. ECA bölgesinin 
gelişmekte olan ekonomilerinde, gelir açığı 2014 yılındaki 7 puan seviyesinden 2017 yılında 9 puan seviyesine 
yükselmiştir. Avro bölgesindeki fark 2011 ile 2017 yılları arasında yaklaşık 20 puan seviyesinde kalmıştır. 

İnsanlar farklı amaçlarla tasarruf yapar. Yüksek gelirli ekonomilerdeki yetişkinlerin neredeyse yarısı yaşlılık 
için tasarruf yaptığını bildirmiştir. 2017 yılında, gelişmekte olan ekonomilerdeki yetişkinlerin yüzde 16’sı ve 
avro bölgesindeki yetişkinlerin yüzde 38’i bu amaçla tasarruf yaptığını bildirmiştir. ECA bölgesinin gelişmekte 
olan ekonomilerinde, yetişkinlerin sadece yüzde 15’i yaşlılık için tasarruf yaptığını bildirmiştir.  

2014 yılında ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde yetişkinlerin sadece yüzde 4’ü bir çiftlik veya 
işletme kurmak, işletmek veya büyütmek için tasarruf yaptığını bildirmiştir. Bu oran 2017 yılında yüzde 8’e 
yükselmiştir ancak halen yüzde 14’lük küresel ortalamanın altındadır. 
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Kayıt Dışı Borçlanma 

2017 yılında dünyadaki yetişkinlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıl para borç aldığını bildirmiştir. 
Borçlanıcıların çoğunun finansal kuruluşlarından aldıkları kayıtlı kredileri veya kredi kartlarını 
kullandıkları yüksek gelirli ekonomilerde bu oran daha da yüksektir (yüzde 64). Gelişmekte 
olan ekonomilerde, borçlanıcıların çoğu ailelerinden ve arkadaşlarından borçlanmıştır (Şekil 
2.11). 

ECA bölgesindeki borçlanma görünümü dünyanın geri kalan bölgelerindeki tablodan 
farklılık göstermektedir. 2017 yılında, avro bölgesindeki yetişkinlerin yüzde 55’i bir önceki yıl 
para borç aldığını bildirmiştir. Yüzde 46’sı bir finansal kuruluştan borçlandığını veya kredi 
kartını kullanarak borçlandığını bildirirken sadece yüzde 12’si aile veya arkadaşlardan 
borçlandığını bildirmiştir. Öte yandan, ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde, 
yetişkinlerin yüzde 44’ü bir önceki yıl borçlandığını bildirirken, bunların yüzde 24’ü aile veya 
arkadaşlardan borçlandığını ve yaklaşık yüzde 24’ü finansal kuruluştan kredi aldığını veya kredi 
kartını kullanarak borçlandığını bildirmiştir. Kayıtlı borçlanmanın payı hafif bir şekilde artarken 
(2014 ile 2017 arasında 2 puan), kayıt dışı borçlanmanın payı 3 puan düşmüştür; ancak bu 
değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı değildir. ECA bölgesinin gelişmekte olan 
ekonomilerinde kayıt dışı borçlanma yaygındır. Buna istisna olarak, borçlanmanın çoğunun 
finansal kuruluşlardan veya kredi kartı yoluyla gerçekleştirildiği Ermenistan, Hırvatistan ve 
Türkiye sayılabilir (Şekil 2.12). Borçlanmanın yaygın bir amacı, birçok insanın yaptığı en büyük 
finansal yatırım olan arazi veya ev almaktır. 2017 yılında, yüksek gelirli ekonomilerdeki 
yetişkinlerin yüzde 27’si bir bankada veya başka bir finansal kuruluşta henüz tamamı geri 
ödenmemiş kredi borcu olduğunu bildirmiştir. Bu oran gelişmekte olan ülkelerde yüzde 
10’un altındadır. ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde, bu oran 2014 yılında yüzde 
13, 2017 yılında ise yüzde 12’dir. Avro bölgesindeki oranlar sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 25’tir.  

 
ŞEKİL 2.11 Yüksek 
gelirli ülkelerdeki 
insanlar borçlanma için 
kayıtlı kaynakları 
kullanırken, gelişmekte 
olan ekonomilerdeki 
insanlar daha çok 
ailelerinden veya 
arkadaşlarından 
borçlanmaktadır  

 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: İnsanlar birden fazla kaynaktan borçlanabilirler, ancak buradaki kategoriler karşılıklı olarak birbirini dışlayıcı bir şekilde yapılandırılmıştır. 
“Kayıtlı borçlanma” bir finansal kuruluştan kredi çeken veya kredi kartı yoluyla borçlanan tüm yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) içerir. “Yarı kayıtlı 
borçlanma” kayıtlı değil yarı kayıtlı olarak borçlanan (bir tasarruf kulübünden) tüm yetişkinleri (15 yaş ve üzeri) içerir. “Aileden veya 
arkadaşlardan borçlanma” kayıtlı veya ayrı kayıtlı borçlanan yetişkinleri içermez.
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ŞEKİL 2.12 Kayıt dışı borçlanma bölgedeki gelişmekte olan ekonomilerin çoğunda yaygındır  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: Çubukların yüksekliği son 12 ay içerisinde herhangi bir şekilde borçlandığını bildiren yetişkinlerin (15 yaş ve üzeri) yüzdesini temsil etmektedir.

Finansal Dayanıklılık 

2017 Küresel Findex anketi katılımcılara izleyen ayda yerel para birimi cinsinden kişi başına 
düşen gayrısafi milli gelirin 1/20’sine eşit miktarda bir para sağlayıp sağlayamayacaklarını 
edemeyeceklerini sorarak finansal dayanıklılık hakkında bilgiler sunmaktadır. Aynı zamanda 
ana finansman kaynaklarının ne olacağını da sormaktadır. 

Sonuçlar yüksek gelirli ekonomilerdeki yetişkinlerin acil durumlarda para bulma 
olasılıklarının gelişmekte olan ekonomilerdeki yetişkinlere göre çok daha yüksek olduğunu 
(yüzde 73’e karşı yüzde 50) göstermektedir (Şekil 2.13). Yüksek gelirli ekonomilerde acil 
durumlarda para bulabileceğini söyleyen katılımcıların çoğu tasarruflarına güvendiklerini 
belirtirken, gelişmekte olan ekonomilerdeki katılımcıların çoğu say ailelerinden veya 
arkadaşlarından para bulacaklarını veya çalışarak para kazanacaklarını belirtmişlerdir.  

ECA bölgesindeki yetişkinlerin yaklaşık üçte ikisi acil durumlarda para bulabileceklerini 
bildirmişlerdir. Avro bölgesinde bu oran 2014 ile 2017 arasında yüzde 70’den yüzde 76’ya 
yükselmiştir.  Bölgenin gelişmekte olan ekonomilerinde bu oran yüzde 64’den yüzde 61’e 
inmekle birlikte, bu düşüş anlamlı değildir. Bu orana ilişkin cinsiyet farkı 6 puan olup, acil 
durumlarda para bulabileceğini bildiren erkeklerin oranı, kadınlardan daha yüksektir. Cinsiyet 
farkı 2014 ile 2017 yılları arasında aynı seviyelerde kalmıştır. 

Acil durum fonlarının kaynağı sorulduğunda Avro Bölgesindeki katılımcılar arasında acil 
durumlarda para bulabileceğini söyleyenlerin yüzde 52’si ana para kaynaklarının tasarrufları 
olduğunu bildirmiştir. Bölgenin gelişmekte olan ekonomilerinde bu oran yüzde 18’dir. ECA 
bölgesindeki gelişmekte olan ekonomilerde acil durumlarda para bulabileceğini söyleyen 
yetişkinlerin yarıdan fazlası ana para kaynaklarının aile veya arkadaşlar olduğunu bildirmiştir 
(şekil 2.14). 
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ŞEKİL 2.13 Yüksek gelirli 
ülkelerde finansal 
dayanıklılık gelişmekte 
olan ekonomilere göre 
çok daha yüksektir  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Küresel Findex veri tabanı.
Not: “Diğer” kategorisi “varlık satışı”, “diğer kaynaklar”, “bilmiyorum” veya cevap vermek istemiyorum” cevabını verenleri içermektedir. Veriler aylık 
gayrısafi milli gelirinin yüzde 5’i kadar bir parayı bulabileceğini söyleyen 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzdesini göstermektedir.

ŞEKİL 2.14 Avrupa ve Orta Asya bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde yaşayan insanlar 
acil durumlarda daha çok ailelerinden ve arkadaşlarından para buluyor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Çubukların yüksekliği aylık gayrısafi milli gelirinin yüzde 5’i kadar bir parayı bulabileceğini söyleyen 15 yaş ve üzeri, yetişkinlerin yüzdesini 
göstermektedir 
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Dijital Teknoloji Finansal Kapsayıcılığı Arttırmak 
İçin Fırsatlar Sunuyor
ECA bölgesinde finansal kapsayıcılığı arttırmak konusunda kayda değer bir 
ilerleme sağlanmıştır. Bir çok ülkede hesap sahipliği önemli ölçüde artmış ve 
dijital ödeme imkanı da hızlanmıştır. Finansal kapsayıcılığı arttırmak ve daha 
fazla hesap sahibini finansal hizmetleri kullanmaya teşvik etmek için fırsatlar 
mevcut olabilir (Avrupa Birliğinde finansal kapsayıcılık için bakınız metin 
kutusu 2.2). Ancak ECA bölgesindeki hesap sahiplerinin davranışları kültür, 
tarih ve güven ile ilgili sebeplerden dolayı diğer bölgelerden farklılık 
göstermektedir. 

 

 
KUTU 2.2 Avrupa Birliğinde Finansal Kapsayıcılık:2017 Küresel 

Findex Anketinden Çıkan Sonuçlar 

• AB üye devletleri arasında hesap sahipliği 
değişkenlik göstermektedir. Fransa, Almanya ve 
Hollanda gibi batı Avrupa ülkelerinde neredeyse 
evrensel düzeyde hesap sahipliği mevcuttur. Bazı 
doğu ve orta Avrupa ülkelerinde ise hesap sahipleri 
düzeyi daha düşüktür. Bu oran Çek Cumhuriyeti ve 
Slovak Cumhuriyetinde yaklaşık yüzde 80, 
Bulgaristan ve Macaristan’da yaklaşık yüzde 75 
seviyesindedir. Romanya’da yetişkinlerin sadece 
yüzde 58’inin bir hesabı bulunmaktadır ve bu 
Avrupa’daki en düşük orandır.

• Avrupa Birliği’nde cinsiyet farkları nadir 
görülmektedir. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 
Romanya’da hesap sahibi olan erkeklerin oranı 
kadınlara göre yaklaşık 6 puan daha yüksektir; bu 
küresel cinsiyet farkı ile benzerdir.

• Hesap sahipliğinin nispeten düşük olduğu bazı AB 
ülkelerinde gelir farklılıkları görülmektedir. 
Bulgaristan’da nüfusun en alt yüzde 40’lık 
kesimindeki yetişkinlerin yüzde 55’sinin hesabı 
mevcuttur; nüfusun en zengin yüzde 60’lık diliminde 
ise bu oran yüzde 84’tir. Romanya’da zengin 
yetişkinlerin yüzde 71’inin bir hesabı mevcuttur —bu 
yoksul yetişkinler arasındaki oranın yaklaşık iki 
katıdır.

• Avrupa Birliği içerisinde dijital ödeme kullanımı da 
geniş farklılıklar göstermektedir. Danimarka ve 
Hollanda’da, neredeyse tüm yetişkinler dijital ödeme 
yapmakta veya almaktadır. Bu oran Hırvatistan, Kıbrıs 
ve Çek Cumhuriyeti’nde yaklaşık yüzde 80, 
Yunanistan ve Macaristan’da yaklaşık yüzde 70; 
Bulgaristan’da yaklaşık üçte iki ve Romanya’da 
yaklaşık yüzde 52’dir. Verilerin mevcut olduğu ECA 
ülkeleri arasında, dijital finansal işlem yapmak için 

cep telefonu ve internet kullanımının en yüksek olduğu 
ülkeler Danimarka, Finlandiya ve İsveç (yüzde 80), en 
düşük olduğu ülkeler ise Yunanistan (yüzde 18) ile 
Bulgaristan ve Romanya’dır (yaklaşık yüzde 10).

• Avrupa Birliği içerisinde, kayıtlı olarak tasarrufta bulunan 
yetişkinlerin oranı yüzde 75 ile en yüksek İsveç’tedir.
Danimarka, Lüksemburg ve Hollanda’da yetişkinlerin 
yaklaşık yüzde 60’ı kayıtlı olarak tasarrufta 
bulunmaktadır. Öte yandan, Fransa ve İtalya’daki 
yetişkinlerin sadece yaklaşık yarısı, Bulgaristan ve 
Macaristan’daki yetişkinlerin dörtte biri, Romanya’daki, 
yetişkinlerin ise sadece yüzde 14’ü kayıtlı olarak tasarrufta 
bulunmaktadır.

• Ödemelerin dijitalleştirilmesi hesap sahipliğini arttırabilir. 
Banka hesabı bulunmayan çok sayıda yetişkin cep 
telefonuna sahiptir ve bu dijital finansal ürünlerin 
benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Romanya’da 
yaklaşık 1 milyon banka hesabı bulunmayan yetişkin özel 
sektörde çalışmaktadır, ücretlerini nakit olarak almaktadır 
ve cep telefonuna sahiptir. Bu işçiler giderek yaygınlaşan 
bir şekilde çok uluslu şirketler tarafından veya küresel 
değer zincirlerinden çalıştırılmaktadır. Bulgaristan ve 
Macaristan’da, banka hesabı bulunmayan yetişkinlerin 
yüzde 40’tan fazlası kamu ödemelerini—ücret, sosyal 
yardım, veya emekli maaşı— nakit olarak almaktadır. 
Romanya’da bu kategoriye giren yaklaşık 3 milyon 
yetişkin mevcuttur.

• Halihazırda finansal olarak kapsanan yetişkinler arasına 
hesap kullanımını arttırma imkanları mevcuttur. İtalya’da 
9 milyon yetişkin elektrik-su-gaz faturalarını banka hesabı 
ve cep telefonu bulunmasına rağmen nakit olarak 
ödemektedir. Bu rakam Almanya ve Yunanistan’da 
yaklaşık 3 milyondur.
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Rusya ve Türkiye gibi bazı ECA ülkelerinde finansal hizmetlerde dijital teknoloji 
uygulamaları artmıştır. Diğer ülkelerde, bu uygulamalar halen sınırlı düzeydedir. Elektronik 
ödemeler ve e-ticaret ile ilişkili hizmetler gibi dijital finansal hizmetlerin kullanımında artış 
imkanı olabilir. 

Ancak finansal kapsayıcılığı arttırmak için dijital teknoloji tek başına yeterli değildir. İyi 
geliştirilmiş bir ödeme sistemi, iyi bir fiziksel altyapı, uygun düzenlemeler ve güçlü müşteri 
koruma önlemleri mevcut olmalıdır. Öte yandan, finansal hizmetlerin kadınlar, düşük gelirli 
aileler, okuryazar veya matematik becerileri olmayabilecek ilk kez finansal hizmetlerden 
yararlananlar gibi dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmaları gerekir. 

Gelişmiş ekonomilerden ve diğer yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerden çıkarılan 
dersler ECA ekonomileri için faydalı olabilir. Örneğin Çin’de Alipay veya WeChat gibi banka 
hesaplarına bağlı üçüncü taraf online ödeme sistemleri müşterilerin bir mobil cihaz üzerinden 
hesaplarına verimli bir şekilde erişimlerini mümkün kılmıştır. Mobil para hesapları Afrika’da 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Mobil telefon operatörleri finansal hizmet sunabilmektedirler. 
Dijital teknolojiler finansal hizmetlerin maliyetini düşürebilir ve daha karşılanabilir bir 
seviyeye indirebilir. 

Küresel olarak, yaklaşık 1,1 milyar kişi —veya banka hesabı olmayan tüm yetişkinlerin 
yaklaşık üçte ikisi— bir cep telefonuna sahiptir. Hindistan ve Meksika’da banka hesabı 
olmayan kişilerin yaklaşık yarısından fazlası ve Çin’dekilerin yüzde 82’si bir cep telefonu 
sahibidir. ECA bölgesinin gelişmekte olan ekonomilerinde banka hesabı olmayan tüm 
yetişkinlerin yüzde 83’ü —yaklaşık 95 milyon yetişkin—bir cep telefonuna sahiptir. Banka 
hesabı olmayan cep telefonu kullanıcılarına internet erişimi ve dijital finansal hizmetler 
sunmak finansal kapsayıcılığın arttırılmasında kilit bir rol oynayabilir. Orta Asya ve 
Arnavutluk’ta, cep telefonu kullanıcılarının yaklaşık yarısı interneti kullanmamaktadır (Şekil 
2.15). Bu kişilerin finansal hizmetlere online erişimlerini sağlamak finansal kapsayıcılığı 
önemli ölçüde arttırabilir. 
 
 

Politika Yapıcılar Çeşitli Yollarla hesap Sahipliğini 
Arttırabilir 
Hükümetler ve işletmeler rutin nakit ödemeleri hesaplara taşıyarak banka hesabı olmayan 
yetişkin sayısının önemli ölçüde azaltılmasına yardımcı olabilirler. Bu ödemeler arasında 
kamu sektörü maaşları, kamu emekli maaşları ve hükümetlerin sosyal yardım transferleri 
sayılabilir. Küresel olarak, bu ödemelerin dijitalleştirilmesi banka hesabı olmayan yetişkin 
sayısının 100 milyon kadar azaltılmasını sağlayabilir (Demirgüç-Kunt ve diğerleri 2018). 
Banka hesabı olmayan birçok yetişkin ödemeleri dijital olarak almak için gerekli temel 
teknolojiye sahiptir. Dünya genelinde banka hesabı olmayan ve nakit olarak kamu transferleri 
alan 60 milyon yetişkinin üçte ikisinin bir cep telefonu bulunmaktadır. 

Dijital ödemeler ECA bölgesinde finansal kapsayıcılığın arttırılmasında önemli rol 
oynamıştır. Her 6 hesap sahibinden yaklaşık biri bir finansal kuruluştaki, ilk hesabını dijital 
kamu ödemeleri almak için açmıştır. Bölgede kamudan maaş, emekli maaşı veya sosyal 
yardım alan yetişkinlerin oranı gelişmekte olan ülkelerdeki ortalamanın iki katı kadardır ve 
bu alıcıların üçte ikisi ödemelerini dijital olarak almaktadır. 

Daha fazlasını yapmak mümkündür. ECA bölgesinde banka hesabı olmayan yaklaşık 25 
milyon yetişkin kamu transferlerini nakit olarak almaktadır ve bunların yüzde 75’i bir cep 
telefonuna sahiptir. Kamunun emekli maaşı ödemelerinin hesaplara taşınması bölgede banka 
hesabı olmayan yetişkin sayısını 20 milyon kadar azaltacaktır (bunların 8 milyonu  
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ŞEKİL 2.15 2017 itibariyle
Avrupa ve Orta Asya bölgesinde 
banka hesabı bulunmayan 
yetişkinlerin yüzde 80’den 
fazlasının cep telefonu vardır ve 
bu durum finansal kapsayıcılık 
için önemli fırsatlar 
yaratmaktadır  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: Küresel Findex veri tabanı. 
Not: Çubukların uzunluğu kendine ait bir cep telefonu olduğunu bildiren 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin yüzdesini göstermektedir. 

tek başına Rusya’dadır). Özel sektörde, banka hesabı olmayan yaklaşık 19 milyon yetişkin 
maaşlarını nakit olarak almaktadır ve bunların yüzde 90’dan fazlası cep telefonuna sahiptir. 
Banka hesabı olmayan yaklaşık 15 milyon yetişkin tarımsal ödemeleri nakit olarak 
almaktadır ve bunların yüzde 90’dan fazlası cep telefonuna sahiptir. 

Finansal kapsayıcılık banka hesabı olmayan kişilere bir hesap açarak başlamasına 
rağmen, hesap sahipliğinin faydaları bu hesaplar tasarruf, risk yönetimi, borçlanma ve 
ödeme yapma-alma amaçları için aktif olarak kullanıldığında gerçekleşir. Küresel Findex 
veri tabanı hesap sahiplerinin hesaplarını daha iyi kullanabilmeleri için yaralanabilecekleri 
çok sayıda fırsat olduğunu ortaya koymaktadır. Hesap kullanımını arttırmaya 
potansiyelinin çok büyük olduğu düşünüldüğünde, ECA bölgesinde bu faydalar önemli 
düzeydedir. Örneğin, ECA bölgesinde 80 milyon yetişkin bir banka hesabı olmasına rağmen 
halen elektrik-su-gaz faturalarını nakit olarak ödemektedir ve bunların yüzde 95’inin cep 
telefonu vardır. Bu ödemelerin dijitalleştirilmesi hesap kullanımını önemli ölçüde 
arttıracaktır. 

 
 

Çalışmamızın Gelecekteki Yönelimi 
Bölge genelinde gerçekleştirdiğimiz finansal kapsayıcılık analizimiz gelecekte daha fazla 
araştırılması gereken birçok ilginç konuyu ön plana çıkarmaktadır. 
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• İlk olarak, güven sorunu nasıl aşılabilir? Bu sorun finansal kapsayıcılığı 

sekteye uğratmakta ve kayıtlı tasarruflarının düşük seviyesi ile ilişkilidir.  

• İkinci olarak, son zamanlarda finansal kapsayıcılıkta kaydedilen ilerlemelerde 
ECA ülkeleri arasındaki farklılıkları neler açıklıyor? Örneğin, Ermenistan, 
Gürcistan, Kırgız Cumhuriyeti, Moldova ve Tacikistan son üç yılda hesap 
sahipliğinde önemli ilerleme kaydederken, komşuları Azerbaycan ve Özbekistan 
böyle bir ilerleme kaydetmemiştir? Dijitalleşme ve teknoloji farklı 
deneyimlerin açıklanmasında ne gibi roller oynuyor? 

• Üçüncü olarak, örneğin Romanya gibi ülkelerdeki alt bölgeler arasında 
finansal kapsayıcılık konusunda gözlenen eşitsizlikleri nasıl açıklayabilir ve 
ele alabiliriz? Kredi birlikleri ve kooperatif bankaları uzak kırsal alanlara 
ulaşmada rol oynayabilir mi? Ayrıca, teknoloji hangi rolü oynayabilir? 

• Dördüncü olarak, finansal içerme ve finansal teknolojinin yayılması, 
girişimciliğin gelişimini ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal 
şoklara karşı dayanıklılığını nasıl etkiler?  Finansal teknoloji düzenlemeleri bu 
gelişmeleri nasıl etkiler? 

• Beşinci olarak, özellikle farkın yüzde 29 puan olduğu Türkiye başta olmak 
üzere bölgenin bazı ülkelerinde hesap sahipliğindeki cinsiyet farklarını 
azaltmak için ne yapılabilir? Türkiye’de kadınlarının finansal sektöre daha 
fazla katılımını nasıl teşvik edebiliriz? 

• Son olarak, finansal okuryazarlık ve tüketicinin korunması bu konuların ele 
alınmasında ne gibi bir rol oynamaktadır? Örneğin Rusya gibi bölge 
ülkelerindeki başarılı çalışmalarımızdan çıkardığımız dersleri 
genelleştirebilir miyiz? 

Bu ilginç bir gündemdir ve önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Orta Asya 
bölgesinde bu ve diğer soruları ve daha fazlasını ele almaya devam edeceğiz. 

 
Ek: Anket Metodolojisi
2011 yılında Dünya Bankası —Bill & Melinda Gates Vakfının sağladığı finansman 
ile— yetişkinlerin nasıl tasarruf ettiği, borçlandığı, nasıl ödeme yaptığı ve riskler 
nasıl yönettiği ile ilgili dünyanın en kapsamlı veri setini sunan Küresel Findex 
veri tabanını oluşturmuştur. Gallup, Inc. ile işbirliği içinde toplanan anket 
verilerini esas alan Küresel Findex veri tabanı 144 ekonomide yaklaşık 150.000 
insanı kapsıyor - dünya nüfusunun yüzde 97'sinden fazlasını temsil ediyor.1 

Yapılan ilk tur anketin ardından, 2014 yılında ikincisi ve 2017 yılında üçüncüsü 
gerçekleştirilmiştir. 

2017 anketi, Gallup Inc. tarafından, 2005 yılından bu yana 160'tan fazla 
ekonomide, 150'den fazla dilde, her biri yaklaşık 1000 kişinin katıldığı Gallup  

 
1. Dahil edilen ekonomilerin bir listesi için, bakınız Tablo A.1, 2017 Küresel Findex Veri 
Tabanı, “Finansal Kapsayıcılığı Ölçmek ve Fintech Devrimi” (Demirgüç-Kunt ve diğerleri 
2018). Her bir ekonomi için veri toplama dönemini, görüşme sayısını, yaklaşık tasarım 
etkisini, hata marjını ve ilgisine göre örnekleme ayrıntılarını göstermektedir.
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Dünya Anketi kapsamında rastgele seçilmiş ulusal temsili örnekler kullanılarak 2017 
takvim yılı boyunca uygulanmıştır. Hedef kitle 15 yaş ve üzerindeki sivil, kurumsal 
olmayan tüm nüfustur. 

 
Görüşme Prosedürü 

Anketler, telefonun kapsama oranının nüfusun yüzde 80'inden daha azını temsil ettiği ya 
da bunun geleneksel yöntem olduğu ekonomilerde yüz yüze yapılmıştır. Çoğu ekonomide 
saha çalışması iki ila dört hafta arasında tamamlanmıştır. 

Yüz yüze anketlerin yapıldığı ekonomilerde, örneklemenin ilk aşaması birincil 
örnekleme birimlerinin belirlenmesidir. Bu birimler nüfus büyüklüğüne, coğrafyaya veya 
her ikisine göre katmanlaştırılmıştır; kümeleme bir veya daha fazla örnekleme aşaması ile 
elde edilmiştir. Nüfus bilgisinin mevcut olduğu durumlarda, örneklem seçimi nüfus 
büyüklüğüyle orantılı olasılıklara dayalı olarak gerçekleştirilmiştir; aksi takdirde basit 
rastgele örnekleme kullanılmıştır. 

Hanehalklarının seçilmesi için rastlantısal güzergah örneklem seçim prosedürleri 
kullanılmıştır. Baştan reddedilmediği sürece, görüşmeciler örneklemdeki hanehalkı ile 
görüşmek için en fazla üç kez girişimde bulunmuştur. Temas ve tamamlama olasılığını 
arttırmak için, girişimler günün farklı saatlerinde ve mümkün olması halinde farklı 
günlerde gerçekleştirilmiştir. Başlangıçta örnekleme dahil edilen bir hanehalkı ile 
görüşülememesi halinde, basit ikame yöntemi uygulanmıştır. 

Katılımcılar seçilen hanehalkları içerisinde rastgele seçilmiştir. Uygun her hanehalkı 
üyesi listelenmiş ve taşınır anket cihazı görüşülecek hanehalkı üyesini rastgele seçmiştir. 
Kağıt üzerinden uygulanan anketler için, katılımcının seçilmesi için Kish yöntemi 
kullanılmıştır.2 Kültürel kısıtlamaların katılımcının görüşmeci ile aynı cinsiyetten olmasını 
gerektirdiği ekonomilerde, katılımcılar görüşmeci ile aynı cinsiyetteki tüm uygun 
yetişkinler arasından rastgele seçilmiştir. 

Telefon yoluyla görüşmelerin gerçekleştirildiği ekonomilerde, rastgele belirlenen 
numaralar veya ulusal düzeyde temsili bir telefon numarası listesi kullanılmıştır. Cep 
telefonu kullanımının yüksek ekonomilerin çoğunda, ikili bir örneklem çerçevesi 
kullanılmıştır. Katılımcıların rastgele seçimi ya en son doğum günü ya da hanehalkı listesi 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bir hanehalkındaki bir kişiye ulaşmak için farklı 
günlere ve günün farklı saatlerine yayılmış en az üç girişimde bulunulmuştur. 

 
Veri Hazırlama 

Her bir ekonomi için ulusal ölçekte temsili bir örneklem elde etmek amacıyla veri 
ağırlıklandırması kullanılmıştır. Nihai ağırlıklar, hanehalkı büyüklüğüne dayalı eşit 
olmayan seçim olasılığını düzelten baz örneklem ağırlığı ile örnekleme ve cevap vermeme 
hatasını düzelten katmanlaştırma sonrası ağırlıktan oluşmaktadır. Katmanlaştırma sonrası  

 
2. Kish ızgarası, görüşme yapılacak bir kişiyi seçmek için kullanılan, rakamlardan oluşan bir tablodur. 
İlk olarak, görüşmeci o anda orada mevcut olsun veya olmasın 15 yaş ve üzeri tüm kalıcı hanehalkı 
üyelerinin adını, cinsiyetini ve yaşını yaş sırasına göre bir listeye yazar. İkinci olarak, görüşmeci anketin 
son hanesine karşılık gelen Kish ızgarası sütun numarasını ve uygun hanehalkı üyelerinin sayısına 
karşılık gelen satır sayısını belirler. Sütun ve satırın kesiştiği hücredeki sayı görüşme için seçilen kişidir.
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ağırlıklar, cinsiyet, yaş ve veri mevcut olduğunda eğitim ve sosyoekonomik statü 
ile ilgili ekonomi düzeyindeki nüfus istatistiklerini kullanmaktadır. 

Tam veri tabanı dahil olmak üzere Küresel Findex verileri hakkında daha fazla 
bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.worldbank.org/globalfindex.  

Gallup Dünya Anketinin metodolojisi hakkında ilave bilgiye şu adresten 
ulaşabilirsiniz:  http://www.gallup.com/178667/gallup-world-poll-work.aspx. 
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Finansal hizmetler insanların sağlıklarına, eğitimlerine ve işlerine yatırım 
yaparak acil durumlarını daha kolay yönetmelerini sağlayarak kalkınmanın 
sürdürülmesine yardımcı olurlar. Avrupa ve Orta Asya bölgesinde �nansal 
kapsayıcılık seviyelerinde önemli değişkenlikler mevcuttur. Bazı ülkeler 
düşük bir baz seviyesinden başlamalarına rağmen hesap sahipliğinde 
önemli bir artış sağlamıştır. Bu deneyimler �nansal kapsayıcılığın 
arttırılmasında dijital ödemelerin oynayabileceği potansiyeli rolün altını 
çizmektedir. Ancak banka hesabı bulunmayan yetişkinlerin neredeyse yüzde 
30’u bankalara güven konusunu bir engel olarak ifade etmektedir; bu oran 
gelişmekte olan ülkeler ortalamasının neredeyse iki katı kadardır. Bazı 
ülkelerde ise, hesap sahipliğindeki cinsiyet farkları halen önemli 
seviyelerdedir. Deneyimlerdeki heterojenlik dikkate alındığında, bölgedeki 
ülkelerin birbirlerinin deneyimlerinden dersler çıkarmaları ve önümüzdeki 
süreçte zengin araştırma ve faaliyet gündemine katkıda bulunmaları için 
büyük fırsatlar mevcuttur
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