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مقدمه
یکی از شاخص هایی که بر توسعه یافتگی سیستم مالی 
جوامع داللت دارد، میزان پیشرفتگی سیستم بانکی کشورها 
است. امروزه همگام با توسعه روزافزون تکنولوژی اطالعات 
و فناوری ها، سیستم بانکداری نیز دستخوش تحوالت شگرفی 
شده است. یکی از محصوالتی که نتیجه دگرگونی های فوق 
در دهه های اخیر بوده و سبب شده است تا تعامالت و مبادالت 
بین المللی شکل دیگری به خود بگیرند، خدمت نوین بانکداری 
الکترونیکی است. اگر چه در کشورمان ایران در طی سال های 
اخیر تحوالت قابل توجهی در حوزه بانکداری الکترونیکی و 
فرهنگ سازی در این زمینه صورت پذیرفته است، لیکن این 
تحوالت نه تنها در قیاس با بسیاری از کشورهای پیشرفته ناچیز 
است، بلکه ضریب نفوذ بانکداری الکترونیکی در کشورمان حتی 

در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه نیز کمتر می باشد. 
با توجه به تجارب موفق بسیاری از کشورها در این زمینه و 
مزایایی که انواع خدمات بانکداری الکترونیکی از جمله بهبود 
شرایط بازار، افزایش رقابت ها، کاهش هزینه های مرتبط با 
مبادالت بانکی و ... برای کشورها داشته است، لزوم تحقیق و 

فرهنگ سازی در این زمینه بیش از پیش احساس می شود. 

وضعیت بانکداری ترکیه 
حضور سیستم بانکداری در کشور ترکیه، به قرن نوزدهم 
عملیات  عثمانی،  پادشاهی  دوره  در  برمی گردد.  میالدی 
پول های  و  طال  تجارت  و  اعتباری  معامالت  خزانه داری، 
خارجی توسط مؤسسات خاصی انجام می شد. در سال 1847 
 Bank("میالدی، دولت عثمانی اجازه تأسیس "بانک درساد
of Dersaad( را صادر نمود تا از این طریق، پرداخت های 
خارجی پادشاهی عثمانی، انجام پذیرد. این اولین بانک رسمی 

در ترکیه بود. 
که  می دهد  نشان  عملکردی،  گزارش های  به  نگاهی 
سود خالص سیستم بانکداری این کشور در پایان سال 2008 
کاهش یافت، لیکن در سه ماهه نخست سال 2009 در مقایسه 
با دوره مشابه سال قبل، به میزان 32/4 درصد افزایش یافت و 
به ارزش پنج میلیارد لیر رسید. شایان ذکر است که در سه ماهه 
اول سال 2009، افزایش در سطح سودآوری بخش بانکی این 
کشور، اساسًا از افزایش درآمدهای عملیاتی ناشی شده است. 

گزیده ای از مقاله:

بانکداری الکترونیکی در ترکیه 
ترجمه و گردآوری: ندا طاهری)دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته بانکداری(

جدول شماره یک 
سود خالص و مؤلفه های آن )میلیون لیر( 

ترکیبات درآمدی و هزینه ای بانک های ترکیه در ماه 
مارس سال های 2008 و 2009 میالدی در جدول شماره 

یک ارایه شده است. 

تعداد بانک ها، شعب و وضعیت پرسنل 
بانک های موجود در ترکیه به دو گروه  به طور کلی، 
بانک های سپرده ای و غیرسپرده ای )سرمایه ای و توسعه ای( 
تقسیم بندی می شوند. این دو گروه بانک نیز هر کدام به چهار 
زیرگروه ایالتی، خصوصی، خارجی و تحت پوشش صندوق 
بیمه قابل تقسیم هستند. در سال 2009، تعداد بانک های 
موجود در سیستم بانکی ترکیه، 45 بانک بوده که از این تعداد 
32 بانک، بانک های سپرده ای و 13 بانک در گروه توسعه ای 
و سرمایه گذاری قرار دارند. ترکیب و تعداد بانک های ترکیه، 

صرفنظر از سپرده ای یا غیرسپرده ای به شرح زیر است: 
o بانک های تجاری تحت پوشش صندوق بیمه که در 

ترکیه فقط یک نوع از این بانک ها وجود دارد. 
o بانک های تجاری که مالکیت خصوصی دارند، شامل 

17 بانک با 4290 شعبه. 
o بانک های تجاری که مالکیت خارجی دارند، شامل 21 

بانک با 2032 شعبه.

اگر چه ممکن است 
ماهیت خدمات 
ارایه شده در 

حوزه بانکداری 
الکترونیکی در 

ایران  و ترکیه تفاوت 
چندانی نداشته 
باشند، لیکن این 

خدمات- چه به لحاظ 
کمیت و چه به لحاظ 
کیفیت- تفاوت قابل 

توجهی دارند. 
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o بانک های تجاری که ایالتی هستند، شامل شش بانک 
با 2449 شعبه. 

وضعیت بانکداری الکترونیکی 
صنعت بانکداری در ترکیه، از تکنولوژی اطالعاتی نسبتًا 
باالیی بهره مند است. برخی از خدماتی که در حال حاضر، با 
توجه به پیشرفت در این  حوزه، به مشتریان ارایه می شود، 
 ،ATM ، POS دستگاه های  گوناگون  خدمات  بر  مشتمل 
تلفنبانک و بانکداری اینترنتی می باشد. اگر چه ممکن است 
ماهیت خدمات ارایه شده در حوزه بانکداری الکترونیکی ترکیه، 
تفاوت  چندانی با خدمات ارایه شده در بانک های ایران نداشته 
باشد، لیکن این خدمات- چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ 
کیفیت- تفاوت قابل توجهی با خدمات ارایه شده در بانک های 
در  الکترونیکی،  بانکداری  مهم  نقش  به دلیل  دارند.  ایران 
مقبولیت بانک ها و به منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی، در 
این کشور بانکداری الکترونیکی به سرعت در حال رشد است، 
البته باید توجه داشت که بانکداری الکترونیکی، نه تنها در 
کیفیت خدمات قابل ارایه به مشتریان سبب تحوالت بسیاری 
شده است، بلکه ساختار عملیات و مراودات بین بانکی را نیز 

متحول نموده است. 

آنی  ناخالص  تسویه  سیستم  وضعیت 
پایاپای بین بانکی)1(و سیستم تسویه و انتقال 

الکترونیکی اوراق بهادار)2(
امروزه وجود سیستم های پرداخت مطمئن و کارا منطبق 
با استانداردهای بین المللی و عملکرد سالم و ایمن سیستم های 
از سیستم  مالی، به یک ضرورت بدل شده است. استفاده 
TIC-ESTS, TIC- ،پایاپای چک، اتاق پایاپای بین بانکی

RTGS و ... نمودهایی از نفوذ فناوری اطالعات و تکنولوژی 
در عملیات بین بانکی در کشور ترکیه هستند. در نتیجه رشد 
بخش مالی، توسعه تکنولوژی به همراه افزایش در تعداد و 
ارزش پرداختی های بین بانکی و نقش سیستم های پرداخت در 
کاربست پذیری سیاست های پولی و ثبات مالی، بانک مرکزی 
جمهوری ترکیه )CBRT( )3( در اواسط دهه 1980 میالدی 
تالش خود را به منظور سرمایه گذاری  در ساخت یک سیستم 
پرداخت که کانال های ایمن و کارا را برای اعمال سیاست های 
پولی مرتبط با پرداخت ها، علی الخصوص پرداخت های بین 
بانکی،  میسر سازد، آغاز نمود. این پروژه ملی در اکتبر سال 
 TIC-RTGS 1989 آغاز شد و در سال 1992 تحت عنوان
عملیاتی شد. پس از آن، به دلیل امکان  انجام پرداخت های 
خرد از طریق این سیستم، میزان مراودات صورت گرفته از این 
روش- چه به لحاظ حجمی و چه به لحاظ ارزشی- افزایش 
یافت، هر چند که در ابتدا، فلسفه  شکل گیری این سیستم، تنها 

انجام مراودات بین بانکی بود. 
در حال حاضر، شرکای عضو این سیستم، میزان مراودات 
خرد صورت گرفته از طریق RTGS را تا سطح  مراودات از 
طریق تلفن، دستگاه های ATM و خدمات پرداخت اینترنتی 
ارتقا داده اند و مشتریان می توانند به صورت آنی و با حداقل 
هزینه، کلیه عملیات خود را از این طریق انجام دهند. در کنار 

سیستم فوق، سیستم ESTS که به شکلی همگام با سیستم 
RTGS عمل می کند، فرصت انتقال و تسویه اوراق بهادار 
دولت ترکیه را در بین سیستم بانکی با توجه به اصل تحویل در 
برابر پرداخت )DvP( )4(، فراهم می سازد. الزم به ذکر است که 
مالکیت و عاملیت هر دو سیستم فوق، متعلق به بانک مرکزی 
جمهوری ترکیه است. شکل شماره یک چگونگی عملکرد 

سیستم های RTGSو ESTS را نشان می دهد. 
شکل شماره یک 

ESTS و RTGS نگاهی به سیستم های
براساس اطالعات مندرج در گزارش ثبات مالی سال 
 RTGS 2009، مبادالت پولی صورت گرفته از طریق سیستم
در سال 2008 در قیاس با دوره مشابه در سال قبل، به میزان 
21/5 درصد افزایش یافت و به 21919 میلیارد لیره رسید. 
همچنین تعداد معامالت انجام شده از طریق این سیستم در 
سال 2008 با رشد 12/5 درصدی در قیاس با دوره مشابه در 

سال قبل، به 119 میلیون فقره رسید. 
با توجه به آن که محدودیتی در حداقل و حداکثر ارزش 
پولی مبادالت صورت گرفته از طریق سیستم تسویه ناخالص 
آنی وجود ندارد، تعداد معامالت صورت گرفته از طریق این 
سیستم در کشور ترکیه، در قیاس با بسیاری از کشورهای 

اروپایی، بسیار بیشتر بوده است. 

سیستم های پرداخت از طریق کارت 
مرکز کارت بین بانکی ترکیه با 28 عضو در سال 1990 
تأسیس شده و در بین آنها نام 13 بانک به منظور ارایه راه حل هایی 
استانداردهای  و  قوانین  ارتقای  و  متداول  مشکالت  برای 

کارت های اعتباری و بدهی ترکیه دیده می شود. 
در  بدهی  و  اعتباری  کارت های  کل  تعداد  بررسی 
کشور ترکیه، نمایانگر روندی رو به رشد می باشد. تعداد 
 37/3 کارت های اعتباری در پایان سال 2007، معادل 
به  16/4درصدی،  رشد  با  که  است  بوده  فقره  میلیون 
دوره  در  رسید.   2008 پایان سال  تا  فقره  میلیون   43/4
9/2درصدی،  رشد  با  بدهی  کارت های  تعداد  مشابه، 
تعداد  با توجه به گسترش  60/6 میلیون فقره رسید.  به 
بررسی،  مورد  دوره  در  بدهی،  و  اعتباری  کارت های 
تعداد دستگاه های پایانه فروش و ماشین های خودپرداز 

بررسی تعداد کل 
کارت های اعتباری 

و بدهی درکشور 
ترکیه، نمایانگر 

روندی رو به رشد 
می باشد و با توجه 
به گسترش تعداد 
کارت های مزبور، 

تعداد دستگاه های 
پایانه فروش 
و ماشین های 

خودپرداز نیز 
افزایش یافته است. 
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دستگاه های  تعداد   2008 سال  در  یافت.  افزایش  نیز 
وتعداد  میلیون   1/6 به  12/3درصدی،  رشد   با   POS

دستگاه های ATM با رشد 16/9 درصدی، به 22 هزار 
رسید)نمودارهای شماره یک و دو(. 

همچنین حجم معامالت کارت های اعتباری در همین 
دوره، با 17/6 درصد افزایش،  به 1698 میلیون تراکنش 
رسیده، در حالی ارزش معامالت این کارت ها با 30/8 درصد 
افزایش، به 184993 میلیون لیره در همین دوره رسیده است. 
شایان ذکر است که سهم کارت های اعتباری از معامالت 
خرید در سال 2008 از بعد تعدادی، 94/6 درصد و از نظر 

ارزش، 89/7 درصد کل معامالت بوده است. 

وضعیت سرمایه گذاری از طریق بانکداری 
الکترونیکی 

تعداد کل مبادالت سرمایه گذاری صورت گرفته با استفاده 
از خدمات بانکداری اینترنتی در سه ماهه دوم سال 2009، تعداد 
11/1 میلیون تراکنش با ارزشی معادل 68/1 میلیارد لیره بوده 

1)Turkish Interbank Clearing-Real Time Gross Settlement System.
2)Turkish Interbank Clearing-Electronic Security Transfer and Settlement System. 
3)Central Bank of Republic of Turkey. 
4) Delivery Versus Payment. 

جدول شماره دو 
مبادالت سرمایه گذاری در ماه های منتخب سال 2009 

نمودار شماره دو 
تعداد دستگاه های ATM و POS )هزار( 

نمودار شماره یک 
تعداد کارت  های اعتباری و بدهی )میلیون( 

مراودات و تبادالت 
بین ترکیه و اتحادیه 

اروپا، در نهایت،  رشد 
و توسعه بیش از 

پیش این کشور را به 
دنبال خواهد داشت. 

زیرنویس ها

است. همانطور که در جدول شماره دو مشاهده می شود، از حیث 
ارزش پولی، صندوق های   سرمایه گذاری با میزان 20/9 میلیارد 
لیره در رتبه اول قرار گرفته اند و مبادالت مربوط به ارز، سهام 
و حساب های سپرده مدت دار هم در رده های بعدی قرار دارند. 
همچنین شایان ذکر است که در همین دوره، از نظر میانگین 
حجم مبادالت، معامالت توافق باز خرید با 34/3 هزار لیره در 
رده اول و پس از آن، مبادالت سپرده های مدت دار با ارزشی 

معادل 14/2 هزار لیره در ردیف دوم قرار دارد. 

 سخن آخر 
از آنجایی که کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای 
موفق منطقه خاورمیانه، از ابعاد گوناگونی دارای تشابهاتی با 
کشور ما ایران است، لذا می توان از تجارب مثبت اصالحات و 
تغییرات صورت گرفته در سیستم اقتصادی این کشور، برای 
بسترسازی های الزم در حوزه های مختلف در کشورمان بهره 

جست. 
آنچه مسلم است، پیوستن کشور ترکیه به اتحادیه اروپا، 
اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  ابعاد  در  زیادی  بسیار  تأثیرات 
اقتصادی و ... این کشور خواهد داشت. هر چند که این تأثیرات 
می تواند شامل بحران های موجود در کشورهای اروپایی نیز 
باشد، لیکن در هر صورت، مراودات و تبادالت بین ترکیه و 
اتحادیه اروپا، در نهایت رشد و توسعه بیش از پیش این کشور 
را به دنبال خواهد داشت که در آینده ای نه چندان دور شاهد 

آن خواهیم بود. 


