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EFT İKİNCİ NESİL 24 NİSAN 2000�DE AÇILIYOR 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üç yıldır proje çalışmalarını sürdürdüğü EFT İkinci 

Nesil (EFT2) Sistemini 24 Nisan 2000 tarihinde kullanıma açıyor.  

1992 Nisan ayında kullanıma açılan ve halen çalışmakta olan EFT Sisteminde Nisan ayı 

itibarıyla ortalama günlük işlem adeti 86,000�e ve ortalama günlük işlem hacmi 7 Katrilyon 

TL değerine ulaşmıştır. Mevcut EFT Sistemi kurulduğu dönem itibarıyla teknoloji ve 

işlevsellik olarak dünya genelinde öncü ve örnek bir sistem olarak kabul görmüş; ve bu sistem 

sayesinde ülkemiz birçok G-10 ülkesinden de önce �gerçek zamanlı toptan mutabakat� 

(RTGS: Real Time Gross Settlement) tekniği ile çalışan bir ödeme sistemine sahip olmuştur.  

EFT2 sistemi ile dünya ödeme sistemlerindeki gelişmelere uygun ve finans sistemimizin 

elektronik bankacılık alanında ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte güncel bir 

ödeme sistemi altyapısı işletime geçmiş olacaktır. Bu çerçevede, gerçek zamanlı yedekleme, 

ödeme kilitlenmelerini önleyecek ve ödemeleri süratlendirecek olan merkezi kuyruklama, 

toptan bankacılık işlemlerinin yanısıra yüksek hacimli müşteri bankacılığı işlemlerinin de 

RTGS sistemden yürütülmesi imkanını sağlayacak olan toplu transfer, bireysel bankacılık 

uygulamalarına altyapı teşkil edecek olan doğrudan borçlandırma gibi yeni işlevler ödeme 

sistemine dahil edilmektedir.  

EFT2, aynı zamanda, halen test çalışmaları devam etmekte olan ve Ekim 2000�de faaliyete 

geçmesi planlanan Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) Sisteminin de ödeme 

modülünü hazır hale getirmektedir. EMKT Sistemi ile menkul kıymet işlemlerinin elektronik 

transfer ve mutabakatı �gerçek zamanlı teslimat karşılığı ödeme� (Real Time Delivery 

versus Payment) prensibi ile sağlanacak ve bu suretle menkul kıymet işlemleri süratli ve 

risksiz olarak gerçekleştirilecektir.  

Bir çok ülke ulusal ödeme sistemlerini son yıllarda gerçekleştirmiş bulunmakta ve henüz bunu 

başaramamış durumda olan diğer ülkeler de, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlardan destek 

alarak en kısa zaman içerisinde ulusal bir ödeme sistemini tesis etmek gayreti içindedirler.  

Uluslararası kuruluşlarca ödeme sistemleri ile ilgili olarak yapmış bulunduğu çalışmalar 

nedeniyle örnek gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, düzenlemekte olduğu 

bölgesel toplantılar yoluyla; bölgemizdeki merkez bankalarına da ödeme sistemlerinin 

teknolojik, organizasyonel, idari ve hukuki boyutlarında destek sağlamaktadır.   


