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Dergisi    

Bankac lar dergisi, ekonomi, finans, bankac l k 
konular nda ve bu konularla  ilgili alanlarda 
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli 
bir dergidir. Bankac lar, akademisyenler, 
ara t rmac lar, uygulamada yer alan 
profesyoneller ve politika yap c lar  aras ndaki 
bilgi payla m n n art r lmas na, bankac l k 
mesle inin geli tirilmesine ve literatüre katk da 
bulunmay  amaçlar.  
 
Bankac lar dergisi, TÜB TAK-ULAKB M 
“Sosyal ve Be eri Bilimler Veritaban ”nda 
indekslenmektedir. 
 
Y lda dört kez yay mlan r. Üç ana bölümden 
olu ur. Birinci bölümde, hakemler taraf ndan 
de erlendirilen, yay mlanmas  uygun görülen 
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi 
ve konu ma metinlerine, üçüncü bölümde ise 
bankac l k uygulamalar na ili kin özel 
ara t rma yaz lar na ve çevirilere yer verilir. 
 
Yay mlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
daha önce herhangi bir yerde yay mlanmam  
olmas  ve de erlendirme süreci içerisinde 
ba ka bir yerde yay nlama giri iminde 
bulunulmamas  gerekir. 
 
Bankac lar dergisi, kapsad  konularla ilgili 
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yaz m 
kurallar na uygun olarak haz rlanan makaleleri 
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre de erlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlar na göre makalelerin 
yay nlan p yay mlanmayaca na karar verilir. 
Yay mlanacak makalelerde yaz m kurallar na 
ve biçime ili kin de i iklikler yap labilir veya 
bunlar n yap lmas  yazardan istenebilir 
 
Dergide yay mlanmas  talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta 
(tbb@tbb.org.tr, bankacilik@tbb.org.tr) olarak  
gönderilebilir. 
 
Yay mlanmas  kabul edilen makalelerin bas l  
ve elektronik tüm yay n haklar , süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birli i’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir 
Yay mlanmas  uygun görülmeyen yaz lar geri 
gönderilmez.  
  
Bankac lar dergisinde yay mlanan yaz lar, 
Türkiye Bankalar Birli i’nin resmi görü lerini 
yans tmaz; yazar ve görü  sahiplerini ba lar. 
Yaz lardan  kaynak göstererek al nt  yap labilir. 
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 56. Genel Kurulu* 
 

Türkiye Bankalar Birliği’nin 28 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 56. Genel Kurul 
Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır.   
 

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın: 
 
Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Merkez Bankası Başkanım, Sayın Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanım ve Kurul Üyeleri, Sayın Tasarruf 
Mevduatı Sigorta Fonu Başkanım ve Üyeleri, Sayın Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumu Başkanım, Sayın Borsa İstanbul Başkanım, Sayın Katılım 
Bankaları Birliği Başkanım, Sayın MÜSİAD Başkanım, kamu kuruluşlarımızın değerli 
temsilcileri, Sayın Meslektaşlarım, Değerli Konuklar, Medyamızın değerli temsilcileri Türkiye 
Bankalar Birliği’nin Elli Altıncı Genel Kuruluna hoş geldiniz. Şahsım ve Birliğimiz adına, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum ve teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 

 
Konuşmam üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde küresel ekonomideki son gelişmeler ve 

Türkiye ekonomisinin performansı hakkında bir değerlendirme yapacağım. İkinci bölümde, 
bankacılık sektörüne yönelik değerlendirme ve eleştirilere ilişkin Birliğimizin görüşlerini 
paylaşacağım. Son bölümde ise sektörün temel göstergeleri ile finansal istikrarın 
sürdürülmesine ilişkin görüşlerimizi sunacağım. 

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuklar, 
 
Dünya ekonomisinde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, uluslararası ekonomiye 

entegre, piyasa mekanizmasına sahip, sermaye hareketleri serbest olan ülkeler açısından 
kriz öncesine göre oldukça farklı bir ortam getirmiştir. Kriz öncesi döneme göre, büyüme hızı 
ve ticaret hacmi artışı daha yavaştır, enflasyon ve faiz oranları sıfıra yaklaşmıştır, sermaye 
hareketleri yüksek miktarlarda ve oldukça oynaktır. 

 
Büyümenin hızlandırılmasına yönelik, olağanüstü önlemlere rağmen büyümede ve 

ticaret hacminde toparlanma hala istenilen düzeyde değildir. Başlıca nedenler, ekonomik 
faaliyetin gelişmiş ülkelerin bazılarında oldukça yavaş kalması, bazılarında daralmaya devam 
etmesidir. Bu ülkelerde, kamu maliyesinde ve finansal sektörde sorunlar devam etmektedir; 
yükselen işsizlik ve finansal olmayan sektörlerin borçlanmalarını azaltma istekleri nedeniyle 
iç talep düşük düzeyde kalmıştır. Merkez bankalarının parasal genişlemeye devam etmesi 
sayesinde finansal sektör yavaş da olsa toparlansa da bunun reel sektöre yansıması hala 
cılızdır.  

 
Gelişmekte olan ülkeler, büyüme hızları yavaşlamakla birlikte gelişmiş ülkelere göre 

daha iyi bir büyüme performansı göstermişlerdir. Uluslararası piyasalarda oluşan yüksek 
likidite ve düşük getiri, makro dengeleri sağlam ve finansal piyasaları sağlıklı olan gelişmekte 
olan ülkelere uluslararası sermaye akımının hızlanmasına ortam yaratmıştır. Yüksek 
miktarlarda sermaye girişine maruz kalan gelişmekte olan ülkeler, kredi büyümesini 
sınırlandırmak, aktif fiyatlarında rasyonel olmayan artışları önlemek ve finansal istikrarı 
korumak amacıyla sermaye girişlerini sterilize eden para ve kredi standartlarını yükselten 
bankacılık politikaları yoluyla iç talep büyümesinde kontrollü bir yönetime ağırlık vermişlerdir.  

 
Merkez bankalarının sorunları, politika yapıcıların da çözümleri ertelediği günümüzde 

piyasalara güven verecek kararlar alınmadığı sürece büyümenin hızlanması ve istikrar 

                                                 
*  Açılış konuşmaları program akışına göre sıralanmıştır. 
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ortamının yaratılması daha çok zaman alacaktır. Olumsuz ekonomik koşullar yanında yakın 
coğrafyamızda yaşanan siyasi gelişmelerden kaynaklanan yüksek risklere rağmen Türkiye 
ekonomisi başarılı performansını sürdürmüştür. 2012 yılında, yakın dönemde pek alışık 
olmadığımız bir tecrübe edinilmiş, piyasalarda ciddi kırılganlıklar yaşanmadan yumuşak iniş 
başarılmıştır. İç ve dış dengelerde önemli iyileşmeler kaydedilmiştir.  

 
Para politikası yoluyla, uluslararası sermaye girişinin likidite etkisi sterilize edilmiş, 

ihtiyatlı bankacılık önlemleri ile de bankacılık sektöründe hızlı risk büyümesi caydırılmıştır. İç 
talep yavaşlamıştır. Tasarruf düzeyi yavaş da olsa artmış, tasarruf açığında ise iyileşme 
gerçekleşmiştir. İstihdam artmaya devam etmiş, enflasyon ve faiz oranları tarihsel olarak 
düşük düzeylere gerilemiştir. Uluslararası kredi notumuz yükselmiştir. Gecikmeli olarak gelse 
de, Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke notunu fazlasıyla hak ettiğine inanıyoruz. Tasarruf 
artışı yoluyla dış kaynağa bağımlılığı azaltarak dengeli büyümeyi, ihracatta rekabet gücünü 
arttırmayı ve doğrudan yatırımları çekmeyi amaçlayan reformlar sürdükçe, notumuzun daha 
da yukarı gideceği aşikardır.  

 
Kredi notunun artmasında, finansal sektörümüzün de çok önemli katkısı olduğuna 

inanıyoruz. Etkin denetimi, güçlü özkaynakları, yüksek aktif kalitesi,  mevduata dayalı 
kredilendirme davranışı, başarılı risk yönetimi ve tecrübeli insan varlığı sayesinde 
bankacılığa duyulan güven hem içeride hem de dışarıda yüksek kalmış, işadamlarımız 
yatırımlarını, bireysel müşterilerimiz de taleplerini sürdürmüşlerdir. Son dönemde 
yaşadıklarımız, ekonomik performans ile finansal aracılığın kalitesi arasında olumlu yönde 
güçlü bir ilişkinin varlığını açıkça teyit etmiştir. Yatırım, üretim, tüketim, iç ve dış ticaretin 
finansmanında, şirketler ve bireyler için kredinin bulunabilirliği büyümenin sürdürülmesinde 
hayati öneme sahiptir. Finansal kurumlar herhangi bir işletme değildirler, faaliyetleri için 
devletten lisans alırlar, özel nitelikli ve risk yönetimi açısından oldukça karmaşık işler 
yaparlar. Faaliyetlerinin tümü kayıt altındadır ve şeffaftır. Sistemsel sorumlulukları vardır; 
birinin durumunun sıkıntıya düşmesi diğerlerinin durumunu da etkileyebilmektedir. 
Uluslararası kurallar ile çalışırlar, sürekli gözetim ve denetim altındadırlar. Finansal 
kurumların, özellikle bankaların faaliyetleri, hissedarları, müşterileri, çalışanları ve 
yöneticilerinden herhangi birisinin çıkarı ön planda tutularak değerlendirilmemelidir. 
Değerlendirme ve eleştiriler, düzenlemeler ve ekonomik realiteye uygun olarak yapılmalıdır. 

 
Bankacılık sektörünün basiretli davranışının ve başarılı performansının uluslararası 

piyasalarda ve otoritemiz nezdinde övgüyle karşılandığı bir dönemde hak etmediğimiz bazı 
eleştiriler ve değerlendirmelerin sektörümüzü derinden üzdüğünü belirtmek isterim. Bazıları 
seve seve överken, bazıları ise döve döve severmiş diyerek kendimizi daha iyi anlatmaya 
devam edeceğiz. 

 
Sektöre duyulan güvenin zedelenmesinden ve itibarının zarar görmesinden kimsenin 

bir menfaat beklentisi içinde olduğunu sanmıyorum. Bankacılık sektörünün tüm faaliyetleri 
düzenlemelere ve hukuka uygundur. Sektörün eleştirilecek yanları yoktur demiyorum, elbette 
vardır, hatta pazar payını artırma çabası ve üyelerimiz arasındaki yoğun rekabet hata 
yapmayı da zorlayabilmektedir. Hatalarımızın düzeltilmesi için elimizden gelen tüm çabayı 
göstermeye devam edeceğimizden emin olabilirsiniz. Bizler özkaynaklarımız yanında sektöre 
duyulan algıyı da olumlu yönde artırmanın öncelikle bizim sorumluluğumuzda olduğunu 
biliyoruz. 

 
Sektör yapısı gereği çok yoğun bir rekabet ortamında çalışmaktadır. Bundan da 

memnunuz. Rekabete ilişkin değerlendirmelerde sektörün farklı yapısı göz önüne alınmalıdır, 
rekabet ihlali gibi son derece kritik konularda hassas davranılmalı, bankacılık sektörünün 
düzenleyicisi ve denetleyicisi olan uzman kurumlar ile daha yakın ve konuya açıklık getirici 
işbirliği yapılmalı, sektörün özellikleri ile bu sektörden hizmet alanların davranış biçimleri tam 
olarak değerlendirilmelidir. Tüm bankalar benzer düzenleme ve piyasa koşullarına tabidir, 
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aynı yönde kararların alınmış olması, kararların birlikte alındığı sonucunu doğurmamalıdır. 
Rekabet hukukunu daha iyi anlamak ve bankaların işleyişi ve özelliklerini daha iyi anlatmak 
amacıyla ilgili kurumlar ile işbirliğini geliştirecek yeni bir projeyi başlatıyoruz.  

 
Ticari kredilerde müşteriler TL cinsinden değişken veya sabit faizli olarak iki türlü 

borçlanabiliyor. Sabit faizli borçlanmada, bankalar yukarı yönlü müşteriler ise aşağı yönlü 
riski üzerine alıyorlar. Uzun vadeli sabit faizle borçlanmayı tercih eden müşterilerimizin, faiz 
oranları düştüğü zaman bankadan faiz indirimi talep ediyorsa krediyi erken kapatma 
yükümlülüğünü karşılaması da beklenir. Bu yükümlülüğün ne olacağı sözleşmelerde 
belirleniyor. Bankalar da yaptıkları borçlanmalar için riskten korunma amacıyla ürünler satın 
alıyorlar ki bunların da ciddi maliyetleri vardır. Kredilerin yapılandırılmasında alınan 
komisyonlar bu maliyetlerin karşılanmasına yöneliktir, kredinin niteliğine göre farklılık 
gösterebilir.  

 
Komisyonların düzeyi rekabet koşulları içinde, risk ve getiri ilişkisi içinde taraflarca 

belirlenmektedir ki doğrusu da budur. Daha da önemlisi, kredi maliyetinin faiz oranlarının 
düştüğü ve yapılandırma talep edilen dönemde değil, kredinin verildiği dönemde belirlendiği 
unutulmamalıdır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu da müşterinin düşen faiz 
oranından yararlanması için kredisinin yeniden yapılandırılması veya kapatılması konusunda 
diğer bankaların da ciddi bir pazarlama stratejisi olduğudur. Krediyi ilk veren banka 
eleştirirken son veren olmak isteyen bankaya yönelik hiçbir övgüye yer verilmemektedir.  

 
Bankalar borçlanma maliyetinin düşüşünü yeni açılan kredilere piyasa koşulları içinde 

yansıtmaktadırlar. Nitekim, son bir yılda, Merkez Bankası’nın bankaları fonlama faizi yüzde 
9’dan yüzde 4,6’ya, 4,5 puan gerilerken, bankaların ticari kredi faizi ortalaması yüzde 
14,3’ten yüzde 10’a gerilemiştir. Kaynak maliyetinin düşmesinin kredi faizlerine bire bir 
yansıması diğer koşullar aynı iken mümkündür. Son iki yılda, para politikasının 
sıkılaştırılması, zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesi, zorunlu karşılıklara faiz 
uygulamasına son verilmesi, kredi riskleri için daha fazla sermaye ve karşılık tutulması, şube 
harçlarının arttırılması gibi önlemler faiz oranlarından bağımsız olarak kaynak maliyetini 
yükseltmiştir. Burada asıl üzerinde durulması gereken, mevduat müşterisine düşük ya da 
kredi müşterisine yüksek faiz uygulaması değil; piyasa değişiklikleriyle uyumlu faiz 
değişiklikleriyle birlikte banka bilançosunun ve risklerin doğru yönetilmesidir. Faizlerin talimat 
ile düşmediğini 1990’lı yıllarda acı tecrübeler ile öğrendik. Kendi bankamda arkadaşlarıma 
talimat verdim, “faiz oranlarını aşağıya çekelim” dedim. “Efendim, bizim kontrol 
edebileceğimiz maliyetler üzerinde çalışalım ama faiz oranlarını piyasa belirliyor, piyasaya 
inanıyor ve güveniyorsak fiyata da inanmalıyız” dediler. Ayrıca, kredi faizleri ile ilgili şikayet 
eden kuruluşların mevduat faizlerinde 25 baz puan için bizlerle nasıl pazarlık ettiğini, Allah 
biliyor, onlar biliyor ve biz biliyoruz. Müşteri sırrına girdiğinden bu alanda daha fazla 
konuşmam doğru olmaz. 

 
Mevcut durumda, bankalar ticari müşterilerinin kısa vadeli işletme sermayelerini 

karşılayabilecek bir kaynak yapısına sahiptir. Yatırım kredileri ve proje finansmanı özel 
niteliktedir ve yurtdışından ya da sermaye piyasalarından uzun vadeli kaynaklar ile 
fonlanmak durumundadır. Bankaların müşterilerine kullandıracakları kredilerin vadesini 
mevduat sahiplerinin ve bankalara borç verenlerin vade tercihi ile bankacılık kuralları 
belirlemektedir. Bilançoda vade uyumsuzluğundan kaynaklanan faiz riski bankaların 
karşılaşabileceği riskler açısından en tahrip edici olanıdır. Kredilerinin vadesi yeterince uzun 
ve maliyeti yeterince özendirici olmayabilir. Ancak, işletmelerimizin sermaye piyasasından 
kaynak taleplerinin de oldukça sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu konunun, finansal araçlar, 
ölçek oluşturma, rekabetçi yapı, karlılık, girişimcilik, ekonomik ilişkileri düzenleyen kurallar, 
uluslararası piyasalardaki gelişmeler gibi çok sayıda değişkeni dikkate alarak, ortak işbirliği 
anlayışı içinde değerlendirilmesinde yarar vardır.  
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Bankacılık sektöründe yaşanan yapısal değişimin en önemli göstergesi olan 
özkaynaklardaki artış kar performansını da belirleyen öncü faktörlerden bir tanesidir. Ek 
olarak, istikrarlı büyüme, faiz oranlarının düşüş trendi içinde olması, bankaların verimlilik 
artışına önem vermeleri bilanço içinde daha riskli varlıkların payının yükselmesi, ürün ve 
hizmet çeşitliliğinin artması, kaynak yapısındaki değişme de bu süreci olumlu yönde 
etkilemiştir.  Kaynakların vade yapısının aktiflere göre daha kısa olmasından dolayı, faiz 
oranlarındaki düşüş faiz giderlerinin faiz gelirlerinden daha hızlı yavaşlamasına neden 
olmaktadır.  

 
2002 yılında aktiflerin yüzde 44’ü riskli varlıklardan oluşurken, 2013 ilk çeyreğinde bu 

oran yüzde 78 olmuştur. Bilançosunda daha yüksek riskli varlıklara yatırım yapan bir 
sektörün riskler ile orantılı karlılık yaratması ekonomik realiteye uygundur. Bankacılık 
sektöründe özkaynak karlılığı nominal olarak yüzde 13, reel olarak yüzde 5 düzeyindedir. Bu 
oran bankacılık sektörü sorunlu olmayan ülkelerin ortalamasından daha yüksek değildir hatta 
bu ülkelerin gerisindedir. Dolayısıyla uluslararası karşılaştırmalara göre olağandışı bir durum 
söz konusu değildir. 

 
Bankacılık sektörünün karları her ay açıklanmaktadır. Sektör bazında bu sıklıkta ve 

detayda bilgiye sahip olduğumuz başka sektör de yoktur. Diğer sektörlerde karların ve 
karlılığın ne olduğunu güncel olarak izleyemiyoruz. Keşke tüm sektörler bankalar kadar şeffaf 
olsa ve performanslarını yakından izleyebilsek. Bir karşılaştırma yapmak istersek, İstanbul 
Sanayi Odası’nın 500 büyük firma verilerine baktığımızda özkaynak karlılığının bankacılık 
sektörüne yakın olduğunu görüyoruz.  Borsa İstanbul’da bankacılık sektörünün özkaynak 
karlılığı ulusal pazar ortalaması düzeyindedir. Bankacılık dışında birçok sektörün özkaynak 
karlılığı bankacılık sektörünün özkaynak karlılığından misliyle fazladır.  Bundan da mutluluk 
duyuyoruz. Reel sektör bilançoları ile bankaların bilançolarının taşıdığı risk düzeyinin 
karşılaştırmasını da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 

 
Kar etmeyen bir bankacılık sektörü özkaynaklarını büyütmek bir yana mevcut düzeyini 

dahi koruyamaz ki bu durumda ne kredilerin büyütülmesi ne de finansal istikrarın 
sürdürülmesi mümkündür. Karlar bilançoda tutulmakta, özkaynak olarak kullanılmaktadır. Bu 
durumda her 1 TL net kar 8 TL kredi yaratabilmektedir. Kriz dönemi de dahil kredilerdeki 
artışın ana nedeni özkaynakların güçlü olmasıdır. Güçlü özkaynakların sağlanması ise 
üstlenilen riskleri karşılayabilecek karlılık düzeyine bağlıdır. Öte yanda, finansal sektör 
kurumları Borsa İstanbul’un lokomotifi durumundadır. Borsa İstanbul’da işlem gören 
şirketlerin toplam piyasa değerinin üçte biri finansal kurumlara aittir. Diğer taraftan, finansal 
sektör kurumlar vergisine çok önemli katkı da yapmaktadır. İstanbul Büyük Mükellefler Vergi 
Dairesi’nin verilerine göre bankacılık ve sigortacılık sektörünün kurumlar vergisi tahakkuk 
tutarı 2011 yılında toplamın yüzde 39’u ile açık ara ilk sıradadır.  

 
Yapısal dönüşümün diğer önemli göstergesi faiz marjının düşmesi, bireysel müşterilere 

sunulan hizmet ve ürünlerin çeşitlenmesidir. Yüksek enflasyon ve kamu borçlanmasının 
olduğu dönemlerde büyük ölçüde toptancı bankacılık yapılıyordu. Mevduatı enflasyonun 
altında faiz ile toplayıp Hazine’ye borç veriyorduk.  

 
Küçük bir hazine yönetimi ekibi ve mevduat yöneticiliği ile işler kısmen kolaydı. Bugün 

bireysel müşterilere çok küçük rakamlarda ihtiyaç kredisi veriyoruz. Bu kolay bir iş değil, çok 
ciddi bir yatırım ve farklı uzmanlıkta insan gücü kaynağı ile güçlü bir özkaynak olmadan bu 
işler yapılamaz. Enflasyon düştükçe ve kamu kesiminin borçlanma ihtiyacı azaldıkça faiz 
marjı da düştü. Bankadan borç alanların faiz, hizmet alanlarında hizmet bedelini ödemesi, 
faiz marjının daha da düşmesine olumlu bir katkı yapacaktır. Bu sayede ve üretim ile 
yatırımın finansmanı daha düşük olacaktır.  
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Bankalar sadece para alıp satan kurumlar değildirler aynı zamanda hizmet de 
sunmaktadır. Hizmet ve ürün alanın bunun maliyetini de karşılaması doğaldır. Bu maliyetin 
faizlere yansıtılması hem yanlıştır hem de mümkün değildir. 1.000 TL kredi alan ile 10.000 
TL kredi alan müşteriye operasyon maliyeti yaklaşık aynıdır. Bu maliyet ücret ve komisyona 
yansıtılmaz ise 100 TL alan müşteriden çok yüksek bir faiz alınması gerekir ki bu durumun 
açıklanması çok daha zordur. Bizim de maliyetlerimiz var. Faiz oranları düştükçe sunulan 
hizmet ve ürünlerin doğru ücretlendirilmesi, dolayısıyla faiz dışı gelirler daha da önem 
kazanıyor. Türkiye’de bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonların toplam gelirler 
içindeki payı diğer birçok ülkeye göre daha düşüktür. Öte yandan, 2013 ilk çeyrek 
sonuçlarına göre, bankaların toplam gelirlerinin yüzde 80’i faiz gelirlerinden, yüzde 20’si ise 
hizmet ve komisyon gelirlerinin de yer aldığı faiz dışı gelirlerden oluşmaktadır. Faiz dışı 
gelirlerin faiz dışı giderleri karşılama oranı ise yüzde 66 düzeyindedir. 

 
Ürün ve hizmetler karşılığında ücret ve komisyon alınmasının, bunlar için yapılan 

yatırım ve işletme harcamalarının maliyeti ve masrafların karşılığı gereği olması sebebiyle 
düzenlemelere uygun olduğu görüşündeyiz. Uluslararası uygulamalarda ve uyum çalışmaları 
sürdürülen AB düzenlemelerinde de olduğu gibi, ücret ve komisyonların piyasa mekanizması 
çerçevesinde serbestçe belirlenmesinden yanayız. Sınırlandırıcı yaklaşımlar bankacılık 
sektörünün büyümesini ve ekonomik faaliyete olan desteğini olumsuz etkileyecektir. 
Unutulmamalıdır ki bankacılık sektörüne getirilen her yük bankaların hissedarlarına ve 
müşterilere getirilen dolaylı bir yük demektir.    

 
Müşteri şikayetlerinin önemli kaynağı hizmetler, ürünler ve düzenlemeler ile ücret ve 

komisyonlar hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasıdır. İşte bu noktada, müşterinin 
korunması amacıyla uygulamalara ilişkin standartların getirilmesi, müşterinin daha iyi 
bilgilendirilmesi, tarafların hak ve sorumluluklarının açıkça ortaya konulmasını teminen 
BDDK’nın da rehberliğinde yaptığımız çalışmaları uygulamaya koymaya devam ediyoruz. 
Bunu yaparken, iyi işleyen bir finansal hizmetler piyasasında tüketicinin sektöre olan güveni 
ve inancının, uzun vadede finansal istikrarı, büyümeyi, verimliliği ve yenilikçiliği teşvik 
edeceğine inanıyoruz.  

 
Bankalarca sunulan hizmetler karşılığında bireysel müşterilerden talep edilen her türlü 

faiz dışı unsur ve yasal kesintiler Temmuz 2011 tarihinden itibaren hem bankaların ve 
birliklerinin hem de BDDK’nın internet sitesinde yayımlanmaktadır. Söz konusu uygulamanın 
kullanım tabanını genişletmek, rekabete katkıda bulunmak ve uygulamanın işlevselliğini 
artırmak amacıyla karşılaştırılabilir nitelikte seçilmiş bazı ürünlerin masraf kalemlerinin banka 
bazında büyükten küçüğe doğru sıralanarak yayımlanmasına yönelik çalışmalar da çok yakın 
bir zamanda tamamlanmak üzeredir. 

 
Müşterilerin finansal ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olması, giderek daha 

karmaşık hale gelen finansal ürünleri daha kolay anlaması, müşterilere sunulan bilgilerin 
yeterince açıklayıcı, anlaşılabilir, tanınabilir ve karşılaştırılabilir olmasını teminen “Bankalar 
ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması 
Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır.  

 
Tüketicilerin şikayetleri için kolay erişebilecekleri, ücretsiz, adil, zamanında, etkin ve 

verimli şikayet başvuru ve çözümleme mekanizmalarını iyileştirmeye gayret ediyoruz. Bu 
çerçevede üyelerimiz ile bireysel müşterileri arasındaki uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve 
çözüme kavuşturulmasını teminen 1 Eylül 2007 tarihinde uygulanmasına başlanan Müşteri 
Şikayetleri Hakem Heyeti düzenlemesinde Heyet’in oluşumu, yetki, görev ve sorumlulukları 
ile başvuruya ilişkin usul ve esaslarda etkinliği arttırmak amacıyla değişiklikler yapılmıştır. 
Amacımız, müşteri şikayetlerini öncelikle ve hızlı şekilde ilgili bankada çözümlenmesi, 
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çözümden müşterinin tatmin olmaması halinde Birlik bünyesinde oluşturulan hakem 
heyetlerinde çözüme kavuşturulmasıdır.  

 
Bireysel kredilerde “sigorta” hem riske bağlı fiyatlama hem de krediyi kullandırma 

açısından önemli bir unsurdur. Bankalar mevcutta da müşterilerine sigortayı zorunlu olarak 
yaptırmamakta ancak kredilendirme kararında sigorta talep edilmesi hususuna dikkat 
etmektedirler. Bankaların sigorta yapılmayan kredileri riskli olarak değerlendirmesini ve 
fiyatlamasını farklılaştırmasını doğal karşılamak gerekir. Bankaların hangi sigorta 
kurumundan olursa olsun yapılan sigortayı kabul etmesi gerekir. Sigorta yaptırılmasının 
müşterinin tercihine bırakılması doğru bir yaklaşım ise bankaların da sigorta yapılmayan 
kredilerin fiyatını farklılaştırması veya talepleri geri çevirmesi de o kadar doğrudur. Diğer 
taraftan, müşterinin haberi olmadan sigorta yaptırılmasını da doğru bulmuyoruz. Finansal 
hizmetler, hızla değişen teknolojinin de etkisiyle çeşitlenmekte ve giderek karmaşık bir hal 
almaktadır. Finansal piyasaların hızlı gelişmesi ve hızlı yenilikler, düzenlenmemiş veya 
yetersiz düzenlenmiş alanlarda tüketicilerin sahtekârlık, suiistimal ve yolsuzluklarla 
karşılaşması riskini de artırabilir. Bu alanlarda da yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine 
inanıyoruz. 

 
Müşterilerin finansal ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olmasının gerekliliği 

aşikardır çünkü günümüzde giderek daha karmaşık hale gelen finansal ürünlerin anlaşılması 
kolay değildir. Önem kazanan bir husus da finansal farkındalığın artırılmasıdır. Finansal 
sektör müşterisi olmaya aday yaşlardan daha önce bilgilendirmenin yapılması önemli hale 
gelmiştir. Bu nedenle eğitimin erken yaşlarda başlaması konusunda ilgili tüm tarafların 
işbirliği yapması gereklidir. Aşırı ve yanlış borçlanma, sadece borçlu için değil, ekonomi ve 
toplum için de ciddi bir tehdittir. Bunda hem borç alanların hem de borç verenlerin 
sorumluluğu vardır.  

 
KOBİ müşterilerimizin eleştirilerinin bir bölümü krediler için teminat istenmesine 

ilişkindir. Kredi kararını ve fiyatını belirleyen temel faktörlerden bir tanesi işletmelerimizin mali 
yapıları ve borçlarının geri ödeme kapasiteleridir. Risklerin daha iyi yönetilebilmesi için borç 
almak isteyenlerin kredi değerliliklerini ve ödeme güçlerinin ölçülmesini sağlayacak mali 
yapıya ilişkin doğru bilgileri bankalar ile paylaşmalıdır. Kredilerin en önemli teminatı 
şirketlerin güçlü mali yapılarıdır. Riske dayalı fiyatlama günümüzde finansal kurumların 
yönetim anlayışını belirleyen ana konulardan bir tanesidir. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle kredi 
kullanan KOBİ sayısı 2 milyon düzeyindedir. KOBİ kredileri ise 221 milyar TL ile toplam 
kredilerin yüzde 25’ini oluşturmaktadır.  

 
Bu yılın ilk çeyrek verilerine göre, bankacılık sektörü yıllık bazda reel olarak yüzde 8 ile 

ekonomik faaliyetin üzerinde büyümüştür. Toplam aktiflerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 
yüzde 100’e yaklaştığını tahmin ediyoruz.  Finansal sağlamlık göstergeleri ve temel 
bankacılık büyüklükleri esas alındığında bankacılık sektörü büyümenin finansmanına sağlıklı 
bir şekilde destek olmaya devam etmiştir. Ekonomi yönetiminin vurgu yaptığı riskler başarıyla 
yönetilmiştir. Kaynak maliyetinin düşmeye devam etmesi yanında yeni kaynakların devreye 
sokulması, kredi hacminin büyümesi, ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesi ve operasyon 
maliyetinin sınırlandırılması sayesinde sermaye büyümesini destekleyecek bir kar hacmi 
yaratılabilmiştir. Özkaynak karlılığı yavaş da olsa gerilemiştir.  

 
Özkaynaklar 186 milyar TL, serbest özkaynaklar ise 146 milyar TL düzeyindedir. 

Sermaye yeterliliği oranı yüzde 17,4 ile finansal istikrarı ve aynı zamanda büyüme için gerekli 
kredi talebini destekleyecek seviyededir. Sermaye yeterliliğinin önemi, bilanço içinde risk 
ağırlıklı varlıkların payındaki artış dikkate alındığında daha iyi anlaşılmaktadır.  

 
Güçlü özkaynaklar risk düzeyinin artmasını desteklemiş, kar performansını da olumlu 

etkilemiştir. Risk ağırlıklı varlıkların çok önemli bir bölümü kredilerden oluşmaktadır. Krediler 
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840 milyar TL ile toplam aktiflerin üçte ikisi düzeyindedir. Kredilerin gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranı ise yüzde 58 düzeyindedir. Kredilerin yüzde 75’i TL cinsindendir. Bireysel krediler 
toplamın yüzde 34’ünü oluşturmaktadır. Aynı dönemde, yabancı para kredi büyümesi, uzun 
vadeli yatırım kredilerinden kaynaklanmıştır.  

 
Parasal sıkılaştırmanın göreli olarak gevşetilmesinin de etkisiyle son iki çeyrekte 

kredilerin artış hızında hızlanma vardır. Kredi kalitesi ise tahsili gecikmiş alacak oluşum 
hızındaki yavaşlama ve devam eden tahsilatlar sayesinde kontrollü bir seyir izlemiştir.  

 
Kredi mevduat oranı yüzde 100’ü aşmıştır. Bunda, kamunun borçlanma ihtiyacının 

banka bilançolarına oranının azalmasından dolayı aktif yapısındaki değişme yanında güçlü 
kaynak yapısının da katkısı vardır. Mevduat aktiflerin finansmanında yüzde 55 ile hala çok 
önemli bir kaynak olmaya devam etse de yurtdışından sağlanan fonlama ve son dönemde 
menkul kıymet ihraçlarında artış vardır. Bilanço büyümesini destekleyen bu gelişme kaynak 
çeşitliliğinin artmasına, kaynak maliyetinin düşmesine ve vade yapısının uzamasına da 
olumlu bir katkı yapmaktadır. 

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuklar,   
 
Makro dengeleri olumsuz etkilemeyecek düzeyde ekonomik büyümeyi destekleyici 

adımlar atılması sayesinde 2013 yılının ilk çeyreğinde yurtiçi talepte göreli bir canlanma 
görülmüştür. Cari açıkta zayıf küresel talebin etkisiyle yavaşlayan ihracat ve iç talepteki 
canlanma nedeniyle bir artış beklentisi söz konusu olsa da, emtia fiyatlarındaki düşüş 
eğilimin bu artışı sınırlandırması ve cari açığın yönetilebilir düzeyde kalması beklenmektedir.  

 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye ekonomisinin istikrar içinde ve potansiyel büyüme 

hızına yakın bir düzeyde büyümesinden yanadır. Ekonomik faaliyetin finansmanında kritik 
öneme sahip kredi hacminin büyütülmesine, finansal sektörün büyümesine ve 
derinleşmesine, finansal kurumların sermayelerinin güçlü olmasına özel bir önem 
atfedilmektedir. Bu çerçevede, büyümenin sürdürülmesinde kritik öneme sahip olan yüksek 
katma değer yaratan sektörler ile döviz kazandırıcı alanlara yapılacak yatırımların ve alt yapı 
projelerinin finansmanı sürdürülmeli ve bu tür finansman üzerindeki aracılık maliyeti 
düşürülmelidir. Risklerin daha iyi ölçülmesi ve yönetilmesini teminen finansal olmayan 
kuruluşların bilançolarının güçlenmesine ve şeffaf hale getirilmesine ve kayıt dışılığın 
azaltılmasına, piyasa mekanizmasının daha iyi işlemesine yönelik düzenleme ve 
uygulamalara hız verilmelidir.  

 
Değerli Üyelerimiz, 
 
Birliğimiz, 2012-2013 faaliyetleri süresince, sektörün hak ve menfaatlerini gözeterek, 

sektörün büyümesine, sağlıklı çalışmasına, bankacılık mesleğinin gelişmesine, haksız 
rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmaya gayret etmiştir.  

 
Bankacılık sistemini doğrudan ilgilendiren birçok konuda sizlerin temsilcileri ve diğer 

paydaşların katılımıyla oluşturulan ortak çalışma grupları faaliyet verimliliğinin artırılması 
amacıyla çalışmalarımıza destek olmuşlardır. Üyelerimize, paydaşlarımıza, 
meslektaşlarımıza ve Birliğimiz çalışanlarına teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, katılımınızdan dolayı şükranlarımızı 
sunuyorum. 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı  
Sayın Mukim Öztekin: 
 
Sayın Başbakan Yardımcım, Türkiye Bankalar Birliği’nin Sayın Başkanı ve Birliğin 

değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum, 
 
Bankalar Birliği 56. Olağan Genel Kurulunun ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkı 

yapacak sonuçlara yol açmasını, içtenlikle diliyorum. Göreve geldikten sonra, bankacılık 
sektörüne yönelik geliştirdiğimiz politika ve uygulamaların, üç temel amaca yönelik olduğunu 
ifade etmek isterim. 

 
Son bir yılda yaptığımız bütün düzenlemelerin temel amacı, öncelikle bankacılık 

sektörünün yapısını güçlendirmek olmuştur. İkinci önceliğimiz, bankacılık sektörünün 
etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve üçüncüsünü ise küresel finans kriziyle birlikte, önemi 
biraz daha artan ve finansal istikrarın bir parçası olduğu kabul edilen, finansal tüketiciyi 
korumaya yönelik adımlar atmak oluşturmuştur. Yani sektörü daha güçlü hale getirecek, 
daha etkin ve verimli çalışmasını teşvik edecek ve finansal istikrarın bir parçası olan, finansal 
tüketiciyi koruyacak politika ve uygulamaları, hayata geçirmek son bir yılda, BDDK’nın temel 
yaklaşımını oluşturmuştur.  

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar, 
 
Bilindiği gibi, Türkiye ekonomisi, 2008 yılında binde 6 oranında büyürken, 2009 yılında 

yüzde 4,8 oranında küçülmüştür. 2010 ve 2011 yıllarında ise, krizin etkisiyle ortaya çıkan bu 
yavaş büyüme döneminden, çok hızlı bir şekilde çıkılmış ve yeniden sağlıklı büyüme trendine 
dönülmüştür. 2012 yılında gerçekleşen yüzde 2,2 oranındaki büyüme, uzun dönemli büyüme 
hızının altında bir büyümedir. Ancak herkesi tatmin etmese de, bu büyüme performansını, 
Türkiye ekonomisinin sağlıklı büyüme trendine dönüşünün bir belirtisi olarak, kabul etmek 
gerekir.  

 
Nitekim, uluslararası derecelendirme kuruluşları da, bu gerçekten hareketle, son bir 

yılda notumuzu artırmışlar ve Türkiye’yi, yaklaşık çeyrek yüzyıldan sonra ilk kez, yatırım 
yapılabilir ülke statüsüne yükseltmişlerdir. Türkiye’nin, son yıllardaki ekonomik 
performansının arkasında, sağlanan istikrar ve güven ortamının yanında, güçlü bankacılık 
sisteminin olduğunu söylemek, sanırım yanlış olmaz. 2007 yılında baş gösteren ve hala 
etkisini sürdüren finansal krizden, bankacılık sektörü başarıyla çıkmamış olsaydı, 2010 ve 
2011 yıllarında hızlı kredi artışlarını sağlayamaz ve ekonominin yüksek performansını da 
destekleyemezdi.  

 
2012 yılı büyüme performansımızda kredilerin yavaşlamasının rolünü de kabul etmek 

gerekir. 2013 yılına ilişkin beklentimiz, ekonominin 2012 yılına göre daha yüksek bir oranda 
büyüyeceği şeklindedir. Kredi artışındaki hızın, kamuoyunda yüksek olarak algılanması ve 
kredi artışlarının 2011 yılındaki gibi daraltılabileceğine ilişkin beklentinin oluşması, 
kanaatimce kredi talebini önemli ölçüde öne çekmiş görünmektedir.  

 
2012 yılında BDDK olarak temel yaklaşımımız, Basel 2 düzenlemelerini, 1 Temmuz 

2012 tarihinde yürürlüğe koymak olmuştur. Bilindiği gibi Basel 2, sağlam ve etkin bir 
bankacılık sistemini oluşturma amacını taşıyan bir standartlar bütünüdür. Bankalarda etkin 
risk yönetimini ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini 
artırmak, düzenlemelerin temel amacını teşkil etmektedir. Küresel finansal kriz, düzenleme 
otoritelerini de etkilemiş, bu etki sonucu Basel 3 uzlaşısı Eylül 2010 tarihinde kabul edilmiştir. 
Krizin giderek yaygınlaşması ve derinleşmesi, bu kurallar bütününün, uygulamaya geçişi 
noktasında bir gecikme yaşanmasına yol açmış, Basel Komitesi’nin Ocak 2013 tarihinde 
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yaptığı toplantıda da, Basel 3’ün likidite düzenlemelerinin zamana yayılarak uygulanmasına 
karar verilmiştir.  

 
Basel 3, sermayenin kalitesine ilişkin yeni düzenlemeler içermekte olup, özel olarak 

çekirdek sermayenin (yani banka sahiplerinin koyduğu ödenmiş sermaye ve dağıtılmayan 
karlar gibi sağlam unsurların) miktarının artırılması hedeflenmektedir. Bizim bankacılık 
sektörümüzde, bu tür unsurlar, sermayenin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır. Bu da, 
bankalarımızın, Basel 3’ün getirdiği kriterlere uyma konusunda, zorluk çekmeyeceğini ortaya 
koymaktadır. 

 
Basel 3 düzenlemelerinin önemli unsurlarından biri, kaldıraç oranı ile ilgili 

düzenlemedir. Bu düzenlemeyle, bankalara ana sermayeyle ne kadarlık risk üstlenecekleri 
konusunda, yeni bir sınır getirilmiştir. Bankacılık sistemimizde, ortalama kaldıraç oranının 
yüzde 7 olması, Basel 3’ün getirdiği alt sınır olan yüzde 3’ün çok üzerinde bulunması, 
sektörümüzün bu düzenleme noktasında da, Basel 3 ile uyumlu olduğunu göstermektedir. 

 
Ülkemizde, hali hazırda bir aylık vade dilimi için hesaplanmakta olan likidite oranı, 

Basel 3 uzlaşısındaki likidite karşılama oranı ile büyük ölçüde uyumludur. Basel 3 kuralları, 
likidite karşılama oranı ile bankaların 30 gün gibi kısa bir sürede, oluşabilecek nakit çıkışlarını 
karşılayabilecek, likit varlıklara sahip olmasını istemektedir.  

 
BDDK’nın Basel 2 öncesinde uygulamaya koyduğu sınırlar, sektörün Basel 3’ün bu 

şartına, herhangi bir maliyet üstlenmeden, uyumlu hale gelmesine yol açmıştır. Yani, 
geçtiğimiz dönemde BDDK olarak yaptığımız uygulamalar, Türk bankacılık sisteminin, Basel 
3 uzlaşısına adaptasyonunu büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Son bir yılda da bu uygulamalara 
devam edilmiştir. Kurumumuz, Basel 3’e geçişe ilişkin ilk düzenleme taslağı olarak, 
özkaynaklara ilişkin yönetmelik değişiklik taslağını, 4 Şubat 2013 tarihinde kamuoyunun 
görüşüne açmıştır. Ayrıca Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin 
Yönetmelik Taslağı da 13 Şubat 2013 tarihi itibariyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

 
Bankaların, Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 

Taslağı da, Basel 3 kapsamında hazırlanan taslaklar arasındadır. Bu yönetmelikle, 
bankaların kaldıraç etkisiyle maruz kalabilecekleri muhtemel risklere karşı, konsolide ve 
konsolide olmayan bazda, yeterli sermaye bulundurmalarına ilişkin, usul ve esaslar 
düzenlenmektedir.  

 
Geçtiğimiz yıllarda, likidite yeterliliği konusunda Kurumumuz ve Merkez Bankası 

birlikteliğinde yürürlüğe konulan düzenlemeler, bankalarımızın likidite riski konusunda sağlam 
bir altyapı tesis etmelerini sağlamıştır. Basel 3 ile uyumlu likidite rasyosu hesaplamasına 
ilişkin mevzuat çalışmalarımız son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışmayı, kısa süre 
içerisinde sonuçlandırıp kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz.  

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar,  
 
BDDK, geride bıraktığımız son yılda, bankacılık sektörünün etkinliğini ve verimliliğini 

artırmaya yönelik uygulamalar geliştirirken, finansal sektörü bir bütün olarak olumlu 
etkileyecek adımları da atmıştır.  

 
Finansal sektörü etkileyebilecek en önemli yenilik, Basel 2 kapsamında reyting 

uygulamasıdır. Şirketlerin reyting notu almalarına yönelmeleri ve bu uygulamanın 
yaygınlaşması, bankaların bilanço riski analizlerini daha kolay yapmalarını sağlayacak, 
banka sermayelerinin karşılık ayırma yoluyla, verimsiz kullanımını da engelleyecektir.  
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Şirketlerin reyting almaları, kuşkusuz kayıt dışılığı önleyecek bir uygulamadır. İyi not 
alan şirketler, banka kredilerine daha kolay ve daha ucuz erişme imkanına sahip olmalarının 
yanı sıra, orta ve uzun vadede sermaye piyasasına da yönelme yoluna gidebileceklerdir. 
Şirketlerin finansman açısından yaklaşımlarının değişmesi ve sermaye piyasalarına 
yönelmesi, hiç kuşkusuz sermaye piyasasına katılımı artıracak, piyasayı genişlettiği gibi daha 
da derinleşmesine olanak sağlayacaktır.  

 
Reyting uygulamasının, bankacılık kesimine olduğu kadar, şirketler ve sermaye 

piyasalarına da olumlu etkisine bakarak, Bankalar Birliğinin bu konuda yapılan çalışmaları 
hızlı bir şekilde sonuçlandıracağına inanıyorum. 

 
Bilindiği gibi, piyasada ekonomik birimlerin etkinliğini artıran en önemli faktör rekabettir. 

Rekabetin artması, piyasanın daha etkin ve verimli çalışmasına yol açar. Bunun içindir ki 
göreve geldiğimizden beri, BDDK olarak sektöre, yeni ve güçlü aktörlerin girişi için gerekli 
hassasiyeti göstermekteyiz. Bu çerçevede, Eylül 2012 tarihinde Odeabank A.Ş’ye faaliyet 
izni verilmesinin ardından, 2012 yılının sonunda, dünyanın önemli bankalarından The Bank 
of Tokyo-Mitsubishi’nin Türkiye’de mevduat bankası kurmasına izin verilmiştir.  

 
İtalyan Intesa Sanpaolo’nun, Türkiye’de (300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası 

sermayeli), şube açmasına izin verilmesini de, yine piyasada rekabeti artırmak yönünde 
atılmış adımlar arasında zikretmemiz gerekir. Bunların yanı sıra,Credit Agricole’ün 
hisselerinin Standart Charter’a, Eurobank Tekfen A.Ş’nin hisselerinin, Burgan Bank A.Ş.’ye, 
Denizbank A.Ş.’nin hisselerinin Sberbank’a devredilmesine izin verilmesi de, yine, rekabeti 
artırıcı adımlar olarak görülmelidir. Öte yandan, yıllardır ihmal edilmiş banka dışı mali 
kurumların faaliyetlerinin, 2012 yılında bir kanunla yeniden düzenlenmesini de, finansal 
sektörün daha etkin çalışması açısından, önemli bir adım olarak vurgulamak gerekir.   

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar, 
 
Büyük ekonomik krizlerin, dünya literatürüne yeni kavramlar, yeni yaklaşımlar 

kazandırdığı bilinen bir gerçektir. 2008 krizi de, finansal tüketiciye bakışı değiştirmiş ve 
dikkatleri tüketici davranışına ve onun korunmasına yöneltmiştir. Bugün, uluslararası alanda, 
finansal tüketicinin korunması, finansal istikrar politikalarının ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir. Bu politikalar kapsamında, finansal tüketicinin korunması ve tüketiciye, finansal 
ürünlerin niteliği, taşıdığı riskler ve getirdiği yükümlülükler konusunda, net, açık ve yeterli bilgi 
sunulması ile şeffaflık, son derece önemlidir. Bu noktada, finansal tüketicinin korunması 
kapsamında, üç önemli çalışmaya kısaca değinmek istiyorum. Bunlardan biri, kredili mevduat 
hesabı (KMH), ikincisi Sözleşmeler Tebliği ve üçüncüsü de Hakem Heyeti Tebliği’dir. 1 
Kasım 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, kamuoyunda ek hesap olarak bilinen 
kredili mevduat hesabı ile ilgili düzenleme, 1 Mayıs 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Bu düzenleme ile bankaların kredi kullandırdıkları müşterilerine otomatik olarak kredili 
mevduat hesabı açma uygulamasına sınırlama getirilmektedir. Bankaların müşterilerine 
kredili mevduat hesabı açarken, müşterilerden imzalı ya da kanıtlanabilir bir talep alınması 
şart koşulmaktadır. 

 
Merkez Bankası da KMH faiz oranları için bir üst sınır uygulamasına geçmiştir. Buna 

göre, söz konusu hesaplarda uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranlarının, kredi kartı 
işlemlerinde uygulanacak, aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını geçmemesi 
kararlaştırılmıştır.  

 
Kurumumuzun katkılarıyla hazırlanıp TBB tarafından 14 Mayıs’ta yürürlüğe konulan 

Sözleşmeler Tebliği ile getirilen yenilikle, banka ürün veya hizmet için müşteriden tahsil 
edilecek faiz, ücret ve diğer masraflarının ve bunların tahsil yönteminin yer aldığı bir bilgi 
formu düzenleyerek müşteriye imzalatacaktır.  
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Bir başka husus ise, faiz ve ücretlerdeki değişikliklerin, müşterilere, 30 gün önceden 

bildirilmesi ve müşterilere vazgeçme hakkının tanınmasıdır. Ayrıca, 180 gün süreyle 
kullanılmayan kredi kartları, vadesiz mevduat ve özel cari hesaplar, hareketsiz hesap kabul 
edilmiş olup bankalara bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenlemelere uymayan 
bankalara idari yaptırımlar uygulanacaktır.   

 
Yürürlüğe konulan üçüncü düzenleme, aynı tarihte yürürlüğe konulan Müşteri 

Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği’dir. Bu tebliğle, daha önce Hakem Heyetinde temsil 
edilmeyen Kurumumuzdan iki personel, heyete dahil edilmiş ve böylece alınan kararlarda 
Kurumumuzun görüşlerinin tam olarak yansıtılması imkanı sağlanmıştır. Bu yeni düzenleme 
ile bankalar ve müşteriler arasında şikayete konu olan hususların, önemli bir kısmının 
çözüme kavuşturulması öngörülmektedir.  

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar, 
 
Son yıllarda bankacılık sektörü konusunda ülke olarak gösterdiğimiz başarı, bütün 

kesimlerden takdir görmektedir. Bankacılık sektörümüz, son 10 yılda yıllık bazda ortalama 
olarak, yüzde 10 civarında bir reel büyüme kaydetmiştir. Önümüzdeki 10 yıl süresince de 
böyle bir büyüme trendi izleyeceği tahmin edilmektedir. Bankacılık sektörüne ilişkin 
büyüklüklerin, bugünkü seviyesi ve ekonomimizin büyümesine ilişkin tahminler, bir araya 
getirildiği zaman, sektörümüzün geleceğine yönelik önemli bir gelişme potansiyelinin var 
olduğunu kolayca görebiliyoruz. Sektöre yönelik ciddi giriş taleplerinin olması da bu 
tespitimizi doğrulamaktadır. Bankacılık sektörünün, ülke ekonomisinin gelişimine, güçlü bir 
destek kaynağı olarak öne çıkmasını arzuluyoruz. Türev ürünler, şeffaflık, hesap verebilirlik 
ve inovasyon (yeni ürün sunumu) gibi, birçok konuda sistemin yeni tasarımlara ihtiyacı vardır. 
Kurum politikalarını, sorunların ortaya çıkışını engelleyecek ve çözüme kavuşturacak, bir 
vizyon üzerine tesis etmeyi hedefliyoruz. Bankacılık, kısa vadeli değil uzun vadeli bir iş olarak 
görülmeli ve sektörün sağlıklı büyümesi açısından da müşteri sadakatine önem verilmelidir 
diye düşünüyorum. 

 
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar, 
 
Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak temel yaklaşımımız, uluslararası prensiplere 

uygun olarak, bankacılık sektöründe tüketiciye sunulan ürünlerde şeffaflığın sağlanması 
olacaktır. Şeffaflık ilkesi kapsamında en önemli hususlardan birisi; fiyatların karşılaştırılabilir 
olmasıdır. Karşılaştırma açısından, ürünlerin belli standartlara kavuşturulması önem 
kazanmaktadır. “Bir hizmet için yalnızca bir fiyat” ilkesinin temel prensip olarak 
benimsenmesi gerekmektedir. Tüketicinin korunmasına ilişkin olarak BDDK, bu temel 
yaklaşımla hareket edecektir. Bu çerçevede, mevcut uygulamalar “tek hizmet için tek fiyat” 
ilkesiyle yeniden düzenlenecektir. Bu uygulamaların, hem tüketici şikayetlerinin giderilmesi 
ve hem de, sektörün itibarının korunması açısından, son derece önemli olacağı 
düşüncesindeyim.  

 
Bankacılık Sektörü, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek yolunda “müşteri sadakatini” 

merkeze alarak, 2008 küresel finansal krizin önemli nedenlerinden olan hakkaniyete 
uygunluk, şeffaflık, hesap verme ve etik değerlerdeki aşınmayı gidererek yoluna devam 
etmelidir.  

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Katılımcılar, 
 
Ülkemizin büyüyen ekonomisine Türk bankacılık sektörünün ve siz bankacılarımızın 

vermiş oldukları katkıları yürekten kutluyor, genel kurulun başarılı geçmesini diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.  
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Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan: 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin Çok Değerli Başkanı, Çok Değerli Hazine Müsteşarımız, 

BDDK Başkanımız, Merkez Bankası Başkanımız, TMSF Başkanımız, Bankalarımızın Çok 
Değerli Genel Müdürleri, Değerli Yöneticileri, Basınımızın Değerli Mensupları,  

 
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.  
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 56. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle beraberiz. Ben 

öncelikle bu Genel Kurulun sektörümüze, finans sistemimize, ekonomimize hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.  

 
Bankalar, finans sisteminin en önemli aktörleri ve finans sisteminin temel unsuru. 

Dolayısıyla sağlıklı işleyen bir bankacılık sistemi nasıl bir ülkenin gelişmesine, kalkınmasına 
katkı verirse, bunun lokomotifi olursa, bankacılık sisteminde çıkacak problemler, aksaklıklar 
da tüm ekonomiyi olumsuz etkileyecek potansiyele de sahiptir. Aslında şöyle bir bakacak 
olursak, 2007-2008’den sonra etkisini kuvvetle hissettiğimiz, 2009’da en derin noktasına 
ulaşan, şu anda hala safhalar halinde devam eden küresel krizin başlangıç noktasında da 
bankacılık sistemi vardır. Bankacılık sektörü, iyi düzenlenmediği zaman, düzenlemeler akılcı 
yapılmadığı zaman ve denetimde de yeterli ciddiyet, hassasiyet gösterilmediği zaman, nasıl 
dünya ekonomisini olumsuz etkileyebiliyor, bunu hep beraber yaşadık gördük.  

 
Değerli Konuklar, 
 
Bankalar Birliğimiz aslında ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir fonksiyon üstleniyor. 

Bankacılık sektörüyle ilgili bütün önemli gelişmeleri değerlendiren, bu gelişmeleri ilgili 
düzenleyici otoriterlerle paylaşan, öneriler geliştiren çok önemli bir fonksiyona sahip. 
Bankalar Birliği’nin kendi içinde yapmış olduğu hassas, tutarlı ve güvenirliği yüksek 
çalışmalar bizlere de ekonomi yönetimi olarak yön veriyor, yol gösteriyor. Bu titiz ve uyumlu 
çalışmalar için ben Türkiye Bankalar Birliği’nin değerli Başkanı Sayın Aydın’a ve tüm 
yöneticilerine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum.  

 
Bankalar Birliği ile Hükümetimiz arasında, düzenleyici tüm kuruluşlarımız arasında 

yoğun bir işbirliği var, sürekli bir temas var ve bunun neticesi tabii ki Türkiye’de biz pek çok 
düzenlemeyi, kararı zamanlıca makul ve sonuç getirici şekilde alabiliyoruz.  

 
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,  
 
Dünya ekonomisi oldukça zor dönemlerden geçiyor ve daha önce de söylediğim gibi, 

bu kriz henüz bitmiş değil. Sadece safhalar değiştirerek devam ediyor. Krizin ana temel 
konusu nedir diye şöyle bir baktığımızda; ülkelerin yüksek kamu borç stoklarını görüyoruz, 
ülkelerin finans sistemleriyle ilgili ciddi kırılganlıkları görüyoruz, zayıf bankaları görüyoruz, 
yapısal problemler görüyoruz, özellikle gelişmiş ülkelerde rekabet gücüyle alakalı ciddi 
yapısal problemler görüyoruz. Bunların çözümüyle alakalı ne yapıldı, ne yapılıyor diye 
sorduğumuzda, baktığımızda da maalesef elle tutulur, gözle görülür somut bir adım hala 
göremiyoruz.  

 
Bir yandan ekonomileri sözüm ona canlandırmak adına yapılan mali genişleme 

politikaları, yani ülkelerin bütçelerinden fazla açık vermeleri, o bütçe açığıyla, daha fazla 
harcanan parayla devletin para harcamasıyla canlandırma çabaları, bir yandan batmakta 
olan bankaların kurtarılması için harcanan kamu kaynakları ve ikisi birleştiği zaman çok 
büyük bir kamu borç stoku. Şu anda gelişmiş ülkelerin kamu borç stoku, İkinci Dünya 
Savaşının o vahim tablosundaki seviyelere neredeyse ulaşmış durumda. Bütün bu sorunların 
çözümü için, yani zayıf bankaların ve zayıf devletlerin nasıl kurtarılması gerekir diye, ne 
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yapılması gerekir diye baktığımızda da pek çok gelişmiş ülke şu anda çözümü para 
basmakta bulmuştur. Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Japon Merkez 
Bankası şimdiye kadar görülmeyen miktarda likiditeyi piyasalara sağlıyor. Bunu çok 
enteresan metotlarla da yapabiliyoruz. Örneğin, Amerikan Merkez Bankası kurduğu bir fonda 
bankaların batık alacaklarını üzerine alıyor. “Al sana parayı” diyor, “Sen git bilançonu düzelt, 
alacağını bana ver. Ben sonra bunun çaresine bakarım”. Bugün Japon Merkez Bankası artık 
borsadan hisse senedi almaya başlamış. Yani ekonomiyi nasıl canlandırırız, bu piyasaya 
sürdüğümüz parayla neyi nerede nasıl düzeltiriz diye çok ciddi bir çaba var. Ama görüyoruz 
ki bu çabaların çoğu arzu edilen sonuçları vermiyor. Sistemin temelindeki en önemli unsur ve 
kalkınmanın, büyümenin, istihdamın en önemli unsuru olan güven unsuru maalesef pek çok 
ülkede göz ardı ediliyor. Güven olmayınca tüketiciler harcama yapmakta çekiniyor. Güven 
olmayınca şirketler yatırım yapma konusunda tedirgin davranıyorlar. Güven olmayınca 
bankalar birbirine dahi kredi açmakta tereddüt ediyorlar. Merkez Bankalarının para 
politikalarına, yani böylesine yüksek miktarlarda karşılıksız basılmış paranın piyasaya 
sürülmesinin de etkisi bir türlü görülemiyor. Para politikalarının aktarım mekanizmalarında 
aksaklıklar, huzursuzluklar meydana geliyor.  

 
İşte böylesine bir tabloda hükümetler ne yapıyor diye baktığımızda da neredeyse son 

derece kaygılıyız. Aslında Merkez Bankalarının fonksiyonu piyasalara geçici rahatlık 
sağlamak, bir çöküşü geçici olarak önlemektir. İlelebet merkez bankalarının sırtında büyüyen 
bir ekonomi mümkün değildir, sürdürülemezdir. İşte bu fırsatı aslında hükümetlerin 
reformlarda kullanması lazım. Bu fırsatı hükümetlerin rekabet gücünü artırıcı, köklü sorunları 
çözücü adımları atmakta kullanması lazım. Fakat bunların hiçbirisi olmuyor. Geçen yıl 
Avrupa Merkez Bankası İtalya ve İspanya gibi ülkelerin çok yüksek faiz ödediği dönemde 
yeni bir politika açıkladı. Dedi ki; “Ben sınırsız müdahale ederim, ne gerekiyorsa yaparım”. 
Ne oldu? Faizler düştü, nasıl olsa bu ülkelerin batmasına Avrupa Merkez Bankası izin 
vermeyecek, dolayısıyla likidite sorunu olmadıktan sonra da bu ülkeler şöyle ya da böyle 
borçlarını herhalde öderler kanaati oluştu piyasada. Ama faizler bu kadar hızlı düşünce de bir 
rehavet başladı. Reform baskısı köklü çözüm için atılacak adımlarla alakalı baskı da önemli 
ölçüde ortadan kalktı. İşte o baskı ortadan kalkınca da özellikle son 4-5 aydır bakıyoruz ki 
pek çok önemli sorun yaşanıyor. Avrupa ekonomisinde köklü hiçbir tedbir alınmıyor, bir adım 
atılmıyor. Bu, tabii bizim için de oldukça kaygı verici bir tablo. Geçenlerde bir Avrupalı önemli 
bir yayın kuruluşunun kapağını hepiniz gördünüz. Kendi hükümetlerine, kendi hükümet 
başkanlarına uyurgezerler diyorlar. Bence bu, doğru bir tespit. Yani nereye gittiğini bilmeden 
bugünlük yolumuza devam ediyoruz. “Bugünü atlattım, gerisini sonra düşünürüm” 
yaklaşımları var maalesef. İşte bunun için çok çok dikkat etmemiz lazım.  

 
Şöyle bir Amerika Birleşik Devletleri’ne baktığımız zaman, oradaki tablo biraz daha 

farklı. Dünya dolara itibar ettiği sürece, ne kadar sen dolar basarsan bas ben bunu alır 
tutarım, rezerv olarak kullanırım dediği sürece bir sorun görünmüyor. Ama bu ne kadar 
devam eder? Onun da cevabını vermek zor. Bugün baktığımızda toparlanma sinyalleri 
Amerika’da bir miktar var, büyüme az da olsa var. Orada da önemli bir risk, Merkez 
Bankasının bundan sonra uygulayacağı politikalar. Para politikalarında normalleşme ne 
zaman başlar, ne hızda olur, bunlar önemli soru işaretleri. Piyasaya verilen likiditenin, bilanço 
genişlemesinin hızı yavaşlarsa, durursa, geriye dönerse, bunun dünya ekonomisi açısından 
sonuçları nedir, bunun tabii çok iyi analizini yapmak lazım. Bizim o Merkez Bankalarına, 
özellikle Amerika, Avrupa ve Japon Merkez Bankalarına tavsiyemiz ise, bu işi yapacaksanız 
mutlaka sıralı yapın, hep beraber yapmayın, birbirinizle konuşun ve zaman içerisinde bunu 
yayarak öngörülebilir bir şekilde bu adımı atın. Mutlaka takviminiz, planınız belli olsun, 
kimseyi şaşırtmayın, çünkü burada atacağınız yanlış bir adımın küresel ekonomi üzerinde 
tekrar öngörülemeyen ciddi sonuçları olabilir. Tabii eğer karar verme mekanizmaları düzgün 
çalışsa, yönetimle Kongre uyum içinde çalışsa, açıklanan politikalar gerçekten 
uygulanabiliyor olsa bizim kaygılarımız daha azalır. Avrupa’da bir yön birliği, bir karar birliği 
olsa, söylem birliği olsa bizim kaygılarımız azalır. Ama maalesef böyle bir tablo göremiyoruz.  
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Öte yandan Japonya’da şimdiye kadar pek de denenmemiş yeni bir çizgi izleniyor. 
Bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Denenmemiş olduğu için sonucu şöyle ya da 
böyle olur demek de çok zor. Umarız ki olumlu sonuç verir ama olumsuz sonuç verdiği 
takdirde yine dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde olacak ciddi bir rahatsızlığın küresel 
etkileri de mutlaka görülecektir.  

 
Biz hep diyoruz, ekonomi yönetiminde güven, güven, güven. Attığınız her adımı, 

uyguladığınız her politikayı güveni baz alarak mutlaka yapacaksınız. Öngörülebilirlik burada 
çok çok önemli. Planınız, programınız olacak, ileriye doğru bir perspektif vereceksiniz. Bakın, 
biz G-20 toplantılarında kendi ısrarımız üzerine dedik ki, “Gelişmiş ülkelerde mutlaka orta 
vadeli programlar açıklamalıdır ama bunlar kredibilitesi olan güvenilir programlar olmalıdır” 
dedik, bunu da sonuç bildirgelerine yazdırdık. Biz önerdik ama 20 ülke de bunu kabul etti. 
Fakat uygulamaya gelince işler değişti. Geçen yıl pek çok ülke hedef açıkladı, bütçe hedefleri 
açıkladı, şu şu alanlarda çalışacağım dedi, bir reform ajandası açıkladı. Ama geçtiğimiz 
Nisan ayında yaptığımız G-20 toplantısında baktık ki daha 6 ay önce açıkladıkları hedefler 
konusunda ciddi gevşeme var. Esnek olmalıyız diyorlar. “Peki” dedim, “Esneklik ne demek? 
Öngörülemez olmaz. Öngörülemez olup da güveni nasıl sağlayacağınız konusunda bu iş 
nasıl yürüyecek, bu çark nasıl dönecek? Biz pek açıkçası itimat edemiyoruz”. Böylesine 
yönsüz, sözüm ona esnek ama içinde ne yapacağını bilmeyen bir politika setinin büyük 
ekonomiler açısından son derece riskli olacağını düşünüyoruz.  

 
İşte böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla Türkiye olarak mutlaka her adımımızı dikkatli, 

bilerek ve kendimizi her türlü riskten koruyarak atmamız lazım. Olası her türlü senaryoya da 
hazır olmamız lazım. Bunu ben söylerken illa bir şeyler kötü gidecek anlamında 
söylemiyorum, kötü bir şeyler geliyor anlamında da söylemiyorum. Ama farklı senaryolara 
hep beraber hazır olmamız lazım devlet olarak, düzenleyici kurumlar olarak, bankacılık 
sistemimiz olarak ve olur da arzu etmediğimiz bir senaryo gerçekleşirse de bu nereden çıktı, 
ben bunu hesaba katmamıştım” demeyelim. İşte böyle bir ortamdayız.  

 
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,  
 
Türkiye’de biz son 10 yıllık dönemde gerçekten enteresan politikalar uyguladık. 2008 

öncesinde attığımız kararlı adımlar, bankacılık sistemimizi güçlendirmemiz, kamu mali 
yapımızı güçlendirmemiz, yine önemli alanlarda- sosyal güvenlik gibi, sağlık gibi- 
reformlarımızı tamamlamamız bizi bu küresel krizden önemli ölçüde korudu. Ama kriz 
döneminde de farklı politikalar izledik. 2009 yılında pek çok hükümetin harcama artırarak 
krizden çıkma politikası izlediği bir dönemde biz tam tersine 3 yıllık bir mali disiplin programı 
açıkladık. Kamu açıklarımızı nasıl basamak basamak aşağıya indireceğimizi, kamu borç 
stokumuzu nasıl basamak basamak aşağı indireceğimizi ortaya koyduk. 2012 sonu 
geldiğinde 2009’da açıkladığımızdan da daha öte hedefleri de çok şükür tutturduk.  

 
Dünyada özellikle son 6 aydır bir tartışma var. Mali disiplin mi, büyüme mi; hangisini 

tercih edelim tartışması. Biz bu tartışmayı son derece gereksiz ve suni görüyoruz. Mali 
disiplinle beraber büyümenin de olabileceğini Türkiye bütün dünya aleme ispat etmiş 
durumda. Mali disiplini eğer öngörülebilir bir şekilde ve güveni artırıcı şekilde kurgularsanız, 
özel sektöre geniş bir alan açıyorsunuz ve özel sektör yatırımıyla, üretimiyle, ihracatıyla 
büyümenin zaten öncülüğünü yapıyor. Büyüme deyince illa devletin harcadığı parayla 
büyüme değil, hatta çoğu zaman devlet yatırımlarıyla, devletin harcadığı parayla özel sektörü 
mukayese ettiğinizde, özel sektörün çok daha güçlü, çok daha verimli, etkin harcama ve 
yatırım yaptığını da unutmamamız lazım. Özel sektör parasını harcarken son kuruşuna kadar 
verimlilik odaklı ve dikkatli harcar. Dolayısıyla kamu ne kadar kendine çeki düzen veriyorsa, 
kamu ne kadar kendi asli görevini yerine getiriyorsa, özel sektöre de aslında hareket edeceği 
o kadar geniş bir alan açmış oluyor. Bu hem ekonomik aktivitede böyle, hem de finans 
piyasasında böyle. Biraz önceki grafiklerde gördük. Eskiden banka bilançolarımız kamu 
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kağıtlarının ağırlıklı olduğu bilançolardı, onun için kredi rakamları azdı. Bankalar için garantili, 
öngörülebilir bir araçtı Hazine bonosu almak. Hazinenin borçlanma ihtiyacı azaldıkça, 
kamunun borçlanma ihtiyacı azaldıkça banka bilançoları daha normal bir şekil almaya 
başladı ve bankalar asli görev olan kredi verme görevini daha iyi yerine getirmeye başladılar. 
İşte Türkiye bir yandan mali disiplini, bir yandan da güçlü büyümeyi aynı anda 
gerçekleştirmeyi başarmış ve bunu da dünya aleme ispat etmiş bir ülke oldu.  

 
2009 sonrasında da krizin o en derin olduğu dönemden sonra da yine özgün politikalar 

izledik. Yüksek büyüme oranlarını yakaladık. 2010-2011 gerçekten dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomileri arasına girdik. Fakat bir yandan da baktık ki cari açığımız 76 milyar 
doları buldu. Özellikle borç alıp içeride tüketmeye dayanan bir büyümenin sürdürülebilir 
olamayacağı çok açık. Kazanıp harcarsınız sorun yok ya da kredi alır yatırım yaparsanız 
sorun yok, hatta kredi alıp ev alırsanız sorun yok. Ama kredi çekip yurt dışına tatile 
gidiyorsanız, kredi çekip aslında hiç gücünüzün yetmeyeceği bir hayat stili, bir hayat tarzı 
yaşama çalışıyorsanız, işte orada biz “yok” diyoruz. Bu noktada mutlaka işi kontrollü 
götürmemiz gerekir diyoruz. Önce kazanacağız sonra harcayacağız, önce hak edeceğiz 
ondan sonra o hak ettiğimiz refah seviyesini Türkiye’de yaşayacağız. Aksini yapmaya çalışan 
ülkelerin ne hale düştüğünü hemen yanı başımızdaki komşulardan başlayıp dünyanın pek 
çok bölgesinde görüyorsunuz. İşte bunun içindir ki, 2012 yılı bizim için önemli bir yıl oldu, bir 
yeniden dengelenme yılı, iç tüketimin kontrol altına alındığı ama ihracatın da artmaya devam 
ettiği bir yıl. Cari açığımız milli gelire oranla yaklaşık 4 puan birden düştü. Şu anda 47 
milyarlarda, yani 76 milyardan 47 milyara düşmüş bir cari açık. Tabii ki bu büyümemizi biraz 
aşağı çekti ama tüm istikrar göstergeleri, tüm güven göstergeleri de tarihi iyi noktalara ulaştı. 
Kredi temerrüt takas primlerimiz tarihteki en düşük noktalarda seyrediyor. Türkiye’nin dış 
borçlanmasındaki risk primi tarihteki en düşük seviyelerde seyrediyor. Öte yandan bakıyoruz, 
bankalarımızın, reel sektör kuruluşlarımızın dış borçlanmalarına çok yüksek miktar, makul 
vade ve oldukça makul maliyetle dış borçlanma söz konusu. Bir zamanlar devletin 300 
milyon, 500 milyon, 1 milyar dolar gibi rakamlarda borçlandığı zaman önemli haber olduğu 
dönemlerden öyle bir döneme geldik ki bugün tek bir bankamız gidiyor, 1 milyar bir tahvil 
ihracı yapıyor ya da sendikasyon kredisi kullanıyor. Bakıyoruz işte gazetelerde küçük bir 
köşe, bazen hiç haber bile olmuyor. Çok normalleşti bunlar, sıradanlaştı. Bunlar tabii aslında 
çok olumlu gelişmeler, çok sevindirici gelişmeler. Yine dışarıda da Hazine’nin, devletin 
borçlanma ihtiyacı azaldıkça orada açılan alanı şimdi özel sektörümüz dolduruyor, hem de 
fazlasıyla dolduruyor.  

 
İşte 2012 yılında bizim not artışlarını da beraberinde getiren bu politikamız, şimdi artık 

çok daha sağlam bir zeminde ileriye doğru yürümemizi inşallah sağlayacak. Artık uluslararası 
kuruluşlar tarafından yatırım seviyesini almış, “yatırım derecesi (investment grade)” 
noktasında da belli bir noktaya ulaşmış ve bir bakıma mazeretlerin ortadan kalktığı bir 
Türkiye var. “Ben çok isterdim ama şu olsaydı, ben çok isterdim ama işte hala şurada şu var” 
denilecek konu artık pek kalmadı finans piyasaları açısından. Önümüzdeki dönemde de artık 
çok daha dengeli, sürdürülebilir bir büyümeye doğru hep beraber gidiyoruz. Büyüme 
oranlarımız bu yıl geçen yıla göre hayli yüksek olacak. 2014’te inşallah daha da yüksek 
oranlar bekliyoruz. Ama bu oranlar aynı zamanda dengeli, sürdürülebilir oranlar çünkü 1 yıl 
çok hızlı büyümüşsünüz, 2 yıl çok hızlı büyümüşsünüz, arkadan bir krizle karşı karşıya 
kalmışsınız, bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz. Bu çok tahrip edici bir tablo oluyor, şirketlerin, 
bankaların bilançosunda tahribat çok büyük oluyor. Ama öngörülebilir bir şekilde, kontrollü bir 
şekilde makul oranlarda büyüdüğünüz zaman, bu uzun vadede Türkiye’nin istikrarı ve güven 
ortamı açısından da uygun bir çerçeve oluşturuyor. 
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Değerli Konuklar,  
 
Türkiye’nin özellikle şu son 1 yıldır yapmış olduğu yapısal reformlar da son derece 

dikkat çekici. Son 1 yılda neler oldu Türkiye’de? Özellikle finans sektörümüzü de ilgilendiren 
konular bunlar. Bakın, bir Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi, Borçlar Kanunu yürürlüğe 
girdi. Bankacılık dışı finans sektörüyle alakalı, leasing-faktoring ve finans şirketleriyle alakalı 
yepyeni bir yasal düzenleme oluşturduk. Yepyeni bir Sermaye Piyasası Kanunu çıkarttık. 
Bunların hepsi son 1 yılda oldu. Bunlar finans sistemimiz için, ticari yapımız için çok temel 
taşlardır. Bu kanunların hepsi yeniden, sıfırdan yazıldı. Hem kendi tecrübelerimizle, hem de 
dünyadaki olumlu, olumsuz yaşanan tecrübelere dayanarak bunları gerçekleştirdik.  

 
Yeni Sermaye Piyasası Kanunumuzla beraber şimdi finans mahkemeleri kuruyoruz. Bu 

son derece önemli. Bir miktar Sermaye Piyasası Kanunu içerisine madde koyduk, bir miktar 
da en son Hazinemizin torba yasasına maddeler koyduk ve bankalar için, sigorta şirketleri 
için ve sermaye piyasası kuruluşları için ihtisas mahkemeleri kurulacak ki sorunlar hızlı 
çözülsün, öngörülebilir, güvenilir şekilde çözülsün. 

 
İstanbul Tahkim Merkezinin kurulmasıyla ilgili yasamızı Meclise gönderdik ve daha 

mahkemelere gelmeden önce hızlı çözüm üretecek bir mekanizmayı, özel sektörün 
yönetiminde ağırlıklı bir yapıyı bu şekilde kuruyoruz. Tabii burada bu yapının güvenilir bir 
şekilde kurulması ve iyi çalışması son derece önemli. Paydaşlarla ve yönetimde yer alan 
kuruluşlarımızla da bunun çok dikkatli şekilde oluşturulması gerekecek.  

 
Yine Sermaye Piyasası Kanunumuzla beraber Borsa İstanbul’u kurduk. Şimdi Vadeli 

İşlem ve Opsiyon Borsası (VOBAŞ) Borsa İstanbul’a katılıyor, birleşiyor. Borsa İstanbul 
uluslararası birliktelikler arayışında, stratejik ortaklıklar kurmaya çalışıyor.  

 
Finansal okur-yazarlık konusunda, finansal erişim konusunda çalışmalar başlattık. 

Halkımızın finans konusunda daha bilinçli olması için, SPK, Merkez Bankası, BDDK gibi 
kuruluşlarımız yoğun çaba göstermektedir. 

 
Yine son 1 yıl içerisinde bireysel emeklilik sistemimizi sıfırdan yeni bir yapıya 

kavuşturduk. 1 Ocak’tan itibaren başladı ve prim üretme miktarı, toplam sisteme katılan prim 
geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde bu yıl neredeyse 2 katına varan bir artış 
göstermektedir. 

 
Doğal Afet Sigortası Kanunumuzu yeniledik ve son 7 aylık dönemde deprem sigortası 

yaptırılan konut sayısı Türkiye’de 4 milyondan 5 milyon 200 bine çıktı. Dünyada en yüksek 
deprem sigortalı ülkelerden biri haline geldik. 

 
Meslek yatırımcılık sistemini başlattık. Bir bakıma tecrübesi olan, birikimi olan ve maddi 

gücü olan sermayedarlarımızla genç girişimcilerimizi buluşturan ve buna bir vergi desteği 
sağlayan mekanizmayı kurduk. Hazine Müsteşarlığımızın Fonların Fonu’na katılabileceği, 
ortak olabileceği yasal çerçeveyi hazırladık. Girişim sermayeciliğiyle alakalı kurulacak fonlara 
şimdi Hazine ortak olabilecek, sermaye koyabilecek ki bunlar yurt dışında daha etkili 
olabilsinler, özellikle dışarıdan ortak bulmada, sermaye bulmakta çok daha etkin olabilsinler 
diye. 

 
Bir yandan şöyle bir dünyaya bakıyoruz, bir yandan da sadece son 1 yılda Türkiye’de 

neler yaptık, yapısal anlamda neleri yürürlüğe soktuk diye baktığımızda, gerçekten hızlı bir 
çalışma söz konusu ve hukuki altyapı açısından bu yılı, 2012-2013 yıllarını biz gerçekten çok 
faydalı şekilde değerlendirmiş olduk. 
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Şimdi üzerinde çalıştığımız yeni bir düzenleme ödeme sistemleriyle alakalı. Bankacılık 
dışı ödeme kuruluşlarının bir düzenlemeye ve denetlemeye tabi olmasını istiyoruz. Yine 
internet üzerinden yapılacak tüm transferlerin, ödemelerin bir düzenleme ve denetleme 
içinde olmasını istiyoruz. Cep telefonu gibi, yani bankacılık sistemini bir bakıma by-pass 
eden her türlü para transferini bir düzenleme çerçevesi içerisine koyacağız. Bununla ilgili de 
yetkileri ağırlıklı olarak BDDK’ya veriyoruz yeni yasamızda, bazı durumlarda Merkez 
Bankası’ndan görüş alarak BDDK hareket ediyor. Ama hızla genişleyeceğini düşündüğümüz 
bir alanda artık bir hukuki boşluğun olmasını arzu etmiyoruz.  

 
İnternet üzerinde para üretiliyor artık biliyorsunuz. Birileri elektronik para basıyor, birileri 

itibar edip bu paraları alıyor, alışverişte kullanıyor. Bunların kuru oluşuyor, günlük, anlık 
alındığı satıldığı döviz piyasaları oluşuyor. Böyle bir ortamdayız. Dolayısıyla çok dikkat 
etmemiz lazım ve oralardan gelecek yeni risklere karşı da şimdiden hazırlıklı olmamız lazım.  

 
Bir başka önemli alan; finansal hizmetler alan tüketicilerin korunması. Bu özellikle  

G-20 çerçevesinde çalışılan bir konu. G-20’nin bir gündem maddesi ve finansal istikrar 
açısından ne yapılmalı, hangi alanlarda çalışmalıyız dendiğinde de G-20’de önemli bir başlık. 
Bununla ilgili bazı ülkelerde özel birimler oluşturuldu, farklı kurumlar, kurullar oluşturuldu. Pek 
çok ülkede düzenlemeler yapıldı, yapılıyor. Çünkü tüketici iyi korunmadığı zaman, tüketicinin 
kendi mali yapısı bozulduğu zaman, o da ülkenin ekonomisine çok çok olumsuz etkide 
bulunuyor. İşte bunun içindir ki yeni Tüketiciyi Koruma Yasamıza finansal hizmetlerden 
yararlanan tüketicilerle alakalı bir bölüm de koyduk ve burada bazı alanlarda yeni 
düzenlemeler geliyor. Örneğin, bunlardan bir tanesi; standartlaştırılmış basit bir kredi kartı. 
Yani hiçbir ilave hizmeti olmayan, puan, mil, bonus, hiçbir şey kazandırmayan düz, basit bir 
kredi kartı. Ama aynı zamanda da aylık aidatı ya da sabit bir masrafı olmayan bir kredi kartı. 
Bu, önemli düzenlemelerden bir tanesi. Yine bankaların uygulayacağı hizmet ve komisyon 
ücretleriyle alakalı BDDK’nın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görüşünü alarak sınırlar 
koyabilmesi. Aslında bunu biz gerçekten hiç arzu etmezdik, keşke böyle bir şey yapmak 
zorunda hiç kalmasaydık. Aslında bankacılık sektörümüzün şöyle bir geneline baktığımızda 
da çok olağanüstü bir tablo görmüyoruz. Ama öyle örnekler oluşuyor, öyle aşırı uygulamalar 
oluştu ki, burada bir düzenleme ihtiyacı oluştu. Bunlar tabii çok dikkatli yapılmalı, bunlar 
yapılırken bankacılık sistemimizin, bilançoların genel yapısına zarar verici boyutlara 
ulaşmamalı. Sektör içindeki aşırılıkları belki şöyle sınırlayıcı, rötuşlayıcı bir anlayışla 
yaklaşılmalı. Bununla ilgili kanunu dünkü Bakanlar Kurulumuzda konuştuk. Bazı rötuşlar, 
düzeltmeler, redaksiyonlar gerekmekte. Onlar da tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne sevk edilecek ve yasama sürecine girilecek. Ben burada özellikle şunu ifade 
etmek istiyorum ki; bankacılık sektörümüz dünyada artık parmakla gösterilen başarı örneği 
haline gelmiş bir sektör. Burada çok açık olmamız lazım. Bankacılık sektörünü bir popülizm 
alanı haline getirmememiz lazım. Dünyada maalesef öyle bir rüzgar var. Bazı ülkelerde 
bakıyoruz “işte bu krizin sebebi bankalar, bunu bankalara ödetelim. Ne yapalım? Finansal 
işlemler vergisi getirelim, bütün bankalar yaptığı her işlemden vergi ödesin”. Kimi buna Tobin 
Vergisi diyor, kimisi başka isimler takıyor. Krizin bedelini yine bankalara ödetelim. İyi de, 
bankalar bu ilave vergiyi sanki kendi üzerinde mi tutacak? Bir şekilde ya tüketiciye, ya 
sanayiciye, kredi kullanan kesimlere bunun önemli bir kısmını yansıtacak. Ama ben tüketiciye 
vergi getiriyorum demek pek çok ülkede ciddi sıkıntı. Sanayiciye vergi getiriyorum demek 
büyük sıkıntı. Ne yapalım, bankalara vergi getiriyorum deyip bunun fazla itirazı olmaz. 
“Bankalar alsın ilave maliyeti üreticiden, tüketiciden, böylece kendimi kurtarayım, kendimi 
sıyırayım”. Pek çok Avrupa ülkesinde ve finansal hizmetlerle alakalı, finansal işlemlerle 
alakalı vergi isteyen ülkelerde maalesef tablo bu, tipik popülizm. “Bu bankacılar çok maaş 
alıyor. Bunlara sınırlama getirelim”. Şimdi işverenle çalışan, sermayedarla çalışan oturup 
anlaşıyorsa, hele hele başarıya dayalı bir ödeme sistemi, bir maaş sistemi kurgulandıysa, 
buna siz müdahale etmişsiniz, etmemişsiniz, orada 3 tane, 5 tane, 10 tane, 50 tane kişinin 
aldığı maaşla ne o banka ihya olur, ne de batar. Ama yine tipik popülizm. Bunu 
söylediğinizde geniş kitleler, “çok doğru, yapılmalı” diyebiliyor.  
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Biz başka alanlarda popülizm biliyorduk ama şimdi bankacılıktaki popülizm yeni bir 
hastalık. Türkiye’ye de inşallah bulaşmaz diye ümit ediyoruz. Gerçekçi olacağız, makul 
olacağız, asla aldatan olmayacağız, aldanan da olmayacağız. Devletin asli vazifesi 
ekonomide doğru düzenlemeleri yapmaktır. Hele hele bankacılık gibi önemli bir sektörde 
makul düzenleme çerçevesini oluşturmaktır. Kuralları tamamen kaldırdığınızda serbest 
piyasa dediğinizde orada kaos oluşur, haksızlıklar oluşur, aşırılıklar olur. Aşırı düzenleme 
yaptığınızda da, bu sefer sektörle alakalı pek çok yan hastalık meydana gelir, sıkıntı 
meydana gelir. Dolayısıyla gerekli asgari düzenleme ama mümkün olduğunca rekabetin iyi 
işlediği bir piyasa, bizim arzumuz, görmek istediğimiz tablo bu. Ama bazı zamanlar ölçü 
kaçıyor. İşte geçen hafta Merkez Bankamızın atmak zorunda kaldığı adım. Diyorduk ya bu 
ticari kredi faizleri niye bu kadar yüksek? Ortalama bakıyoruz, tüketici kredilerinden yüksek, 
bu makul değil, yani tüketici kredileri normalde ticari kredilere göre daha maliyetli olması 
lazım, biri toptan alışveriş, birisi perakende. Biriyle tek tek uğraşıyorsunuz, öbürüyle daha 
toplu iş. Sonra baktık ki orada bir alan var, adına borçlu cari hesap mı dersiniz ya da kısa 
vadeli işte hesap, banka hesabı eksiye döndüğünde kısa süreli böyle eksi çalışabiliyor, 
bununla ilgili Merkez Bankamız adım atmak zorunda kaldı. Aylık yüzde 5, yüzde 6, yüzde 7 
aylık faizler söz konusu olmaya başlamıştı. Tüm bankalarda değil ama bazı bankalarımızda 
olmuş bunlar. Şimdi aylık yüzde 5-6 olduğu zaman, rakam da aşağı yukarı 10 milyar Türk 
lirası civarına ulaşmış durumda. Ortalamayı yukarı çekiyor. Bir de tabii gerçekten sıkışmış, 
olur ya hani eksiye düşmüş hesabı, mutlaka ölçülü olmak zorundayız, ölçüyü kaçırdığımız 
zaman da gelip birileri bir şey yapması gerekiyor, “olmaz” demesi gerekiyor. Keşke bunu 
yapmak zorunda kalmasak, keşke piyasa dengelerimiz, keşke bankacılık sistemimiz kendi 
içerisinde bunları yönetse ama her zaman mümkün olmayabiliyor. Şimdi dediğim gibi, bu 
önümüzdeki dönemde Bankalar Birliği’mizle, tek tek bankalarımızla hep yine istişare içinde 
olacağız. Bakın bu Tüketiciyi Koruma Yasasıyla alakalı Bankalar Birliği’yle Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığımızda Hüseyin Bey kaç kere okuduk, benim bildiğim en az 4-5 defa. Ben kendim 3 
defa oturdum. Gümrük ve Ticaret Bakanımızla, Bankalar Birliği, BDDK ile kendim üç defa 
oturdum. Benim haricimde ayrıca Hüseyin Beyler, Mukim Beyler belki üç-dört defa daha 
oturdu. Ne kadar bir çaba var görüyorsunuz, yani tekrar konuşalım, bir daha bakalım, aman 
yanlış bir şey çıkmasın, aman zarar verici bir adım atmayalım, aman problemler de var, bunu 
da inkar edemeyiz.  

 
Burada şu anlayışın olmaması gerekiyor- bütün genel müdürlerimiz şimdi burada- “Bu 

müşteri benim avucuma düştü. Ben bunun üzerinden şimdi ilave ne para kazanırım” gibi bir 
yaklaşım olmaması gerekiyor. Müşterilerimize adil olmamız gerekiyor. Yani “nasılsa onun 
alternatifi yok. Ben bunu bağladım, ipini de tuttum, şimdi bunun üzerinden nasıl daha fazla 
para kazanabilirim” diye bir anlayışın asla olmaması gerekiyor. Bunun örnekleri olduğu için 
söylüyorum ve bunu bütün bankalarımız yapıyor diye de söylemiyorum. Buradan tekrar 
ediyorum, yanlış anlama olmasın. Bu konularda çok hassas, çok dikkat eden, müşteriyi 
korumayı her şeyin üzerinde tutan çok bankamız var. Zaten uzun vadede baktığımızda o 
bankalar başarılı oluyor. Yani elindeki müşteriye eziyet eden bir bankanın uzun süre başarılı 
olması çok zor. Bu kulaktan kulağa yayılıyor. Çünkü önemli olan bu işte önce müşteriyi 
kazanmak, önce müşteriyi kazan, sonra arkadan para kazanmak geliyor. İşte bu konularda 
da çok dikkat etmemiz gerekiyor.  

 
Şimdi sektörün karlılığı tartışılıyor. Bakın 1 trilyon 400 milyarlık bir bilanço büyüklüğüne 

sahip bir sektörden bahsediyoruz, 1 trilyon 400 milyar. Bağlanan sermayeyi şöyle bir hesap 
edin ve bağlanan sermayeyle beraber diğer sektörle mukayese edildiğinde karlılığa bakın. Bir 
de bu karlılıkta da dönemsellikleri asla unutmayın. Yani olur Hazine faizlerinin düştüğü bir 
dönemi yakalarsınız, o dönemde bir defalık yüksek bir kar ortaya çıkabilir. Bunu diğer 
dönemlere sirayet ettirmemek lazım, öyle düşünmemek lazım. Tabii bunun da iletişimini 
bankalarımızın iyi yapması lazım. Şu da önemli ki, bu karların ağırlıklı bir bölümü biliyorsunuz 
sermayeye ekleniyor. Eklenmese ne olacak? Bir süre sonra diyecek BDDK; “Senin bilançon 
büyüdü, sermayen az kaldı. Kardeşim bir yerden bul sermaye koy”. Ama BDDK artık ne 
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yapıyor? “Baştan proaktif bir şekilde kazandığının önemli bir kısmını içeride tut ki” diyor, “bak 
büyüyorsun, işte bilançon da büyüyor, yarın dışarıdan sağdan-soldan, ortaklardan, 
patronlardan sermaye isteyeceğine karını tut, kimseye ilave sermaye diye başvurmak 
zorunda kalma” diyor BDDK. Bu, çok doğru bir yaklaşımdır.  

 
Şimdi dünyada artık parmakla gösterilen ve Türkiye’nin istikrarını, ekonomik istikrarını 

temel direklerinden birisi olan bankacılık sektörümüzde algı olarak hırpalamamamız 
gerekiyor. Türkiye şu anda eğer kendini farklılaştırdıysa, Türkiye bu ekonomik krizde sağlam 
bir şekilde ayakta duruyorsa, bunun iki temel direği vardır: birisi sağlam kamu maliye yapısı, 
birisi de sağlam bankacılık sektörüdür. Sağlam bankacılık sektörünü her gün yıpratmak, her 
gün bir başka popülizm vesilesiyle sektöre haksız bir şekilde yaklaşmak, tabii ki kendi 
istikrarımıza da zarar verebilir. Ama Allah’tan herkes biliyor ki, her şey konuşulur edilir, 
söylenen söylenir ama nihayetinde Türkiye’de doğru şeyler yapılır. Bu konuda da çok iyi bir 
güven oluşturduk çok şükür. Bu günlük söylemler, günlük o gürültü bir yana, işinizi bir yana, 
işte özünde de biliyor ki herkes bu işin doğrusu yapılıyor. Karar verme noktasında bu 
Hükümet doğru kararlar alıyor. Şimdiye kadar hiçbir konuda popülizme sapmadığı gibi 
bankacılık konusunda asla popülizm yapmaz. İşte bu dengeyi iyi tutturmamız gerekiyor. 
Bunlar zor dengeler. Çünkü siyasette popülizm çok kolaydır, yokuş aşağıdır yani hemen 
kayıp gidersiniz, fazla da efor harcamazsınız. Doğru yapmak hep yokuş yukarı gitmektir, zoru 
yapmaktır. Ama biz hep bunu yaptık çok şükür bugüne kadar. Sadece bankacılıkta değil pek 
çok alanda yaptık. Israrla, inatla doğruları yaptığımızda da işte sonuçlar çok şükür iyi oluyor. 
Herkes de bunu görüyor. 

 
Geçen yıl yüzde 2,2 büyümemiz vardı. Aralık-Aralık istihdam artışı Türkiye’de 1 milyon 

88 bin Aralık 2011’den Aralık 2012’ye. Türkiye’de yüzde 2,2 büyüyüp de bu kadar çok 
istihdam oluşan bir yıl yok, Türkiye’nin tarihinde yok. Başka ülkeler de hayretle bakıyor bu 
nasıl oluyor diye. Bu güvenle oluyor çünkü herkes biliyor ki bu yüzde 2,2 büyüme, böyle bir 
kriz sonucunda ya da elimizde olmayan, mecburen karşı karşıya kaldığımız bir tablo değil. 
Tam tersine kontrollü, açıklanmış, basamak basamak oluşturulmuş bir politikanın sonucunda 
ve herkes de biliyor ki bu dengeleme yılı ama daha sonraki yıllarda daha makul rakamlar 
göreceğiz. Dolayısıyla özel sektörümüz korkmadan eleman almaya devam ediyor. İşin püf 
noktası bu. Güven olduğunda bugünkü büyüme rakamı önemli değil, ileriye doğru ne 
bekliyorsunuz, ileriye doğru ülkenin genel tablosu ne olacak. İşte bunu sağladığınızda, bunun 
ortamını oluşturduğunuzda her şey çok çok kolaylaşıyor.  

 
Değerli Konuklar, Değerli Katılımcılar,  
 
Ben tekrar Bankalar Birliğimize teşekkür etmek istiyorum bu verimli, olumlu çalışma 

kültürü sebebiyle. Biliyorsunuz bankalarımız içerisinde sermayeleri farklı yerlerden gelen 
bankalar var. Asla bir ayrım gözetmiyoruz. Bazen BDDK raporlarında ayırıyor işte şöyle 
bankalar, işte uluslararası sermayeli bankalar diye. Onu da belirtmeyelim arkadaşlar, bu çok 
doğru değil, yani Hükümet olarak da anlayışımıza ters. Biz 2003’te çıkarttığımız bir yasayla 
Türkiye’de kurulduktan sonra bütün şirketlerimiz artık Türkiye Cumhuriyeti’nin şirketidir dedik. 
Bizim kanunlarımıza tabi şirketlerse, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulduysa, ortağı 
kim olursa olsun bu şirket, bu kuruluş Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur, isterse ortakları 
yüzde 100 uluslararası olsun. Dolayısıyla Bankalar Birliği’mizin bu dengeyi de iyi kurduğunu 
ben düşünüyorum. Yani hangi sermaye yapısına sahip olursa olsun iyi bir nitelik var. Üstelik 
son yıllarda özellikle Katılım Bankaları Birliği ile Bankalar Birliği’miz de çok güzel bir ortak 
çalışma götürüyoruz, geliştiriyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz. Hatta geçenlerde “biz 
birleşsek mi?” gibi bir fikirle Bankalar Birliği tarafından bir öneri geldi. Dedim, “O da çok doğru 
olmayabilir”. Çünkü Katılım Bankaları Birliğimizin de kendine has bir çizgisi var. Özellikle o 
bankalarla çalışan müşteri kitlesinin bazı hassasiyetleri var, zaten o farklılıklar sebebiyle 
oraları tercih ediyorlar. Biz bu iki Birliği birleştirirsek o farklılıklar kaynar gider. Dolayısıyla çok 
yakın çalışın, iç içe çalışın ama ayrı, özgün kurumsal kimliğinizi koruyun. Yine, bazı 
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bankalarımızdan katılım bankacılığı penceresi açabilir miyiz gibi talepler geldi. Buna da 
kesinlikle hayır diyoruz. Türkiye’de katılım bankacılığı yapmak isteyen bankalarımız hemen 
bir kuruluş, yeni bir kuruluş kurabilir, sıfırdan bir katılım bankası kurabilir. Bunun lisanslarını 
vermeye de hazırız yeter ki kriterler, şartlar oluşsun. Daha çok katılım bankası Türkiye’de 
istiyoruz. Belki bazı büyük bankalarımız yanında isteyebilir. Zaten kamu bankalarımız 
çalışmaya başladı biliyorsunuz, Türkiye Halk Bankası A.Ş., arkadan Ziraat Bankası A.Ş., 
arkadan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., böyle bir sıralama koyduk. Ama özel 
bankalarımızdan “Ben ayrıca bir iştirak, ayrıca bir katılım bankası kurmak istiyorum” diyen 
varsa, şartları da yerine getirdikleri sürece bunun da önü açık. Ama “Ben mevcut sistem 
içerisinde pencere açayım, bilançosunu ayrı tutayım” yok, yani şubesi, kasası, muhasebesi, 
her şeyi ayrı olacak, birbirine karışmayacak. Oradaki prensibimiz o.  

 
Söylediğim gibi; katılım bankalarımızın da sayısının artmasını istiyoruz, ticari 

bankalarımızın da sayısının artmasını istiyoruz. Biliyorsunuz bizim 2010 yılına kadar, aşağı 
yukarı 2010’a kadar yeni lisans vermedik. O bilinçli bir politikaydı. Mevcut bankacılık 
sistemimizde zaten arayış içerisinde olan bankalar vardı. Onlar o arayışlarını tamamladılar, 
yeni sahiplerini buldular, ortaklıklarını kurdular. Artık o arayışlar önemli ölçüde tamamlandı. 
Dolayısıyla mevcut bankaların ortaklık yapısı nihai bir şekle kavuştuktan sonra alınan 
stratejik bir kararla- ki bunu BDDK, Hazine, TMSF ve Merkez Bankası beraberce çalıştık- 
ileride nasıl bir bankacılık sektörü görmek istiyoruz, bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra 
nasıl diye, onun için bugünden neler yapmalıyız diye çalışmaların sonucunda mutlaka dedik 
ki yeni girişler ve yeni lisanslar, bunun önünü açtık. Biraz önce Mukim Bey isimlerini de 
vererek yeni lisans alan bankalardan sizlere bahsetti. Ama kriterleri çok önemsiyoruz; yani 
sermaye yeterliliği, sahiplerindeki bu "fit and proper” dediğimiz kriterler çok çok önemli. Yani 
her param var diyen Türkiye’de bankacılık yapamaz. Kendini önce ispat etmiş olması lazım, 
bankacılığı bilmesi lazım, tertemiz bir itibar ve geçmişe sahip olması lazım. Tabii ki ondan 
sonra da yeterli sermayeyi koyması lazım. Aksi halde dünyada para çok. Bankacılıkta 1 lira 
sermaye koyuyorsun, icabında 10 liralık iş yapıyorsunuz. “1 liralık sermayeyi sen koy, 10 
lirayı benim vatandaşımdan topla, ondan sonra bir gün ortadan kaybol“ öyle yok. Dolayısıyla 
çok dikkat edeceğiz. Ölçülü gideceğiz, basamak basamak ve sağlam adımlarla bankacılık 
sektörümüzü inşallah hep beraber geliştireceğiz.  

 
Genel Kurulun ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum ve tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.  
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Açıklamalarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki 
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Özet 
 
Çalışmanın amacı, beş bankaya ve bir katılım bankasına ait kurumsal yönetim derecelendirme 

notu açıklamalarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışmada olay 
çalışması yönteminden yararlanılmıştır. Bu çerçevede, 2011 yılında yapılan kurumsal yönetim 
derecelendirme notu açıklamaları olay günleri olarak belirlenmiş ve buna bağlı olarak olay gününün 
beş gün öncesi ve beş gün sonrası dikkate alınarak olay penceresi oluşturulmuştur. Analiz sonuçları, 
kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının hisse senedi getirileri üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olmadığını göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Etkin Piyasalar Hipotezi, Olay Çalışması, Kurumsal Yönetim.  
JEL Sınıflaması: G14, G34 
 

Investigating the Impact of Corporate Governance Rating 
Announcements on Stock Returns 

 
Abstract 
 
Aim of this study is to investigate the impact of corporate governance rating announcements on 

stock returns of five banks and one participation bank. Event study method is employed in the study. 
In this manner, corporate governance ratings announcements made in 2011 are determined as event 
days and event window is constructed by establishing five days before and after the event day. 
Analysis results suggest that corporate governance rating announcements do not have a significant 
impact on stock returns.  

 
Keywords: Efficent Market Hypothsis, Event Study, Corporate Governance. 
JEL Classification: G14, G34 

 
1. Giriş 
 
Kurumsal yönetim, firmaların yönetilmesini ve kontrol edilmesini sağlayan bir sistemdir. 

Bu çerçevede kurumsal yönetim, firmanın paydaşları arasındaki ilişkileri kapsamaktadır (Van 
Horne ve Wachowicz, 2008, s.8). Kurumsal yönetime duyulan ihtiyaç firma paydaşları 
arasındaki çıkar çatışmalarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu çıkar çatışmalarının iki 
nedeni bulunmaktadır. Birincisi, firma paydaşları farklı amaçlara ve tercihlere sahiptir. İkincisi, 
paydaşlarının birbirlerinin amaçları ve tercihleri ile ilgili olarak önemli bilgi eksiklikleri 
bulunmaktadır (Gillan ve Starks, 2003, s.1). Diğer yandan, kurumsal yönetim, firmaya 
finansman sağlayan kesimlerin yatırımlarından getiri elde etmelerini sağlayan bir araç olarak 
tanımlanmaktadır (Shleifer ve Vishny, 1997, s.737). Kurumsal yönetimin, adillik, sorumluluk, 
şeffaflık ve hesap verilebilirlik olmak üzere küresel bazda kabul gören dört temel prensibi 
bulunmaktadır. Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranma 
zorunluluğunu ifade etmektedir. Sorumluluk ilkesine göre şirketler, hissedarları için değer 
yaratırken kanun ve düzenlemelere uygun faaliyet göstermelidir. Şeffaflık ilkesi, şirketin 
                                                                                                                                                         
∗  Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. 
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kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını ifade etmektedir. Hesap 
verilebilirlik ilkesi ise, yönetim kurulunun üst düzey yöneticilerin performanslarını bağımsız bir 
biçimde izlemesini ve üst yönetimin hissedarlara hesap verebilir durumda olmasını 
öngörmektedir (Elitaş, Yıldız, Karakoç ve Özdemir, 2012, s.6-8).  

 
Kurumsal yönetim, firmaların paydaşları ile ilişkilerini yöneterek nihai olarak firmaların 

performanslarını ve değerlerini de etkilemesi beklenen bir değişken olarak ortaya 
çıkmaktadır. İyi yönetilen bir firmada fonların daha verimli kullanılması ve bunun sonucunda 
ilave değer yaratılması beklenmektedir. Kurumsal yönetimin firma performansını üç temel 
alanda etkileme potansiyeline sahip olduğu düşünülmektedir. Birincisi, aktif karlılığı veya 
özsermaye karlılığı ile ölçülen faaliyetlerin performansıdır. İkincisi, Tobin Q oranı ile ölçülen 
piyasa performansıdır. Üçüncüsü, hisse senedi getirileridir. Aslında hisse senedi getirilerinin 
kurumsal yönetimden dolaylı biçimde etkilenmesi beklenmektedir. Etkin piyasa koşullarında, 
daha iyi yönetilmenin firmanın performansına ve gelecekteki nakit akışlarına sağlayacağı 
katkının hisse senedi fiyatlarına yansıyacağı düşünülmektedir (Love, 2011, s.45-46). Ayrıca, 
zayıf bir kurumsal yönetimin daha yüksek tutarda vekalet maliyetlerine neden olacağı ileri 
sürülmektedir. Artan vekalet maliyetleri ise hisse senedi getirilerine olumsuz biçimde 
yansıyacaktır (Gompers, Ishii ve Metrick, 2003, s.110).  

 
Kurumsal yönetimin firma performansı üzerindeki etkisi inceleyen çalışmalarda, 

yukarıda da belirtildiği gibi aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, Tobin Q oranı ve hisse senedi 
getirisi gibi alternatif performans ölçütleri kullanılmıştır. Benzer biçimde firmaların kurumsal 
yönetim kalitesi de farklı ölçütler kullanılarak değerlendirilebilmektedir. Bazı çalışmalarda 
kurumsal yönetim endeksi oluşturulmaktadır (Gompers, Ishii ve Metrick, 2003; Drobetz, 
Schillhofer ve Zimmermann, 2004; Klapper ve Love, 2004; Black, Jang ve Kim, 2006; Sami, 
Wang ve Zhou, 2011). Ayrıca kurumsal yönetimin kalitesini kurumsal yönetim 
derecelendirme notları ile değerlendiren çalışmalar da bulunmaktadır (Morey ve diğerleri, 
2009; Renders, Gaeremynck ve Sercu, 2010; Nittayagasetwat ve Nittayagasetwat, 2006; 
Sakarya, 2011). Bu çalışmada, firmaların kurumsal yönetim kalitesi değerlendirilirken, ilgili 
firmaların kurumsal yönetim derecelendirme notlarından yararlanılmıştır. Türkiye’de kurumsal 
yönetim derecelendirmesi faaliyetleri, SPK tarafından 12.7.2007 tarihli “Sermaye 
Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar 
Tebliği” ile düzenlenmiştir. Adı geçen tebliğe göre, kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirmesi, işletmelerin Kurulca yayımlanan kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının 
derecelendirme kuruluşları tarafından bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve 
sınıflandırılması faaliyeti olarak tanımlanmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirmesinde bir bütün olarak tüm ilkelere uyum ile pay sahipleri, kamuyu aydınlatma 
ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu ana bölümleri itibarıyla ayrı ayrı olmak 
üzere, bir ile on arasında not verilmesi ve kamuya açıklanması öngörülmüştür (Sermaye 
Piyasası Mevzuatı). Diğer yandan, İMKB’de bir kurumsal yönetim endeksi oluşturularak 
firmaların kurumsal yönetim kalitesinin ölçülmesine katkıda bulunulmaktadır. İMKB Kurumsal 
Yönetim Endeksi'nin amacı, hisse senetleri İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi 
hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu on üzerinden en az yedi olan 
firmaların fiyat ve getiri performansının ölçülmesi olarak belirtilmiştir (İMKB Kurumsal 
Yönetim Endeksi). Kurumsal Yönetim Endeksi'ne dahil olan firma sayısı, 09.01.2013 tarihi 
itibariyle 45’tir (İMKB, Endeks Kapsamındaki Şirketler).  

 
Bu çalışmanın amacı, kamuya açıklanan kurumsal yönetim derecelendirme notlarının 

ilgili firmaların hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çerçevede, 
2011 yılında kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının İMKB Kurumsal Yönetim 
endeksinde yer alan beş banka ve bir katılım bankasının hisse senedi getirileri üzerindeki 
etkisi olay çalışması yöntemi ile incelenmiştir. Kurumsal yönetim derecelendirme notlarının 
açıklandığı günler olay günü olarak belirlenmiş ve olay gününden önceki ve sonraki beş gün 
tespit edilerek olay penceresi oluşturulmuştur. Olay penceresindeki anormal ve kümülatif 
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anormal getiriler hesaplanarak kurumsal yönetim derecelendirme notlarının hisse senedi 
getirileri üzerindeki etkileri incelenmiştir.  

 
Kurumsal yönetime ilişkin açıklamaların hisse senedi getirileri üzerindeki kısa vadeli 

etkisini inceleyen çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bunlardan Black ve Khanna (2007) ile 
Litvak (2007) kurumsal yönetime ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin açıklamaları konu 
almaktadır. Dolayısıyla adı geçen iki çalışma ile bu çalışmanın kapsamı oldukça farklıdır. 
Diğer çalışmalardan Nittayagasetwat ve Nittayagasetwat (2006) Tayland’daki kurumsal 
yönetim derecelendirme notlarını incelerken; Sakarya (2011) ise Türkiye’deki kurumsal 
yönetim derecelendirme notlarının etkilerini incelemekle birlikte yöntem, kapsam ve dönem 
yönünden farklı bir çalışmadır. Bu çerçevede, daha önce yakın konularda yapılan diğer 
çalışmalara göre bu çalışmanın, özgün bir nitelik taşıdığı düşünülmektedir.  

 
Çalışma, dört bölümden oluşmaktadır. İzleyen bölümde ilgili literatür özetlenmiştir. 

İkinci bölümde çalışmada kullanılan verilere ve yönteme ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 
Üçüncü bölümde elde edilen bulgular raporlanmış ve son bölümde sonuçlar ve yorumlara yer 
verilmiştir.  

 
2. Literatür Özeti 
 
Kurumsal yönetim ile firma performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların büyük 

kısmının uzun vadeli performansa odaklandıkları gözlenmektedir. Kurumsal yönetimin kısa 
vadeli performans sonuçlarını araştıran çalışmaların sayısı sınırlıdır. Diğer yandan, kurumsal 
yönetimi temsil etmek için kullanılan değişkenler yönünden de çalışmalar farklılık 
göstermektedir. Bazı çalışmalarda kurumsal yönetimin düzeyi, kurumsal yönetim endeksi 
veya araştırmacılar tarafından hesaplanan göstergeler ile ölçülmektedir. Diğer bazı 
çalışmalar ise kurumsal yönetimin kalitesini kurumsal yönetim derecelendirme notları ile 
değerlendirmektedirler.  

 
Kurumsal yönetimin firma değeri ve firma performansı üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmalar arasında Gompers, Ishii ve Metrick (2003) öncelikli bir yere sahiptir. Eylül 1990 ve 
Aralık 1999 dönemini konu alan çalışmada Gompers, Ishii ve Metrick (2003) aralarında firma 
değeri ve firma performansının da bulunduğu bir dizi değişken ile yazarlarca oluşturulan 
kurumsal yönetim endeksi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Analiz sonuçları, kurumsal 
yönetimin hisse senedi getirilerini ve firmaların Tobin Q oranlarını olumlu etkilediğini ortaya 
koymuştur. Drobetz, Schillhofer ve Zimmermann (2004) Alman hisse senedi piyasasında 
kurumsal yönetimin firma performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Ocak 1998 Mart 
2002 dönemini ve 91 Alman firmasının hisse senetlerini kapsayan çalışmada kurumsal 
yönetimin kalitesi yazarların oluşturduğu bir kurumsal yönetim endeksi ile ölçülmüştür. 
Bulgular, kurumsal yönetimin firma performansını olumlu etkilediğini göstermiştir. Klapper ve 
Love (2004) aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 14 ülkeden 451 firma üzerinde 
gerçekleştirdikleri çalışmada kurumsal yönetim ile firma performansı arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Her bir ülke için kurumsal yönetim endeksleri oluşturulmuş ve bir takım firma 
özellikleri ile söz konusu kurumsal yönetim endeksi arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın 
sonuçları, kurumsal yönetim uygulamalarındaki başarının firmaların performanslarını ve 
piyasa değerlerini olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Black, Jang ve Kim (2006) kurumsal 
yönetim endeksinin firma performansı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmada, Kore 
Menkul Kıymetler Borsası tarafından 515 firma üzerinde 2001 yılında uygulanan bir kurumsal 
yönetim anketinin bulgularından yararlanarak bir kurumsal yönetim endeksi oluşturulmuş ve 
bu endeksin Kore firmalarının performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bulgulara göre 
kurumsal yönetim endeksi ile firmaların değerleri ve Tobin Q oranları arasında aynı yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır. Sami, Wang ve Zhou (2011) kurumsal yönetim ile Çin firmalarının 
değerleri ve performansları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 2001-2003 dönemini konu alan 
çalışmada bir kurumsal yönetim endeksi oluşturulmuş ve bu endeksin firmaların bir takım 
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performans ölçütleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bulgular, kurumsal yönetim ile firmaların 
performansları ve değerleri ile önemli ölçüde ilişkili olduklarını ortaya koymuştur.  

 
Bazı çalışmalarda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasındaki başarı düzeyi 

kurumsal yönetim derecelendirme notları ile ölçülmektedir. Morey ve diğerleri (2009) 21 farklı 
ülkede faaliyet gösteren 200 civarındaki firmanın kurumsal yönetim dereceleri ile firmaların 
performansları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Aylık verilerin kullanıldığı çalışma Kasım 
2001 ile Aralık 2006 tarihleri arasındaki dönemi içermektedir. Sonuçlara göre, kurumsal 
yönetim derecelerindeki iyileşmeler, firmaların değerlerini olumlu biçimde etkilemektedir. 
Renders, Gaeremynck ve Sercu (2010) Avrupa firmalarında kurumsal yönetim dereceleri ile 
firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın örneklemi 14 Avrupa ülkesini 
ve 1999-2003 arası dönemi kapsamaktadır. Bulgular, kurumsal yönetim derecelerinin firma 
performansını olumlu etkilediğini göstermiştir.  

 
Öte yandan sınırlı sayıda çalışma, kurumsal yönetim derecelerinin hisse senedi 

getirileri üzerindeki kısa vadeli etkisini değerlendirmekte ve olay çalışması yönteminden 
yararlanmaktadır. Nittayagasetwat ve Nittayagasetwat (2006) kurumsal yönetim 
derecelendirmesi yapılan Tayland firmalarının hisse senetlerinin kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarından etkilenme derecesini araştırmışlardır. 2004-2005 dönemini ve 11 
firmayı konu alan çalışmada olay çalışması yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonuçları, 
kurumsal yönetim derecesi açıklamalarının önemli anormal getirilere neden olmadığını 
göstermiştir. Black ve Khanna (2007) Hindistan hükümetinin kurumsal yönetim alanındaki 
reformlara destek açıklamasının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini olay çalışması 
yöntemiyle incelemişlerdir. 791 firmayı konu alan çalışmanın sonuçları söz konusu 
açıklamanın hisse senedi getirilerini önemli biçimde etkilediğini göstermiştir. Litvak (2007) 
ABD hisse senedi piyasasında işlem gören bazı hisse senetlerinin Sarbanes-Oxley yasasının 
(SOX) kabul edilmesine olan tepkisi incelemiştir. 2001-2005 dönemini kapsayan çalışmanın 
örneklemi 1202 firmadan oluşmaktadır. Analiz sonuçları, SOX’a tabi olan yabancı firmaların 
hisse senetlerinin, SOX’a tabi olmayıp birden fazla piyasada listelenen ve tek piyasada 
listelenen firmaların hisse senetlerine göre yasanın kabulünden daha fazla etkilendiğini 
göstermiştir. Sakarya (2011) ilk kez kurumsal yönetim derecelendirme notu alan firmaların 
hisse senedi getirilerinin söz konusu derecelendirme notu açıklamasından etkilenip 
etkilenmediğini incelemiştir. Çalışma 2009 yılını ve 11 firmayı konu almaktadır. Bulgular, 
kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının hisse senetlerinde anormal getirilere 
neden olabileceğini göstermiştir.  

 
3. Veri ve Yöntem 
 
Çalışmanın örneklemi, 2011 yılında kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklanan 

ve İMKB Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan beş banka ve bir katılım bankasının hisse 
senedi fiyatları ile İMKB-100 endeksinden oluşmaktadır. Kurumsal yönetim derecelendirme 
notu açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan elde edilmiştir (Kamuyu Aydınlatma 
Platformu). Hisse senedi fiyatları ile İMKB 100 endeksi verileri ise İMKB bültenlerinden 
derlenmiştir (İMKB, İMKB Bültenleri). Çalışmada yalnızca 2011 yılında yapılan kurumsal 
yönetim derecelendirme notu açıklamalarının sonuçları etkileri incelenmiştir. Ancak söz 
konusu incelemede kullanılan olay çalışması yönteminin gereği olarak 2010 yılı ile 2012 
yılına ait bazı hisse senedi ve İMKB 100 endeksi verilerinden de yararlanılmıştır. Bu 
çerçevede, çalışma, 17.02.2010 ve 04.01.2012 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. 
Yukarıda belirtilen kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamaları aşağıdaki tabloda 
sıralanmıştır.  
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Tablo 1: 2011 Yılında Bankalara ve Katılım Bankasına Ait Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu Açıklamaları 
 

Tarih ve Saat Banka Adı KYD Notu 

07.02.2011; 17:55 BANKA 1 8.76 

01.07.2011; 16:38 BANKA 2 8.26 

18.10.2011; 12:34 BANKA 3 9.10 

21.10.2011; 10:22 BANKA 4 8.28 

19.12.2011; 13:49 BANKA 5 8.74 

28.12.2011; 13:24 BANKA 6 8.80 
 
Kamuya açıklanan kurumsal yönetim derecelendirme notlarının hisse senedi getirileri 

üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemi ile araştırılmıştır. Olay çalışması yöntemi, piyasa 
etkinliğinin doğrudan test edilmesini sağlayan bir yöntemdir (Brown ve Warner, 1980, s.205). 
Olay çalışması, birbirini izleyen bazı aşamaları gerektirmektedir. Bu aşamalardan ilki, hisse 
senedi getirilerinin hesaplanmasıdır. Hisse senedi getirileri aşağıdaki formül ile hesaplanabilir 
(Henderson, 1990, s.287):  
 

]/)ln[( 1,,,, −+= titititi PDPR          (1) 
 
Ri,t = i hisse senedinin t dönemindeki getirisi,  
Pi,t = i hisse senedinin t dönemindeki fiyatıdır.  
Di,t = i hisse senedi sahiplerine t döneminde ödenen kâr payıdır.  
 

Olay tarihinin tanımlanması ve olay penceresi ile tahmin döneminin (olay öncesi 
penceresinin) oluşturulması olay çalışmasında kritik öneme sahip olan bir aşamadır. Olay 
penceresi, olaya ilişkin bilgilerin fiyatlara yansımış olma ihtimaline karşı oluşturulmakta ve 
tahminlerin olaydan etkilenmesini önlemektedir (Suarez, 2002, s.405). Olay penceresinin ve 
tahmin döneminin uzunluğu olayın türüne göre farklılık göstermektedir. Ancak genellikle olay 
öncesindeki bir yıla karşılık gelecek şekilde 200 veya 250 gün civarındaki süreler tercih 
edilmektedir (Bartholdy, Olson ve Peare, 2007, s.228). Tahmin dönemi, kullanılan modele 
ilişkin parametrelerin tahmin edildiği dönemdir. Bu çalışmada, olay öncesi penceresinin 
uzunluğu 244 gün olarak belirlenmiştir. Olay penceresi ise istatistiksel testlerin uygulandığı 
ve çıkarımların yapıldığı dönemdir. Olay penceresinin uzunluğu belirlenirken, tahmin edilen 
parametrelerin firmaya özgü diğer olaylardan etkilenmemesi için mümkün oldukça kısa bir 
dönemi kapsaması önerilmektedir (Ryngaert ve Netter, 1990, s.258). Özellikle olaya ilişkin 
bilginin piyasaya yayıldığı zaman net olarak biliniyorsa, uzun bir olay penceresine ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Ancak bir olaya ilişkin bilgilerin açıklama öncesi öğrenilmesi olasılığı 
bulunuyorsa, olay penceresinin bu soruna çözüm olarak daha uzun belirlenmesi gerekli 
olmaktadır (McWilliams ve Siegel, 1997, s.636). Bu çalışmada olay penceresinin uzunluğu 
11 gün olarak belirlenmiştir. Buna göre, olay günü ile olay gününün beş gün öncesi ve olay 
gününün beş gün sonrası olay penceresine dahil edilmiştir. Böylece incelenen dönemin 
toplam uzunluğu 250 gün olarak gerçekleşmiştir.  

 
Olay çalışmasında üçüncü aşama, olay penceresinde yer alan her bir gün için anormal 

getirilerin hesaplanmasıdır. Uygulamada anormal getirilerin hesaplanması için kullanılan üç 
temel yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, olay penceresindeki getiriler ile tahmin 
döneminin ortalama getirisi arasındaki farkın alınmasıdır. İkinci yöntem, olay penceresindeki 
getiriler ile aynı dönemdeki piyasa getirisi arasındaki farkın alınmasıdır. Üçüncü yöntem, olay 
penceresindeki getiriler ile aynı dönemdeki beklenen getiriler arasındaki farkın 



Doç. Dr. Serkan Yılmaz Kandır 

26 

hesaplanmasını gerektirmektedir (Brown ve Warner, 1980, s.207-208). Söz konusu beklenen 
getiri, piyasa modelinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. Bu üç anormal getiri 
hesaplama yönteminden piyasa modeli ile yapılan tahminin diğer yöntemlerden daha üstün 
olduğu belirtilmektedir (Dyckman, Philbrick ve Stephantt, 1984, s.18). Ayrıca uygulamalı 
çalışmaların büyük kısmında piyasa modeli ile anormal getiri tahmin yönteminin kullanıldığı 
gözlenmiştir (Park, 2004, s.656). Bu çalışmada, anormal getiriler, piyasa modelinden 
yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu çerçevede öncelikle, her bir hisse senedi için piyasa modeli 
ile tahmin yapılmıştır. Piyasa modeli aşağıdaki biçimde tahmin edilmiştir (Sharpe, 1963, 
s.281):  

 
itmtiit eRiR ++= βα           (2) 

 
Ri,t = i hisse senedinin t dönemindeki getirisi,  
Rm,t = pazar portföyünün (İMKB-100 endeksinin) t dönemindeki getirisi,  
αi = sabit terim,  
eit = hata terimidir.  
 

Piyasa modeli tahmin edildikten sonra anormal getiriler hesaplanır. Anormal getirilerin 
hisse senedi fiyatlarının yeni gelen bilgiye tepkisini yansıttığı varsayılmaktadır. Anormal 
getiri, gerçekleşen getiri ile beklenen getiri arasındaki farkın hesaplanması yolu ile elde 
edilmektedir. Anormal getiri, aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır (Dyckman, Philbrick ve 
Stephantt, 1984, s.4):  

 
)( mtiiit RbaRitAR +−=          (3) 

 
ai ve bi olay öncesi penceresi döneminde pazar modeli kullanılarak tahmin edilen 
parametrelerdir.  

 
Olay çalışmasında son aşama ise olay günü ve olay penceresindeki diğer günler için t 

istatistiğinin hesaplanarak yorumlanmasıdır. Söz konusu t istatistiği aşağıdaki formüllerden 
yararlanılarak hesaplanmaktadır (Brown ve Warner, 1985, s.7):  
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N = t tarihinde örneklemdeki hisse senedi sayısıdır.  

 
Olayın açıklanma (gerçekleşme) tarihinin tam olarak belirlenemediği durumlarda 

anormal getiriler olay tarihi etrafında dağılabilir. Diğer yandan, olayın önceden tahmin 
edilebilir olması anormal getirilerin olay öncesinde ortaya çıkmasına neden olabilir (Kothari 
ve Warner, 2007, s.10). Bu koşullarda, olay tarihi etrafındaki anormal getirilerin 
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hesaplanması önem kazanmaktadır (Bartholdy, 2007, s.228). Söz konusu testin 
yapılabilmesi için olay penceresindeki kümülatif anormal getirilerin hesaplanması 
gerekmektedir. Kümülatif anormal getiriler, örneklemdeki hisse senetlerinin olay penceresi 
boyunca sağladıkları ortalama anormal getirilerin toplanması yoluyla hesaplanmaktadır 
(Dodd ve Warner, 1983, s.413):  

 

∑
−=

+− =
5

5
5,5

t
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4. Bulgular 
 
Çalışmanın bu bölümünde İMKB Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan beş banka ve 

bir katılım bankasına ilişkin kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının hisse 
senedi getirileri üzerindeki etkisini ortaya koyan olay çalışması bulguları özetlenmiştir. 
Aşağıdaki tabloda olay penceresinde gerçekleşen ortalama anormal getiriler ve ilgili t 
istatistikleri gözlenmektedir.  

 
Tablo 2: 2011 Yılında Yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamaları 
Sonucunda Oluşan Anormal Getiriler 
 

Olay Günleri AAR t istatistiği 
-5 0.001 0.078 
-4 0.009 1.167 
-3 -0.006 -0.842 
-2 0.007 0.951 
-1 -0.005 -0.688 
0 0.005 0.642 
1 -0.003 -0.431 
2 0.005 0.711 
3 0.005 0.673 
4 0.004 0.523 
5 -0.009 -1.182 

 
 
Tablo 2’de görüldüğü gibi olay penceresindeki anormal getirilere ilişkin t istatistikleri 

önemli düzeyde değildir. Buna göre, beş banka ve bir katılım bankasına ilişkin kurumsal 
yönetim derecelendirme notu açıklamalarının hisse senedi getirilerinde olay gününde 
anormal bir tepkiye neden olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak bu noktada kesin bir karar 
verebilmek için kümülatif getirilerin hesaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kothari ve Warner 
(2007) olayın önceden tahmin edilebilir olması nedeniyle anormal getirilerin olay öncesinde 
ortaya çıkabileceğini belirtmektedirler. Kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamaları 
için de benzer bir durum söz konusudur. Kurumsal yönetim derecelendirme notu 
açıklamaları, her yılın birbirine yakın günlerinde yapılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 
örneklemde yer alan beş banka ve bir katılım bankasının 2010 yılındaki kurumsal yönetim 
derecelendirme notu açıklamalarının tarihleri yer almaktadır.  
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Tablo 3: 2010 Yılında Bankalara ve Katılım Bankasına Ait Kurumsal Yönetim 
Derecelendirme Notu Açıklamaları 
 

Tarih ve Saat Banka Adı KYD Notu 
08.02.2010  BANKA 1 8.50 
01.07.2010 BANKA 2 8.17 
19.10.2010 BANKA 3 8.92 
21.10.2010  BANKA 4 8.14 
Yapılmamış BANKA 5 Yok 
28.12.2010 BANKA 6 8.78 

 
Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 2010 ve 2011 yıllarındaki kurumsal yönetim 

derecelendirme notu açıklamaları yılın aynı günlerinde veya sadece bir gün farkla yapılmıştır. 
Bu durumda, 2011 yılındaki kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarını önceden 
tahmin edilebilir hale getirmektedir. Bu nedenle olay penceresinde kümülatif anormal getiriler 
hesaplanmış ve bulgular aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  

 
Tablo 4: 2011 Yılında Yapılan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Açıklamaları 
Sonucunda Oluşan Kümülatif Anormal Getiriler 
 

Dönem CAAR 
CAAR (-5,5) 0.012 
CAAR (-5,-1) 0.005 
CAAR (1,5) 0.002 

 
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı gibi kümülatif anormal getirilerin büyük kısmı olaydan 

önceki beş günde ve olay günüde gerçekleşmiştir. Olay penceresi boyunca oluşan yüzde 1,2 
toplam getirinin yüzde 1 gibi önemli bir kısmı olay günü öncesinde ve olay gününde 
gerçekleşmiştir. Olaydan sonraki günlerde ise yalnızca yüzde 0,2 toplam getiri gözlenmiştir. 
Ancak oluşan kümülatif anormal getiriler, günlük bazda gözlenen anormal getirilerden çok 
farklı değildir. Dolayısıyla, olay penceresindeki kümülatif anormal getiriler çok yüksek 
düzeylerde gerçekleşmemiştir.  

 
Kümülatif getirilere ilişkin bulguların iki önemli sonucu bulunmaktadır. Birinci sonuç, 

yatırımcıların kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarına çok fazla önem 
vermemesi ile ilgilidir. Yatırımcılar, firmaların kurumsal yönetim uygulamalarını fazla 
değerlendirmemekte ve firmalar için olumlu bir faktör olarak yorumlamamaktadırlar. İkinci 
sonuç ise piyasanın etkinlik düzeyi ile ilgilidir. Yarı güçlü formda etkin bir piyasada hisse 
senedi fiyatlarının kamuya açıklanan tüm bilgilere uyum sağlaması gerekmektedir (Fama, 
1970, s.383). Söz konusu uyumun hızlı biçimde gerçekleşmesi beklenmektedir. Olay sonrası 
anormal getirilerin olmaması etkin piyasanın kanıtı olarak kabul edilmektedir (Bodie, Kane ve 
Marcus, 1999, s.383). Kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarından sonra 
kümülatif anormal getirilerin önemli düzeyde olmaması, piyasanın yarı güçlü formda etkin 
olduğu şeklinde değerlendirilebilir.  

 
Açıklamalardan önce ortaya çıkan önemli boyuttaki kümülatif anormal getirilerin iki 

temel kaynağı bulunmaktadır. Birincisi, bir konuda kamuya açıklama yapılacağına dair bilgi 
çoğu kez açıklama tarihinden önce piyasaya yayılmaktadır. Bu nedenle açıklamanın kendisi 
sürpriz özelliğini yitirmekte ve açıklamaya ilişkin yatırımcı tepkisi açıklama yapılmadan 
fiyatlara yansıyabilmektedir. Kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarında böyle 
bir durum söz konusu değildir. Daha önce belirtildiği gibi kurumsal yönetim derecelendirme 
notu açıklamaları her yıl belli zamanlarda yapılmaktadır. Bu nedenle söz konusu 



Bankacılar Dergisi 

29 

açıklamaların yatırımcı için sürpriz olma özelliği azalmakta ve yatırımcılar açıklama 
gününden önce beklentilerini fiyatlara yansıtmaktadırlar. Olay penceresinde önemli düzeyde 
kümülatif anormal getirilerin gözlenmesinin bir diğer sebebi ise bilginin önceden öğrenilmesi 
ihtimalidir. Kurumsal yönetim derecelendirme notu raporlarına açıklama tarihinden önce 
ulaşabilen kişilerin bu bilgi doğrultusunda piyasada işlem yapması halinde de anormal 
getirilerin zamana yayılması doğal kabul edilebilir. Kurumsal yönetim derecelendirme notu 
açıklamalarından önce önemli düzeyde kümülatif anormal getiri oluşmadığından, 
derecelendirme raporlarının açıklama tarihi öncesinde kazanç potansiyeli yaratmadığı 
anlaşılmaktadır.  

 
5. Sonuç 
 
Kurumsal yönetim, firma faaliyetlerinin kontrol edilmesini sağlayan yasalar, kurallar ve 

faktörler bütünüdür (Gillan ve Starks, 1998, s.4). Kurumsal yönetim, firmayla ilişkili olan tüm 
kesimleri ve firmanın tüm faaliyetlerini etkilemektedir. Dolayısıyla kurumsal yönetim firmaların 
performansı üzerinde de potansiyel bir etkiye sahiptir. Firma performansı farklı biçimlerde 
ölçülse de hisse senedi getirilerinin önemli bir performans göstergesi olduğu genel olarak 
kabul edilmiştir. Kurumsal yönetimin kalitesi arttıkça firmaların hisse senedi getirilerinin de 
olumlu bir seyir göstermesi beklenen bir sonuçtur. Kurumsal yönetim ile firma performansı 
arasındaki potansiyel ilişkinin yanı sıra kurumsal yönetimin nasıl değerlendirileceği de bir 
diğer önemli konudur. Uygulamada, kurumsal yönetimin kalitesi endekslerle veya 
derecelendirme notları ile ölçülmektedir.  

 
Kurumsal yönetimin hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi uzun veya kısa vadeli olarak 

ölçülebilir. Söz konusu etkinin kısa vadede değerlendirilmesi olay çalışması yöntemiyle 
yapılmaktadır. Olay çalışması yöntemi, firmalara özgü olayların firmaların menkul kıymetlerini 
nasıl etkilediğini araştırmayı sağlayan bir yöntemdir (Ball ve Torous, 1988, s.123). Firmalara 
özgü olaylar kavramının kapsamı oldukça geniş olup kurumsal yönetim derecelendirme notu 
açıklamalarını da içermektedir. Böylece kurumsal yönetim derecelendirme notu 
açıklamalarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkilerinin olay çalışması yöntemi ile 
incelenmesi mümkün olmaktadır.  

 
Bu çalışmada, kamuya açıklanan kurumsal yönetim derecelendirme notlarının İMKB 

Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan beş banka ve bir katılım bankasının hisse senedi 
getirileri üzerindeki etkisi olay çalışması yöntemi ile incelenmiştir. Bu çerçevede, 2011 yılında 
kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamaları olay günleri olarak belirlenmiştir. Ayrıca 
olay gününden önceki ve sonraki beş gün tespit edilerek olay penceresi oluşturulmuştur. 
Olay penceresindeki anormal ve kümülatif anormal getiriler hesaplanarak kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Analiz 
sonuçları, kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının olay gününde hisse senedi 
getirilerinde anormal bir tepkiye neden olmadığını göstermektedir. Ayrıca olay penceresi 
boyunca gözlenen kümülatif anormal getiriler de önemli bir düzeye ulaşmamıştır. Bu 
bulgular, kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının hisse senedi getirileri 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Bu sonuç, kurumsal yönetim 
derecelendirme notlarının açıklama tarihinden önce tahmin edilebilir niteliğinden 
kaynaklanabilir. Ayrıca kurumsal yönetim derecelendirme raporlarının içeriklerinin önceden 
öğrenilmesi ihtimali de açıklama tarihinden önce etkinin ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Diğer yandan, açıklamaların olaydan sonra hisse senedi getirileri üzerindeki etkisini yitirmesi, 
yarı güçlü formda piyasa etkinliğinin geçerliliğini işaret etmektedir.  

 
Çalışma sonuçlarının bilimsel çalışmalara ve hisse senedi yatırımcılarına katkı 

sağlaması beklenmektedir. Öncelikle kurumsal yönetim derecelendirme notu açıklamalarının 
öncesinde veya sonrasında anormal getirilerin oluşmaması, yatırımcılara banka hisse 
senetlerinden normalin üstünde getiri sağlanamayacağını göstermektedir. Ayrıca, kurumsal 
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yönetim derecelendirme notu açıklamalarının anormal getirilere neden olmaması, piyasanın 
yarı güçlü formda etkinliği için (bankalarla sınırlı olmak üzere) bir kanıt olarak düşünülebilir. 
Bu çalışma, kurumsal yönetim ve benzeri alanlarda yapılacak yeni çalışmalar için bir öncü 
niteliğini taşımaktadır. Bu çalışmanın örneklemi 2011 yılı ve mali sektör firmaları ile sınırlıdır. 
Yeni çalışmalarda örneklemin farklılaştırılması ve genişletilmesi ile diğer alanlarda da olay 
çalışmasının kullanılması finans yazınına katkıda bulunacaktır.  
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Banka ubelerinde Maliyet Da ıtımı ve Hizmet Birim 
Maliyetlerinin Hesaplanması

Doç. Dr. Ali Co kun*

Ö r. Gör. Rabia Kurulu**

Özet 

Rekabetin artmasıyla birlikte bankalar, en dü ük maliyet ile fon elde etme ve bu fon kaynaklarını
getirisi en yüksek olacak ekilde kullanmak amacındadır. Bu nedenle, hızla büyüyen bankacılık
sektöründe sunulan ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin en do ru ekilde hesaplanması önem 
kazanmı tır. Son yıllarda farklı sektörlerde kullanılmaya ba lanan yeni bir maliyetleme yöntemi olan 
faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) yöntemi, bankacılık sektörü için de gerçe e daha yakın maliyet 
bilgilerinin hesaplanması, karlılık analizleri ve performans ölçümü gibi alanlarda yeni bir yakla ım
sunmaktadır. Bu makalenin amacı, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin bankacılık sektöründe 
uygulanabilirli ini göstererek, FTM yöntemi ile ürün ve hizmet maliyetlerinin en do ru ve güvenilir 
ekilde tespit edilebilece ini bir örnekle ortaya koyarak bankacılık sektörüne katkı sa lamaktır. Bu 

amaçla bir banka ubesinde yapılan uygulama çalı ması ile faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin 
uygulanabilirli i ve bankacılık hizmetlerinin birim maliyetlerinin faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile 
nasıl hesaplanaca ı açıklanmı tır.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Bankacılık Sektörü, Maliyet Muhasebesi, Maliyet 
Da ıtımı.
JEL Sınıflaması: M41, G21 

Cost Allocation and Unit Cost Calculation in Bank Branches 

Abstract 

With the increasing competition, banks aim to obtain funds at the lowest possible cost and 
intend to utilize these funding resources to get highest yields. Therefore, it is becoming more important 
to calculate the costs of the products and services provided by the rapidly growing banking sector in 
the most accurate way. In recent years, a new cost accounting method, activity-based costing (ABC) 
which was being used in different sectors. ABC provides more detailed and more accurate cost 
information than the traditional cost accounting methods. The purpose of this study is to underline the 
importance of calculating product and service costs in the most accurate way with the activity-based 
costing method by showing the applicability of activity-based costing method in banking sector; and to 
make contribution to the banking sector by this way. For this purpose, by taking as basis the research 
carried out in a bank branch, this study explains the applicability of activity-based costing system and 
how to calculate the unit cost of services in banking sector according to activity-based costing system. 
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1. Giri

Günümüzde, finans sektöründe teknolojik geli melerin de etkisi ile sürekli bir de i im
ve hızlı bir geli im görülmektedir. Buna ba lı olarak mü teri talepleri de sürekli 
de i mektedir. letmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve ba arılı olabilmesi, bu de i im ve 
geli melere ayak uydurabilmeleri ve kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ile mümkün 
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olacaktır. Bankacılık sektörü, yapısı itibariyle bu de i imin en çok hissedildi i alanlardan 
biridir. Artan rekabet ko ulları ve hızlı teknolojik de i ikliklerle birlikte bankaların faaliyette 
bulundu u çevre ve sundu u hizmetlerin çe itlili i de hızlı bir ekilde de i im göstermektedir. 
Günümüzde ticari bankalar, mevduat i lemlerinden internet bankacılı ına kadar geni  bir 
alanda ürün ve hizmet sunmaktadırlar. Bankalar, tüm bu hizmetlerini sunabilmek için her 
i letmede oldu u gibi farklı maliyetlere katlanmak zorundadır. Küreselle me, de i en 
ekonomik ko ullar ve rekabet ortamı, sunulan ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin tam ve 
gerçekçi olarak belirlenebilmesini zorunlu hale getirmi tir. Bu çalı manın temel amacı
endirekt giderlerin ürün ya da hizmetlere yüklenmesinde son yıllarda kullanılmaya ba lanan 
faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin bankalarda uygulanabilirli ini ara tırmak ve bankacılık
sektöründe bir örnek uygulama çalı ması gerçekle tirerek çıkan sonuçları yorumlamaktır. 

2. Bankacılık ve Muhasebe Sistemi 

2.1. Bankacılık Hizmetleri 

Sermaye, para ve kredi üzerine her çe it i lemleri yapan ve düzenleyen, özel ve tüzel 
ki ilerin, devletin ve i letmelerin bu alandaki her türlü ihtiyaçlarını kar ılamak için çalı an bir 
iktisadi kurulu  olarak tanımlanan bankaların faaliyetleri üç ana grupta toplanabilir (Atay, 
2003, s.21; Sevilengül, 2004, s.8). 

Kaynak sa lama i lemleri: Bankalar özkaynaklarından ve yabancı kaynaklardan elde 
ettikleri fonları kredi eklinde kullandıran i letmelerdir. Bankaların özkaynakları dı ında 
topladıkları her türlü mevduat, TC Merkez Bankasından sa lanan reeskont kredileri, tahvil 
i lemleri, varlı a dayalı menkul kıymet çıkarma i lemleri, repo i lemleri, menkul kıymet
alım-satım i lemleri ile türev ürün i lemlerinden kaynak sa layabilmektedir (Atay, 2003, 
s.21). 

Kredi verme i lemleri: Fon arz ve talebini dengeleyen kurulu lar olarak bankaların, öz 
kaynaklarından veya di er kaynaklarından fon ihtiyacı olanlara yabancı para ve TL 
cinsinden nakdi veya gayri nakdi kredi sa lama i lemleri önemli bir bankacılık faaliyetidir. 
Bu i lemlerden elde edilen faiz veya komisyon gelirleri, banka gelirleri arasında önemli 
paya sahiptir (Parasız, 1995, s.23).  

Hizmet i lemleri: Bankaların, sahip oldukları geni  organizasyon, yurt içi ve yurt dı ı
muhabirlik ili kileri, bilgi birikimleri ve teknik olanakları sayesinde mü terilere sundukları;
çek i lemleri, senet tahsili, havale i lemleri, menkul kıymet i lemleri, kiralık kasa i lemleri, 
kredi kartları, elektronik bankacılık (ATM - Otomatik Vezne Makinesi, Host Sistem, POS 
Cihazı), telefon bankacılı ı eklinde sıralanabilir. 

2.2. Bankalarda Muhasebe Sistemi ve Maliyet Yapısı

Banka muhasebesi, banka i letmelerinin hesap ve defter sistemlerini ve bunların
uygulama biçimini inceleyen bir ihtisas muhasebesidir. Banka muhasebesi i letme
muhasebelerinden farklıdır. Ticari i letmelerde mal alı ı ve satı ı, sanayi i letmelerinde 
hammadde, i çilik ve di er maliyetlerin mamulün ürün haline gelmesi gibi çe itli kıymet 
hareketlerini gösteren bir faaliyet alanı mevcuttur (Altu , 2000, s.45). Bankalar ise para ve 
kredi ticareti yaparak hizmet veren kurulu lardır. Bankalarda mü terilerle ilgili servislerde 
yapılan i lemler ile aynı zamanda muhasebele tirme i lemleri de gerçekle irken ticari 
i letmelerde muhasebe içinde gerçekle en faaliyetlerin muhasebele tirilmesi, ilgili 
departmanların muhasebe departmanına bilgi vermeleri ile gerçekle mektedir. Ancak, bu 
farklılık banka muhasebesinin farklı esaslara dayanmasından de il, kullanılan hesaplardan 
kaynaklanmaktadır. Banka muhasebesi ile i letme muhasebesini birbirinden ayıran en temel 
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özellik bankaların çok sayıda ubeleri ile bir bütün halinde çalı maları ve aynı zamanda 
i letmelerden farklı bir varlık-kaynak yapısına sahip olmalarıdır.  

Bankalarda kullanılan temel mali tablolar, i letme muhasebesinde oldu u gibi, bilanço 
ve gelir tablosudur. Banka ve i letme muhasebesinde kullanılan bilanço ve gelir tablosunun 
amacı ve i leyi  mantı ı aynıdır. Fakat banka muhasebesinde kullanılan bilanço ve gelir 
tablosunda hesap isimleri ve hesap kodları i letme muhasebesinde kullanılan tablolardan 
çok farklıdır (Yükçü, 1999, s.250). Ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalarda kullanılmak 
ve bunların arasında muhasebe kayıtları ve raporlama açısından tekdüzeni sa lamak üzere 
hazırlanan “Tekdüzen Hesap Planı (TDHP)”, on ana gruptan olu maktadır. (0-Dönen 
De erler), (1-Krediler), (2- Ba lı De erler ve Di er Aktifler), (3-Mevduat ve Di er Yabancı
Kaynaklar), (4- Özkaynaklar), (5- Faiz Gelirleri), (6- Faiz Giderleri), (7- Faiz Dı ı Gelirler), (8-
Faiz Dı ı Giderler), (9-Nazım Hesaplar).  

Her ana grup içerisinde hesaplar Türk Lirası ve yabancı para olarak ayrılmı tır. 
Yabancı para olarak belirtilen hesaplar bankanın yabancı para i lemlerinden do an
miktarları, sabit fiyat üzerinden kaydetti i hesaplardır. Bu hesaplardaki yabancı para 
bakiyeleri dönem sonlarında kur farkı i lemine tabi tutulurlar. Ortaya çıkacak kâr/zarar, ilgili 
dönem sonuç hesaplarına intikal ettirilir. Yabancı hesaplarından ve i lemlerinden sa lanan 
yabancı para faiz, komisyon ve gelirler i lem tarihindeki kurdan Türk Lirası’na çevrilir ve ilgili 
yabancı para kar/zarar hesaplarına kaydedilir (Atay, 2003, s.19). 

Tekdüzen hesap planında bankaların maliyetleri, faiz giderleri (fon maliyetleri) ve faiz 
dı ı giderler eklinde ayrılmı tır. Bankalar, di er hizmet i letmeleri gibi hizmet sunmakta; 
üretim i letmeleri gibi fiziki mamul üretmemektedirler. Bu nedenle bankalar, üretim 
i letmelerinden farklı bir maliyet yapısında sahiptir. Üretim i letmelerindeki hammaddenin 
mamule dönü türme sürecinde ortaya çıkan maliyetlerin birço u bankalarda ortaya 
çıkmamaktadır. Bankaların maliyeti ise, bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi için kullanılan
kaynakların maliyetidir. 

Bankalarda maliyet, faiz giderleri ve faiz dı ı giderlerden olu maktadır. Faiz giderleri 
grubunda, mevduata verilen faizler, Kıymetli maden depo hesaplarına verilen faizler, TC 
Merkez Bankasından reeskont veya avans i lemiyle sa lanan kredilere ili kin faizler, 
yurtiçindeki bankalar ile di er kurulu lardan kullandı ı kredilere ödedi i faizler, repo i lemleri 
dolayısıyla ödedi i faiz giderler ve fonlara verilen faizler gibi maliyetler yer almaktadır. Faiz 
dı ı giderler ise, personel giderleri, kar ılık ve de er dü me giderleri, vergi, resim, harç ve 
fonlar, verilen komisyon ve ücretler, amortisman giderleri, kambiyo zararları, arbitraj zararları,
efektif ve döviz alım/satım ve de erleme zararları, kıymetli maden alım/satım ve de erleme 
zararları, türev finansal araçlardan zararlar, sermaye piyasası i lemleri zararları, birle me
giderleri ve di er i letme giderleri gibi kalemlerden olu maktadır. Bankaların di er i letme 
giderleri, kira giderleri, bakım ve onarım giderleri, ta ıt aracı giderleri, sigorta giderleri, ısıtma 
aydınlatma ve su giderleri, haberle me giderleri, basılı kâ ıt ve kırtasiye giderleri, reklâm ve 
ilan giderleri, küçük demirba  giderleri, bilgisayar kullanım giderleri, aidatlar, yardım ve 
ba ı lar, temsil ve a ırlama giderleri, kanunen kabul edilmeyen giderler, nakliyat ve hamaliye 
giderleri, dava ve mahkeme giderleri, temizlik giderleri, ortak giderlere katılma giderleri, 
ara tırma ve geli tirme giderleri, kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ili kin promosyon 
uygulamaları giderleri ve di er i letme giderlerini içermektedir. 

Bankaların i lem konusu para oldu undan, hizmeti sunma hızının, paranın zaman 
de eri ve hizmet kalitesine ba lı olarak, maliyet ve karlılık üzerinde önemli etkisi vardır. Faiz 
giderleri fon maliyetlerinin ana bile eni oldu undan, sunulan bir hizmete ait birim maliyet 
ancak daha etkin faaliyet gösterilmesi ile azaltılabilir (Atı , 2000, s:102). 
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3. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi ve Bankacılık Sektörü 

Faaliyet tabanlı maliyetleme (FTM) yöntemi, endirekt maliyetlerin da ıtılmasında 
faaliyetleri esas alan bir maliyetleme sistemidir. letmenin kaynakları, faaliyetler bazında 
tüketildi inden dolayı FTM ile endirekt maliyetler faaliyetler bazında sınıflandırılmakta ve bu 
maliyetlerin da ıtımında hacim tabanlı da ıtım anahtarları yerine, faaliyetlerin ili kili oldu u
da ıtım anahtarları kullanılmaktadır (Co kun ve Güngörmü , 2008, s.219; Yılmaz ve Co kun, 
2012, s.279).  

FTM yönteminde ilk olarak i letmedeki faaliyetler tanımlanır. Sonra, endirekt giderler, 
belirlenen faaliyetlere da ıtılarak, her bir faaliyet için bir maliyet havuzu olu turulur. Daha 
sonra, her faaliyetin maliyet havuzu için bir da ıtım anahtarı belirlenir. Faaliyetlerin her biri 
için, maliyet da ıtım anahtarının toplam miktarına bölünerek, bir da ıtım oranı belirlenir. Son 
olarak, faaliyetlerin maliyetleri belirlenen oranlar kullanılarak ürünlere/hizmetlere da ıtılır. 
Direkt maliyetler ise hizmetlere do rudan yüklenir (Hongren, Datar ve Rajan, 2012, s.172-
175). Bankacılıkta FTM uygulamalarında da aynı a amalar izlenmektedir (Witherite ve Kim, 
2006, s.30; Yardımcıo lu ve Büyük alvarcı, 2007, s.164). ekil 1’de endirekt maliyetlerin 
faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile bankacılık hizmetlerine nasıl da ıtılaca ı
özetlenmi tir.

FTM yönteminde endirekt maliyetler, maliyet objelerine daha do ru bir ekilde 
da ıtılmakta, böylece yöneticilerin maliyet bilgilerinden daha etkin bir ekilde yararlanmaları
sa lanmaktadır. FTM yöntemine göre; maliyetlerin kayna ı faaliyetlerdir ve ürünlerle 
faaliyetler arasındaki ili ki do ru olarak kurulabilirse, ürünlerin kullandı ı maliyetler daha 
do ru belirlenebilecektir. Bu durum FTM’yi geleneksel maliyet sisteminden ayırır. FTM, 
ürünlerin i letmenin kaynaklarını faaliyetler bazında tüketti i, dolayısıyla endirekt giderlerin 
faaliyetler bazında sınıflandırılması gerekti i anlayı ı ile hareket eden ve ürünler ile endirekt 
giderler arasında sadece üretim hacmine ba lı olmaksızın çe itli seviyelerde do rusal ili ki 
kuran bir maliyet ve yönetim anlayı ı olarak tanımlanabilir (Çakıcı, 2008, s.106). 

ekil 1: Maliyetlerin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi ile Ürün/Hizmetlere Da ıtımı

FTM sisteminin temeli faaliyetler oldu undan öncelikle bu sistemi uygulayacak 
bankaların faaliyetleri belirlenmelidir. Banka içerisinde gerçekle en çok sayıda ürün ve 
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hizmet vardır. Bu ürün ve hizmetler faaliyetleri olu turur. Faaliyetlerin sayısı fazla 
olaca ından her bir faaliyeti ayrı birer faaliyet merkezi olarak ele almak uygun 
olmayaca ından, gerçekle tirilecek uygulamada birbiriyle ilgili birkaç faaliyet tek bir faaliyet 
merkezi olarak belirlemek daha uygun olacaktır.

Tablo 1: Bir Bankadaki Faaliyetler ve Bunlar le lgili Maliyet Etkenleri 

Faaliyetler  Maliyet Etkenleri 

Mü teri ili kileri yönetimi ( M Y) Mü teri sayısı
Toplantı veya sözle me sayısı

Yeni ürün geli tirilmesi (AR-GE) Hayata geçirilen yeni ürün sayısı
Planlanan yeni ürün sayısı

Kredi hesabı kapatılması Kapatılan kredi sayısı
Döviz alım/satımı Anla ılan alım/satım sayısı

Mali rapor hazırlama lenen borç -alacak sayısı
Yapılan- alınan ödeme sayısı

Kredi onayı alınması Yeni kredi sayısı

Bilgi i lem sistemleri ve yönetimi 
Terminal sayısı
Yönetilen sistem sayısı
Sanayide yapılan i lem sayısı

Döviz sözle mesi anla ması Teyit edilen sözle me sayısı
Anla ma yapılan sözle me sayısı

Döviz pozisyonu yönetimi Yönetilen pozisyon sayısı
Anla ma yapılan alım-satım sayısı

Kaynak: Zafer, M. R. (2003).  

Bankada faaliyet merkezlerinin belirlenmesinde organizasyon emasının temel 
alınması kolaylık sa layacaktır. Bankaların organizasyonel yapılanmasına bakıldı ında genel 
müdürlük ve ubeler eklinde ayrıldı ı görülmektedir. Genel müdürlük bünyesi içerisinde 
faaliyet sürdürmekte olan birimler ve ubeler ayrı gider merkezleri olarak de erlendirilebilir ve 
bu gider merkezlerinin kendi içlerinde faaliyetler tanımlanabilir. Bir bankanın faaliyetleri ve 
bunlar ile ilgili maliyet etkenlerinin neler olabilece i ile ilgili bir örnek Tablo 1’de verilmi tir. 

FTM yöntemi, bankalarda stratejik maliyet yönetimi, ürün maliyet hesaplaması, ube
maliyetlerini saptama, bütçeleme, mü teri verimlilik analizi ve operasyonel maliyet yönetimi 
gibi alanlarda kullanılabilmektedir (Yardımcıo lu ve Büyük alvarcı, 2007, s.163). FTM 
yöntemi, banka servislerinde tüketilen maliyetler hakkında banka yöneticilerine daha 
kapsamlı bilgiler sunarak, verecekleri yönetim kararlarında onlara yardımcı olmaktadır. 
Uygulayıcıların bakı  açısı ile bankacılık sektöründeki FTM uygulamalarının geli imini 
inceleyen Max (2008), makalesinde FTM’nin bankacılık için en önemli kullanım alanlarını;
finansal hizmetlerinin fiyatlarının belirlemesi; ube, ürün ve mü teri performansının izlenmesi 
ve mü teri karlılı ının izlenmesi olmak üzere sıralamaktadır.  

Son 20 yıldır FTM bir çok sektörde oldu u gibi bankacılık sektöründe de kullanılan bir 
maliyet belirleme yöntemi olmu tur. Literatürde, FTM’nin dünyanın pek çok bölgesindeki 
finansal kurulu lardaki uygulamaları ile ilgili bir çok ara tırma bulunmaktadır. Örne in, John 
ve Falconar (1997) Birle ik Krallık’daki büyük ölçekli finansal kurumların faaliyet tabanlı
maliyetleme yönetmini kullanım durumlarını ara tırmı  ve bu kurumların yarıdan fazlasının
FTM yönetimini kullandıklarını belirlemi tir. Bu ara tırmada, finansal kurumlarının FTM’yi 
kullanma amaçları da incelenmi  ve bu kurumların FTM’yi en fazla maliyet dü ürme ve 
hizmetleri fiyatlandırma amacı ile kullandıkları belirlenmi tir. Vieira ve Hoskin (2004 ve 2005) 
yaptıkları çalı malarda FTM yönteminin Portekiz’deki bir bankada uygulanma sürecini 
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anlatmı lardır. Wang, Sun, Zeng ve Yang (2007), FTM’nin Çin’deki uygulaması ile ilgili 
yaptıkları çalı malarında, kredi kartı mü terilerinin karlılık analizini FTM ile yapmı lardır.
Sarokolaei, Ebrati, Khanghah ve Ebrati (2012), ran’daki bir bankada FTM ile geleneksel 
maliyetleme sistemininin kar ıla tırmasını yapmı lardır. Maiyaki (2011) FTM’nin Nijerya’daki 
bankalarda uygulanabilirli ini incelemi tir. Kocakulah (2007), ABD’deki bir yerel bankada 
yaptı ı çalı mada, FTM kullanarak ticari krediler portföylerinin karlılı ını ölçmü  ve bu 
karlılı ı geleneksel maliyetlemeye göre belirlenen karlılık ile kar ıla tırmı tır. Witherite ve 
Kim (2006) çalı malarında ABD’deki büyük bir ticari bankada FTM’nin uygulama sürecini 
açıklamı tır. Hicks, Olejniczak ve Curell (2009), ABD’de yerel bir bankada, mü teri ve ürün 
karlılık analizinin FTM ile yapılmasını incelemi lerdir.

Büyük alvarcı (2006) FTM’nin Türkiye’deki bankalarda kullanımını ara tırmı  ve ankete 
katılan 30 bankadan yüzde 27’sinin FTM’yi uyguladı ını, yüzde 13’ünün ise pilot uygulama 
içinde olduklarını belirlemi tir. Bu ara tırmaya göre, Türkiye’deki bankalar FTM’yi en çok 
ürün/hizmet karlılı ını ve mü teri karlılı ını belirlemek amacı ile kullanmaktadır. Kullanım
amaçları arasında fiyatlandırma ve maliyet dü ürme ise en az önemli alanlardır. Ta çı (2004) 
FTM’nin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nda uygulanmasına yönelik bir çalı ma 
yapmı tır. 

4. Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin Bir Banka ubesinde Uygulanması

Çalı manın bu bölümünde FTM yönteminin bankacılık hizmetlerinin birim maliyetlerinin 
hesaplanmasında kullanılabilece i, bir banka ubesi örne inde ortaya konacaktır.

Çalı ma, özel bir bankanın stanbul’daki bir ubesinden elde edilen maliyet verileri ile 
banka ismini açıklamamak ko uluyla gerçekle tirilmi tir. Yapılan uygulama çalı ması,
bankanın kurumsal büyüklü ü, faaliyetlerinin ve birimlerinin geni li i nedeniyle, bankanın
genel müdürlü ü ve tüm te kilatını kapsamamaktadır. Ara tırmanın kapsamı, seçilen bir 
ticari ubenin maliyetleri ve sundu u hizmetler ile sınırlandırılmı tır. 

Banka ubesinin organizasyon yapısı, ekil 2’de gösterildi i gibi, pazarlama servisi, 
operasyon servisi, banko hizmetleri servisi, dı  i lemler servisi, istihbarat ve mali tahlil servisi 
olmak üzere be  departmandan olu maktadır. 

ekil 2: Örnek Banka ubesinin Organizasyon Yapısı

4.1. Ara tırma Yöntemi 

Bu çalı mada seçilen banka ubesinin belirlenen bir yıllık dönemdeki maliyetleri 
belirlenmi , maliyetler FTM yöntemi kullanılarak da ıtılmı  ve örnek hizmetler için birim 
maliyetler elde edilmi tir.  
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Ara tırma için gerekli olan veriler, yönetici ve çalı anlar ile sürekli görü meler yapılarak 
elde edilmi tir. Ancak yönetici ve çalı anların yo un olarak çalı ıyor olması ve sunulan 
hizmetlerin çe itlili i nedeniyle gerekli bilgilerin alınmasında zorluklar ya anmı tır. Ayrıca
ubede, maliyete konu olacak bazı giderlerle ilgili ayrıntılı bilgilerin kayıtları

bulunmadı ından, gerekti inde da ıtıma konu olan giderler için ube yetkililerinin yakla ık
olarak vermi  oldu u oranlar kullanılmı tır.  

Yapılan görü melerde, ara tırmaya konu olan ubede bu çalı ma öncesinde maliyet 
da ıtımı yapılmadı ı belirlenmi tir. Çalı manın kapsamı, ubenin bir yıllık giderleri ve o 
dönem içindeki faaliyetleridir. Elde edilen maliyet bilgilerine ili kin rakamlar, ticari sır niteli i
ta ıdı ından belirli bir oranda de i tirilerek sunulmu tur. Ayrıca, genel müdürlük tarafından 
ubelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için verilen hizmetlerden dolayı katlanılan genel 

giderlerin ubelere yansıtıldı ı genel müdürlük masraf payı uygulama bu çalı mada dikkate 
alınmamı tır.

Uygulama çalı masına sırası ile a a ıdaki a amalar izlenecektir: 

 Banka ubesinde ortaya çıkan maliyetlerin belirlenmesi 
 Hizmet üretim gider yerlerinin belirlenmesi 

ubenin faaliyet dı ı giderlerinin (endirekt giderlerin) gider yerlerine da ıtımı
 Yardımcı gider yeri olan ube yönetim gider yeri giderlerinin esas gider yerlerine 

da ıtılması
 Hizmet üretim gider yerlerindeki faaliyetlerin tanımlanması
 Endirekt maliyetlerin her gider yeri içindeki faaliyetlere da ıtılması
 Her bir faaliyet için da ıtım anahtarının seçilmesi 
 Her bir faaliyet için maliyet da ıtım oranının hesaplanması
 Banka ubesinde sunulan örnek hizmetlerin maliyetlerinin hesaplanması

4.2. Banka ubesinde Olu an Hizmet Üretim Maliyetleri  

Bir hizmet i letmesi olan banka da maliyetler faiz giderleri ile faiz dı ı giderler hesap 
grubunda toplanmı tır. Tablo 2’de banka ubesinde olu an maliyetler ve tutarları
gösterilmi tir. Bankanın bir yıllık giderlerini kapsayan tutarlar, banka gizlilik politikası
gere ince gerçe e yakın olarak alınmı  ve yuvarlanmı  rakamlardan olu maktadır. 

  Tablo 2: Banka ubesi Hizmet Üretim Maliyet Toplamı (Yıllık)

Hizmet Üretim Maliyetleri Gider Tutarları (¨)
I- Faiz Giderleri 6.850.600,00 
1.Türk Lirası Mevduat 5.531.600,00 
   1.1. Türk Lirası Vadesiz Mevduat       1.600,00 
   1.2. Türk Lirası Vadeli Mevduat 5.530.000,00 
2. Yabancı Para Yabancı Mevduat 1.300.000,00 
3. Repo lemleri     19.000,00 
II- Faiz Dı ı Giderler 672.750,00 
1. Personel Giderleri  527.800,00 
2. Amortisman Giderleri   16.050,00 
3. Vergi, Resim ve Harçlar   17.500,00 
4. Di er letme Giderleri  108.200,00 
  4.1. Kira Giderleri  45.000,00 
  4.2. Bakım ve Onarım giderleri    4.400,00 
  4.3. Ula ım Giderleri 15.300,00 
  4.4. Sigorta Giderleri   2.100,00 
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  4.5. Isıtma Giderleri   7.000,00 
  4.6. Aydınlatma Giderleri 11.800,00 
  4.7. Su Giderleri   1.500,00 
  4.8. Temizlik Giderleri   2.500,00 
  4.9. Haberle me Giderleri   7.650,00 
  4.10. Basılı Kâ ıt ve Kırtasiye Giderleri   5.750,00 
  4.11. Temsil ve A ırlama Giderleri   8.400,00 
Toplam ¨ 7.523.350,00 

4.3. Hizmet Üretim Gider Merkezlerinin Tanımlanması

Banka ubesindeki servislerde gerçekle en hizmetlerle ve görev tanımları ile ilgili 
verilen bilgilerden sonra olu an maliyetleri da ıtaca ımız esas hizmet üretim gider yerlerini 
belirlememiz gerekmektedir. ubede bulunan servislerin her birini aynı zamanda esas hizmet 
üretim gider merkezi olarak tanımlanmı tır. Ayrıca ubede tüm servislerde ortak olan, ube
müdürü ile güvenlik görevlisinin gerçekle tirdi i tüm görev ve hizmetler ube yönetimi adı
altında toplanacak yardımcı hizmet gider merkezini olu turmaktadır. Tüm bu gider 
merkezlerini a a ıdaki ekilde sıralanabilir; 

Esas Hizmet Üretim Gider Merkezleri: 

 Pazarlama Gider Merkezi  
 Operasyon Gider Merkezi 
 Banko Hizmetleri Gider Merkezi 
 Dı lemler Gider Merkezi 

stihbarat ve Mali Tahlil Gider Merkezi 

Yardımcı Hizmet Üretim Gider Merkezi: 

ube Yönetimi Gider Merkezi 

4.4. Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi 

Banka ubesine ait endirekt hizmet maliyetlerinin, maliyet etkenleri yardımı ile gider 
merkezlerine da ıtılmaları gerekmektedir. Bu amaçla belirlenen maliyet etkenleri Tablo 3’de 
gösterilmi tir.

Tablo 3: Belirlenen Maliyet Etkenleri 

Endirekt Hizmet Maliyetleri Maliyet Etkenleri 
Personel Giderleri lgili servislere direkt 
Amortisman Giderleri  yükü, demirba  sayısı ve kullanım oranları
Vergi, Resim ve Harçlar ube yönetimine direkt 
Kira Giderleri Alan (m2)
Bakım ve Onarım Giderleri Kullanım oranlarına göre 
Ula ım Giderleri Personel sayısı
Sigorta Giderleri Alan (m2)
Isıtma, Aydınlatma, Temizlik ve Su Giderleri Alan (m2)
Haberle me Giderleri Kullanım oranlarına göre 
Basılı Kâ ıt ve Kırtasiye Giderleri Kullanım oranlarına göre
Temsil ve A ırlama Giderleri lgili servislere direkt 

Tablo 2: Devamı
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Banka ubesinde maliyetlerin da ıtımında kullanılacak maliyet etkenlerinin gider 
merkezlerine da ılımı için gerekli bilgiler Tablo 4’de yıllık olarak gösterilmi tir. Bilgiler banka 
ube yetkilileri ile yapılan görü meler sonucu elde edilmi tir. 

Tablo 4: Maliyet Etkenlerinin Gider Merkezlerine Da ılımı

4.5. Endirekt Hizmet Üretim Maliyetlerinin Gider Merkezlerine Da ıtımı

Endirekt hizmet üretim maliyetleri belirlenen maliyet etkenleri yardımı ile gider 
merkezlerine da ıtılarak, gider merkezlerinin maliyetleri tespit edilmi tir. Personel giderleri, 
banka ubesinde en yüksek paya sahip olan endirekt maliyet kalemidir. Yılık personel 
giderleri; banka çalı anlarına ödenen net ücret, ikramiye, prim, tazminat ve yemek 
ücretlerinden olu maktadır. Her serviste görev alan personel sadece bulundu u servis ile 
ilgili i ler yaptı ından, servislerdeki personel giderleri, belirlenen gider merkezlerine direkt 
olarak aktarılmı tır. 

Amortisman giderlerinin içerisinde, bankaların ta ınır ve ta ınmaz malları ile ilk kurulu
ve örgütleme giderleri ve özel maliyet bedelleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ayrılan amortisman yer almaktadır. Ayrıca sahip oldukları araçlar, binalar, bilgisayar 
sistemleri amortismana tabidir. Banka ubesinde büro makineleri ve büro mobilyaları
bulunmaktadır. Yetkililerden alınan bilgiler do rultusunda banka ubesinde amortisman 
giderinin ¨8.450’si makine amortismanı, ¨7.600’si demirba  amortismanı olarak tespit 
edilmi tir. Makine amortismanları, kullanılan alanlarla do ru orantılı olarak; demirba ların
amortismanı ise, servislerde kullanım oranlarına göre da ıtılmı tır. ubede demirba  listesi 
ile ilgili kayıtlar olmadı ından ve demirba lar farklı nitelik ta ıdı ından, banka ubesi
yetkililerinin verdi i bilgiler do rultusunda demirba  da ılımı ile ilgili yakla ık oranlar 
belirlenmi tir demirba  amortisman tutarı olan ¨7.600 bu oranlar yardımı ile da ıtılmı tır.

Vergi, resim ve harç giderleri; banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi, 
tabela ve ilan vergisi, mesleki kurumlara ödenen kayıt ücretleri ve aidatlar ve çe itli harçlar 
gibi ödemelerden olu maktadır. Vergi, resim ve harç giderlerinin banka ubesine yıllık
maliyeti ¨17.500’dir ve ube yönetimi gider merkezine direkt olarak yüklenmi tir. Banka ube 
binası için yıllık ¨45.000 kira ödemesi yapılmı tır. Kira giderlerinin da ıtımında alan (m2)
da ıtım anahtarı kullanılarak gider merkezlerine da ıtılmı tır

ubedeki büro makinelerinin ve di er çe itli araç ve gereçlerin bakımı ve onarımı ile 
ilgili olu an giderler bakım onarım maliyet kalemini olu turmaktadır. Banka ubesi bakım
onarım giderleri yıllık ¨4.400’dir ve ube yetkililerinden alınan bilgiler do rultusunda gider 
merkezlerinde kulanım oranlarına göre da ıtılmı tır. 

Banka personelinin mesaiye gelip giderken kullandıkları ula ım-servis giderinin banka 
ubesine yıllık maliyeti ¨15.300’dir. Ula ım-servis giderleri servisi kullanan personel sayısı

dikkate alınarak gider merkezlerine da ıtılmı tır. 

Gider Merkezleri Personel sayısı Süre   yükü (%) Kullanılan alan 
Pazarlama 5 12 ay 35 100 m2

Operasyon 4 12 ay 15 120 m2

Banko Hizmetleri 3 12 ay 20 180 m2

Dı lemler 2 12 ay 15  90 m2

Mali Tahlil ve stihbarat 1 12 ay  5  50 m2

ube Yönetimi 3 12 ay 10  60 m2

Toplam 18 ki i   100 600 m2
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Olabilecek afetlere (yangın, su baskını) ve hırsızlı a kar ı yapılan i yeri sigortası ile 
zorunlu deprem sigortası banka ubesinin sigorta giderlerini olu turmaktadır. Sigorta 
giderlerinin banka ubesine yıllık maliyeti ¨2.100’dir ve alan (m2) da ıtım anahtarı
kullanılarak gider merkezlerine da ıtılmı tır. Isıtma, aydınlatma, temizlik ve su giderlerinin 
toplamı ¨22.800’dir. Bu giderlerin da ıtımı alan (m2) da ıtım anahtarı kullanılarak gider 
merkezlerine da ıtılmı tır. 

Banka ubesinde geçekle en telefon giderleri, faks giderleri, her türlü posta giderleri, 
haberle me giderleri maliyet kalemi içinde yer alır. Haberle me giderlerinin banka ubesine 
yıllık maliyeti ¨7.650’dir ve ube yetkililerinin verdi i bilgiler do rultusunda faaliyet 
merkezlerine kullanım oranlarına göre da ıtılmı tır. Banka ubesinde servislerde kullanılan
bo  dekontlar, kâ ıtlar, çek karneleri ile ubenin ihtiyaçları için alınan her türlü kırtasiye 
malzemeleri (kalem, silgi vs.)’nin yıllık maliyeti ¨5.750’dir ve ube yetkililerinin verdi i bilgiler 
do rultusunda gider merkezlerine kullanım oranlarına göre da ıtılmı tır. 

Temsil ve a ırlama giderleri; banka ubesinin ticari mü terilerini a ırlarken olu an 
yemek, içecek masrafları, hediyeler verilmesi vs. giderlerden olu maktadır. Temsil ve 
a ırlama hizmeti pazarlama, mali tahlil ve istihbarat servisleri ile ube yönetiminin 
gerçekle tirdi i bir faaliyettir. Bu giderlerinin banka ubesine yıllık maliyeti ¨8.400,00’dir ve 
ube yetkililerinin verdi i bilgiler do rultusunda ilgili gider merkezlerine kullanım oranlarına 

göre da ıtılmı tır. Yapılan da ıtımlar sonucunda endirekt hizmet üretim maliyetlerin gider 
merkezlerine aktarılması Tablo 5’de gösterilmi tir.

Tablo 5: Endirekt Hizmet Üretim Maliyetlerin Gider Merkezlerine Da ıtımı

              Gider        
              Merkezleri 

Giderler (¨)
Pazarlama Operasyon Banko 

Hizmetleri
Dı

lemler
stihbarat 
ve Mali 
Tahlil 

ube 
Yönetimi

Toplam 
(¨)

Personel Giderleri 175.500,00 125.300,00 71.500,00 41.900,00 31.800,00 81.800,00 527.800,00

Amortisman
Giderleri 4.683,23 3.252,24 3.151,91 1.911,30 860,60 2.190,72 16.050,00

Vergi, Resim ve 
Harçlar  - - - - - 17.500,00 17.500,00

Kira Giderleri 7.500,00 9.000,00 13.500,00 6.750,00 3.750,00 4.500,00 45.000,00

Bakım ve Onarım
giderleri 1.100,00 880,00 1.320,00 660,00 220,00 220,00 4.400,00

Ula ım Giderleri 4.250,00 3.400,00 2.550,00 1.700,00 850,00 2.550,00 15.300,00

Sigorta Giderleri 350,00 420,00 630,00 315,00 175,00 210,00 2.100,00

Isıtma, Aydınlatma, 
Temizlik ve Su Gid. 3.800,00 4.560,00 6.840,00 3.420,00 1.900,00 2.280,00 22.800,00

Haberle me 
Giderleri 4.207,50 918,00 765,00 612,00 382,50 765,00 7.650,00

Basılı Kâ ıt ve 
Kırtasiye Giderleri 862,50 1.150,00 1.437,50 1.437,50 287,50 575,00 5.750,00

Temsil ve A ırlama 
Giderleri 4.500,00 - - - 1.200,00 2.700,00 8.400,00

Toplam 206.753,23 148.880,24 101.694,41 58.705,80 41.425,60 115.290,72 672.750,00
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4.6. Yardımcı Hizmet Üretim Giderlerinin Esas Hizmet Üretim Gider Yerlerine 
Da ıtımı

Endirekt hizmet üretim maliyetlerinin gider yerlerine da ıtımı yaptıktan sonra yardımcı
gider yeri olan ve ikincil faaliyet dedi imiz ube yönetiminde toplanan maliyetlerin esas 
hizmet gider yerlerine aktarılması gerekmektedir. Bu amaçla ube yönetimi gider merkezinde 
toplanan ¨115.290,72’lik tutar ube yetkililerinden alınan bilgiler do rultusunda belirlenen i
yükü da ıtım oranı dikkate alınarak gider merkezlerine da ıtılmı tır ve Tablo 6’da 
gösterilmi tir.

Yapılan da ıtımlar sonucunda her bir gider merkezlerinin endirekt hizmet üretim 
maliyetleri elde edilmi tir. Bundan sonraki a amada gider merkezlerinde gerçekle en 
faaliyetler belirlenerek, her bir faaliyetin maliyeti bulanacaktır.

Tablo 6: Yardımcı Hizmet Üretim Giderlerinin Esas Hizmet Üretim Gider Yerlerine 
Da ılımı

Hizmet Üretim 
Giderlerinin
Da ıtımı

Pazarlama Operasyon Banko 
Hizmetleri Dı lemler

stihbarat 
ve Mali 
Tahlil

Toplam
(¨)

Yardımcı hizmet 
üretim giderlerinin 
da ıtımı

206.753,23 148.880,24 101.694,41 58.705,80 41.425,60 557.459,28

ube yönetim 
giderleri da ılımı 34.587,22 28.822,68 17.293,61 23.058,14 11.529,07 115.290,72

Toplam Maliyet 241.340,45 177.702,92 118.988,02 81.763,94 52.954,67 672.750,00

4.7.  Faaliyetlerin Belirlenmesi ve Faaliyet Maliyetlerinin Hesaplanması

Bankalarda sunulan hizmetlerin çe itli i nedeniyle gider merkezlerinde belirlenen ortak 
faaliyetler gruplandırılmı  ve ubede gerçekle en faaliyetler a a ıdaki ekilde belirlenmi tir:

 Pazarlama ile ilgili faaliyetler; mü teri görü meleri (P1), mü teri ziyaretleri (P2), 
talimatlı i lemlerin onayı (P3), kredi kullandırım i lemleri (P4). 

 Operasyon ile ilgili faaliyetler; kontrol i lemleri (O1), talimatlı i lemlerin 
gerçekle tirilmesi (O2), onay i lemleri (O3). 

 Banko hizmetleri ile ilgili faaliyetler; banko i lemleri (B1). 
 Dı  i lemler ile ilgili faaliyetler; hizmet i lemleri (D1), kontrol i lemleri (D2), Rapor 

Hazırlama (D3). 
 Mali tahlil ve istihbarat ile ilgili faaliyetler; rapor düzenleme (M1), mü teri ziyaretleri 

(M2). 

4.7.1. Endirekt Hizmet Üretim Giderlerinin Faaliyetlere Da ıtımı

Yapılan da ıtımlar sonucu gider merkezlerinde ortaya çıkan maliyetlerin belirlenen 
faaliyetlere da ıtımı amacı ile ube yetkilileri ile görü meler gerçekle tirilmi  ve da ıtımda 
kullanılabilecek oranlar belirlenmi tir. Belirlenen oranlar yardımı ile gider merkezlerinde 
gerçekle en faaliyetlere endirekt giderler da ıtılmı tır. Da ıtım sonucunda ortaya çıkan 
faaliyetlerin maliyetleri Tablo 7’de gösterilmi tir. 
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4.7.2. Birim Maliyetlerin Hesaplanması

Faaliyetlerin birim maliyetlerin hesaplanabilmesi, her bir faaliyet için gerçekle en yıllık
i lem sayıları ve yıllık i lem süreleri ile ilgili bilgiler yardımı ile yapılacaktır. ube yetkilileri ile 
yapılan görü meler sonucunda elde edilen bilgiler Tablo 8’de gösterilmi tir.

Tablo 8: Faaliyetlerin lem Sayısı ve lem Süresi Bilgileri 

Faaliyetler lem Sayısı
(Yıllık/adet) Birim Türü Toplam Süre 

(Yıllık/dk.)
P1- Mü teri Görü meleri 8.375 Görü me 418.750
P2- Mü teri Ziyaretleri 670 Ziyaret 33.500
P3- Talimatlı lemlerin Onayı 12.500 Onay 27.800
P4- Kredi Kullandırım lemleri 550 Kredi 40.200
O1- Kontrol lemleri 12.500 Kontrol 125.000
O2- Talimatlı i lemlerin Gerçekle tirilmesi 13.400 Talimat 68.600
O2- Onay i lemleri 8.725 Onay 43.625
B1- Banko lemleri 37.200 lem 154.800
D1- Hizmet lemleri 16.750 lem 83.750
D2- Kontrol lemleri 7.500 Kontrol 37.500
D3- Rapor Hazırlama 8.750 Rapor 88.600
M1- stihbarat Raporu Düzenleme 67 Rapor 33.140
M2- Mü teri Ziyaretleri 250 Ziyaret 20.100
Toplam 127.137  1.175.365

Tablo 8’de elde etti imiz bilgiler do rultusunda birim maliyetlerin bulunabilmesi için 
gerekli olan maliyet etkenleri ve hesaplanan birim maliyetler Tablo 9’da gösterilmi tir.

Tablo 9: Birim Maliyetlerin Hesaplanması

FAAL YETLER Toplam
Maliyet (¨) Maliyet etkeni 

Maliyet 
Etkeni Miktarı

(Yıllık)

Birim Maliyet 
(¨)

P1- Mü teri görü meleri 67.029,39 Görü me Süresi 418.750 dk. ¨0,16 /dk.
P2- Mü teri ziyaretleri 51.844,16 Ziyaret Süresi 33.500 dk. ¨1,55 /dk.
P3- Talimatlı i lemlerin onayı 60.255,99 Onay Sayısı 12.500 adet ¨4,82 /adet
P4- Kredi kullandırım i lemleri 62.210,93 Kredi Sayısı 550 adet ¨113,11 /adet
O1- Kontrol lemleri 55.190,41 Kontrol Süresi 125.000 dk. ¨0,44 /dk.
O2- Talimatlı i lemlerin gerçekle tirilmesi 67.192,20 lem Süresi 68.600 dk. ¨0,98 /dk.
O3- Onay i lemleri 55.320,31 Onay Süresi 43.625 dk. ¨1,27 /dk.
B1- Banko i lemleri 118.988,02 lem Süresi 154.800 dk. ¨0,77 /dk.
D1- Hizmet i lemleri 25.397,03 lem Süresi 83.750 dk. ¨0,30 /dk.
D2- Kontrol i lemleri 28.931,16 Kontrol Süresi 37.500 dk. ¨0,77 /dk.
D3- Rapor hazırlama 27.435,76 Rapor Sayısı 8.750 adet ¨3,14/adet
M1- stihbarat raporu düzenleme 30.258,67 Rapor Sayısı 67 adet ¨451,62 /adet
M2- Mü teri Ziyaretleri 22.696,00 Ziyaret Süresi 20.100 dk. ¨1,13 /dk.

Tablo 9’da görüldü ü üzere, yapılan tüm da ıtımlar sonucunda elde edilen bilgiler ile 
gider merkezlerindeki her bir faaliyetin birim maliyetleri, belirlenen maliyet etkenleri yardımı
ile tespit edilmi tir.

ekil 3’de ube maliyetlerinin faaliyetler aracılı ı ile bankacılık hizmetlerine da ıtımı
özetlenmi tir.
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4.7.3. Banka ubesinde Sunulan Örnek Hizmetlerin Maliyetlerinin Hesaplanması

Bankalarda yüzlerce farklı hizmet sunulmaktadır. Bu çalı ma kapsamında bütün 
hizmetlerin maliyetlerini tek tek hesaplamak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle birkaç 
hizmetin maliyeti örnek olarak gösterilecektir. 

Sunulan hizmetlerin direkt ve endirekt olmak üzere iki tür maliyeti olu maktadır. Verilen 
örneklerdeki hizmetlerin direkt maliyetleri olmadı ından sadece endirekt maliyetleri dikkate 
alınarak hesaplamalar yapılmı tır. Örnek verilen hizmetlerin yerine getirilmesi için 
gerçekle en faaliyetler için harcanan süreler ube yetkililerinin verdi i bilgiler do rultusunda
tespit edilmi tir. Elde edilen bilgiler do rultusunda örnek hizmetlerin maliyetleri a a ıdaki
ekilde hesaplanmı tır. 

Örnek 1: ¨400.000’lik ticari bir kredinin onaylanarak kredinin verilmesi hizmetine A 
hizmeti diyelim. A hizmetinin endirekt maliyetlerinin hesaplanması Tablo 10’da gösterilmi tir. 

Tablo 10: A Hizmetinin Birim Maliyetinin Hesaplanması

Faaliyetler Faaliyet  
Miktarı

Birim  
Maliyet 

Toplam
Maliyet (¨)

P1- Mü teri Görü meleri 30 dk. ¨0,16 /dk. 4,80
P2- Mü teri Ziyaretleri 40dk. ¨1,55 /dk. 62,00
P4- Kredi Kullandırım lemleri 1 adet ¨113,11 /adet 113,11
O1- Kontrol lemleri 15 dk. ¨0,44 /dk. 6,60
O2- Talimatlı lemlerin Gerçekle tirilmesi 5 dk. ¨0,98 /dk. 4,90
O3- Onay i lemleri 2 dk. ¨1,27 /dk. 2,54
M1- stihbarat Raporu Düzenleme 1 adet ¨451,62 /adet 451,62
M2- Mü teri Ziyaretleri 40 dk. ¨1,13 /dk. 45,20
 Toplam Maliyet   ¨ 690,77

Tablo 10’da görüldü ü üzere A hizmetinin sunulabilmesi için bankada bulunan 
servislerde çe itli faaliyetler gerçekle tirilmi tir. Genel müdürlü ün, rapora dayalı olarak 
firmayı derecelendirip kredi limiti tahsis etmesi ile firmanın bilgileri pazarlama servisi 
tarafından operasyon servisine iletilerek firmaya hesap açma, kontrol ve onaylama i lemleri 
gerçekle tirilerek firmaya kredi verilmi tir. 

Yukarıda da belirtildi i gibi istihbarat raporu düzenlenmesi bir firma için yılda bir ya da 
iki kez yapmakta ve genel müdürlük tarafından firma derecelendirilerek toplam 
kullanabilece i kredi limiti tahsis edilmektedir. Bu örnekte firmaya kredi limitinin tahsis 
edilmesi ile birlikte kredinin verilmesi hizmetinin maliyeti hesaplanmı tır. Hazırlanan raporun 
geçerli oldu u süre içerisinde (altı ay ya da bir yıl) firma tekrar kredi talebinde bulunursa ve 
daha önce kullanılan krediler firmaya verilen limitleri a mamı  ise istihbarat yapılarak rapor 
hazırlanmasına gerek kalmadan tekrar kredi verilecektir. Dolayısıyla örnekte belirtilen 
firmanın tekrar talebi üzerine yeni bir kredinin verilmesi hizmetinin maliyeti istihbarat servisi 
tarafından gerçekle tirilen M1- stihbarat Raporu Düzenleme ve M2- Mü teri Ziyaretleri 
faaliyetleri çıkarılarak kalan yakla ık tutar olacaktır.

Tüm bu faaliyetler çerçevesinde A hizmeti için Tablo 9’de yapılan hesaplamalar 
sonucunda ¨400.000’lik ticari bir kredinin onaylanması ve kredinin verilmesi hizmetlerinin 
maliyeti ¨690,77 olarak tespit edilmi tir.



Bankacılar Dergisi 

47 

Örnek 2: ubede akreditif limiti olan bir mü teriye bir ithalat akreditifini açma hizmetine 
B hizmeti diyelim. B hizmetinin sadece endirekt maliyetleri vardır ve maliyetinin 
hesaplanması Tablo 11’de gösterilmi tir. 

Tablo 11: B Hizmetinin Birim Maliyetinin Hesaplanması

Faaliyetler Faaliyet 
Miktarı

Birim  
Maliyet 

Toplam
Maliyet (¨)

P1- Mü teri Görü meleri 20 dk. ¨0,16 /dk. 3,20
D1- Hizmet lemleri 61 dk. ¨0,30 /dk. 18,30
D2- Kontrol lemleri 180 dk. ¨0,77 /dk. 138,60
D3- Rapor Hazırlama 1 adet ¨3,14 /adet 3,14
Toplam Maliyet    ¨163,24

Tüm bu faaliyetler çerçevesinde B hizmeti için Tablo 10’da yapılan hesaplamalar 
sonucunda, ubede akreditif limiti olan bir mü teriye bir ithalat akreditifi açma hizmetinin 
maliyeti ¨163,24 olarak tespit edilmi tir. 

Örnek 3: Bankada limiti olan bir mü teri talebine yönelik bir teminat mektubu 
hazırlanması hizmetine C hizmeti diyelim. C hizmetinin sadece endirekt maliyetleri vardır ve 
maliyetinin Tablo 12’de gösterilmi tir.

Tablo 12: C Hizmetinin Birim Maliyetinin Hesaplanması

Faaliyetler Faaliyet 
Miktarı

Birim  
Maliyet 

Toplam
Maliyet (¨)

P1- Mü teri Görü meleri 20 dk. ¨0,16 /dk. 3,20
P3- Talimatlı lemlerin Onayı 1 adet ¨4,82 /adet 4,82
P4- Kredi Kullandırım lemleri 1 adet ¨113,11 /adet 113,11
O1- Kontrol lemleri 10 dk. ¨0,44 /dk. 4,40
O2- Talimatlı lemlerin Gerçekle tirilmesi 20 dk. ¨0,98 /dk. 19,60
Toplam Maliyet     ¨145,13

Tüm bu faaliyetler çerçevesinde C hizmeti için Tablo 11’de yapılan hesaplamalar 
sonucunda, ubede ¨ limiti olan bir mü teri talebine yönelik bir teminat mektubu hazırlanması
hizmetinin maliyeti ¨145,13 olarak tespit edilmi tir.

Örnek verilen hizmetlerde her bir hizmet için verilen tutar üzerinden yüzde 5 oranında
banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ile yüzde 3-6 oranında kaynak kullanım
destekleme fonu (KKDF) ödenmektedir. KKDF ve BSMV harcama olarak çıkmaktadır ancak 
bunlar gider de il vergi oldu undan kanuni olarak banka tarafından tahsil edilmekte ve 
devlete ödenmektedir. 

5. Sonuç 

Bankalarda sunulan hizmetler çok çe itli oldu undan her birinin maliyetini belirlemek, 
fiyatlandırma ve kârlılık açısından önemlidir. FTM yöntemi, banka yöneticilerine rekabet 
ko ulları da göz önüne alınarak sundukları ürün ve hizmetlerin daha uygun 
fiyatlandırılmasında, kârlılıklarının daha do ru hesaplanabilmesinde ve daha verimli 
pazarlama stratejileri geli tirilmesinde yardımcı olacaktır.



Doç. Dr. Ali Co kun – Ö r. Gör. Rabia Kurulu 

48 

Bu çalı mada, stanbul ilinde faaliyet gösteren bir kamu bankasına ait ticari bir ubede 
FTM yönteminin uygulanabilirli i ara tırılmı  ve bir model olu turulmaya çalı ılmı tır.
Bankanın büyüklü ü, çok sayıda ubesinin olması, faaliyetlerinin ve departmanlarının geni
olması nedeniyle bankanın tamamında de il, sadece ticari bir ubesi dikkate alınarak 
çalı ma gerçekle tirilmi tir. Farklı ubelerde yapılacak çalı malarda, ube büyüklü üne ve 
i lem hacmine ba lı olarak farklı sonuçlara ula ılabilir. Literatürde FTM yönteminin bankacılık
sektöründe uygulanması ile alakalı detaylı bir çalı manın yapılmadı ı görülmü tür. Bu 
anlamda yapılan bu çalı ma, bu alanda yapılacak çalı malar için bir örnek olacak ve daha 
kapsamlı çalı malar yapılmasına temel olu turacaktır.

Uygulama çalı ması yapılan ubede, di er banka ubelerinde oldu u gibi kendi 
muhasebe kayıtları tutulmamaktadır. Tüm ubelerin muhasebe kayıtları genel müdürlükte 
bulunan muhasebe departmanlarında tutulmakta ve genel müdürlükte görev alan 
yöneticilerin aldı ı kararlar do rultusunda ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılması yapılmaktadır. 

Bankalarda ubelerin kârlılı ı esas alınmaktadır. Bankalar genel olarak faiz dı ı
giderlerini, faiz dı ı gelirler ile kar ılamaktadırlar. Maliyetlerin ço unlu u, genel müdürlük 
tarafından sabit olarak da ıtılmakta ve maliyetlerin da ıtımında birden fazla maliyet etkeni 
kullanılmaktadır. Bunun sonucunda gerçe i yansıtmayan maliyetler ortaya çıkmakta ve hangi 
ürünlerinin kar ya da zarar getirdi i, hangi hizmetlere a ırlık verilmesi gerekti ini belirleme 
imkanı olmamaktadır.  

FTM yöntemi uygulanarak yapılan bu çalı mada her gider kalemi için uygun olan 
maliyet etkenleri seçilerek maliyetler öncelikle gider merkezlerine da ıtılmı tır. Sonrasında 
gider merkezlerinde ortaya çıkan faaliyetler belirlenerek, gider merkezlerinde toplanan 
maliyetler faaliyetlere da ıtılmı  ve faaliyetlerin maliyetleri bulunmu tur. Faaliyet 
maliyetlerinin bulunması ile sunulan her bir ürün ve hizmetin kullandıkları faaliyetler dikkate 
alınarak maliyetlerinin tespiti mümkün olmu tur. Böylelikle maliyetlerin hatalı da ıtılması
önlenerek, sunulan ürün ve hizmetlerin maliyetleri hakkında banka yöneticilerine önemli 
bilgiler verilmi tir.

FTM yöntemi kullanılarak yapılan bu çalı ma ile banka ubesinde bulunan servislerin 
maliyetlerinin ve servislerde sunulan hizmetlerin faaliyetleri hangi seviyede tükettiklerinin 
tespiti mümkün olmu tur. Böylelikle maliyetlerin azaltılabilmesi için hangi faaliyetlerin 
azaltılaca ı ya da arttırılabilece i konusunda banka yönetime önemli bilgiler sa lamaktadır. 
Bu bilgiler ı ı ında banka yönetimi sunulan ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin dü ürülebilmesi 
için çe itli alternatifler kullanabilir. 

Yapılan çalı mada, banka ubesinde gerçekle en her bir faaliyetin birim maliyetleri 
süre ve adet bazında tespit edilmi tir. Ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin dü ürülebilmesi için 
faaliyetler gözden geçirilerek katma de eri olmayan faaliyetler ortadan kaldırılabilir ya da 
faaliyetler için harcanan sürelerin daha verimli kullanımı sa lanabilir. Örne in, uygulama 
çalı masında örnek olarak verilen hizmet faaliyetleri gözden geçirilerek yüksek maliyet 
çıkaran mü teri ziyaretlerinin süresi azaltılarak hizmetlerin maliyeti dü ürülebilir. Banko 
hizmetlerinin maliyetinin dü ürülebilmesi için internet bankacılı ı ya da ATM’lerin kullanımı
daha da yaygınla tırılabilir.

FTM yönteminin bankacılık sektöründe uygulanabilmesi için bankaların özel çalı ma
yapması gerekmektedir. Öncelikle bu konuda çalı acak özel bir ekip kurulmalıdır. Bu ekibin 
sadece muhasebe departmanından seçilmi  olması yeterli de ildir. Çünkü FTM yönteminin 
uygulanabilmesi için gerekli olan bilgilerin tümü, bankada bulunan tüm departmanları
ilgilendirmekte ve tüm departmanların verece i bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla 
yönetimde dahil olmak üzere her departmandan seçilmi  olan personelin yer aldı ı bir ekip 
olu turularak otak bir çalı manın yapılması gerekmektedir. Tüm bu çalı malar, zaman alıcı
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ve maliyetli bir süreç ile mümkün olacaktır. Ancak bankalara sa layaca ı faydalar göz önüne 
alındı ında katlanılabilir bir maliyet olacaktır.

Bu çalı mada da görülmü tür ki bankalar, kurumsalla mı  bir yapıda olmalarına 
ra men kayıt sistemlerinde eksiklikler bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında sıkıntılar
ya anmı , zaman zaman bu eksiklikler nedeniyle maliyet da ıtımları ube yöneticilerinin ve 
çalı anlarının verdikleri bilgiler ile giderilmeye çalı ılmı tır. Kayıtların, gerçekle en 
faaliyetlere göre giderlerin olu masına ba lı olarak tutulmasında fayda olacaktır.

Di er hizmet sektörlerinde oldu u gibi, sunulan ürün ve hizmetlerin en iyi ekilde
de erlendirilip, planlanması ve fiyatlandırılması açısından maliyetlerin gerçe e yakın olarak 
belirlenmesi son derece önemli olan bankacılık sektöründe, endirekt giderleri daha ayrıntılı
olarak ele alan, daha do ru ürün ve hizmet maliyetlerine ula tıran ve böylece daha do ru
kararlar alınmasına yardımcı olan ve faaliyetlerin yönetimine katkı sa layan FTM yönteminin 
kullanılması faydalı olacak ve rekabet üstünlü ü elde edilmesini sa layacaktır. Ayrıca ürün 
çe itlili inin ve hizmet a ının her geçen gün arttı ı bankaların FTM yöntemini uygulamaya 
koyması, maliyet yönetiminde de önemli avantajlar elde etmelerini sa layacaktır.
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Banka Değerinin Belirlenmesi: Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri 
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Özet 
 
Bu çalışmada banka değerleme konusu ele alınmıştır. Bir bankanın değerini tespit etmenin 

önemi, banka finansal tablolarının özellikleri ve şirket finansal tablolarından farkları, banka 
değerlemede kullanılabilecek yöntemler üzerinde durulmuştur. Değerlemede bankaya özgü yapısal 
nitelikler ve banka değerlemede yaşanan sorunlar ve zorluklar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. 
Çalışmanın uygulama bölümünde İMKB’de işlem görmekte olan ve aktif büyüklüğü açısından ilk 10 
banka arasında yer alan bir bankanın değeri tespit edilmiştir. Çeşitli yöntemlere göre bir aralık şeklinde 
bulunan değer, bankanın ikincil piyasada oluşmuş olan fiyatı ile karşılaştırılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Banka Değerleme, Temettü İskonto Modeli, İskontolanmış Nakit Akımları 
Yöntemi, Göreceli Değerleme. 
JEL Sınıflaması: G12, G21 
 

Valuing Bank: Some Problems and Suggestions 
 

Abstract 
 
In this paper the subject of bank valuation is evaluated. The importance of the determination of 

the value of a bank is discussed along with the properties of the financial statements of the banks. 
Besides, the methods that can be used in the calculation of the bank value and the difficulties in the 
valuation process are evaluated in detail. In the empirical part of the paper, the value of a bank which 
is traded in Istanbul Stock Exchange is calculated and compared with the price of the common stock 
of the bank.    

 
Keywords: Bank Valuation, Dividend Discount Model, Discounted Cash Flow Method, Relative 
Valuation.  
JEL Classification: G12, G21 

 
1. Giriş 
 
Değer kavramı, soyut bir kavram olması nedeniyle belirsiz ve kolay tanımlanamayan bir 

ifadedir.  Bunun sonucu olarak da herhangi bir varlık için değerin belirlenmesi konusu 
hassasiyet içerir. Bir varlığın değerini belirlemek için kullanılması gereken bilgilerin 
toplanması, bu bilgilerin uygun şekilde kullanılması finans bilim dalında başlı başına bir 
araştırma alanı oluşmasına neden olmuştur. Değer belirleme, söz konusu varlığa yönelik 
önemli noktaların tespit edilmesini beraberinde getirir. Değerlemeyi yapacak olan analistin 
değerleyeceği varlık ile ilgili bilgi birikimine sahip olması, varlığın değerinin doğru tespit 
edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada değerlemeye konu olan varlık 
bankadır. Bu nedenle bir banka hakkındaki önemli noktalar olabildiğince detaylı ele alınmaya 
çalışılmıştır. Bankaların finansal tablolarının yapısına değinilmiştir. Değerleme söz konusu 
olduğunda banka için önemli olan noktalar incelenmiştir. 
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Bankacılık yapı itibariyle yüksek kaldıraçlı bir sektördür. Dolayısıyla değişen piyasa 
koşullarından diğer sektörlere göre daha fazla etkilenir. Bu nedenle bankaların çoğu aslında 
birçok iş kolunu bir arada barındıran şirketler gibidir ve her iş kolunu ayrı ayrı değerleyip 
analiz etmek gereklidir. Son yıllarda ABD ve Avrupa bankacılık sektöründe görülen yüksek 
kârlılık ve büyüme rakamlarından sonra, 2007 yılında konut kredilerine dayalı finansal 
ürünlerin işlem gördüğü piyasalarda başlayan kriz, 2008’de bu bankaları büyük bir finansal 
felakete sürüklemiştir. Küresel kredi krizi günümüz ekonomisinde bankacılık sektörünün ne 
ölçüde kritik öneme sahip olduğunun önemli bir göstergesi olmuştur. Bankalar kırılgan bir 
yapıya sahiptir. Çünkü oldukça yüksek kaldıraçlıdır ve fonlama şekilleri yatırımcıya ve 
müşteri güvenine dayalıdır. Sonuç olarak, bir bankanın değerlemesi diğer sektörlerdeki 
şirketlerin değerlemesine göre daha fazla belirsizlik içerir. Bu nedenle, banka değerlemesi ve 
bu değerlemenin yönetilmesi sürecinde banka faaliyetlerini ve banka finansal tablolarının 
yapısını anlamak oldukça önemlidir. Birinci bölümde bu konu üzerinde durulmuştur. 

 
Çalışmanın ikinci bölümünde banka finansal tablolarına ve özelliklerine kısaca 

değinilmiştir. Üçüncü bölümde banka değerlemede kullanılabilecek yöntemler anlatılmıştır. 
Dördüncü bölümde, değerlemede bankaya özgü yapısal nitelikler ve banka değerlemede 
yaşanan sorunlar ve zorluklar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Bir sonraki bölümde, 
dünyada ve Türkiye’de banka değerleme ile ilgili yapılmış çalışmalara yer verilmiştir. Altıncı 
bölümde İMKB’de hisse senedi işlem gören bir bankanın değerini belirlemeye yönelik yapılan 
bir uygulama yer almaktadır. Son bölüm sonuç ve önerilere ayrılmıştır.  

 
2. Banka Finansal Tabloları ve Özellikleri 
 
Bir banka para ticareti yapan bir kurum olarak, öz kaynaklarını değil, yabancı 

kaynaklarını temel fon kaynağı olarak kullanan bir kuruluştur. Bu bağlamda bankalar, 
mevduat toplayarak ya da borçlanarak fon toplarlar. Toplanan fonlarla elde edilen en önemli 
varlık kalemleri krediler ve menkul kıymetlerdir.  

 
Kaynaklardan elde edilen fonlar, banka tarafından gelir getirici varlıkların satın 

alınmasında kullanılır. Bu nedenle banka bilançolarının aktif kısmı bankanın fon kullanım 
yapısını gösterir. Bankalar, finansal sistemde üstlendikleri temel fonksiyon olan fon transferi 
fonksiyonunu, fon fazlası olanlardan topladıkları fonları, fon açığı olan ekonomik birimlere 
aktararak yerine getirirler. Bu aktarma mekanizmalarından bir tanesi, fon ihtiyacı olan 
birimlerin çıkarttıkları menkul kıymetleri satın almak, diğeri de bunlara kredi açmaktır. 
Dolayısıyla kredi, kullanan kişi veya kurum açısından bir borç niteliğinde iken, banka 
açısından bir alacak veya varlık niteliğindedir. Krediler, bankanın tüm varlıkları içerisinde 
likiditesi en düşük olan varlık niteliğindedir. Öte yandan krediler, tüm varlıklar içerisinde geri 
ödenmeme riski en yüksek varlık olma özelliğine de sahiptir.  

 
Bankanın gelir getirici varlıkları arasında yer alan kredilerden sonraki ikinci tür varlık, 

bankanın portföyünde yer alan menkul kıymetlerdir. Burada sözü edilen menkul kıymetlerin 
tamamı borç ifade eden tahvil ve bono türü menkul kıymetlerdir. Hisse senetleri mülkiyet 
ifade eden menkul kıymet kategorisinde oldukları için bankanın menkul kıymetleri içerisinde 
değil, bankanın iştirakleri arasında değerlendirilmektedir.  

 
Bir banka yükümlülük satarak fon ihraç eder ve bu fon banka bilançosunun pasifinde 

fon kaynağı olarak gösterilir. Mevduat, istendiği zaman veya belirli bir vade sonunda geri 
alınmak üzere bankaya yatırılan fonlardır. Banka açısından değerlendirildiğinde mevduat, 
bankanın mevduat sahiplerinden aldığı borcu ifade eder. Mevduat sahipleri açısından 
değerlendirildiğinde ise mevduat, mevduat sahibinin bankaya vermiş olduğu kredi olarak 
düşünülebilir. Bankaların kullanabileceği bir diğer yabancı kaynak, borçlanarak elde ettikleri 
fonlardır. Bankalar bunu dört farklı biçimde yapabilmektedir: Öncelikle, tahvil ve bono ihracı 
yoluyla borçlanabilir. Bankalar açısından borçlanarak kaynak sağlamanın bir diğer yolu, 



Bankacılar Dergisi 

53 

merkez bankasından borçlanmaktır. Reeskont kredisi olarak adlandırılan bu fon kaynağının 
Türk bankacılık sisteminin toplam kaynakları içindeki payı oldukça düşüktür. Bankaların 
kaynak sağlamada kullanabilecekleri bir diğer yol, sistemdeki diğer bankalardan 
borçlanmaktır. Bankalararası (interbank) piyasalar aracılığı ile sağlanan bu kaynaklar 
genellikle kısa vadeli kaynaklardır. Bu kaynaktan sağlanan fonları, açılacak krediler için 
kaynak oluşturmadan çok, bankaların rezerv açıklarını ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamada 
kullandıkları kaynaklar olarak değerlendirmek gerekir. Bankalar açısından son yıllarda ön 
plana çıkan mevduat dışı en önemli kaynak uluslararası piyasalardan sağlanan kredilerdir. 
Alınan bu kredilerin çok büyük bir bölümü sendikasyon kredilerinden meydana gelmektedir. 

 
Özsermaye bankanın varlıkları ile borçları arasındaki farkı ifade eden net değer olarak 

ele alınabilir. Özsermaye, kuruluş aşamasında kurucular tarafından taahhüt edilen ve/veya 
ödenen, daha sonra halka arz, dağıtılmayan kârlar, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş 
yıllar kârları yoluyla artan bir kalemdir. Özsermaye, diğer bir ifadeyle bankanın varlıklarının 
değerindeki herhangi bir düşüşe karşı güvence olma özelliği taşımaktadır. Bankanın 
varlıklarındaki düşüş, banka eğer yeterli özsermayeye sahip değilse bankanın iflasına neden 
olabilir. Özellikle finansal krizlerde ve batık kredi sorunuyla karşılaşıldığında, bu kalem son 
derece önemli bir kaynak haline gelmektedir. 

 
Banka gelir tablosunun en önemli kalemleri faiz geliri ve faiz gideri kalemleridir. Banka 

faaliyetleri gereği bütün kazancını bu iki rakam arasındaki farka bağlı olarak oluşturur. 
Bankanın verdiği krediler ve menkul kıymetlerinden elde ettiği gelirler faiz geliri kaleminde 
takip edilir. Mevduat sahiplerine ödediği faiz ve bankanın kendisinin kullandığı kredilere 
ödediği faiz de faiz gideri kaleminde takip edilir. Faiz gelirinin faiz giderinden çıkarılmasıyla 
elde edilen rakam net faiz geliri ya da gideri olarak ifade edilmektedir. 

  
3. Banka Değerlemede Kullanılan Yöntemler 
 
Banka değerlemede kullanılan üç önemli yöntem aşağıdaki alt bölümlerde ele 

alınmıştır: 
 
3.1. İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi 
 
Şirketlerin değerinin hesaplanmasında en yaygın kullanım alanı bulan yöntem 

indirgenmiş nakit akımları yöntemidir. İndirgenmiş nakit akımları yöntemi şirketin değerini, 
nakit akımlarını tahmin ederek belirlemeye çalışmakta ve şirketin gelecekte sağlayacağı nakit 
akımlarının şimdiki değerleri ifade edilmektedir. İndirgenmiş nakit akımları yönteminin, şirkete 
indirgenmiş nakit akımları yöntemi ve özsermayeye indirgenmiş nakit akımları yöntemi olarak 
iki farklı şekilde hesaplanması mevcuttur. Bu iki farklı hesaplama yöntemi, değerleme yapan 
analist tarafından amacına uygun olarak seçilerek uygulamaya konmaktadır.  

 
Şirkete serbest nakit akımları yöntemi ile şirket değerinin tespitinde şirket bir bütün 

olarak değerlendirilmekte, sonsuza kadar özsermaye sahipleri ve uzun vadeli borç verenlere 
olan nakit akımları tahmin edilmekte, bunların bugünkü değerleri ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti kullanılarak hesaplanmakta ve bu değerden şirketin uzun vadeli borçlarının bugünkü 
değeri düşülerek özsermayenin olması gereken değeri bulunmaktadır. Bu yöntemde şirket 
değeri olarak hesaplanan tutar, borç sahiplerine de olan nakit akımını içermektedir. 

 
Özsermayeye serbest nakit akımlarından hareketle şirketin değeri bulunurken; şirkete 

serbest nakit akımları yönteminde olduğu gibi borç ve özsermaye sahiplerine sağlanan 
serbest nakit akımları değil, sadece özsermaye sahiplerine gelecekte sağlanması beklenen 
nakit akımları dikkate alınmaktadır. Bu yöntem genellikle banka ve sigorta şirketleri ile diğer 
finansal hizmet kuruluşlarının değerlemesinde daha sık kullanılmaktadır. (Ercan vd, 2006, 
s.25-36).  
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3.2. Temettü İskonto Modeli 

 
Kullanılan en eski indirgenmiş nakit akımları yöntemi temettü iskonto modelidir. Bu 

model, şirketin gelecekte dağıtacağı temettülerin tahmin edilip bugüne indirgenerek şirkete 
ait bir değer bulunmasını amaçlar. Yatırımcılar halka açık şirketlerin hisse senetlerini alırken 
iki noktaya dikkat ederler: Hisse senedinin elde tutulduğu süre boyunca dağıttığı temettüler 
ve bu süre sonunda söz konusu hisse senedinin değeridir.  

 
Gelecekteki büyüme tahminlerinin çeşitliliğine göre üç çeşit temettü iskonto modeli 

geliştirilmiştir: Gordon büyüme modeli, gelecekte şirketin dağıtması beklenen temettülerin 
sabit bir büyüme oranı ile tahmin edilip özsermaye maliyeti ile iskonto edilerek şirketin 
değerinin bulunmasını amaçlar. İki basamaklı temettü iskonto modeli, değerlemeyi yaparken 
iki farklı aşamada büyüme tahmini yapılmasına olanak sağlayan bir modeldir. İlk aşamada 
önceden tahmin yapılması uygun görülen süre için bir temettü dağıtım oranı belirlenir ve bu 
oran sabit bir oran olmak zorunda değildir. İkinci aşamada ise sonsuza kadar bu oranla 
büyüyeceğinin varsayıldığı sabit bir büyüme oranı bulunur.  

 
H modeli olarak adlandırılan ve iki basamaklı temettü iskonto modelinin değişik bir 

versiyonu olan model, şirketin başlangıçta yüksek bir büyüme oranına sahip olduğunu, 
zamanla bu oranın azalarak bir noktadan sonra sabit kalıp bu sabit oran ile şirketin 
büyümeye devam edeceğini varsayar. Üç basamaklı temettü iskonto modeli, iki basamaklı 
temettü iskonto modelinin ve H modelinin birleşiminden oluşturulmuştur. En esnek temettü 
iskonto modelidir. 

 
Bazı uygulamacılar sadece temettülere bakılarak değerleme yapılmasının sakıncalı 

sonuçlar doğurabileceği düşüncesinden dolayı temettü iskonto modelini kullanmamaktadır. 
Bu düşüncelere rağmen modelin savunucuları da mevcuttur. Bunlardan biri olan Ashwath 
Damodaran 90’lı yıllardan bu yana değerleme konusunda pek çok eser yayımlamıştır. Bu 
eserlerinde, değerleme yapılan firmaların karakteristik yapıları iyi anlaşıldığı takdirde, temettü 
iskonto modelinin değerleme için kullanılmasında avantajlar olduğunu belirtmiştir. Temettü 
iskonto modeli kullanılarak yapılan değerlemelerde, geleceğe yönelik tahminde bulunulması 
gereken verilerin diğer yöntemlere göre daha az olması nedeniyle kolaylık sağlayacağına 
değinmiştir. Eserlerinde banka değerleme konusu için de bu yöntemin en doğru sonucu 
verecek yöntem olduğunu nedenleriyle birlikte ele almıştır. 

 
Temetttü iskonto modelinin en güçlü yanı basit ve kolay uygulanabilir olmasıdır. Diğer 

bir avantajı modeli kullanmak için yapılan tahminlerin diğer şirket değerleme modellerine 
göre oldukça az sayıda olmasıdır. Şirketin son yıl ödediği temettü ve temettülerdeki büyüme 
tahmini ile istenilen tahminler yapılabilir. Modelin bir diğer avantajı ise şöyledir: Şirketin nakit 
akımları yıllar itibariyle dalgalı bir görünüm sergilese bile, bir yönetici şirketinin temettülerinin 
nakit akımlarında olduğu gibi dalgalı olmasını istemez. Dolayısıyla şirketin temettülerindeki 
dalgalanma, nakit akımlarındaki dalgalanmaya göre daima daha azdır. Bu da şirket değerini 
belirleme açısından bir avantaj oluşturur. 

  
Modelin dezavantajlarına gelince, pek çok şirket kazancının büyük bir kısmını temettü 

olarak dağıtmak yerine elde tutmayı tercih eder. Bu da şirkete ait nakit akımları ile temettüler 
arasında bir fark doğurur. Bu durum şirketin olması gerekenin altında bir değer almasına 
neden olabilir. Diğer yandan bazı şirketler de oluşturdukları nakit akımdan daha fazla temettü 
dağıtma yoluna gidebilir. Bu durumda temettü iskonto modelini kullanmak şirket değerinin 
olduğundan fazla gösterilmesine neden olabilir. 

 
Bu olumsuz yönlere rağmen temettü iskonto modelinin kullanılmasının fayda sağladığı 

durumlar vardır: 



Bankacılar Dergisi 

55 

 Şirketin dağıttığı temettüler ile nakit akımları arasında büyük bir fark varsa, temettü 
iskonto modeli ile oluşturulan değer bir taban değer oluşturur. Şirketin yatırım ve 
faaliyetlerinden kazanç elde edemediği gibi bir izlenim oluştuğu durumlarda, şirketin 
gerçek değerinin altında da olsa bir değer elde edilmesini sağlar. 

   

 Büyümesini tamamlamış şirketlerin sabit gelirleri vardır. Bu şirketlerin dağıttıkları temettü 
tutarlarının nakit akımlarıyla karşılaştırıldığında uyumlu tutarlarda olduğu görülür. Böyle 
durumlarda temettü iskonto modeli avantaj sağlayabilir. Bu şirketler genelde kamu 
hizmeti veren devlet kuruluşlarıdır. 

 

 Nakit akım tahmininin zor veya imkânsız olduğu, tahmini en güvenli şekilde yapılabilecek 
tek nakit akımın temettü olduğu sektörlerdeki şirketleri değerlerken temettü iskonto 
modeli kullanmak faydalı olabilir. Bankalar da bu kapsamdadır. Bankaları değerlerken 
temettü iskonto modelinin kullanılmasının iki nedeni vardır: Bunlardan ilki, bir banka için 
nakit akımın hesaplanmasının zorluğudur. Bunun nedeni bir banka için sermaye 
harcamaları ve net işletme sermayesinin hesaplanamamasıdır. Çünkü bankaların en 
önemli varlığı beşeri sermayesidir. Bir başka deyişle, çalıştırdığı insan gücü ve bu insan 
gücüne yapılan yatırımlar bankanın en önemli varlıkları arasındadır. Eğitim, işe alım gibi 
beşeri sermaye harcamaları muhasebe standartlarına göre faaliyet harcamaları olarak 
belirlenir. Banka bilançosunun çoğunu kısa vadeli varlık ve yükümlülükler oluşturduğu 
için işletme sermayesi bir banka için anlamsızdır. İkinci neden ise; yasal sermaye 
oranları sermayenin defter değeri üzerinden hesaplandığı için, dağıtılmamış kârların ve 
özsermayenin bankalarda daha anlamlı sonuçlara sahip olmasıdır (Damodaran, 2006,s 
222). 

 
Sonuç olarak, temettü iskonto modeli eleştirilerin aksine oldukça fazla uygulama 

alanına sahiptir. Temettü oranı az olan ya da hiç olmayan şirketlerin değerinin, temettü 
iskonto modeli ile belirlenemeyeceğini savunan genel kanının sakıncaları bulunmaktadır. 
Temettü ödeme oranı, beklenen büyüme oranını yansıtacak şekilde belirlenirse, hiç temettü 
ödemeyen şirketler için bile makul bir değer elde edilebilir. Güncel durumda temettü 
ödemeyen bir şirket bile büyüme oranı azaldığı zaman ödemesi beklenen temettü oranları 
üzerinden değerlenebilir. 

 
3.3. Göreceli Değerleme Modeli 
 
Göreceli değerleme modeli, varlığın değerinin hisse senetleri piyasada işlem gören 

benzer varlıkların değerleriyle karşılaştırılarak tespit edilmesi esasına dayanmaktadır. Bu 
model, varlığın piyasa değerinin gerçek değerine eşit olduğu temel varsayımına sahiptir. 
Modelin diğer varsayımları ise; piyasada değerlemeye konu olan varlıkla karşılaştırılacak çok 
fazla sayıda varlık olduğu, bu varlıkların piyasada fiyatlandığı ve varlığın fiyatını standardize 
etmek için piyasada ortak değişkenler bulunduğu takdirde değerleme anlamında gerçekçi bir 
cevap vereceği esasıdır. Göreceli değerleme modeli kapsamındaki yöntemlerden en sık 
kullanılanları fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri oranı ve fiyat/nakit akımı oranı 
yöntemleridir. 

 
Fiyat/kazanç oranı bir şirketin net kârı ile hisse senetlerinin toplam değeri arasında ilişki 

kurar. Bu oran, hisse başına net kâr ile hisse senedi fiyatı arasında uygun bir çarpan 
bulunması gerekliliğinden hareket eder. Fiyat/kazanç oranının önemli kullanım alanlarından 
biri şirketler arasında yapılan kıyaslamadır. Yatırımcılar hem piyasanın genel durumu hem de 
ilgili şirketin performansı hakkında beklentilerini fiyat/kazanç oranı yardımıyla 
karşılaştırabilirler. Böyle bir karşılaştırmada şirketlerin aynı sektörde ve aynı büyüklükte 
olmaları sağlıklı sonuca ulaşmak açısından önem taşımaktadır. Karşılaştırmada piyasadaki 
fiyat/kazanç oranı ortalaması da alınabilir. Fiyat/kazanç oranına dayanarak şirket değeri 
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hesaplanırken, şirketin son yılda elde ettiği hisse başına vergi sonrası net kâr, belirli bir tarih 
itibariyle tespit edilen fiyat/kazanç oranı ile çarpılarak hisse senedi piyasa fiyatı bulunur. Bu 
fiyatın hisse senedi sayısıyla çarpılmasıyla da şirketin özsermaye değerine ulaşılır. 

 
Fiyat/kazanç oranı bilinen ve sık kullanılan piyasa çarpanı olmakla birlikte değerlemede 

kullanılmasının bazı dezavantajları bulunmaktadır. Oranın, hesaplamalarda net kârı gösterge 
olarak alması ve net kârın değişik muhasebe uygulamalarından ve enflasyondan etkilenerek 
gerçek kârlılığı yansıtmaması durumunda, ulaşılan sonuçlar yanıltıcı olabilmektedir. Bu 
sakıncasına rağmen, fiyat/kazanç oranı hemen hemen tüm şirketler için hesaplanabilmesi ve 
kıyaslama yapmanın kolay olması nedeniyle uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
fiyat/kazanç oranı yönteminin halka açık olmayan şirketlere de uygulanabilmesi yöntemin 
avantajıdır. Bu yöntemin paranın zaman değerini dikkate almaması, karşılaştırılan şirketlerin 
hiçbir zaman tümüyle aynı olmaması, spekülasyona açık borsalarda oluşan fiyat/kazanç 
oranlarının kullanılması, şirketlerin gelecekte vergi ödeme durumunu hesaba katmaması ve 
yatırım gereksinimi gibi konuları yansıtmaması bilinen dezavantajlarıdır. Ancak belli bir 
dönemin fiyat/kazanç oranı ortalamasının alınması, dünyadaki benzer sektör örneklerinden 
yararlanılması, bölgesel farkları dikkate alıp bölge riskinin hesaplamalara katılmasıyla 
yukarıda belirtilen sorunların kısmen aşılabileceği düşünülmektedir. 

 
Piyasa değeri/defter değeri oranı şirkete yapılan yatırımların bugünkü değerleri ile 

maliyetlerini karşılaştırmaktadır. Piyasa değeri/defter değeri oranının entelektüel sermaye ile 
de bağlantısı bulunmaktadır. Bir şirketin piyasa değerinin defter değerini aşan kısmına 
entelektüel sermaye denmektedir. Söz konusu oranı yüksek olan şirketlerin güçlü bir 
entelektüel sermaye yönetimine sahip olduğu söylenebilir. Şirketin geçmiş verilerinden ya da 
aynı sektördeki diğer şirketin verilerinden yararlanılarak, şirketin piyasa değeri ile defter 
değerleri arasında uygun bir katsayı bulmaya çalışılır. İlgili hisse senedinin gerçek değeri 
hesaplanmak istendiğinde mevcut defter değeri belirlenir ve daha önce bulunmuş uygun 
piyasa değeri/defter değeri oranıyla çarpılır. (Chambers, 2005). Şirketlerin varlıklarını en iyi 
şekilde kullanacakları varsayımı altında piyasa değeri/defter değeri oranından yararlanılır. 
Aslında her şirketin kendisine özgü bir yapısı olması nedeniyle varlıklar aynı verimlilikte 
kullanılamayabilir. Yöntemin bir başka dezavantajı, şirketin faaliyetlerini sürdürmekte 
olduğunu ve gelecekte nakit akımı yaratacağını dikkate almamasıdır. 

 
Şirketlerin uyguladıkları amortisman oranlarının farklı olması nedeniyle, şirket gelirleri 

yerine nakit akımları yönteminin kullanılmasının daha sağlıklı olacağı düşünülebilir. 
Fiyat/kazanç oranı yönteminde, şirket kazancı ile piyasa değeri arasındaki ilişkiden 
yararlanılarak şirket değeri hesaplanırken; fiyat/nakit akımı yönteminde ise, piyasa değeri ile 
nakit akımları arasında ilişki kurularak, bu ilişki yardımıyla benzer şirketlerin değeri tahmin 
edilmektedir. Bu yöntemlerde benzer şirketlerin fiyatı ile nakit akımları oranı tespit edilerek, 
değer tespiti yapılacak şirketin nakit akımı ile bu oranın çarpımı sonucu şirket değeri 
bulunacaktır. 

 
4. Değerlemede Bankaya Özgü Yapısal Nitelikler ve Banka Değerlemede Yaşanan 
Zorluklar 
 
4.1. Değerlemede Bankaya Özgü Yapısal Nitelikler 

 
Bankalar, şirketler ile birçok ortak noktaya sahiptir. Bankalar da şirketler gibi kâr etmeyi 

amaçlar, rekabet etmek zorundadır ve zaman içinde hızla büyümeyi isterler. Eğer halka arz 
edilmiş iseler, halka arz edilmiş şirketlerde olduğu gibi hissedarları tarafından kazançları 
yakından takip edilir. Banka değerlerken ön plana çıkan üç konu vardır: Bunlar banka için 
borç kavramı, bankalara uygulanan yasal düzenlemeler ve bankaların yatırım faaliyetleridir.  
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Borç Kavramı: Şirketler için sermayeden bahsederken özsermaye ve borç akla gelen 
iki unsurdur. Bir başka deyişle, bir şirket faaliyetlerini borç ya da özsermayesi ile finanse 
eder. Bu nedenle bir şirketi değerlerken sadece şirketin özsermayesinin değil, sahip olduğu 
varlıkların da değerlemesi esastır.  

 
Borç kavramı banka için şirketlere göre daha farklı bir anlam ifade eder. Banka için 

borç sermaye olarak değil de bir hammadde olarak görülür. Bir banka faaliyetleri gereği 
topladığı mevduatları vadelerine uygun şekilde finansal varlıklara ya da çeşitli bankacılık 
ürünlerine çevirir. Dolayısıyla bankanın hammaddesi, topladığı mevduatları bir başka deyişle 
paradır. Mevduat olarak topladığı parayı satarak kazanç sağlar ve mevduatı elinde tutup 
kullandığı zaman diliminin karşılığı olarak mevduat sahiplerine faiz ödemesinde bulunur. Bu 
noktada eğer mevduat borç olarak kabul edilirse mevduat sahiplerine ödenen faiz de 
finansman gideri olarak kabul edilmek zorundadır. Bu da banka faaliyetlerinin yapısına 
aykırıdır. Çünkü mevduat sahiplerine ödenen faiz banka gelir tablosunda finansman gideri 
olarak değil banka gelir tablosunun en büyük gider kalemi olan faiz gideri olarak yazılır. 
Banka gelir tablosundaki faiz gideri kalemi diğer şirketlerin gelir tablosundaki satılan malın 
maliyeti kalemi olarak düşünülebilir. Dolayısıyla mevduat sahiplerine ödenecek faizi 
finansman gideri kalemine yazmak banka faaliyetlerini gelir tablosuna yanlış yansıtmak 
anlamına gelir. Bu nedenle, bir banka için mevduat borç olarak kabul edilemez. Bunun 
sonucu olarak da bankanın borç kavramının olmadığı görülür. Bir başka deyişle, diğer 
şirketleri değerlerken borç ve özsermaye kavramının birlikte göz önüne alınması gerekirken, 
bir banka için sadece özsermayenin değerlenmesi gerekecektir. Bu sermaye tanımı, 
bankalar için özsermaye oranlarını düzenleyici kurumlar tarafından da desteklenen bir 
olgudur. 

 
Yasal Düzenlemeler: Ülkelere göre farklılık göstermekle birlikte dünyadaki bütün 

bankalar ağır yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmıştır. Genel itibariyle bu düzenlemeler 
iki şekildedir. İlki, mevduat sahiplerinin riskini korumak ve bankanın varlıklarına karşılık gelen 
riski ölçmek için sermaye yeterlilik oranı oluşturulmasıdır. İkincisi, bankaların yaptığı 
yatırımlara yönelik düzenlemelerdir. Bankaların yaptığı yatırımlar bu bankaların bazı 
bankacılık faaliyetlerinin sınırlandırılmasını beraberinde getirebilir.  

 
Bütün bu düzenlemelerin banka değer tespitine etkisine bakıldığında, büyüme 

tahminlerinin yapılması için geleceğe yönelik yatırım tahminlerine ihtiyaç vardır. Özellikle 
bankaların yatırım tahminleri çeşitli düzenlemelerle kontrol altına alındığından yatırım 
tahminlerini yapmak oldukça güçtür.  

 
Yatırım Faaliyetleri: Bir önceki paragrafta bahsedildiği üzere bankaların nereye, ne 

zaman ve ne kadar yatırım yapacağı çeşitli yasal düzenlemelerle kontrol edilmeye çalışılan 
bir konudur. Yatırım faaliyeti denince akla iki kalem gelmektedir: Sermaye harcamaları ve net 
işletme sermayesi. Fakat bir banka için bu iki kalemin bulunması neredeyse imkânsızdır. İlk 
olarak sermaye harcamaları kalemini ele alacak olursak, üretim yapan şirketlerin aksine 
bankaların tesisler, makineler ve duran varlıklar gibi maddi varlıkları yoktur. Bankalar için 
marka ismi ve beşeri sermaye gibi maddi olmayan varlıklar en önemli varlıklardır. Bu maddi 
olmayan varlıklar da banka gelir tablosunda faaliyet gideri olarak görülür. Dolayısıyla 
bankanın yaptığı yatırımlar maddi bir varlık olmadığından, yaptığı yatırımları 
izleyebileceğimiz bir kalem bulunmamaktadır. Bu durum geleceğe yönelik bir büyüme tahmini 
yapmak için bu verilerin kullanılmasını olumsuz hale getirir. Bununla birlikte, bankanın nakit 
akışında sermaye harcamaları çok küçük bir tutarda ya da sıfır olarak görülür. Buna bağlı 
olarak amortisman tutarı da yok denecek kadar azdır.  

 
Net işletme sermayesi kaleminde de ayrı bir problem söz konusudur. Eğer net işletme 

sermayesini dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülükler arasındaki fark olarak tanımlarsak, 
banka bilançosunun büyük bir kısmı ya uzun vadede ya da kısa vadede kalacaktır. Bir başka 
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deyişle, bulacağımız rakamlar yıllar itibariyle bilançonun o anki durumuna göre oldukça 
değişken olacak ve anlamlı bir sonuç vermeyecektir. Bu da geleceğe yönelik tahminleri 
bankanın gerçek durumundan saptıracaktır (Damodaran, 2006, s.242). 

 
Sonuç itibariyle, bir bankayı değerlerken iki önemli problemle karşı karşıya 

kalınmaktadır: Banka için gelecekteki yatırım faaliyetlerinin tespitinin zorluğu ve buna bağlı 
olarak geleceğe yönelik anlamlı bir büyüme oranının bulunamamasıdır. 

 
4.2. Banka Değerine Etki Eden Faktörler 

 
Banka değerine etki eden unsurların başında, bankanın kârlılığına ilişkin geleceğe 

dönük beklentiler yer alır. Gelecekte oluşması beklenen kazançtan yarar sağlama, 
değerlemenin temel ilkelerinden biridir ve yatırım kararlarında önemli rol oynar. Kârlılığa 
ilişkin kararlar da, net kâr, aktif kalemler, gelir getiren kalemler kullanılarak bulunan belli 
oranların analizi sonucu verilebilir. Bunun yanında, değerlemesi yapılacak bankanın içinde 
bulunduğu ülkenin ekonomik şartları, sektörel yapı, devletle ilgili düzenlemeler de önemlidir. 
Örneğin, vergisel düzenlemeler, faiz oranları, enflasyon, bankaların kârlılıklarını 
etkilemektedir. Yine aktif kalemler, mevduat ve kârlılıktaki artışın düzenli olması da önemlidir. 
Çünkü bunlar banka ölçeği ve büyüme hızı ile ilgili önemli oranlardır. Kârlılığın doğrudan 
etkilendiği bir oran olarak bankanın hisse senetlerinin piyasa değeri ve fiyat/kazanç oranı da 
banka değerini doğrudan etkilemektedir. Fiyat/kazanç oranı kâr dağıtma potansiyelini ve aktif 
değerini birebir yansıtmaktadır. 

 
Banka değerinin oluşmasında kârlılığın yanında likidite de önemli bir unsurdur. 

Likiditenin yüksek olması yatırımcılara güven vermektedir. Aynı zamanda yabancı kaynak 
bulma kapasitesine de doğrudan etki ettiği için kârlılığa olumlu etki edebileceği düşünülebilir. 
Bankanın kârlılığı, likiditesi, finansal yapısı gibi unsurlarla ilgili oranlar, banka değeri ile 
yakından ilişkilidir. 

 
Finansal sektörde küreselleşme ve rekabetin artmasıyla bankaların personel kalitesi, 

şube ağı, yönetim politikaları, derecelendirme kuruluşlarınca verilen puanlar da en az sayısal 
veriler kadar önemli hale gelmiştir. Özellikle birleşme ve devralmalarda fiziki olarak 
organizasyonun yanında, insan kaynağı, bankanın saygınlığı, hizmet kitlesi de 
devralınmaktadır. Dolayısıyla yönetim kalitesi, yeterli kadro, yeterli şube ağı banka değerine 
birebir etki edecektir. 

 
Uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilen puanlar da, yerli ve yabancı 

yatırımcıların, bir bankaya yatırım yapmaya yönlenmesi açısından oldukça önemlidir. 
Derecelendirme kuruluşları, uluslararası piyasada edindikleri tecrübelerle yatırımcıların 
talebine istinaden derecelendirme yapmaktadır. Ayrıca sermaye piyasalarının şeffaflığı 
gereğince herhangi bir talep olmaksızın da derecelendirme yapılabilmektedir. 

 
4.3. Banka Değerlemede Yaşanan Sorunlar 

 
Bankalar kredi kartları, kurumsal krediler ve diğer kredi türleri gibi faiz getirisine sahip 

birçok iş kolunu barındırır. Bankalar nasıl ki, verdikleri kredileri tek ve çok çeşitli olarak 
bünyelerinde barındırıyorsa, müşteri mevduatlarını da birden çok şekilde bünyelerinde 
barındırabilir. Ayrıca toplam varlıkları içinde küçük miktarda yer almasına rağmen bankaların 
da işletme sermayesi, çeşitli taşınmazlar, teçhizatlar ve demirbaşlara yatırım yapmaya 
gereksinimleri vardır. Bankaların yapısındaki bu çeşitlilik banka analizini karmaşık hale 
getirir. Bu başlık altında banka değerleme ile ilgili bu sorunlara ve zorluklara değinilecektir. 
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Banka değerlemesinde karşılaşılan sorunlardan birisi, banka değerlemesinde 
indirgenmiş nakit akımları yönteminin kullanılmasının şirketlere göre farklılıklar göstermesidir. 
Bu nedenle, bankanın nakit yaratan kalemlerinin göz önüne alınması gerekmektedir. Nakit 
yaratan kalemlerin büyüme oranları, geçmiş bilanço ve gelir tabloları kullanılarak 
hesaplanmaktadır. Bankacılık sektörü büyüme oranları, yurt içi ve yurt dışı piyasalar için 
hesaplanarak yayımlanmaktadır. Bu oranlar değerlemesi yapılacak banka için temel teşkil 
edebilir. Bunun yanı sıra nakit akışlarının tahmini ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin 
tahmini de zorluk yaratabilecek konulardan olabilir. Bu durumda özsermaye değerinin, direkt 
olarak özsermayeye nakit akışlarının indirgenmesi ile ölçülmesi daha doğru olacaktır 
(Damodaran, 2002, s.590) 

 
Karşılaşılan bir diğer sorun ise vade uyumsuzluğudur. Açıklamak gerekirse, bankanın 

uzun vadeli kredileri fonlamak için kısa vadeli mevduatları kullanması vade uyumsuzluğu 
doğurur ve bundan dolayı bir faiz geliri oluşturur. Faiz gelirinin oluşması ilk bakışta olumlu 
olarak gözükse de bu aldatıcı bir durumdur. Bir banka fonlarını üç yıl vadeli kredi olarak 
kullandırırsa ve bunun finansmanını bir yıl vadeli mevduat toplayarak yaparsa, kısa ve uzun 
dönem faiz oranları arasındaki vade uyumsuzluğundan kaynaklanan bir kazanç elde eder. 
Bu durumun aldatıcı olmasının sebebi, mevduat için verilecek olan faiz oranının bir yıllık süre 
için geçerli olması, fakat verilen kredi için alınacak faiz oranının üç yıl boyunca geçerli 
olmasındandır. Mevduat için verilecek faiz oranı her yıl için düzenlenecektir. Fakat kredi için 
verilen faiz oranı üç yıl geçerli olacaktır. Bu durumda ikinci yıl için mevduata verilecek faiz 
oranının piyasa şartlarına göre krediden alınacak faiz oranından yüksek olması, banka için 
vade uyumsuzluğundan dolayı zarar doğuracaktır. Vade uyumsuzluğunun bankaya zarar 
oluşturmayacak şekilde sürdürülebilmesi aşağıdaki durumlarda mümkün olabilmektedir 
(Copeland vd, 2000, s.438-440): 

 

 Faiz marjlarının, faiz oranları seyrine göre ayarlanabilmesi mümkün olduğunda, 

 Kredilerden sağlanan nakit akışları piyasadaki cari faiz oranlarıyla yeniden 
yatırımlarda kullanıldığında ve fonlaması faiz marjı politikası çerçevesinde devam 
ettirildiğinde, 

 Faiz oranlarının değişmesi durumunda faizli mevduatlarla faizsiz mevduatlar 
arasında denge sağlanabilme esnekliği olduğunda. 

 
Bilindiği gibi günümüzde bankalar birden çok bankacılık türüyle hizmet vermektedir. 

Hatta büyük müşterileri için kişiye özel bankacılık hizmeti veren bankalar bile bulunmaktadır. 
Ne yazık ki, bu farklı türlerdeki hizmetlerin hepsi detaylı olarak bilanço ve gelir tablosuna 
yansıyamamaktadır. Bu da değerleme açısından sıkıntı yaratabilmektedir. 

 
Banka mali tabloları şirketlere göre farklı yapıdadır. Şirketlerin bilançosunda olduğu gibi 

kısa ve uzun vadeli varlık ve yükümlülük kavramı, banka bilançosunda yoktur. Ayrıca bir 
bankanın faaliyetleri için gerekli hammadde para olduğundan, bu durumu göz önünde 
bulundurarak değerleme yapılması gerekmektedir. Bu da şirket değerleme ile banka 
değerleme arasında önemli farklılıkların doğmasına neden olmaktadır. 

 
Banka değerlerken kullanılacak modelin seçimi de banka değerlemede yaşanan bir 

diğer zorluktur. Bankanın değerini doğru yansıtacak modelin hangi model olduğuna karar 
verebilmek için banka faaliyetlerine ve değerleme modellerinin içeriğine hâkim olmak 
gereklidir. Model seçimi ile ilgili sıkıntılar giderildikten sonra bu modelin banka mali 
tablolarının ve banka faaliyetlerinin yapısını göz önüne alarak uyarlanması zorlu bir süreçtir. 
Ayrıca uygulama aşamasında başvurulacak kaynakların kıt olması da analistlerin banka 
değerlerken karşılaştığı en önemli sıkıntılardandır. Banka değerleme konusunda teorik 
kaynaklara ulaşmak güç olmasa da, uygulama aşamasında teorik bilgileri değerlenecek 
bankanın karakteristik özelliklerine ve değerlemenin yapıldığı ülkenin ekonomik şartlarına 
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uyarlamak güçlükler doğurmaktadır. Teorik bilgileri uygulama aşamasında zorlukların 
aşılabilmesi için banka faaliyetlerinin iyi anlaşılması ve değerleme konusuna yönelik 
uygulamaların incelenmesi gereklidir.  

 
Bir diğer önemli nokta ise, bankanın değer yaratan kalemlerinin modelde kullanılarak 

analizin yapılmasıdır. Bu değer yaratan faktörleri gözden kaçırmamak için daha önce de 
bahsedildiği üzere bankanın faaliyet yapısının doğru anlaşılması şarttır. 

 

5. Literatür Taraması 
 
Banka değerleme konusu, finans literatüründe üzerinde fazla çalışmanın yapılmadığı 

bir konudur. Literatürde değerleme konusu daha ziyade şirketler açısından ele alınmıştır. 
Yazılan makalelerin büyük bir çoğunluğu genel olarak değerleme kurallarının tartışılması ve 
bunların herhangi bir banka uygulanmasına dayanmadan teorik olarak bankacılık sistemine 
uyarlanmasını kapsamaktadır. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar daha çok teorik olduğu için 
uygulamacılar tarafından kullanılamamıştır.  

 
Banka değerleme konusu, Koller vd (2000)’de yayımlanan “Valuation: Measuring and 

Managing The Value of Companies” isimli eserinde bir bölüm halinde yer almıştır. Kitabın bu 
bölümünde, diğer şirketlerin değerlenmesinde de standart hale gelmiş olan indirgenmiş nakit 
akımları yaklaşımına odaklanılmıştır. Damodaran’ın sırasıyla (1994), (2001), (2002) yıllarında 

yayımladığı “Damodaran On Valuation Security Analysis for Investment and Corporate 

Finance”, “Investment Valuation Tools and Techniques for Determining the Value of Any 
Asset” ve “The Dark Side of Valuation: Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy 
Companies” isimli kitapları, banka değerleme konusunu en detaylı olarak ele alan 
kaynaklardır. Bu kaynaklarda banka değerlerken ele alınacak noktalara detaylı olarak 
değinilmiştir. Banka değerlemede kullanılan yöntemler ve uygulama esnasında bankaya 
uyarlama noktasında yaşanacak farklılıklar anlatılmıştır. Banka için hangi modellerin 
uygulanmasının daha doğru olacağı nedenleriyle birlikte açıklanmıştır. Bu açıklamalar 
yapılırken bankanın şirketlerden farklı noktalarına değinilmiştir. Bankanın faaliyet yapısı göz 
önünde bulundurularak değerleme esnasında yaşanması muhtemel zorluklar açıklanmıştır.  

 
Dermine‘in 2009 tarihli “Bank Valuation and Value-Based Management: Deposit and 

Loan Pricing, Performance Evaluation and Risk Management” isimli eserinde geleneksel 
değerleme yöntemleri kısaca özetlenmiş ve banka değerleme konusu açıklanmıştır. 
Özsermaye değerinin belirlenmesinde iki farklı bölüm halinde hesaplama yapılmasının daha 
doğru olacağı vurgulamıştır. Banka değerlerken kullanılacak uygun risk priminin belirlenmesi 
konusuna değinmiştir. Bu konuda yazar, sermaye piyasası yerine kurumsal tahvil piyasasını 
temel alarak çalışmalar yapmıştır.  

 
Caprio vd.(2004) kurumsal yönetimin banka değeri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Çalışmada 44 farklı ülkede faaliyet gösteren 244 banka incelenmiş ve bankaların çoğunlukla 
kamu veya aileler tarafından yönetildikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, şirketi 
kontrol eden ortağın nakit akımları üzerindeki haklarının artmasının banka değeri üzerinde 
olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak küçük yatırımcıyı koruyan kanuni 
çerçevenin yetersiz olması değer üzerinde negatif etkiye sahiptir. Her iki durumun bir arada 
mevcut olduğu zamanlarda, kontrol eden ortağın artan nakit akımı haklarının kanunlardan 
kaynaklanan olumsuzlukları azaltıcı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Bankalara getirilen 
düzenlemelerin ve sıkı şekilde takip edilen sermaye yeterlilik oranlarının banka değeri 
üzerinde belirli bir etkisi olduğuna dair güvenilir kanıtlara rastlanmamıştır.   

 
Francesco (2008) birleşmelerde bankaların değerinin tespit edilmesi üzerine 

yoğunlaşan bir çalışma olarak literatüre geçmiştir. Çalışmada öncelikle birleşme işlemlerinde 
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kullanılan değişme oranının tespit edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Değişme oranının 
belirlenmesinde, iki banka arasında yürütülen müzakerelerin büyük önemi olmakla birlikte, 
birleşmeye konu olan bankaların bağımsız birer kuruluş olarak değerlerinin tespit edilmesi 
gerekmektedir. Çalışmada bankaların değerlerinin belirlenmesinde piyasa yöntemlerinin ve 
analitik yöntemlerin kullanıldığı vurgulanmıştır. Hisse senedi piyasalarının etkin ve şeffaf 
olduğu varsayımı altında, banka ile ilgili çok fazla bilgi gerektirmemesi nedeniyle piyasa 
yöntemleri sıklıkla tercih edilen yöntemdir. Ancak birleşme işlemleri esnasında banka 
yönetimi değerlemeyi yapan finansal danışmanlara kapsamlı bilgi sağladığında, analitik 
yöntemler kullanılarak banka değerini gerçekçi bir şekilde temsil eden değerlere 
ulaşılmaktadır. Bu anlamda “temettü iskonto modeli” en çok kullanılan yöntem olmuştur. 
Francesco çalışmasının sonunda, bankaların değerlemesinde farklı yaklaşımlar 
kullanılabildiğini, ancak bu yöntemlerin etkinliğinin bankanın operasyonel ve finansal yapısı 
ile iş planına adapte edilerek uygulanmasıyla artacağını vurgulamıştır.   

 
Türkiye’de yayınlanan çalışmalar incelendiğinde, Ercan ve diğerlerinin 2006 yılında 

yayınladığı “Firma Değerlemesi: Banka Uygulaması” isimli kitabın nadir kaynaklardan olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada, değerleme ve şirket değerlemesi kavramlarına değinilerek, 
değerleme esnasında kullanılan sermaye maliyeti kavramları açıklanmıştır. Eserde temel 
şirket değerleme yöntemleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bu yöntemlerden olan indirgenmiş 
nakit akımları yönteminin banka için uyarlanmasına bir bölüm halinde değinilmiştir.  

 
Küçükkaplan (2003) bankaların değerini “özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi” 

ile tespit etmeye çalışmıştır. Çalışmada, İMKB’de faaliyet gösteren yedi banka seçilmiş ve 
bunların değerleri tespit edilmiştir. Bulunan değerler bankaların piyasa değerleri ile 
karşılaştırılmış ve bu değerlerin piyasadaki değerleri açıklama gücü yüzde 72 olarak 
bulunmuştur. Ayrıca bankaların üçer aylık kamuya açıklanan finansal oranları ile piyasa 
değerleri arasındaki ilişki, birleştirilmiş regresyon (pooled regression) analizi ile test edilmiş 
ve açıklayıcılık düzeyi yüzde 82 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda, banka 
değerinin tespit edilmesinde özsermayeye serbest nakit akımları yönteminin piyasa değerini 
açıklamada etkili olduğu vurgulanmıştır.   

 
Lapçın (2007) banka birleşme ve devralmalarında banka değer tespitini incelediği 

araştırması konuya daha ziyade kuramsal açıdan yaklaşmıştır. Banka değerlemede önemli 
olan unsurlardan birisinin birleşmeden sonraki kazancın doğru belirlenmesi olduğu 
vurgulanmıştır. Ayrıca Lapçın, değerleme sonuçlarının dikkatle yorumlanması gerektiğini 
belirtmiş; sonuçların tek başına yorumlanması yerine ülkenin ekonomik durumu, finansal 
sektörün genel yapısı ve bankanın geçmiş performansı ile birlikte değerlendirme yapılması 
gerektiği söylenmiştir. 

 
Özarslan Saydar (2011), banka değerleme modellerini incelemiş ve beş farklı modele 

göre İMKB’de işlem gören 12 ticari banka üzerinde uygulama yapmıştır. Söz konusu banka 
değerleme modellerinin her bankanın piyasa değerini ne ölçüde yansıttığı araştırılmıştır. 
Ayrıca analiz sürecinde, banka değerini etkileyen faktörler de incelenmiştir.  

 
Bozacı (2012) banka değerini tespit etmenin önemi ve banka değerlemenin şirket 

değerlemeden farklılaştığı noktalar üzerinde durmuştur. Banka değerlemede kullanılabilecek 
yöntemlerin anlatıldığı çalışmada, hisse senetleri İMKB’de işlem görmekte olan ticari bir 
bankanın değerleme uygulaması yapılmıştır. Çalışmada temettü iskonto modeli ve piyasa 
modellerinden fiyat/kazanç oranı ile piyasa değeri/defter değeri oranı kullanılmıştır. Bulunan 
değerler bankanın piyasa değeri ile karşılaştırılmış ve yöntemlerin piyasa değerine yakın 
tahminlerde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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6. Banka Değerleme Uygulaması 

 
Bu çalışmada, X Bankası olarak isimlendirilen, hisse senetleri İMKB’de işlem görmekte 

olan bir ticari bankanın 2008-2012/9 dönemindeki verileri kullanılarak Temettü İskonto Modeli 
ile banka değerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Burada önemli olan nokta, “Temettü 
İskonto Modeli’nin İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi”nin bir türü olduğunun 
unutulmamasıdır. “İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi”ni banka değerlemede kullanmanın 
yukarıdaki bölümlerde sayılan zorlukları, bu çalışmada Temettü İskonto Modeli’ni kullanmayı 
teşvik etmektedir. Her iki yöntemin de aynı prensiplere dayandığı için benzer sonuçlara 
ulaşması beklenmektedir.  

 
X Bankası’na ait geleceğe yönelik temettü tahmini yapılması için geçmiş yılların 

finansal tablo verileri kullanılmıştır. Aktif büyüklüğü açısından ilk 10 banka içinde yer alan bu 
bankanın finansal tablolarından elde edilen bazı finansal oranlar ve sektöre yönelik gelecek 
tahminleri ile çalışma desteklenerek, tahmin için “Temettü İskonto Modeli” ile bir değer 
oluşturulmuştur. 

  
Ayrıca söz konusu bankanın değerinin tespit edilmesinde tek bir yönteme bağlı 

kalmamak adına Piyasa Değeri (PD)/Defter Değeri (DD) ve Fiyat(F)/Kazanç(K) yöntemleriyle 
de bir uygulama yapılmıştır. Söz konusu yöntemler kullanılarak elde edilecek değerlerden X 
Bankası için 31.12.2012 tarihi itibariyle tespit edilen bir değer aralığına ulaşılmıştır. 

 
6.1. Değerlemede Kullanılan Modeller ve Tercih Edilme Nedenleri 
 
Çalışmanın önceki bölümlerinde de temettü iskonto modelinin kullanılmasının bir 

bankanın değerini tespit ederken daha uygun olacağına değinilmişti. Değerlemede en sık 
kullanılan yöntemlerden olan şirkete veya özsermayeye indirgenmiş nakit akımları yöntemleri 
ile temettü iskonto modeli arasında banka için bir seçim yapmak gerektiğinde, temettü 
iskonto modelinin seçilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüştür. Bunun iki nedeni vardır: 

 

 İndirgenmiş nakit akımları yönteminin temel amacı şirkete yönelik nakit akımlarını 
bularak şirket değerini tespit etmektir. Bu nakit akımlarının tespit edilmesi için şirkete ait 
net kâr, amortisman tutarı, sermaye harcamaları ve işletme sermayesi kalemlerini 
bilmek gereklidir. Fakat önceki bölümde de açıklandığı üzere, bankalar için sermaye 
harcamaları ve amortisman kalemleri oldukça düşük tutarlı olduğundan, net işletme 
sermayesi de anlamsız ve yıllar itibariyle değişken sonuçlar vereceğinden 
hesaplanması değerleme açısından anlamlı olmayacaktır. Sağlam temeller üzerine 
oluşturulmamış bir nakit akım serisi ile geleceğe yönelik tahminler yapıp bir değer 
bulmak da çok doğru sonuç vermeyecektir.  

 

 Bir diğer neden bankanın faaliyet konusu ile alakalıdır. Bankanın temel faaliyeti, 
mevduat sahiplerinden topladığı parayı talep eden ihtiyaç sahiplerine kazanç 
sağlayacak şekilde satmaktır. Bankanın temel faaliyeti böyle iken, topladığı mevduatı 
satmayarak nakit fazlası oluşturması bankanın faaliyetlerini yürütemediğinin göstergesi 
olacaktır. Bir başka deyişle, bir bankayı değerlemek üzere nakit akım oluşturulduğunda 
bu nakit akımlarının negatif çıkması beklenir. Bu durum bir banka için olağan bir 
durumdur. Dolayısıyla sürekli nakit açığı veren bir şirketi indirgenmiş nakit akımları 
yöntemi ile değerlemek çok anlamlı sonuç vermeyecektir.  
 
Yukarıda sıralanan nedenler ışığında bu çalışmada X Bankası için değer tespiti 

yapılırken temettü iskonto modeli kullanılmasının daha doğru sonuç vereceğine karar 
verilmiştir. X Bankası’nın 2008-2012/9 dönemindeki finansal tabloları ile temettü ödemeleri 
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incelenmiş ve bazı varsayımlarla birlikte çeşitli raporlardan elde edilen tahminler yardımıyla 
değer tespiti yapılmıştır. 

 
6.2. Temettü İskonto Modeli İle Banka Değerleme Uygulaması 

 
X Bankası’nın Temettü İskonto Modeli kullanılarak değer tespitinin yapılması için bazı 

varsayımlar yapılmış ve bunlara bağlı olarak bazı finansal oranlar hesaplanmıştır. Temettü 
tahminine sektördeki bankaların toplam kredi tutarlarının 2013-2017 yılları arasında 
izleyeceği değişim ile başlanmıştır. Bu değişimin ne yönde olacağı ile ilgili tahminler 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun her yıl yayınladığı “Bankacılıkta Yapısal 
Gelişmeler” raporundan temin edilmiştir. Bu senaryolar çerçevesinde 2011-2023 döneminde 
kredi hacminin, temel senaryoda yıllık ortalama yüzde 31,8, ortalama senaryoda yüzde 22,8 
ve güçlü senaryoda yüzde 35,3 oranında artacağı öngörülmektedir. (BDDK, 2010, s.149-150) 

 
Tablo 1. BDDK Uzun Vadeli Kredi Hacmi Genişleme Senaryoları (Yüzdesel) 

 2011 2015 2020 2023 2011-2023 
Ortalama 

Kredi Artışı Hızı Senaryo (I) [Güçlü Senaryo] 31,5 40,5 36,0 40,5 35,3 

Kredi Artışı Hızı Senaryo (II) [Temel 
Senaryo] 

31,5 36,0 31,5 36,0 31,8 

Kredi Artışı Hızı Senaryo (III) [Ort. Senaryo] 31,5 21,6 21,6 21,6 22,8 

 
İlk olarak BDDK’nın yayınlamış olduğu rapordan yararlanılarak bankacılık sektöründe 

2013-2017 yılları arasında toplam kredi tutarları hesaplanmıştır. Bu çalışmada güçlü ve orta 
senaryolardaki büyüme oranları temel alınarak iki farklı değer bulunmuştur. Bir başka 
deyişle, 2013-2017 yılları için bankacılık sektörü toplam kredi tutarları, güçlü senaryoya göre 
yıllık yüzde 35 arttırılarak ve ortalama senaryoya göre yıllık yüzde 23 arttırılarak 
hesaplanmıştır.  

 
6.2.1. Güçlü Senaryoya Göre X Bankası’nın Değeri 
 
İlk olarak BDDK’nın yayınlamış olduğu raporda yer alan BDDK Uzun Vadeli Kredi 

Hacmi Genişleme Senaryoları’ndan “Güçlü Senaryo”ya göre X Bankası’nın değeri 
hesaplanmıştır. Bu senaryoya göre bankacılık sektörü toplam kredi tutarı yıllık yüzde 35 
oranında artacaktır. Bu artışa göre yıllık toplam kredi tutarları belirlenmiştir. Daha sonra 
2013-2017 yılları için bulunan bankacılık sektörü toplam kredi tutarlarından ve X Bankası’nın 
krediler içindeki pazar payından yararlanarak söz konusu yıllarda X Bankası için toplam kredi 
tutarı hesaplanmıştır. Bu hesaplama için Aralık 2008- Eylül 2012 yılları arasında X 
Bankası’nın pazar payının aritmetik ortalaması alınarak yüzde 13,6 değerine ulaşılmıştır.  

 
Tablo 2. Bankacılık Sektörü Aralık 2008 - Eylül 2012 Toplam Krediler ve X Bankası  
               Pazar Payı 
 

Milyon TL 2008 2009 2010 2011 2012/9 

Toplam Krediler 366.900.914 381.012.568 508.862.117 664.289.489 755.600.000 

X Bank. Pazar Payı % 14,25 %13,92 %13,70 %13,60 %12,83 

 
Bulunan bu ortalama değerden faydalanılarak X Bankası’nın pazar payının 2013-2017 

yılları için yüzde 14 olacağı varsayılmıştır. Bu varsayım altında bankacılık sektöründeki 
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toplam kredi tutarları ile X Bankası’nın pazar payı çarpılarak, 2013-2017 yılları için toplam 
kredi tutarları hesaplanmıştır.  

 
Tablo 3. Bankacılık Sektörü 2013-2017 Toplam Krediler Projeksiyonu, X Bankası Pazar 
Payı ve Krediler Projeksiyonu 

Milyon TL 2013T 2014T 2015T 2016T 2017T 

Toplam Krediler 1.210.667.594 1.634.401.251 2.206.441.690 2.978.696.281 4.021.239.979 

X Bank. Pazar 
Payı 

%14,00 %14,00 %14,00 %14,00 %14,00 

X Bank. Toplam 
Kredi 

169.493.463 228.816.175 308.901.836 417.017.479 562.973.597 

 
Daha sonra X Bankası için tahmin edilen toplam kredi tutarları kullanılarak toplam 

aktifleri tahmin edilmiştir. Bunun için öncelikle geçmiş yıllardaki “Toplam Kredi/Toplam Aktif” 
oranı hesaplanmıştır. Son beş yılın ortalama oranı yüzde 52’dir.  

 
Tablo 4. X Bankası Aralık 2008 - Eylül 2012 Toplam Kredi/Toplam Aktif Oranı 

Milyon TL 2008 2009 2010 2011 2012/9 

Toplam Kredi/Aktif Oranı %53,26 %45,97 %51,29e %55,50 %56,32e 

 
2013-2017 yılları arasında X Bankası’nın “Toplam Kredi/Toplam Aktif” oranı yüzde 52 

olacağı varsayımı altında söz konusu yıllar için toplam aktif tutarları tahmin edilmiştir. 2013-
2017 yılları için X Bankası’nın tahmin edilen toplam kredi tutarları ile tahmin edilen “Toplam 
Kredi/Toplam Aktif” oranı bölünerek 2013-2017 yılları için X Bankası’nın toplam aktif tutarları 
hesaplanmıştır. 
 
Tablo 5. X Bankası 2013-2017 Toplam Kredi/Toplam Aktif Oranı ve Toplam Aktif 
Projeksiyonu 

Milyon TL 2013T 2014T 2015T 2016T 2017T 

Toplam Kredi/ 
Toplam Aktif  

%52,00 %52,00 %52,00 %52,00e %52,00 

X Bank. Toplam Aktif 325.948.967 440.031.105 594.041.992 801.956.690 1.082.641.533 

 
Yıllar itibarıyla toplam aktif tutarlarını tahmin ettikten sonra net kâr tahmini için Aralık 

2008-Eylül 2012 arasındaki “Net Kâr/ Toplam Aktif” oranı bulunmuştur. 2013-2017 yılları 
arasında X Bankası’nın net kâr tutarlarını bulmak için Aralık 2008- Eylül 2012 zaman 
dilimindeki “Net Kâr/ Toplam Aktif” oranının aritmetik ortalaması alınmış ve bu çalışmada 
“Net Kâr/ Toplam Aktif” oranının 2013-2017 yılları arasında sürekli olarak aynı kalacağı 
varsayılmıştır. Açıklamak gerekirse, Aralık 2008- Eylül 2012 zaman dilimindeki “Net Kâr/ 
Toplam Aktif” oranının aritmetik ortalaması yüzde 2,46 bulunmuş ve bu orandan yaralanarak 
2013-2017 yıllarının “Net Kâr/ Toplam Aktif” oranı yüzde 2,5 olarak kabul edilmiştir. Bu 
varsayım altında söz konusu yıllar için net kâr tutarları tahmin edilmiştir. 

 
Tablo 6. X Bankası Aralık 2008- Eylül 2012 Net Kâr/Toplam Aktif Oranı  

Milyon TL 2008 2009 2010 2011 2012/9 

Net Kâr/Toplam Aktif %1,91 %2,66 %2,49 %2,05 %1,56 
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Tablo 7. X Bankası 2013-2017 Net Kâr/Toplam Aktif Oranı ve Net Kâr Projeksiyonu 

Milyon TL 2013T 2014T 2015T 2016T 2017T 

Net Kâr/Toplam Aktif %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 %2,50 

Net Kâr 8.148.724 11.000.777 14.851.049 20.048.917 27.066.038 

 
Yıllar itibarıyla net kâr tutarlarını tahmin ettikten sonra çalışmamızın amacı olan temettü 

tahmini için Aralık 2008- Eylül 2012 arasındaki “Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranı 
bulunmuştur. 2013-2017 yılları arasında X Bankası’nın temettü tutarlarını bulmak için Aralık 
2008- Eylül 2012 zaman dilimindeki“ Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranının aritmetik 
ortalaması alınmıştır. Aralık 2008- Eylül 2012 yılları için “Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranının 
aritmetik ortalaması yüzde 14,82 olarak hesaplanmıştır.  

 
Tablo 8. X Bankası Aralık 2008- Eylül 2012 Dağıtılan Temettü/Net Kâr Oranı  

Milyon TL 2008 2009 2010 2011 2012/9 

Dağıtılan Temettü/Net Kâr %0,00 %8,87 %10,34 %17,04 %23,02 

 
2013-2017 yılları için “Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranının yüzde 15 olacağı 

varsayılmıştır. 2013-2017 yılları arasında “Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranının yüzde 15 
olacağı varsayımı altında 2013-2017 yılları için bulunan “Dağıtılan Temettü/Net Kâr” oranı ile 
temettü tahmini yapılmıştır.  

 
Tablo 9. X Bankası 2013-2017 Dağıtılan Temettü/Net Kâr Oranı ve Dağıtılan Temettü 
Projeksiyonu 

Milyon TL 2013T 2014T 2015T 2016T 2017T 

Dağıtılan Temettü/Net Kâr %15,00 %15,00e %15,00 %15,00 %15,00 

Dağıtılan Temettü 1.222.308 1.650.116 2.227.657 3.007.337 4.059.905 

 
 6.2.1.1. İskonto Oranının Hesaplanması  
 
Çalışmada X Bankası’nın Temettü İskonto Modeli ile değerine ulaşmak için tahmin 

edilen temettülerin iskonto oranı olarak özsermaye maliyeti kullanılmıştır. Özsermaye 
maliyetini hesaplamak için Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli  (SVFM) (Capital Assets 
Pricing Model-CAPM) esas alınmıştır. Bu model aşağıdaki denklemde gösterildiği gibidir: 

  

                   (  )         (      )     (1) 

 
Risksiz Faiz Oranının Hesaplanması (krf): Risksiz faiz oranı hesaplanırken 

02.01.2012-31.12.2012 tarihleri aralığında ihraç edilmiş 12 aylık devlet tahvillerinin faiz 
oranları kullanılmıştır. Bu verilere Hazine Müsteşarlığı’nın resmi internet sitesinden 
ulaşılmıştır. Söz konusu tarih aralığında ihraç sonuçları kamuoyuna duyurulan 12 aylık devlet 
tahvillerinin faiz oranlarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Bu aritmetik ortalama yüzde 8,10 
olarak bulunmuştur. Fakat Türkiye’de 2012 yılı boyunca düşen faiz oranları geleceğe yönelik 
beklentileri de etkilemekte ve gelecek yıllarda risksiz faiz oranının oldukça düşük olacağı 
izlenimi vermektedir. Bu noktadan hareketle, en son 2012 yılının Kasım ayında çıkarılan 
tahvilin faiz oranı olan yüzde 5,8 en yakın yüzde 6’ya yuvarlanarak özsermaye maliyeti 
hesaplamak için kullanılmıştır.  

 
Pazarın Getirisinin Hesaplanması (km): SVFM kullanılırken pazar olarak İMKB-100 

Endeksi kabul edilmiştir. İMKB-100’ün getirisi için öncelikle, 02.01.2008-31.12.2012 tarihleri 
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arasındaki İMKB-100 kapanış fiyatları ile aylık getiriler hesaplanmıştır. Hesaplanan bu aylık 
getiriler kullanılarak yıllık bileşik getiri elde edilmiştir. Bu değer yüzde 11,98’dir. Çalışmada 
pazarın getirisi yüzde 11 olarak alınmıştır. 

  
Beta Katsayısının Hesaplanması (βX): X Bankası’na ait beta katsayısı hesaplanırken: 
 

    
   (         )

   (       )
 

     (2) 
Cov(IMKB100, X): X Bankası ile İMKB100 arasındaki kovaryans 
Var(IMKB100): İMKB100’ün varyansı.   
 

formülü kullanılmıştır. Varyans hesaplanırken 02.01.2008-31.12.2012 tarihleri arasındaki 
İMKB-100 kapanış fiyatları ile aylık getiriler hesaplanmıştır. Hesaplanan bu aylık getiriler 
üzerinden varyans elde edilmiştir. Kovaryans hesaplanırken ise 02.01.2008-31.12.2012 
tarihleri arasındaki X Bankası’na ait kapanış fiyatları bulunmuş ve söz konusu tarih aralığı 
için aylık getiriler hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda X Bankası’nın beta değeri 
1,43 olarak bulunmuştur. 

 
Tüm hesaplanan değerler SVFM içindeki yerlerine konulduğunda, X Bankası’nın 

özsermaye maliyeti yüzde 13,2 olarak bulunmaktadır. Tahmin edilen temettüler ve bulunacak 
olan devam eden değer yüzde 13,2 ile iskonto edilip bankanın bugünkü değeri bulunmuştur. 

 
6.2.1.2. Devam Eden Değerin Hesaplanması 

 
X Bankası’na ait 2013-2017 yılları tahmini temettü tutarları hesaplandıktan sonra 

devam eden değerin hesaplanması gereklidir. Bunun için bankanın sonsuza kadar sabit bir 
oranda büyüyeceği varsayımı altında devam eden değerin bugünkü değeri bulunacaktır. 
Bankanın 2017 yılından sonra yüzde 5 oranında büyüyeceği varsayılmıştır. Devam eden 
değerin formülü aşağıdaki şekildedir: 

 

   (3) 
 
Yukarıdaki formülde geçen “t” zamanındaki temettü ödemesi 2017 yılı için hesaplanan 

temettü ödemesidir. Bu çalışmadaki tahminler 2013-2017 yılları için yapıldığından buradaki 

“t” süresi 5 yıl olacaktır. 5NA olarak belirtilen değer ise, yukarıda hesaplanan 2017 yılı temettü 

ödemesi tutarı olan 4.059.905 milyon TL’dir. ek  ise özsermaye maliyetidir ki, bu çalışmada 

13,2yüzde olarak hesaplanmıştır. Buradan yüzde5 büyüme varsayımı altında yukarıdaki 
devam eden değer formülü kullanılarak aşağıdaki sonuç elde edilmiştir.  
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6.2.1.3. Tespit Edilen Banka Değeri 
 
X Bankası’nın 2013-2017 yılları için tahmin edilen temettülerinin yüzde 13,2 özsermaye 

maliyeti ile bugünkü değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

Tablo 11. Temettü Ödemelerinin Bugünkü Değeri 

(Bin TL) 2013T 2014T 2015T 2016T 2017T 

Tahmin Edilen Temettü 
Ödemeleri 

1.222.309 1.650.117 2.227.657 3.007.338 4.059.906 

İskonto Faktörü     0,8834    0,7804     0,6894      0,6090     0,5380 

Temettü Ödemelerinin 
Bugünkü Değeri 

 1.079.778 1.287.721 1.535.710  1.831.456   2.184.157  

 
 Temettü ödemelerinin bugünkü değerlerini topladığımızda tutar 7.918.821 bin TL 
olmaktadır. X Bankası’nın değeri yüzde 5 büyüme varsayımına göre aşağıdaki şekildedir: 
 
 Tablo 12. Güçlü Senaryoya Göre Tespit Edilen Banka Değeri  

(Bin TL) 
Değer 

(yüzde 5 büyüme varsayımı altında) 

Temettü ödemelerinin toplam bugünkü değeri   7.918.821 

Devam eden değerin bugünkü değeri 27.967.862 

X Bankası değeri 35.886.683 

 
6.2.2. Ortalama Senaryoya Göre X Bankası’nın Değeri 
 
İkinci olarak BDDK’nın yayınlamış olduğu raporda yer alan BDDK Uzun Vadeli Kredi 

Hacmi Genişleme Senaryoları’ndan “Ortalama Senaryo”ya göre X Bankası’nın değeri 
hesaplanmıştır. Bu senaryoya göre bankacılık sektörü toplam kredi tutarı yıllık yüzde 23 
oranında artacaktır. Bu artışa göre yıllık toplam kredi tutarları belirlenmiştir ve X Bankası’na 
ait güçlü senaryoda hesaplanan değerler, bu toplam kredi tutarları temel alınarak yeniden 
hesaplanmıştır. Kredilerdeki artış oranı dışında yapılan tüm varsayımlar, kullanılan iskonto ve 
büyüme oranı güçlü senaryo ile aynıdır. Yapılan tüm hesaplamalar neticesinde ulaşılan 
değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir:   

 
Tablo 13. Ortalama Senaryoya Göre Tespit Edilen Banka Değeri 

(Bin TL) 
Değer 

(yüzde 5 büyüme varsayımı altında) 

Temettü ödemelerinin toplam bugünkü değeri 5.847.666 

Devam eden değerin bugünkü değeri 17.559.655 

X Bankası değeri 23.407.321 

 
X Bankası’nın bir hisse senedinin değeri “temettü iskonto modeli” kullanılarak, bulunan 

değerin hisse senedi sayısına bölünmesi ile 31.12.2012 tarihi itibariyle 5,57 TL ile 8,54 TL 
aralığında bulunmuştur. 
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6.3. Göreceli Değerleme ile Banka Değerleme Uygulaması 
 
Göreceli değerleme yöntemlerinden en sık kullanılanları Piyasa Değeri(PD)/Defter 

Değeri (DD) ve Fiyat(F)/Kazanç(K) yöntemleridir. Bu çalışmada X Bankası’nın değeri 
hesaplanırken, bu iki oran kullanılmıştır. 

 
Göreceli değerleme yapabilmek için değeri tespit edilmeye çalışılan şirketin ya da 

bankanın belli konularda tespit edilmiş kriterlerine yakın örnekler seçilmeye çalışılmaktadır. 
Bu çalışmada da İMKB’de işlem gören ve X Bankası ile benzer faaliyet yapısına ve aktif 
düzeyine sahip sekiz banka seçilmiştir. İMKB’nin bu bankalar için 30.09.2012 tarihi itibarıyla 
açıklamış olduğu piyasa değerleri F/K oranında fiyat olarak kullanılmıştır. F/K oranındaki 
kazanç 30.09.2012 tarihi itibarıyla bankanın net kârıdır. PD/DD oranındaki defter değeri, 
bankaların özsermaye değerleridir. Daha sonra bankaların toplam aktif içindeki ağırlıklarına 
göre ortalama bir F/K ve PD/DD oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan ağırlıklı ortalama F/K 
değeri 10,62 ve PD/DD değeri de 1,53’tür. 

 
Aktif büyüklükleri X Bankası’na yakın olan sekiz bankanın ağırlıklı ortalama F/K oranı 

10,62 olarak bulunmuştur. X Bankası’nın 2012’nin ilk dokuz aylık döneminde hisse başına 
kazanç değeri 0,55 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, ağırlıklı ortalama F/K oranı ile 
çarpılırsa X Bankası’nın bir hisse senedinin değeri 5,85 olarak bulunur. X Bankası’nın 
2012’nin ilk dokuz aylık döneminde hisse başına defter değeri 4,79 TL olarak gerçekleşmiştir. 
Bu değer, ağırlıklı ortalama PD/DD oranı ile çarpılırsa X Bankası’nın bir hisse senedinin 
değeri 7,33 olarak bulunur. 

 
 Aşağıda çeşitli yöntemleri kullanarak X Bankası için bulunan hisse senedi değerlerini 

özetleyen bir tablo yer almaktadır: 
 

Tablo 14. Tespit Edilen X Bankası Hisse Senedi Değeri Özet Tablosu 

 
Temettü İskonto Modeli Göreceli Değerleme 

TL Güçlü Senaryo Ortalama Senaryo F/K Oranı PD/DD Oranı 

X Bankası Hisse 
Senedi Değeri 

8,54 5,57 5,85 7,33 

 
X Bankası’nın ikincil piyasada arz ve talebe göre oluşan fiyatı, temettü iskonto 

modelinin güçlü senaryo varsayımına göre bulunan değerlerden üst değere oldukça yakındır 
(yüzde 8 daha yüksek). Göreceli değerleme modellerinde bulunan değerler piyasada oluşan 
fiyattan düşük kalmıştır. Bu çalışmada banka değerlemenin temelleri ve şirket değerlemeden 
farkları ile banka değerlemede kullanılabilecek yöntemlerin anlatılması amaçlandığından, 
yapılan uygulamada yöntemlerin vardıkları sonuçlar ve bunlar arasında bir karşılaştırma 
yapılmamıştır. Kanaatimizce, böyle bir değerlendirme, literatüre önemli bir katkı sağlamasını 
teminen, başka bir makalenin konusu olarak incelenebilir.  

 
Sonuç 
 
Bu çalışmada banka değerleme konusu ele alınmıştır. Bir bankanın değerini tespit 

etmenin önemi, banka finansal tablolarının özellikleri ve şirket finansal tablolarından farkları, 
banka değerlemede kullanılabilecek yöntemler üzerinde durulmuştur. Değerlemede bankaya 
özgü yapısal nitelikler ve banka değerlemede yaşanan sorunlar ve zorluklar ayrıntılı bir 
şekilde incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde İMKB’de işlem görmekte olan ve aktif 
büyüklüğü açısından ilk 10 banka arasında yer alan bir bankanın değeri tespit edilmiştir. 
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Çeşitli yöntemlere göre bir aralık şeklinde bulunan değer, bankanın ikincil piyasada oluşmuş 
olan fiyatı ile karşılaştırılmıştır. 

 
Çalışmada incelenen halka açık bankanın değeri iki farklı yönteme göre bulunmuştur: 

Bunlardan ilki temettü iskonto modeli, diğer ise göreceli değerleme modelidir. Temettü 
iskonto modelinde bankanın değeri iki farklı senaryoya göre tespit edilmiştir. Göreceli 
değerleme modelinde ise F/K oranı ve PD/DD oranı kullanılmıştır. Göreceli değerleme 
modeline göre bulunan değerler bankanın piyasa değerinin oldukça altında kalırken, temettü 
iskonto modelinin güçlü senaryosuna göre piyasa değerinin yüzde 8 üstünde bir değere 
ulaşılmıştır.    

 
Banka değerleme Türkiye’de üzerinde henüz çok fazla akademik çalışmanın 

yapılmadığı konulardan biridir. Banka değerleme ile ilgili farklı dillerde birçok teorik kaynak 
olmasına rağmen, Türkiye’de bu konuda yazılmış kitap ve yapılan akademik çalışma sayısı 
oldukça azdır. Bu çalışmanın literatüre en büyük katkısı, banka değerleme konusunda 
yapılmış az sayıdaki çalışmayı geliştirmiş olması ve banka değerlemenin şirket 
değerlemeden farklarını ortaya koyarak değerlemede kullanılması gereken yöntem 
konusunda uygulamacılara yol göstermesidir.  

 
Bundan sonra yapılacak benzer çalışmalarda, finans sektöründe faaliyet gösteren farklı 

türde kurumların değerlerinin nasıl belirlenmesi gerektiği konusunun işlenmesi hem 
teorisyenlere hem de uygulamacılara büyük fayda sağlayacaktır. Bir sigorta şirketinin, bir 
gayrimenkul yatırım ortaklığının veya bir portföy yönetim şirketinin değeri tespit edilirken 
dikkat edilmesi gereken konular ve kullanılacak yöntemler konusunda yapılacak ayrıntılı 
çalışmalar ve uygulamalar literatüre büyük katkıda bulunacaktır.  
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Parasal Aktarım Mekanizması: Türkiye’de Banka 
Kredi Kanalı 

 
 
 

Dr. Şehnaz Bakır Yiğitbaş* 
 

Özet 
 
Bu makalede Türkiye’de banka kredi kanalının işlerliği ampirik olarak analiz edilmektedir. 

1990:1-2012:4 dönemi verilerinin kullanıldığı bu araştırmada ilk olarak parasal şoklar elde edilmekte, 
ardından bu şokların kalıntıları ile banka kredileri ve sanayi üretim endeksi değişkenlerini içeren VAR 
analizi yapılmaktadır. Banka kredilerinin, faiz kaynaklı şoklara daha hızlı tepki gösterdiği, sanayi 
üretiminin banka kredilerine ve parasal şoklara tepkisinin belirli bir gecikme ile ortaya çıktığı bulgusuna 
ulaşılmaktadır. Ayrıca, para politikası şoklarından banka kredilerine tek yönlü, banka kredileri ile 
sanayi üretimi arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi varlığı tespit edilmektedir. Bu sonuçlar 
Türkiye’de para politikası uygulamalarının kredilerin elde edilebilirliğini etkilediğini ve banka kredi 
kanalının işlediğini göstermektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Banka Kredi Kanalı, Parasal Aktarım Mekanizması, Türkiye.  
JEL Sınıflaması: E51, E52, E58. 
 

Monetary Transmission Mechanism: The Bank Lending Channel in Turkey 
 
Abstract     
 
This paper analyzes empirically the validity of the bank lending channel in Turkey. Using data 

for the period 1990:1-2012:4, firstly the monetary shocks are obtained and then through VAR 
methodology relationships between remains of these shocks, bank lending and industrial production 
index are analyzed. The study finds out that bank lending more quickly reaction to shocks arising from 
the interest rate, the response of industrial production to bank lending and monetary shocks to be 
delayed. Additionally, there is a unilateral relationship from monetary policy shocks to bank loans, a 
two-way relationship between bank lending and industrial production. These results indicate that 
monetary policy affects the availability of bank credit in Turkey and bank lending channel works. 

 
Keywords: The Bank Lending Channel, Monetary Transmission Mechanism, Turkey. 
JEL Classification: E51, E52, E58. 

 
1. Giriş 
 
Parasal aktarım mekanizmasında banka kredilerinin önemli bir rolünün olup olmadığı 

konusunda yaygın bir tartışma vardır. Eğer banka kredi kanalı etkin ise, bankaların kredi 
verme istekliliğindeki ve/veya imkanlarındaki değişme toplam ekonomik faaliyetleri de 
etkileyecektir. Bunun para politikası uygulamaları açısından önemi ise, reel sektörden 
kaynaklanan kredi taleplerinde artış olduğunda, merkez bankasının bankaların kredi verme 
davranışını etkileyecek en uygun para politikası aracını seçebilmesidir. 

 
Parasal aktarım mekanizmasında banka kredi kanalının işleyişini inceleyen ampirik 

çalışmalarda en yaygın kullanılan yöntemler içerisinde VAR yöntemi ve iki aşamalı regresyon 
yöntemi yer almaktadır. VAR yönteminin kullanımında Bernanke ve Blinder (1992), iki 
aşamalı regresyon yönteminin kullanımında ise Kashyap ve Stein (2000) ‘in yaptıkları 
araştırmalar diğer araştırmalara da öncülük teşkil etmiştir. Bu araştırmanın amacı parasal 
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aktarım mekanizmalarından biri olan banka kredi kanalının Türkiye ekonomisi açısından 
geçerliliğini ampirik olarak analiz etmektir.  Bu bağlamda, VAR yöntemi kullanılmakta, ancak 
ilk olarak para politikası şoklarını bir reaksiyon fonksiyonu ile elde edip (Öztürkler ve 
Çermikli, 2007), daha sonra bu şokların banka kredileri üzerindeki ve reel sektör üretimi 
üzerindeki etkisi VAR yöntemi aracılığıyla incelenmektedir. Makale, Öztürkler ve Çermikli 
(2007)’nin araştırmasını bütünleyici niteliktedir. Bu bağlamda makaledeki temel amaç, 
Türkiye’de banka kredi kanalının etkinliği üzerine güncel verilerin de kullanılmasıyla yeni bir 
kanıt sağlamaktır.  

 
Makalenin takip eden ikinci kısmında parasal aktarım mekanizması ve banka kredi 

kanalı teorik olarak ele alınmakta, üçüncü. kısımda ampirik araştırmaları içeren literatüre yer 
verilmekte, dördüncü kısımda ekonometrik analiz yapılmakta, beşinci kısımda ise sonuç yer 
almaktadır.  

 
2. Parasal Aktarım Mekanizması ve Banka Kredi Kanalı  
 
Merkez bankasının para politikasına yönelik olarak aldığı kararlar ekonomiye 

aktarılmakta, fiyatlar ile ekonomik büyüme gibi reel değişkenler belirli bir gecikmeyle dolaylı 
olarak bundan etkilenmektedir. Bu etki faiz kanalı, varlık fiyatları kanalı, kredi kanalı (banka 
kredi kanalı, bilanço kanalı), döviz kuru kanalı gibi kanallar aracılığı ile gerçekleşmektedir. 
Örneğin faiz kanalı ile parasal aktarımın gerçekleşmesi durumunda işleyiş şu şekilde 
olmaktadır (Bernanke, 1988). Merkez bankası devlet tahvili alım/satımı ile para arzını 
değiştirir, para arzı değişince buna bağlı olarak faiz oranı da değişir, bu ise toplam talepte 
değişmelere neden olur. Parasal aktarım mekanizması, kısa vadeli faiz oranları gibi merkez 
bankasının kontrol edebildiği büyüklüklerin hangi kanallar üzerinden üretim, fiyatlar gibi 
makro ekonomik değişkenleri etkilediğini ifade etmektedir. Bu bağlamda merkez bankası 
tarafından kontrol edilebilir değişkenler ile ekonomik değişkenler arasında nasıl bir ilişki 
olduğunu kavramak açısından parasal aktarım süreci önemlidir. 

 
Para politikasının ağırlıklı olarak faiz kanalı aracılığıyla işlediği görüşü hem iktisatçılar 

hem de para otoriteleri arasında uzun yıllar genel kabul görmüştür. Buna göre, para arzı ve 
para talebi kısa dönem faiz oranını belirler ve sırasıyla yatırımları ve üretimi etkiler. Para 
arzındaki değişimin kısa dönem faiz oranı üzerindeki etkisi zamanla fiyatlarında uyum 
sağlamasıyla ortadan kalkar, ancak yine de kısa dönemde reel etki mümkündür. “Para 
görüşü” olarak da ifade edilen bu yaklaşım standart IS-LM modeli veya Keynesyen parasal 
aktarım mekanizması olarak bilinmektedir (Bernanke,1993, s.55; Stein,1998, s.467; Kashyap 
ve Stein 1994, s.221). Bu yaklaşıma göre, daraltıcı bir para politikası banka rezervlerinde bir 
azalma yaratarak faiz oranlarını yükseltir. Faiz oranlarındaki yükselme fon maliyetini artırarak 
yatırım harcamalarında azalmaya neden olur. Faiz oranındaki yükselmenin esas 
faktörlerinden biri banka rezervlerindeki daralma olduğu için, bankalar sadece para yaratma 
sürecinde rol oynarlar. Bu nedenle “para görüşü”nde banka bilançolarının yükümlülük 
kısmında yer alan mevduat kalemi önem kazanır; banka rezervleri ile mevduatlar arasında 
bir ilişki kurulurken, banka rezervleri ile kredi arzındaki değişmeler arasında bir bağlantı 
kurulmaz. Banka kredileri -para ve tahvil olmak üzere iki tür varlık olduğu varsayımına dayalı 
olarak- tahville ikame edebilir bir varlık olarak düşünülmüş, dolayısıyla toplam talebin 
belirlenmesinde banka kredilerine önemli bir rol yüklenmemiştir.  

 
Banka kredilerinin parasal aktarım mekanizmasında önemli bir rol oynadıkları görüşü, 

1950’lerde “elde edilebilirlik doktrini” ile tartışılmaya başlanmıştır. Bu doktrin, faizi 
borçlanmanın bir maliyeti veya tasarrufun bir fonksiyonu olarak değil, kredinin elde 
edilebilirliğini yansıtan bir unsur olarak ele almaktadır. Bu etki kredi arzına ait beklentiler ve 
belirsizlikler yoluyla kurulmaktadır (Scott, 1957) Elde edilebilirlik doktrininde para politikasının 
etkisi kredi miktarından faiz oranına doğru değil, faiz oranından kredi miktarına doğru 
gerçekleşmektedir. Örneğin, merkez bankasının açık piyasa işlemleri yoluyla menkul kıymet 
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satışı, menkul kıymetlerin piyasa fiyatını düşürürken faiz oranını yükseltecektir. Faiz 
oranındaki yükselme ise banka kredilerinin elde edilebilirliğinde daralmaya yol açacaktır.     

 
1980’lerin ikinci yarısında para politikasının toplam talep ve üretim üzerindeki etkisinin 

sadece faiz kanalı ile açıklanması eleştirilmiş, özellikle bankaları ve bankacılık sistemini 
ilgilendiren bir mekanizma tartışılmaya başlanmıştır. Bu alternatif mekanizma “kredi görüşü” 
(Bernanke ve Blinder, 1988) olarak da isimlendirilen kredi kanalıdır. Kredi kanalı para 
otoritelerinin toplam kredi arzını nasıl etkilediğini ve kredi arzındaki değişimin de başta milli 
gelir ve enflasyon olmak üzere diğer makro büyüklükleri nasıl etkilediğini incelemektedir. 
Kredi kanalında temel yaklaşımlardan biri banka kredilerinin önemli olduğu olduğu, diğeri ise 
para politikasının banka kredilerini doğrudan etkilediğidir (Gertler ve Gilchrist, 1993, s.52).      

 
 Kredi kanalında banka bilançolarının varlık tarafına vurgu yapılmakta ve para 

politikasının bankaların arz edecekleri kredi miktarı üzerinden işleyeceği öne sürülmektedir. 
Oysa faiz oranı mekanizması bankaların varlıklarına bağlı değildir, banka kredileri ve menkul 
kıymetler olarak tutulan banka varlıklarının oranını göz önüne almaz. Bu nedenle, banka 
kredi kanalında daraltıcı bir para politikası sadece kısa vadeli faiz oranlarını yükseltmez, 
banka kredilerinin elde edilebilirliğini etkilemektedir (Bernanke, 1992/1993). Yüksek faiz 
oranları kredilerin geri ödenmeme riskini artırmakta ve banka kredi arzının azalmasına neden 
olmaktadır (Stiglitz ve Weiss, 1981, 1992). Kredi arzındaki azalma ise işletmelerin 
yatırımlarını azaltmakta, bu ise reel üretim seviyesini düşürmektedir (Bernanke ve Blinder, 
1988). 

 
“Kredi görüşü”nde temel düşünce, banka kredisi ile ikame edecek başka bir kredi 

kaynağına sahip olmayan çok sayıda kredi müşterisinin kredi alamamasıdır. Bankaların 
kredilerin geri ödenme ihtimali üzerine tam bilgi sahibi olmamaları nedeniyle, riskli olduğu 
düşünülen kredi alıcıları kredi piyasalarından borçlanamazlar. Bu durumda kredi kanalı şu 
şekilde işleyecektir: Fiyatların geçici olarak yapışkan olduğu varsayıldığında, açık piyasa 
işlemleri yoluyla senet satışı, banka mevduatlarının ve banka rezervlerinin reel miktarını 
azaltır. Bu ise sırayla, banka kredilerini ve banka kredilerine bağımlı olan kredi 
borçlanıcılarının harcamalarını sınırlandırır.  

 
3. Literatür 
 
Kredi kanalı banka kredi kanalı ve bilanço kanalı olmak üzere iki koldan işlemektedir. 

Banka kredi kanalında, bankaların rolü üzerinde durulmakta ve kredilerin elde edilebilirliği 
önem kazanmaktadır. Daraltıcı para politikası uygulaması ile banka kredilerindeki daralma, 
banka kredilerine bağımlı olan işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Bilanço 
kanalında ise para politikasının işletmelerin net değeri üzerinde yarattığı etki üzerinde 
durulmaktadır. Net değeri yüksek olan işletmeler daha fazla teminat gösterebilecekleri için 
daha uygun koşullarda kredi elde ederken, net değeri düşük olan işletmeler daha riskli 
işletmeler sınıfına girdiklerinden kredi temin etmeleri zorlaşmaktadır. 

 
Kredi kanalı üzerine yapılan ampirik araştırmalara bakıldığında, bu araştırmaların 

çoğunlukla banka kredi kanalı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni, 
bilanço kanalının test edilmesi için gerekli olan işletme net değerlerine sağlıklı bir şekilde 
ulaşılamamasıdır. Banka kredi kanalının işlerliğini analiz eden temel araştırmalar ve bunların 
bulgularına aşağıda yer verilmektedir.   

 
Bernanke ve Blinder (1992) ABD ekonomisinde 1959-1978 dönemi için banka kredi 

kanalını ampirik olarak analiz etmişlerdir. Para politikası göstergesi olarak seçtikleri federal 
faiz oranlarının, banka kredileri, banka mevduatları, banka menkul kıymet stokları, enflasyon 
oranları ve işsizlik oranları üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Elde edilen bulgular daraltıcı 
bir para politikasının banka kredileri üzerindeki etkisinin kısa dönemde az olduğu, ancak 
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zamanla bu etkinin arttığı yönündedir. Banka kredilerinin para politikası şoklarına verdiği 
tepkinin gecikmeli olmasının nedeni, daha önce verilen kredilerle ilgili sözleşmelerin hemen 
feshedilmemesi, yeni kredi sözleşmelerinin ise reddedilmesine bağlanmıştır. Banka kredileri 
ile reel sektör üretimini temsilen kullanılan işsizlik oranlarının eş zamanlı tepki göstermesi 
nedeniyle banka kredi kanalının çalıştığı ileri sürülmüştür. Fakat menkul kıymet stokunun faiz 
oranlarına tepkisinin banka kredilerinden daha hızlı olması nedeniyle para politikasının faiz 
kanalının yanı sıra kısmen de olsa kredi kanalı aracılığıyla işlediği şeklinde yorumlanmıştır.    

 
Kashyap ve Stein (2000) kredi kanalının etkinliğini ABD’deki ticari bankalar için 1976-

1993 dönemi için araştırmışlardır. Uyguladıkları iki aşamalı regresyon yaklaşımı ile kredi 
büyümesi üzerinde banka likiditesinin etkisi ve banka likiditesi üzerinde para politikasının 
etkisini incelemişlerdir. Bilançolarında daha az likiditeye sahip olan bankaların para politikası 
uygulamalarından önemli ölçüde etkilendiklerini ve bu etkinin küçük ölçekli bankalarda daha 
güçlü olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 
Şengönül ve Willem (2005), Kashyap ve Stein (2000)’in araştırmalarındaki yöntemi 

kullanarak Türkiye’de 1997-2001 döneminde banka kredi kanalının varlığını araştırmışlar, 
daraltıcı bir para politikasının bankaların fon kaynağını azalttığı, dolayısıyla özel sektöre 
verilen kredi miktarını kısıtladığı bulgusuna ulaşmışlardır.   

 
Nilsen (2002), üretim, fiyat ve para politikası göstergelerini (faiz, M2) içeren makro 

değişkenler ile yatırım/satışlar, nakit/satışlar gibi işletmelere ait verileri kullanarak yaptığı 
VAR analizinde sadece küçük işletmelerin değil büyük işletmelerin de kredi 
sınırlandırmalarından etkilendiğini, dolayısıyla daraltıcı bir para politikasının banka kredilerini 
sınırlandırıcı etkisinin beklenenden daha fazla olduğunu ifade etmişlerdir. 

   
Mateut ve Mizen (2002), İngiltere’de 16.000 işletme üzerine panel modeli ile yaptıkları 

analizde daraltıcı para politikası uygulamaları sonucu banka kredilerinin azaldığını ticari 
kredilerin ise arttığını tespit etmişlerdir. Bu durumun kredi kanalının varlığını kanıtladığını, 
küçük, yeni kurulan ve riskli işletmelerin bankalardan daha az fon temin etmeleri nedeniyle 
bu tür işletmelerin dış finansmanında marjinal maliyetlerin artacağını ifade etmişlerdir.   

 
Sichei (2005), Güney Afrika’da banka kredi kanalının varlığını tespit etmek için, 

2000Q1-2004Q4 dönemi çeyrek banka verilerini kullanmıştır. Bankaların dış finansmanında 
karşılaştıkları asimetrik bilgi problemlerinin bir göstergesi olarak sermaye yeterliliği ve banka 
büyüklüğü kullanılmıştır. Dinamik panel veri yönteminin kullanıldığı bu araştırmada banka 
kredi kanalının çalıştığı bulgusuna ulaşılmıştır.    

 
Öztürkler ve Çermikli (2007), 1990-2006 döneminde, Türkiye’de para politikası 

uygulamalarını bir reaksiyon fonksiyonu ile ifade ederek, modelin kalıntılarını para politikası 
şokları olarak tanımlamışlardır. Para politikası şokları, banka kredileri ve reel üretim olmak 
üzere üç değişkeni içeren bir VAR modelinden hareketle, para politikası şoklarından banka 
kredilerine doğru tek yönlü, banka kredileri ile üretim arasında iki yönlü bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır.   
 

Aydın ve Igan (2010), Türkiye’de para ve maliye politikalarının kredi büyümesi 
üzerindeki etkisini 2002-2008 dönemi için iki aşamalı regresyon yöntemiyle analiz etmişlerdir. 
Daraltıcı para politikası karşısında likidite kısıtlamasına maruz bankaların kredilerinde daha 
keskin düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan para politikasının banka kredi kanalı ile 
aktarımının özellikle yerli para cinsinden önemli olduğu ve daraltıcı para politikasının 
bankaları kısa vadeli kredi vermeye teşvik ettiği yönünde ampirik bulgulara ulaşılmıştır.    

 
Alper, Hülagü ve Keleş (2012), bankaların likidite pozisyonlarını değiştirecek bir para 

politikası uygulamasının banka kredilerini etkileyip etkilemediğini panel veri yöntemini 
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kullanarak 2002-2011 dönemi için Türkiye açısından analiz etmişlerdir. Bu araştırmada, 
Türkiye’de bankaların sadece bireysel likidite pozisyonlarını değil, bankacılık sistemindeki 
toplam likiditeyi göz önüne aldıkları ve banka likiditesinin Türkiye’de banka kredilerinin önemli 
bir belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda bankaların likidite düzeyini değiştirecek 
bir para politikasının kredi arzı üzerinde potansiyel olarak etkili olacağı ileri sürülmüştür.  

  
4. Uygulama 

 
Bu araştırmada 1990:1-2012:4 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Türkiye’de 

banka kredi kanalının işlerliği ekonometrik olarak analiz edilmektedir. Bu analiz iki modele 
dayalı olarak yapılmaktadır. Bunlardan ilki, para reaksiyon fonksiyonu (Taylor 1995; 
Bernanke ve Blinder, 1992) ile para politikası şoklarını elde etmek (Öztürkler ve Çermikli, 
2007) ikincisi ise para politikası şokları ile banka kredileri ve reel sektör üretimi arasındaki 
ilişkileri Vektör Otoregresif Modeller (VAR) ile analiz etmektir. VAR yöntemi ekonomide 
ortaya çıkan bir şokun makroekonomik değişkenler üzerindeki dinamik etkisini 
değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. VAR yöntemi, bankacılık sektörüne ait değişkenler ile 
makroekonomik değişkenler arasında tam etkileşimi yakalama avantajına sahiptir 
(Akinboade ve Makina, 2010).  

 
VAR modeli,  sistem içindeki her değişkenin kendi değeri ve geçmişteki değerleri 

arasındaki ilişkilerin yer aldığı çok boyutlu doğrusal modellerdir. Bu modelde hangi 
değişkenin içsel değişken, hangi değişkenin dışsal değişken olacağı zorunluluğu yoktur. VAR 
modelinde tüm değişkenler içsel değişken olarak düşünülmekte, genellikle bir dışsal 
değişken yer almamaktadır. İki değişkeni içeren basit bir VAR modeli aşağıda 
gösterilmektedir (Johnston ve Dinardo ,1997).  
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10a sabit terim, kija .  i. denklemdeki j. değişkenin k gecikmesine ait parametre, tiε  rassal 

hata terimi ve p ise gecikme sayısını ifade etmektedir. Modelde eşitliklerin sağ tarafında yer 
alan değişkenler aynıdır. Her bir değişken, kendi gecikmeli değerlerinin ve diğer 
değişkenlerin gecikmeli değerlerinin doğrusal bir bileşimi olarak ifade edilmiştir. 

 
Üç değişkene sahip bir VAR modelini matrislerle aşağıdaki gibi yazmak mümkündür.  
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Modelde yer alan tüm değişkenlere ait zaman serisi verileri TCMB elektronik veri 
dağıtım sisteminden alınmıştır. Gözlem sayısı 257’dir. Seriler aylık olduğu için mevsimsellik 
özelliği taşımaktadır. Bu nedenle zaman serileri Census X12 yöntemiyle mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Faiz değişkeni haricinde, bütün zaman serileri logaritmik biçime 
dönüştürülmüştür. Bu araştırmada yapılan tüm testler ve tahminler için Eviews 7.1 paket 
programı kullanılmıştır. 
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Modelde yer alan değişkenler aşağıda yer almaktadır. 
KREDİ: Mevduat Bankaları Toplam Kredi Hacmi 
BGFO: Bankalararası gecelik faiz oranı (ağırlıklı ortalama) 
SUE: Sanayi Üretim Endeksi (1987=100) 
TUFE: Tüketici Fiyat Endeksi (1987=100) 
M1: Para Arzı 

 
Zaman serileri verilerinde serilerin durağanlıkları önemli olduğundan, modelde yer alan 

tüm değişkenlerin durağan olup olmadıkları Genişletilmiş Dickey-Fuller testi (ADF) 
kullanılarak test edilecektir. Dickey-Fuller testi (DF), hata terimlerinin otokorelasyon içermesi 
halinde kullanılamadığı için, zaman serilerinin gecikmeli değerlerini kullanarak 
otokorelasyonu ortadan kaldıran, diğer bir ifadeyle bağımlı değişkeninin gecikmeli 
değerlerini, bağımsız değişken olarak modele dahil eden ADF testi kullanılmaktadır.   

 
 Değişkenlerin optimum gecikme dönemleri Schwartz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir. 

Yapılan durağanlık testi sonucu, Tablo 1’de de görüldüğü üzere, faiz oranı değişkeni dışında 
diğer tüm değişkenler düzey değerlerinde birim kök içermekte, sanayi üretim endeksi (SUE), 
tüketici fiyat endeksi (TUFE), para arzı (M1) değişkenlerine ait serilerin birinci farkı 
alındığında I(1), kredi değişkeni (KREDİ) serisinin ise ikinci farkı alındığında I(2) durağan 
hale gelmektedir.  

 
Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler                              Test İstatistikleri                 Kritik Değerler 
 I(0) I(1) I(2) 1 % 5 % 10 % 

BGFO -3.40(1)**   -3.45 -2.87 -2.57 
DLSUE -0.59(13) -4.26(12)*  -3.45 -2.87 -2.57 
DLTUFE 0.36(1) -8.45(0)*  -3.45 -2.87 -2.57 
DLM1 0.37(1) -7.75(2)*  -3.45 -2.87 -2.57 
DLKREDİ -2.05(12)  -9.70(10)* -3.45 -2.87 -2.57 

Değişkenlerin önünde yer alan DL simgesi, değişkenlerin logaritmik farkının alındığını göstermek 
amacıyla kullanılmıştır. Seriler sabit terim içermektedir. * işareti yüzde 1, ** işareti yüzde 5 anlamlılık 
düzeyini, parantez içindeki sayılar Schwartz bilgi kriterine göre elde edilmiş optimal gecikme 
uzunluğunu göstermektedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır. 

 
Para politikası şoklarını yansıtan model aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir;  
 
Model I:  
 

ttBGFOtMtTUFEtSUEtSUEtBGFO YLogLogLogXLogXY εββββββ ++Δ+Δ+Δ+Δ+= −−−−− )1(5)1(14)1(3)3(2)1(10)(  
Para politikası değişkeni, modelde yer alan diğer değişkenleri gecikmeli olarak 

etkilediği için, (-1) ve (-3) ilgili değişkenlerin bir ve üç dönem gecikmeli değerlerini 
göstermektedir. ∆Log ilgili değişkenlerin logaritmik farkını göstermektedir. Bağımlı değişken 
para politikası göstergesi olan bankalararası gecelik faiz oranıdır. M1 merkez bankasının 
kontrol edebileceği araç değişken olarak, tüketici fiyat endeksi para politikasının hedef 
değişkeni olarak modele katılmıştır. Sanayi üretim endeksi reel sektör üretimini temsilen 
kullanılmıştır.  

 
Model I’in hata terimleri (RESID) para politikası şoklarını temsil etmektedir. Benzer 

şekilde Cover (1992) para arz şoklarının üretim düzeyi üzerindeki etkilerini araştırırken, para 
arzı, üretim düzeyi ve faiz oranı değişkenlerini kullanarak tahmin ettiği para arz denkleminin 
hata terimlerini parasal şoklar olarak nitelendirmiştir. Buna ilave olarak Öztürkler ve Çermikli 
(2007) para politikası reaksiyon fonksiyonunu yansıtan modelin kalıntılarını para politikası 
şokları olarak nitelendirmişlerdir.  
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Grafik 1, Türkiye’de 1990-2012 dönemi para politikası şoklarını göstermektedir. Model 
I’in para politikası uygulamalarındaki şokları yakaladığını söylemek mümkündür. Şokların, 
1994, 2000, 2001, 2010 ve 2011 de gerçekleştiği görülmektedir. 1994, 2000 ve 2001 kriz 
yıllarıdır. 2010 ve 2011’deki para şoklarının nedenlerini ise şunlar oluşturmaktadır: “2008 
yılındaki küresel kriz sonrası, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir çok gelişmekte olan 
ülkede üretim, 2010 yılında kriz öncesi seviyenin üzerine çıkmış, iktisadi faaliyetlerdeki 
toparlanmanın göreceli olarak hızlı seyri birçok merkez bankasının kriz sürecinde 
uygulamaya koyduğu önlemleri geri almasına neden olmuştur. Krizin finansal piyasalar 
üzerindeki etkisinin hafiflemesiyle birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14 Nisan 
2010 tarihinde, kriz sonrasında alınan likidite önlemlerinin geri alınmasını ve para 
politikasının operasyonel çerçevesini normalleştirmeyi içeren çıkış stratejisini açıklamıştır. Bu 
kapsamda piyasa ihtiyacından fazla sağlanan likiditeyi kademeli olarak azaltırken zorunlu 
karşılık oranlarını artırmıştır” (TCMB, 2011 Yılında Para ve Kur Politikası”, s.2-3). “Küresel 
dengesizliklerin bir yansıması olarak ortaya çıkan makro finansal riskleri kontrol altında 
tutabilmek amacıyla Merkez Bankası, son bir yıl içinde enflasyon hedeflemesi rejimini 
geliştirerek yeni bir para politikası stratejisi oluşturmuştur” (TCMB, 2012 Yılında Para ve Kur 
Politikası, s.2)        

 
Grafik 1: Para Politikası Şokları (1990-2012) 
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Ekonometrik analizin ikinci aşamasında VAR modeli kullanılmıştır. Bu modele dahil 

edilen değişkenler sırasıyla; bir önceki para politikası reaksiyon fonksiyonundan elde edilen 
ve para politikası şoklarını yansıtan modelin kalıntıları (RESID), ticari banka kredilerinin 
toplam miktarı (KREDİ) ve sanayi üretim endeksidir (SUE). Parasal aktarım mekanizmasında 
banka kredi kanalının işlerliğini test etmek için modeldeki değişkenlerin sıralaması; para 
politikası şokları, krediler ve sanayi üretim endeksi şeklinde yapılmıştır. Buna göre tahmin 
edilen VAR modeli matris formuyla aşağıda gösterilmektedir;  
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Model II:  
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VAR modelinde katsayıları yorumlamak zor olduğu için etki-tepki analizi ile yorum 
yapılmaktadır. Etki-tepki fonksiyonu, standart sapması 2 olan bir bant aralığında nokta 
tahminlerini göstermekte ve bu bant yüzde 95 güven aralığında ölçülmektedir. Değişkenler 
arasındaki ilişkinin anlamlı kabul edilebilmesi için bandın sıfır düzeyinin altında veya üstünde 
yer alması gerekmektedir. Yatay eksen, şokun verilmesinden sonraki zaman dilimini 
gösterirken, dikey eksen değişkenlerin tepkisinin yüzde değişimini yansıtmaktadır.  

 
Grafik 2’de parasal şokların krediler üzerindeki etkilerine bakıldığında, para 

politikasında yüzde 1 oranındaki standart sapmalık pozitif bir şokun banka kredileri 
üzerindeki etkisi düşme yönünde olmuştur. Diğer bir ifadeyle daraltıcı para politikası banka 
kredi miktarında azalış yaratmıştır. Ancak kredilerdeki bu negatif tepkinin ikinci aya kadar 
devam etmesi tepkinin geçici olduğunu göstermektedir. İkinci aydan sonra tepkide azalma 
ortaya çıkmakta, üçüncü aydan beşinci aya kadar banka kredilerinin parasal şoklara tepkisi 
istatistiksel olarak anlamsızlaşmaktadır. Beşinci aydan sonra banka kredilerinde dalgalı bir 
seyir görülmektedir. Sonuçta banka kredilerinin parasal şoklara duyarsız olmadığı, para 
politikasının banka kredi miktarı üzerinde kısa dönemli etkisi olduğunu söylemek 
mümkündür.    

 
Grafik 2: Etki-Tepki Fonksiyonları 
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Banka kredilerinin sanayi üretimi üzerindeki etkisine bakıldığında, banka kredilerinde 

yüzde 1 oranındaki standart sapmalık şok karşısında sanayi üretiminin üçüncü aya kadar 
anlamsız bir tepki verdiği görülmektedir. Banka kredileri ile sanayi üretimi arasındaki pozitif 
ilişki üçüncü aydan itibaren ortaya çıkmakta ve altıncı aya kadar devam etmektedir. Yedinci 
aydan sonra sanayi üretiminin banka kredilerine tepkisi dalgalı bir seyir izlemektedir. Sanayi 
üretiminin parasal şoklara tepkisinin görüldüğü grafikte ise bu tepkinin belirli bir gecikme ile 
ikinci aydan itibaren ortaya çıktığı görülmektedir. Para politikasındaki pozitif bir şok 
karşısında sanayi üretimi ikinci aydan dördüncü aya kadar azalma yönünde bir tepki 
göstermektedir. Dördüncü aydan sonra sanayi üretiminin parasal şoklara tepkisi dalgalı bir 
seyir izlemektedir. Özetle, banka kredilerinin parasal şoklara tepkisi daha hızlı iken, sanayi 
üretiminin banka kredileri ve parasal şoklara tepkisi belirli bir gecikme ile ortaya çıkmaktadır.    

 
Modeldeki değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü tespit etmek amacıyla Granger 

nedensellik testi yapılmıştır. Granger nedensellik testinde bir değişkenin diğer bir değişkene 
düzenli olarak etki edip etmediği test edilmektedir (Leamer, 1985, s. 259). Bu test 
değişkenlerin karşılıklı açıklayıcılık gücünü ölçmeye yöneliktir. Granger nedensellik testi, 
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VAR modelindeki gecikme uzunluğuna duyarlıdır. Bu nedenle ilk olarak gecikme uzunluğu 
belirlenmiştir. Maksimum gecikme uzunluğunun belirlenmesinde LR, FPE ve AIC, SC ve HQ 
kriterlerinden yararlanılmıştır. LR, FPE ve AIC kriterlerinin 6 gecikme için minimum değer 
vermesi nedeniyle Tablo 2’de de görüldüğü üzere uygun gecikme sayısı 6 olarak 
belirlenmiştir.  

 
 

Tablo 2: Optimal Gecikme Uzunluğu 

Gecikme LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  923.4319 NA   1.47e-07 -7.219074 -7.177412 -7.202316 
1  999.8838  150.5054  8.66e-08 -7.748108 -7.581461 -7.681076 
2  1060.573  118.0460  5.78e-08 -8.153512  -7.861879* -8.036205 
3  1076.613  30.82289  5.47e-08 -8.208732 -7.792112 -8.041150 
4  1083.057  12.23041  5.58e-08 -8.188682 -7.647077 -7.970826 

5 
 1 

113.557  57.17321  4.71e-08 -8.357313 -7.690722  -8.089182* 
6  1122.700   16.92256*   4.71e-08*  -8.358430* -7.566854 -8.040025 
7  1128.896  11.32341  4.82e-08 -8.336440 -7.419878 -7.967760 
8  1137.125  14.84369  4.85e-08 -8.330390 -7.288842 -7.911435 

 
Modelde yer alan değişkenler arasında 6 gecikme için nedensellik olup olmadığı 

yapılan χ2 test sonuçlarına göre belirlenmiştir. Tablo 3’den de görüleceği gibi parasal şoklar 
banka kredi miktarının Granger nedenidir. Yani, parasal şoklardan banka kredilerine doğru 
bir nedensellik vardır. Banka kredileri ile sanayi üretimi arasında ise iki yönlü bir nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan sanayi üretimi ve parasal şoklar arasında iki yönlü 
nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir.    

 
Tablo 3: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

 

Nedenselliğin Yönü χ2 Olasılık Nedensellik İlişkisi 
EMP → CRD 18.31258 0.0055 VAR 
CRD → EMP 7.724143 0.2590 YOK 

IP →CRD 14.29298 0.0265 VAR 
CRD → IP 15.58155 0.0162 VAR 
IP →EMP 11,48981 0.0744 VAR 
EMP → IP 18,31258 0.0055 VAR 

 
5. Sonuç 
 
Bu makalenin ortaya koyduğu üç temel sonuç vardır. Bunlardan ilki, para politikası 

göstergesi olan nominal faiz oranlarının enflasyon oranı, reel sektör üretimi gibi 
makroekonomik değişkenlerle bir ilişkisinin olmasıdır. İkincisi, para politikası şoklarının 
bankaların önemli bir varlık kalemi olan banka kredilerini etkilemesidir. Bu ise “kredi 
görüşü”nü destekleyen bir bulgudur. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de banka kredi kanalı 
çalışmaktadır. Bu hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde banka kredi kanalının işlediğini ileri 
süren ampirik çalışmalarla örtüşmektedir. Üçüncüsü ise banka kredileri ile sanayi üretimi 
arasında iki yönlü nedenselliğinin olması, kredi talebinin bankaların kredi arzını etkilediğini, 
diğer taraftan işletmelerin yatırım harcamalarında kredilerinin elde edilebilirliğinin önemli 
olduğunu göstermektedir. Banka kredilerinin toplam talep üzerinde etkili olması ise finansal 
aracı bir kurum olarak bankaların önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.   
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Türkiye İçin Optimal Kredi Büyüme Oranı Ne 
Olmalıdır? 

 
 
 

Dr. Aykut Ekinci* 
 
Özet 
 
Çalışma, 1991-2012 dönemi reel kredi ve ekonomik büyüme verilerini kullanarak Türkiye için 

optimal yıllık kredi büyüme oranının yüzde 17 olabileceği sonucuna varmaktadır. Diğer taraftan, yüzde 
17’lik hedef rasyo (+/-) yüzde 4 aralığına sahip bir “kredi koridoru” yaklaşımının daha etkili iletişime 
sahip, daha esnek ve uzun vadeli para politikasına imkan sağlayacağı düşünülmektedir. Son olarak 
çalışma, kamuoyu tarafından takip edilecek kredi büyümesi hedefi için, başta enerji sektörü olmak 
üzere cari açığa duyarlı yeni bir kredi tanımının geliştirilmesini önermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Kredi Büyümesi, Para Politikası, Finansal İstikrar. 
JEL Sınıflaması: G01, E51, E32 
 

What is the Optimal Credit Growth for Turkey? 
 
Abstract 
 
Using the real credit and economic growth data of the period 1991-2012, the study concludes 

that the optimal annual credit growth for Turkey could be yüzde 17. On the other hand, we suggest a 
“credit corridor” of % 17 (+/-) % 4 as a target range that will enable more flexible and long-term 
monetary policy with effective communication. Finally, for the credit growth target monitored by the 
public, a new credit definition has been proposed which is sensitive to current account deficit, foremost 
the energy sector. 
 
Keywords: Credit Growth, Monetary Policy, Financial Stability. 
JEL Classification: G01, E51, E32 

 
1. Giriş 
 
2008 Eylül ayında Lehman Brothers’ın batması ile başladığı kabul edilen küresel kriz; 

etki ve koşullarını değiştirerek beşinci yılına doğru ilerlemektedir. Küresel krizden çıkış yolları 
tüm dünyada özellikle ABD ve Avrupa ekonomilerinde iktisatçılar ve politika tasarlayıcılar 
arasında ciddi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. ABD’de Fed politikaları ve bütçe 
görüşmeleri, Avrupa’daki ülke borçluluk sorunları ve bunlara karşı alınacak önlemler, 
Almanya ve Fransa’nın öncülüğündeki büyüme ile bütçe tartışmaları, Basel III düzenlemeleri, 
kur savaşları gibi konular çeşitli dönemlerde öne çıkmıştır. Buna karşın, Türkiye’de gerek 
finans ve reel sektörün kriz tecrübelerine sahip olması gerekse de etkili ve şeffaf para ve 
maliye politikası yönetimleri, ekonominin kriz sürecini en az zararla atlatmasına yardımcı 
olmuş ve iktisadi politikalar üzerinde genelde ciddi fikir ayrılıkları sözkonusu olmamıştır.   

 
Para politikasının temel uygulayıcı kurumu olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB), 2010 yılının sonlarına doğru enflasyonun yanısıra finansal istikrarı da gözeten bir 
politika uygulamaya başlamıştır. Bu süreçte TCMB, finansal istikrarı temelde kurlardaki ve 
kredilerdeki seviye ve dalgalanma üzerinden takip etmiştir. Faiz koridoru uygulaması ile 
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yarattığı belirsizlik algısı ve esneklik sayesinde kurlardaki dalgalanmayı azaltırken; sermaye 
akımlarının arttığı dönemlerde fonlama faizini düşük tutarak TL’nin değerlenmesinin önüne 
geçme amacını gütmüştür. Ayrıca TL’nin aşırı değerlenmesine izin verilmemesi, ihracat artışına 
yaptığı katkı başta olmak üzere cari açığın azaltılmasına yardımcı olmuştur. Diğer taraftan, yurt 
içinde kredilerdeki hızlı büyümeyi yavaşlatma amacına yönelik olarak; zorunlu karşılık oranları 
artırılmış, ayrıca bu dönemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) karşılık 
oranlarını eski seviyesine yükseltmesi gibi çeşitli uygulamalarla da bu yaklaşım desteklenmiştir. 
Kredilerdeki artış kısa sürede kontrol altına alınarak yıllık kredi artış oranı yüzde 40’lardan yüzde 
20’lere gerilemiştir. Kredi artış hızı ve büyüme yavaşlarken, cari açık gerilemiş; büyümenin 
kompozisyonu net yurtiçi tüketimden ihracata dönük olmaya başlamıştır. Nihayetinde, 2012 
yaklaşık yüzde 2,2’lik bir büyüme, düşen cari açık, istikrarlı döviz piyasası ve Fitch tarafından 
verilen yatırım yapılabilir seviyeye sahip kredi notu ile bitirilmiştir. 

 
Büyüme, 2013 ile birlikte Türkiye’nin önündeki en önemli sorun olacak gibi gözükmektedir. 

Bu noktada, şimdiye kadar finansal istikrarı sağlama açısından önemli bir sacayağı oluşturan 
kredi büyüme oranının daha yakından incelenmesi önem arz etmektedir. Nitekim, son dönemde 
TCMB Başkanı Erdem Başçı (Bloomberght, 2013a, 2013b, 2013d) ve Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan (Bloomberght, 2013c) kredi artış hızının yüzde 15 olması gerektiği yönündeki 
beyanlarıyla, bu konuda hassas davranılacağını açıkca belirtmişlerdir. Diğer taraftan TCMB’nin 
son dönemdeki raporlarlarında (Örn. bkz. TCMB, 2013) makul kredi artış oranının yüzde 15’in 
altında olması gerektiği vurgusu ve TCMB’nin 22 Ocak ve 19 Şubat 2013 tarihindeki Para 
Politikası Kurulu toplantılarında kredilerdeki hızlanma gerekçesiyle zorunlu karşılıklarda artışa 
gitmesi konunun önemini daha da artırmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesini 
sağlayabilecek optimal kredi büyüme oranı tartışmalarına bir katkı yapmayı amaçlamaktadır.    

 
2. Optimal Kredi Büyüme Oranı 
 
İktisat yazınında aşırı kredi genişlemesinin krizlere ve finansal istikrarsızlıklara neden 

olduğu (Bkz. Hume ve Sentence, 2009; Taylor, 2009; Almunia ve Diğ., 2010; Jordà, Schularick, 
Taylor, 2011) açık bir olgudur. Ayrıca, Ekinci (2011) Türkiye’de üretimdeki değişkenliğin uzun 
dönemli büyümeyi olumsuz etkilediği ve bu etkilemede asimetrik etkinin bulunmadığını 
göstermiştir. Bu ampirik kanıt, Türkiye ekonomisi için ekonomik kriz kadar aşırı büyümenin de 
istikrarı tehdit edici bir unsur olduğunu göstermekte ve TCMB’nin aşırı kredi büyümesini 
yavaşlatmaya odaklanan politikalarına destek vermektedir.     

 
Bununla birlikte, uygulanması gereken optimal kredi büyüme hedefinin ne olması gerektiği 

konusu literatürde açık değildir. Türkiye için, Kara ve Diğ. (2013) yaptıkları çalışmada 
kredi/GSYH oranı yüzde 55’i geçtikten sonra en az 20 yıllık gözleme sahip olan 25 ülkeyi seçmiş 
ve bu ülkelerin 20 yıllık ortalama kredi stoku değişimi/GSYH değerleri sıralanarak; 25’inci ve 
75’inci yüzdelik dilime karşılık gelen ∆K/Y değerleri elde edilmiştir. Elde ettikleri ∆K/Y alt ve üst 
limitlerden yola çıkarak, 2013 yılı için makul kredi büyümesinin yüzde 13,5-yüzde 21,3 arasında 
olması gerektiğini belirtmişler ve TCMB’nin uyguladığı yüzde 15’lik hedef kredi büyüme oranının 
makul ve sağlıklı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 
Bu çalışmada optimal kredi büyüme oranını hesaplamak için; çeşitli ülkelerin tarihsel kredi 

büyümesi/GSYH oranlarını kullanan Kara ve Diğ. (2013) çalışmasından farklı olarak; Türkiye’nin 
1991 sonrası kredi ve ekonomik büyüme verilerinden yararlanılmıştır. Bu amaçla, TCMB EVDS 
sisteminden yurtiçi kredi hacmi serisi, kredilerin reelleştirilmesi amacıyla 1987&2003 bazlı tüketici 
fiyat endeksi ve büyüme ile olan ilişkinin incelenmesi amacıyla cari ve 1987&1998 bazlı reel 
GSYH serilerinden yararlanılmıştır. İnceleme döneminin, 1991 yılı ile başlamasının nedeni 1989 
finansal serbestleşme kararları ile birlikte, 1990 ve sonrası dönemde Türkiye’nin dışa açık 
finansal piyasalara sahip olmasıdır. Böylece 1991 yılının Ocak ayındaki kredi artış oranı, 1990 
Ocak ayına göre kredilerdeki yüzde değişimi göstermektedir.  
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Bu noktada vurgulanması gereken diğer bir husus, bankacılık sektörü kredi 
büyümesinin halihazırda ekonomik büyümeye oldukça duyarlı olmasıdır. Nitekim, kredi 
büyümesi Mayıs 2006’da ulaştığı maksimum yüzde 51,3’lük seviyesinden gerilemeye 
başlayarak 2009 Eylül ayında yüzde 1,1’lik daralmadan sonra tekrardan yükselmeye 
başlamıştır. Kredi talebinde büyümenin temel belirleyici olarak alındığı böyle bir yaklaşımda, 
kredi talebinin kısılması amacıyla sektöre uygulanabilecek aşırı regülasyon ve para politikası 
müdahalelerinin kredi büyümesinde aşırı daralma ve kredi-mevduat faiz marjının yüksek 
kalması gibi istenmeyen sonuçları da beraberinde getirebileceği dikkate alınmalıdır.     

 
Çalışma ulaştığı sonuç bakımından Kara ve Diğ. (2013) çalışmasıyla benzer sonuçlara 

varmaktadır. Yazarlar, 2013 yılı için kredi büyümesinin alt sınırını yüzde 13,5, üst sınırını 
yüzde 21,3 ve ortancayı yüzde 16,9 olarak almaktadırlar. Ortancanın optimal kredi büyüme 
oranı olarak alındığı durumda, yüzde 17 optimal kredi büyüme oranı sonucuna varılmaktadır. 
Bununla birlikte yazarlar, (i) örneklem döneminin yüksek kredi büyümesine sahip küresel kriz 
öncesi dönemi kapsaması ve (ii) süregelen yüksek cari açık düzeyleri nedeniyle kredi 
büyüme oranının aralığın alt sınırına yakın olması gerektiğini belirtmektedirler. Bununla 
birlikte küresel kriz öncesi yüksek kredi genişlemesi, 2008 ve sonrasında yerini özellikle ABD 
ve AB ülkeleri için düşük kredi büyümesine bırakmıştır. Diğer bir deyişle, 2008-2011 
dönemindeki küresel kriz etkisi kendinden önceki yüksek kredi genişlemesinin veriler 
üzerindeki etkisini azaltmış bulunmaktadır. Cari açık konusunda ise, sermaye çıkışının 
önceki dönemlerle farklı bir altyapıda gerçekleşeceği olgusuna dikkat edilmesi gerekliliği ön 
plana çıkmaktadır. Cari açık/GSYH oranını sürdürülebilir aralıkta tutulduğu durumda, 
Türkiye’deki bir sermaye çıkışı büyük ölçüde ABD ve AB ülkelerindeki ekonomik iyileşmeye 
bağlı faiz artışları sonucu olabilecektir. Bu durumda, Türkiye’de sermaye çıkışına bağlı olarak 
kurlarda bir yükselme meydana gelecek fakat ABD ve AB ülke ekonomilerindeki iyileşme ve 
kurlardaki yükselmenin etkisiyle ihracat artışı, iç talep daralmasının yerini kısa zamanda 
alarak sermaye çıkışının etkisini sınırlandırabilecektir. Ayrıca, cari açık kaynaklı bir sermaye 
çıkışı durumunda, diğer krizlerlerin aksine dalgalı kur rejiminin uygulanıyor olmasının, 
sermaye çıkışının olumsuz etkilerini azaltması beklenebilir. 

 
(II) Kredilerin Cari Açık Üzerindeki Etkisi ve Kredi Çeşitliliği 
 
TCMB’nin kredi artışını sınırlandırmak istemesinin temel nedeni cari açıktaki bozulmayı 

engelleme isteğidir. Kredi artış hızının yavaşlamasının yanısıra, 2010 yılının sonlarına doğru 
başlayan reel kurdaki gerileme de cari dengedeki düzelmeye katkıda bulunmuştur. Ayrıca 
her iki politika (kredi ve kur) aracılığıyla, büyümenin kompozisyonu da değişmiş ve Türkiye 
2012’de 2011’e göre özel tüketim yerine net ihracat aracılığıyla büyüyen bir pozisyona 
ulaşmıştır. Enflasyonun kontrol altına alınabildiği böyle bir süreçte (Aralık TÜFE yüzde 6,2), 
cari dengedeki bozulmanın azaltılması ve büyümede yumuşak inişin başarılması TCMB’nin 
amaçlarına ulaştığının göstergesi olarak görülebilir.  

 
Cari işlemler dengesine, 3 aylık hareketli ortalamalar bazında bakıldığında; cari işlemler 

açığının neredeyse tamamen enerji ve altın dolayısıyla oluştuğu görülmektedir (Bkz. Grafik 
7). Diğer bir deyişle, cari açığın azaltılması anlamında para politikasının etkili olduğu 
bileşenlerde amacına ulaştığı; daha çok para politikası dışında belirlenen enerji ve altın 
kalemlerinde ise dış faktörlerin daha önemli olduğu görülmektedir. Bu durum, kredilerdeki 
sıkılaştırmanın amacına ulaştığının bir diğer kanıtıdır. Bundan sonra yapılması gereken, 
kredi türleri ile enerji arasındaki ilişkinin analiz edilerek tüm kredilere homojen 
davranılmaması gerekliliğinin dikkate alınmasıdır. Türkiye’nin enerji harcamasını azaltacak, 
ihracatı destekleyecek, döviz ve istihdam kazandıracak kredilerin daha farklı bir bakış 
açısıyla analiz edilmesi faydalı olabilecektir. Örneğin hidroelektrik santralleri, rüzgâr enerjisi, 
enerji verimliliği gibi alanlarda kullandırılan krediler bu sınırlamanın dışında tutulmalıdır. 
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Bir deneme olarak, BDDK’nın sektörel kredi ayrımına göre; Nükleer Yakıt, Petrol 
Rafineri ve Kok Kömür Ürt. Sanayi, Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. Sanayi ve 
Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması kalemlerini enerji ile ilgili sektörlere verilen krediler 
olarak “enerji” altbaşlığında toplanarak, enerji dışı toplam krediler elde edilmiştir. Enerji dışı 
krediler, Aralık 2012 itibariyle toplam kredilerin yüzde 5’ini, 2010-2012 aralığında ise 
ortalama olarak yüzde 4,8’ini oluşturmaktadır. Grafik 8, toplam krediler ile enerji dışı toplam 
kredilerin yıllık yüzde büyümeleri arasındaki farkı göstermektedir. Örneğin, Haziran 2010’daki 
100 baz puan değeri toplam kredilerin enerji dışı kredilere göre yüzde 1 daha fazla yıllık 
büyümeye sahip olduğunu göstermektedir (sırasıyla yüzde 23 ve yüzde 22). Bu durumda baz 
puanın pozitif olduğu dönemlerde, toplam krediler daha yüksek bir kredi artışına işaret 
ederken, diğer dönemlerde daha düşük bir kredi artışını gösterecektir.   

 
Bu sektörler içerisinde bulunmadığı halde cari açıkla doğrudan ilişkili krediler 

olabileceği gibi, bu sektörler içerisinde olup cari açıkla ilişkisi zayıf olan krediler de 
bulunabilir. Buradaki önerme, bir yaklaşımı gösterme amacı taşımaktadır. Cari açığa özellikle 
enerji boyutunda duyarlı kredilerin, cari açığı azaltıcı etkisi dikkate alınarak “enerji dışı kredi 
büyümesi” finansal istikrara daha duyarlı bir kredi tanımının elde edilmesine yardımcı olabilir.  

 
5. Sonuç 
 
Çalışma, Türkiye’nin 1991 sonrası yıl sonu reel kredi ve reel büyüme verilerinden yola 

çıkarak, 2013 yılındaki yüzde 5 enflasyon ve yüzde 4 büyüme hedeflerini göz önüne alarak 
Türkiye için optimal kredi büyüme oranının yaklaşık yüzde 17 olması gerektiği sonucuna 
varmaktadır. Ayrıca, hedef rasyo +/- yüzde 4 aralığına sahip bir kredi koridoru yaklaşımının 
daha etkili iletişime sahip, daha esnek ve uzun vadeli para politikasına imkan sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

 
Çalışma, krediler ile cari açık arasındaki ilişkiye de dikkati çekmektedir. Enerji ve altın 

hariç cari açığın neredeyse sıfırlanmış olması kredi kur araçlarıyla hareket eden para 
politikasının amacına ulaştığını göstermektedir. Kredilerdeki artış oranını yüzde 15 ve altına 
çekmeyi hedefleyen ekstra sıkılaştırma tedbirleri, doğrudan büyüme üzerinde zarar verici 
etkilere sahip olabilecektir. Diğer taraftan, kredi türleri ile enerji arasındaki ilişkinin analiz 
edilerek tüm kredilere homojen davranılmaması gerekliliği dikkate alınmalıdır. Türkiye’nin 
enerji harcamasını azaltacak, ihracatı destekleyecek, döviz ve istihdam kazandıracak 
kredilerin daha farklı bir bakış açısıyla analiz edilmesi faydalı olabilecektir. Bu noktadan 
hareketle, çalışma finansal istikrara duyarlı bir kredi büyüme tanımının geliştirilmesini 
önermektedir. Örneğin cari açığa özellikle enerji boyutunda duyarlı kredilerin, cari açığı 
azaltıcı etkisi dikkate alınarak “enerji dışı kredi büyümesi” finansal istikrara daha duyarlı bir 
kredi tanımının elde edilmesine yardımcı olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bankacılar Dergisi 

91 

Kaynakça 
 
Almunia,M., Benetrix, A., Eichengreen, B., O'Rourke, Kevin H. ve Rua G. (2010). From Great 

Depression to Great Credit Crisis: Similarities, Differences and Lessons. Economic Policy. 
25(04), 219-265. 

Bloomberght (2013a). Başçı: Kredi Büyümesi Yüzde 15'i Aşarsa Kayıtsız Kalmayız. 30 Ocak 2013 
tarihinde www.bloomberght.com/haberler/haber/1293919-basci-kredi-buyumesi--15i-asarsa-
kayitsiz-kalmayiz adresinden erişildi. 

Bloomberght (2013b). Başçı: Reel Efektif Kurda Denge 115-120. 30 Ocak 2013 tarihinde 
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1290931-basci-reel-efektif-kurda-denge-115-120 
adresinden erişildi. 

Bloomberght (2013c). Babacan: Bankalar Yüzde 15 Kredi Hedefinin Ciddi Olduğunu Anlamalı. 30 
Ocak 2013 tarihinde http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1292059-babacan-bankalar--
15-kredi-hedefinin-ciddi-oldugunu-anlamali adresinden erişildi. 

Bloomberght (2013d). Başçı: Referans Faiz Şu Anda Haftalık Repo. 30 Nisan 2013 tarihinde 
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1348177-basci-kredi-genisleme-problemini-
yumusattik adresinden erişildi. 

Ceylan, S. ve Durkaya, M. (2010). Türkiye’de Kredi Kullanımı-Ekonomik Büyüme İlişkisi. Atatürk 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2). 

Dünya Bankası (2013). The World Bank Data. http://data.worldbank.org. 
Ekinci, A. (2011). Üretim Değişkenliği İle Büyüme Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. KTÜ SBE, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi. 
Hume, M., ve Sentence A. (2009). The Global Credit Boom: Challenges for Macroeconomics and 

Policy. External MPC Unit Discussion Paper No. 27, Bank of England. 
Jordà, Ò., Schularick M., ve Taylor, Alan M.(2011). Financial Crises, Credit Booms, and External 

Imbalances: 140 Years of Lessons. IMF Economic Review, Palgrave Macmillan, 59(2), 340-378. 
Kara, H., Küçük, H., Tiryaki S. T., Yüksel C. (2013). Türkiye İçin Makul Kredi Büyüme Oranı Ne 

Olmalı?. TCMB Ekonomi Notları, 2013-03. 
Karaca, O. (2012). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi. 

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 6 (2).    
Taylor, John B. (2009). Getting Of Track. Stanford: Hoover Institution Press. 
TCMB (2013). Enflasyon Raporu, 2013-I.  
Togan,S. ve Berument H. (2011). Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler. Bankacılar 

Dergisi, 78, 3-21. 
 
 
 
Dipnotlar  
                                                            
1  Konuyla ilgili daha geniş literatür için Bkz. Karaca, 2012. 
2  TCMB 22 Ocak 2013 tarihindeki Para Politikası Kurulu toplantısında zorunlu karşılıklarda artışa 

giderek yüzde 10,6 olan Türk lirası efektif zorunlu karşılık oranı yüzde 10,8’e; 19 Şubat’ta ise 
yüzde 11’e yükseltmiş ve gerekçe olarak hızlanan kredi büyüme oranını göstermiştir. 

3  2012 dördüncü çeyreği, Ekim-Kasım ortalamasını yansıtmaktadır. 
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Çek Hukuku Bakımından  
Muhatap Bankanın Kanuni (Asgari) Ödeme 

Yükümlülüğü 
 
 
 

Ahmet Tamer * 
 
Özet 

 
Çek hukukunda kural olarak banka, çek hesabında keşideciye ait bulunan karşılığı ödemekle 

yükümlüdür. Dolayısıyla hesapta yeterli veya hiç karşılık bulunmaması halinde bankanın hamile karşı 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak kanun koyucu toplumda çeke olan güveni korumak 
amacıyla, hesapta karşılık bulunmasa dahi çek bedelinin belli bir tutara kadar banka tarafından hamile 
ödenmesini öngörmüştür. Buna göre banka, hesapta hiç karşılık bulunmasa dahi kanunda öngörülen 
yasal garanti tutarına kadar hamile ödeme yapmakla yükümlüdür. Hesapta kısmi karşılık bulunduğu 
hallerde ise banka bu kısmi karşılığı kanunda öngörülen yasal garanti tutarına kadar tamamlayıp 
ödemek zorundadır. Böylece banka her çek yaprağı bakımından belli bir tutara kadar keşideciye kredi 
kullandırmış olacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Çek, Bankanın Kanuni Ödeme Yükümlülüğü, Yasal Garanti. 
JEL Sınıflaması: G21, K19, K39 

 
In Terms of Law of Cheque  

The Legal (Minimal) Payment Obligation of Respondent Bank  
 
Abstract 

 
In law of cheque as a rule, the bank is obliged to pay the provision which belongs to the drawer 

at the cheque account, but does not have any liability against to holder in case where there is no or 
inadequate provision at the account. However, the legislator has foreseen that, even in case where 
there is no or inadequate provision at the account, a certain amount of each cheque shall be paid by 
the bank to the holder in order to protect public’s confidence in cheques. Accordingly the bank is 
obliged to make a payment to the holder equal to the amount of legal guarantee when there is no or 
inadequate provision at the account. In cases which there is partial provision, the bank shall pay this 
partial provision plus the amount of legal guarantee provided by law. Thus, the bank shall establish a 
credit to the drawer for each check leaf up to a certain amount.   

 
Keywords: Cheque, The Bank's Legal Payment Obligation, Legal Guarantee. 
JEL Classification: G21, K19, K39 

 
1. Genel Olarak 
 
Hukuki niteliği itibarıyla çek, -tıpkı poliçe gibi1- belirli bir bedelin ödenmesi konusunda 

yapılan havale işlemini ifade eder2. Zira çekte “ödeyiniz” şeklinde belirli bir bedelin ödenmesi 
hususunda üçüncü bir kişiye (muhatap bankaya) yönelik hitap bulunur. Bu havale, bir 
yönüyle çek sahibi ile banka arasında yapılan bir sözleşmeye (çek anlaşmasına), bir yönüyle 
ise keşideci ile lehtar arasındaki asıl borç ilişkisine dayanır. Başka bir ifadeyle çek keşide 
edilmesiyle birlikte keşideci, bir taraftan lehtara muhatap bankaya başvurabilme hakkı (ibraz 
yetkisi) tanırken, bir taraftan da muhatap bankaya hesabındaki paradan hamile ödemede 

                                                                                                                                                                                          
*   Kalkınma Bakanlığı Uzmanı 
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bulunma yetkisi verir3. Bu nedenle çekin çifte yetki veren bir havale niteliği taşıdığını 
söylemek daha doğrudur4.  

 
Havalede genel kural (BK. m.557/2) gereğince, muhatabın lehtara yapacağı ödeme, 

muhatabın keşideciye yapacağı ödemeye göre muhataba ek bir yük (külfet) yüklemiyorsa, 
muhatap, keşidecinin bu havale emri üzerine lehtara ödeme yapmak zorundadır. Ancak bu 
yükümlülük, lehtara karşı değil, keşideciye karşı bir yükümlülüktür. Zira muhatap ile lehtar 
arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla havale emrine rağmen muhatap 
lehtara ödeme yapmaktan imtina ederse, lehtar, muhatap aleyhine dava açarak kendisine 
ödeme yapmasını isteyemez, bu hak ancak keşideciye aittir. Üstelik çekte -poliçenin aksine- 
kabul müessesesinin dahi olmaması sebebiyle, bankanın ancak keşideci ile yaptığı anlaşma 
çerçevesinde yalnızca keşideciye karşı sorumlu olduğu, hamile karşı ise herhangi bir ödeme 
yükümünün bulunmadığı ileri sürülebilir5.  

 
Bununla birlikte gerek Türk Ticaret Kanunu hükümleri (TTK. m.783/2, m.795/2) ve 

gerekse Çek Kanunu hükümleri (ÇK. m.3/1, m.3/7, m.7/5) incelendiğinde, kanun koyucunun, 
karşılığı varsa kendisine ibraz edilen çeki şeklen yetkili hamil olarak gözüken kişiye ödemek 
konusunda muhatap bankaya bir yükümlülük yüklediği görülmektedir. Dolayısıyla çekte 
muhatap banka hukuken geçerli bir ödeme engeli bulunmadıkça, çek hesabında bulunan 
karşılığı hamile kanunen ödemek zorundadır6. Diğer bir deyişle ibraz edilen senet çek 
hükmündeyse (senet çekin yasal zorunlu unsurlarını taşıyorsa), çek yaprağı üzerindeki 
bilgilerden senedi ibraz eden kişinin yetkili hamil olduğu anlaşılıyorsa (ciro zinciri kopuk 
değilse), kimlik tespitinde senedi ibraz eden hamilin yetkili hamil olduğu belirlenmişse, çekte 
keşidecinin imzası ile hesap kartonundaki imzanın aynı olduğu (senet üzerindeki imzanın 
keşideciye ait olduğu) tespit edilmişse, hesaptaki karşılık üzerinde ihtiyati tedbir, haciz veya 
rehin kararı bulunmuyorsa, geçerli bir çek anlaşması bulunuyorsa, ödeme için ibraz süresi 
geçmemişse, zamanaşımı süresi dolmamışsa ve çekte sahtecilik veya tahrifat şüphesi 
bulunmuyorsa, banka çek hesabında bulunan karşılığı hamile ödeme yükümlülüğü 
altındadır7. 

 
Bankanın bu ödeme yükümü sebebiyle, çekte alelade (basit, normal) bir havale 

ilişkisinin değil, “nitelikli (özel) bir havale ilişkisi”nin olduğu söylenebilir. Şu halde banka, 
herhangi bir ödeme engeli bulunmadığı takdirde hamil tarafından ibraz edilen çek hesabında 
kısmı karşılık varsa bu kısmi karşılığı, tam karşılık varsa tam karşılığı ödeme yükümlülüğü 
altındadır. Aksi halde banka8, borca aykırılığa ilişkin genel hükümler çerçevesinde hem 
hamile karşı hem de keşideciye karşı sorumlu olur. Böyle bir durumda bankanın keşideciye 
karşı sorumluluğu aralarında yapılan çek anlaşmasına, bankanın hamile karşı sorumluluğu 
ise kanundan (TTK. m.783/2, m.795/2 ile ÇK. m.3/1, m.3/7, m.7/5) doğan borç ilişkisine 
dayanacaktır. Şu halde bankanın ödeme yükümü bakımından her iki durumda da borca 
aykırılığa ilişkin hükümler (BK. m.112 vd.) uygulanacaktır9. 

 
Belirtmek gerekir ki, bankanın karşı karşıya kaldığı bu ödeme yükümlülüğü yalnızca 

çek hesabında herhangi bir karşılığın bulunması durumunda gündeme gelir. Eğer çekin 
karşılığı hiç yoksa bankanın da normalde (kural olarak) hamile karşı çekten kaynaklanan 
herhangi bir ödeme borcunun olmaması gerekir. Başka bir ifadeyle çekin karşılığının 
bulunmaması, çekin ödenmemesi bakımından banka için haklı bir neden oluşturur. 
Dolayısıyla kural olarak muhatap banka karşılığı olmayan bir çeki ödemek zorunda değildir. 
Ancak kanun koyucu (ÇK. m.3/3) tacir olmalarını göz önüne alarak bankaların özenli şekilde 
(basiretli bir iş adamı gibi) hareket etmelerini10, bu çerçevede çek karnesi kullandıracakları 
müşterilerinin mali durumunu ve ticari itibarını araştırmalarını, bu araştırma sonucunda 
hesabında karşılık bulundurmayacak kişilerle çek anlaşması yapmaktan imtina etmelerini, 
aksi halde bunun riskini belli ölçüde bankaların da taşımasını öngörmüştür11.  

 



Ahmet Tamer 

94 

Nitekim bankaların özenli hareket etmesi hususu ÇK. m.2/1’de, “Bankalar, çek hesabı 
açılması ile ilgili olarak bu Kanunla kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine 
getirirken, çek hesabı açtırmak isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre 
araştırırlar; ayrıca ilgili kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret 
ve özeni gösterirler.” şeklinde açıkça ifade edilmiştir12.  

 
Ayrıca kanun koyucu bankaların bir güven kurumu olduğu hususunu göz önüne alarak, 

hamil bakımından bankaya olan güvenin, yalnızca çekin karşılığı bulunduğu takdirde 
ödeneceği yönünde güveni değil, aynı zamanda bankanın çek karnesi vermeden önce hesap 
sahibi hakkında gerekli özeni gösterdiği ve çekin karşılığının hesapta bulundurulacağı 
yönünde olumlu bir kanaat edindikten sonra çek karnesi verdiği yönünde güveni de 
kapsadığını kabul etmiştir13. Dolayısıyla kanun koyucu bankanın bu güvene aykırı hareket 
etmesi sebebiyle hamile karşı belli bir tutara kadar sorumlu olmasını (hamilin zararını 
karşılamasını) öngörmüştür.  

 
Böylece kanun koyucu çekte belli bir tutara kadar yasal garanti öngörmek suretiyle, 

özelde hamili korumak, genelde ise çek kullanılmasını teşvik ederek14 ve çeke güveni 
koruyarak piyasada çekin itibarsızlaşmasını engellemek istemiştir15. Şu halde banka için 
getirilen bu yükümlülüğün, bir taraftan bankanın çek defteri verirken özenli hareket etmesini 
sağlamayı, diğer taraftan da hamile sınırlı da olsa bir ödeme güvencesi vermeyi amaçladığı 
söylenebilir16.  

 
Buna göre banka, ÇK. m.3/3’te, çeki süresinde ibraz eden hamile karşı, çekin karşılığı 

kısmen veya tamamen bulunmasa dahi, belli bir miktar ödemede bulunmakla yükümlü 
tutulmuştur. Buradan hareketle kanuni ödeme yükümlülüğünün, “bankanın karşılığı olmayan 
çeki ödemek zorunda olmaması” kuralının bir istisnasını oluşturduğu söylenebilir. Görüldüğü 
üzere kanun koyucu, muhatap banka bakımından ağır bir sorumluluk getirmektedir17. 

 
Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü, hesapta herhangi bir karşılığın bulunmadığı 

veya çek bedelini ödemeye yeterli olmadığı durumlarda gündeme gelmektedir. Bu bakımdan 
banka belirli bir miktara kadar kendi kaynaklarını da hamile kullandırmış olmaktadır. Ayrıca 
burada hesap sahibine çek defterinin verilmesi sırasında bir nakit ödemesi bulunmadığından, 
bu husus, hesap sahibi ile banka arasında yapılmış bir “gayri nakdi kredi sözleşmesi” 
niteliğindedir18. Nitekim bu husus ÇK. m.3/3’te açıkça vurgulanmış ve böylece kredinin türü 
açısından uygulamada yaşanılan sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır19.  

 
Belirtmek gerekir ki, bankaya kanun koyucu tarafından asgari ödeme yükümlülüğü 

getirilmesi, bankanın garanti taahhüdünün kanundan doğduğu anlamını taşımamaktadır. Zira 
burada kanundan doğan husus, yalnızca bankanın garanti taahhüdüne ilişkin sözleşme 
ilişkisidir, yoksa bu tür çeklerde dahi bankanın sorumluluğu bir sözleşmeye dayanmaktadır. 
Başka bir ifadeyle bankanın çek bedelinin bir kısmının veya tamamının ödenmesi 
konusundaki garanti taahhüdü, bizzat kanun koyucu tarafından kurulan bir sözleşme 
ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Nitekim bu husus, konuyu düzenleyen ÇK. m.3/3’te “Bu 
husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış 
olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.” biçiminde açıkça ifade 
edilmiştir. Bunun içindir ki, aşağıda da belirtileceği üzere bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğüne aykırı davranması halinde sözleşmeye aykırılığa ilişkin hükümler 
uygulanacaktır. 

 
Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü, bankanın çek defterinin teslimi sırasında hesap 

sahibi ile yapmış olduğu farzedilen bir sözleşmeye (gayri nakdi kredi sözleşmesine) 
dayandığından ve bu suretle hesap sahibinin borcu banka tarafından ifa edildiğinden, burada 
“hamil” adına değil, “hesap sahibi (keşideci)” adına açılan (kullandırılan) bir gayri nakdi kredi 
söz konusudur20. Bu gayri nakdi kredi, bankanın hiç veya yeterli karşılığı bulunmadığı halde 
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kanuni ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi (hamile ödeme yapması) durumunda artık 
nakdi krediye dönüşecektir. 

 
Kanun koyucu bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü bakımından, hesap sahibi ile 

muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılan bu gayri nakdi kredi 
sözleşmesinin, “geri dönülemez (vazgeçilemez)” bir nitelik taşıdığını öngörmüştür (ÇK. 
m.3/3). Bu nedenle çek anlaşmasında bu konuda herhangi bir hüküm bulunmasa dahi, hesap 
sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında bu konuda bir gayri nakdi 
kredi sözleşmesi yapıldığı kanunen farzedilir. Dolayısıyla burada aksi ispat edilemeyen 
kanuni bir varsayımdan söz etmek gerekir.  

 
Hatta çek anlaşmasında taraflar, bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün 

doğmayacağını kararlaştırmış veya bu yükümlülüğü hafifletmiş olsalar dahi böyle bir kayıt 
geçersizdir. Nitekim Adalet Komisyonu raporunda, bankanın sorumlu olduğu miktardan 
ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldıracak bir feragat hükmünün caiz olmadığı belirtilmiştir21. 
Şu halde bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü, banka bakımından “vazgeçilemez” nitelikte 
olduğu gibi, keşideci veya hamil bakımından da “feragat edilemez” bir nitelik taşır. Bu durum, 
daha önce de açıklandığı gibi kanuni ödeme yükümlülüğü ile yalnızca bireysel menfaatlerin 
değil, daha ziyade kamu menfaatlerinin korunması düşüncesinin bir göstergesi ve 
sonucudur. Aynı şekilde bankanın sorumlu olmasına ilişkin gayri nakdi kredi sözleşmesi, çek 
sözleşmesinden (esas sözleşmeden) ayrılamaz bir nitelik taşır. Dolayısıyla çek anlaşmasının 
içinden bu gayri nakdi kredi sözleşmesinin ayrıştırılarak hesap sahibi veya banka tarafından 
feshinin istenmesi mümkün değildir22.  

 
Bununla birlikte hamilin bankanın sorumlu olduğu ödemeyi reddetmesi üzerine çeke 

konulacak kayıt, yalnızca bu hamil bakımından bankayı kanuni ödeme yükümlülüğünden 
kurtaracaktır23. Dolayısıyla çek üzerine banka tarafından konulacak böyle bir kayıttan sonra 
çeki iade alan (ÇK. m.3/5) hamil, bu senedi başkalarına devrettiğinde (TTK. m.793) diğer 
hamiller bu kayıttan etkilenmeyecektir. Banka bu yeni hamillere karşı kanuni ödeme 
yükümlülüğü altında olacaktır24. 

 
Kanaatimizce aşağıda da belirtileceği üzere bu yükümlülüğünün çek anlaşması ile 

ağırlaştırılmasını (banka aleyhine genişletilmesini) ise geçerli saymak gerekir. Zira hukuki 
işlemlerde işlemin zayıf tarafı korunmaya layık taraf olup, banka ile yapılan sözleşmelerin, 
önceden banka tarafından tek taraflı olarak genel işlem şartları şeklinde düzenlenen iltihaki 
nitelikteki sözleşmeler olduğu ve bankanın mali ve organizasyon açısından üstün olduğu gibi 
hususlar göz önüne alındığında, bu işlemlerde bankanın işlemin güçlü tarafını oluşturduğu 
söylenebilir25. 

 
Belirtmek gerekir ki, kanunda açıkça düzenlemese dahi taraflar arasındaki bu gayri 

nakdi kredi sözleşmesi bakımından bankanın hesap sahibinden bazı teminatlar istemesi 
mümkündür. Bu çerçevede hesap sahibinin başka bir hukuki ilişki sebebiyle bankaya karşı 
doğmuş veya doğacak borçları için vermiş olduğu ipotekler, menkul rehni, ticari işletme rehni 
ve şahsi kefaletler gündeme gelebileceği gibi, hesap sahibinin bankanın sorumlu olduğu 
azami miktar tutarında bir para üzerinde banka lehine rehin kurması (ayrı bir hesapta bloke 
edilmesi) da düşünülebilir26.  

  
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri (m.12) uyarınca, kredi 

sınırlarının hesaplanmasında, bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü “çekler için ödeme 
taahhütleri” niteliğinde oldukları için yüzde yüz oranında dikkate alınır. Bununla birlikte 
uygulamada bankalar, kredi sınırlarının bu gibi taahhütlerle dolmasını engellemek amacıyla, 
hesap sahibinin bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü tutarındaki mevduatı üzerinde rehin 
kurmakta veya söz konusu tutarı keşideciden nakit olarak tahsil etmektedir. Böylece gayri 
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nakdi krediyi nakit karşılığı kullandırmak suretiyle bu işlemlerin kredi sınırlamasına tabi 
olmasını engellemektedir27. 

 
2. Yükümlülüğün Kapsamı 
 
Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün kapsamı konusunda söylenmesi gereken ilk 

husus, bu sorumluluğun her çek anlaşması bakımından yalnızca bir defaya mahsus 
olmadığıdır. Nitekim ÇK. m.3/3 hükmü, bu sorumluluğun her “çek defteri” için değil, her “çek 
yaprağı” için doğacağını açıkça belirtmiştir. Dolayısıyla banka bir çek anlaşması kapsamında, 
her bir çek yaprağı için yetkili hamile karşı kanuni ödeme yükümlülüğü altındadır. Buradan 
hareketle bankanın bu yükümlülüğünün, her bir çek yaprağı keşide edildikçe, farklı 
zamanlarda birden fazla hamil için gündeme gelecek olan bir sorumluluk olduğu söylenebilir.  

 
Belirtmek gerekir ki, bankanın kanunen ödeme yükümlülüğü, belli bir tutara kadar 

hamile güvence verme (belli bir miktara kadar çek bedelini garanti etme) amacıyla ihdas 
edilmiştir. Nitekim kanun koyucunun kanuni ödeme yükümlülüğünü düzenlemesinden sonra, 
artık bütün çeklerin söz konusu ödeme yükümünün miktarı kadarlık bir tutar (1.045 TL) için 
“yasal garantili çek” haline geldiği ifade edilmektedir28. Yoksa bu yükümlülüğün hamil 
bakımından bir zenginleşme (çek bedelinden daha fazla miktarda ekonomik menfaat elde 
etme) kaynağı olması mümkün değildir. Nitekim aşağıda da belirtileceği üzere kanun koyucu, 
çek bedelinin yahut çek bedeli ile hesapta bulunan karşılık arasındaki farkın, bankanın 
kanunen sorumlu olduğu miktardan daha düşük olması halinde, bankanın 1.045 TL değil, 
yalnızca çek bedelini yahut çek bedeli ile hesapta bulunan karşılık arasındaki farkı 
ödeyeceğini belirtmek suretiyle bu esası düzenlemiştir. 

 
Ayrıca aşağıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kanun koyucu, şayet 

hesapta kısmi karşılık varsa, bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü bakımından, bu karşılığın 
öncelikli olarak hamile ödenmesini, daha sonra bankanın yükümlülük tutarının 
hesaplanmasını öngörmüştür. Böylece çek bedelini ödemekten birinci derecede (asli olarak) 
hesap sahibinin sorumlu olduğunu, hesap sahibinin bu borcunu tam olarak yerine 
getirememesi durumunda bankanın belirli bir miktara kadar bu borcu tamamlayacağını kabul 
etmiştir. Böyle bir uygulamanın benimsenmesinde, çekte kabul müessesesinin geçersiz 
olması (yasak) sebebiyle, muhatap bankanın hiçbir zaman asli borçlu sıfatını 
taşıyamamasının etkili olduğu söylenebilir.  

 
Görüldüğü üzere hesapta karşılık varsa bu durum bankanın kanuni ödeme 

yükümlülüğünden önce gelecektir. Bunun içindir ki, hesapta karşılık bulunmasına rağmen 
herhangi bir hukuki nedenle bu karşılığın hamile ödenmediği durumlarda, bankanın kanuni 
ödeme yükümlülüğü de doğmayacaktır. Örneğin çek hesabında bulunan karşılık üzerinde 
haciz, tedbir veya rehin kararı varsa bu durumda, mevcut veya yeterli olsa dahi söz konusu 
karşılık banka tarafından hamile ödenemeyeceğinden, hamilin bankadan ÇK. m.3/3 
gereğince herhangi bir alacak hakkı da gündeme gelmeyecektir29. Aksi bir yorum, muhatap 
bankanın poliçedeki kabul müessesinde olduğu gibi kambiyo ilişkisine dâhil olması ve 
dolayısıyla asıl borçlu sıfatıyla bağımsız bir borç yüklenmesi anlamını taşır ki, böyle bir sonuç 
çekler bakımından kabul edilemez. Buradan hareketle, bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğünün, ancak kısmi veya farazi karşılığın hamile ödenmesine hukuki bir engelin 
bulunmadığı durumlarda söz konusu olacağı söylenebilir. 

 
3. Yükümlülüğün Şartları 
 
Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün şartları şunlardır. 
 
a) Geçerli bir çek anlaşması bulunmalıdır. Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü çek 

anlaşmasının yasal bir sonucu olduğundan, çek anlaşmasının olmadığı veya geçersiz olduğu 
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durumlarda böyle bir yükümlülük de gündeme gelmeyecektir. Bununla birlikte bankanın sırf 
bu yükümlülükten kurtulmak için baştan beri geçersiz olan çek anlaşmasının geçersizliğini 
ileri sürmesi, MK. m.2/2 anlamında hakkın kötüye kullanımı teşkil eder. 

 
b) Söz konusu çek, bankalar tarafından bastırılan bir çek yaprağı üzerinde olmalıdır. 

Nitekim bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünü düzenleyen hükümlerden ÇK. m.3/3’te “çek 
yaprağı”ndan, ÇK. m.3/9’da ise “üzerinde yazılı baskı tarihi”nden söz edilmesi bunun bir 
göstergesidir. Kaldı ki bankaya kanuni ödeme yükümlülüğü getirilmesindeki amaçlar da bunu 
gerektirir. Dolayısıyla herhangi bir kâğıt üzerine yazılan çek30 için bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğünden (yasal garantiden) söz edilemez. 

 
c) Çek, TTK. m.796’da belirtilen kanuni ibraz süresi içerisinde31 bankaya ibraz 

edilmelidir. Zira kanuni ibraz süresi geçtikten sonra karşılığı bulunsa dahi bankanın ödeme 
yapma zorunluluğu bulunmadığından32, böyle bir durumda bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğü de doğmayacaktır. Nitekim bu durum, yukarıda da açıklandığı üzere kanuni 
ödeme yükümlülüğünün, bankanın yetkili hamile karşı ödeme zorunluluğu altında olduğu 
durumlarda gündeme gelecek olmasının doğal bir sonucudur.  

 
Bu noktada ileri tarihli çekler33 bakımından bankanın kanuni ödeme yükümünün ne 

zaman doğacağını incelemek gerekir. TTK. m.795/1 gereğince çek görüldüğünde ödenir, 
buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. Dolayısıyla çek bir ödeme aracı olup 
çekte vade geçersizdir34. Çekin keşide günü olarak ileri bir tarihin gösterilmesi dahi bu 
durumu değiştirmez. Nitekim kanun koyucu bu hususu açıkça düzenlemiş ve “Düzenlenme 
günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, ibraz günü ödenir.” 
hükmünü getirmiştir (TTK. m.795/2). Şu halde keşide tarihi olarak ileri bir tarihin belirlendiği 
çekler (ileri tarihli çekler) bile bu tarihten önce bankaya ibraz edilmeleri halinde, bankanın 
ödeme yükümü doğacaktır. Buna göre banka kural olarak, ibraz edildiği tarihte karşılığı 
kısmen veya tamamen varsa bu karşılığı hamile ödemek zorunda olduğu gibi, çekin hesapta 
hiç veya yeterli karşılığı olmaması halinde kanuni ödeme yükümlülüğünü de yerine getirmek 
zorundadır. 

 
Bununla birlikte ÇK. m.3/5 hükmü, “31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı 

düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.” 
şeklinde özel bir kural içermektedir35. Böylece kanun koyucu doğurduğu sonuç itibarıyla ileri 
tarihli çeklerde vadeyi mümkün kılarak, çekin bir ödeme aracı olması kuralına (TTK. m.795’e) 
geçici bir istisna getirmektedir36. Buna göre, keşide tarihi olarak ileri bir tarihin öngörüldüğü 
çekler, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce bankaya ibraz edilemeyecektir. Aksi halde bu 
ibraz geçerli kabul edilmeyecektir. Hal böyle olunca banka bakımından karşılığı kısmen veya 
tamamen bulunsa dahi hamile herhangi bir ödeme yükümü de gündeme gelmeyecektir37.  

 
Buna göre, ileri tarihli çekler bakımından keşide tarihinden önce ibraz edilenler için, ÇK. 

m.3/3’ten anlaşılan “geçerli bir ibrazın bulunması ve bu ibrazın kanunda (TTK. m.796’da) 
öngörülen ibraz süresi içerisinde gerçekleşmesi” koşulları mevcut olmadığından, bankanın 
kanuni ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır38. Böyle bir durumda banka, çeki hamile iade 
ederek, çekin üzerinde yazılı keşide tarihine göre hesap edilecek kanuni ibraz süresi 
içerisinde çekin yeniden (tekrar) kendisine ibraz edilmesini bekleyecektir. Ancak bu 
uygulama, 31/12/2017 tarihine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra bu istisnai 
uygulama ortadan kalkacak ve yukarıda bahsedilen şekilde TTK. m.795 hükmü yeniden 
uygulama alanı bulacaktır. 

 
d) Öte yandan ÇK. m.3/9 hükmü, bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü bakımından 

ibraz süresi konusunda özel bir hüküm daha getirmiştir. Buna göre, çekin, üzerinde yazılı 
baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın üçüncü 
fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecektir39. Görüldüğü 
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üzere kanun koyucu bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün, üzerinde yazılı baskı 
tarihinden itibaren beş yıl içinde çekin ibraz edilmesi ile sınırlı olduğunu, bu sürenin 
geçmesinden sonra artık bankanın bu konuda herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını 
kabul etmiştir.  

 
Böylece kanun koyucu, çek defteri olduğu sürece bankanın her an kanuni ödeme 

yükümü ile karşı karşıya kalabileceğini ve bu durumun banka bakımından önü açık bir 
belirsizlik ve risk doğuracağını göz önüne alarak, hesap sahiplerinin bankadan aldıkları çek 
defterlerini ceplerinde unutmalarını engellemek istemiştir. Dolayısıyla ÇK. m.3/9’da 
öngörülen beş yıllık sürenin, hesap sahiplerini mümkün olan en kısa sürede çek keşide 
ederek çek defterlerini kullanmaya (bitirmeye) teşvik ettiği söylenebilir. Zira bu beş yıllık 
sürenin sona ermesinden sonra keşide edilen çekler de elbette geçerlidir ancak bunlar 
bakımından artık bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü doğmayacağından (ve dolayısıyla bu 
tür çekler hamile belli bir tutara kadar da olsa artık güvence vermeyeceğinden), bu tür 
çeklerinin tedavülü daha zor olacak ve bu nedenle keşideci bu beş yıllık süreyi geçirmek 
istemeyecektir.  

 
Şu halde bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünden söz edebilmek için, söz konusu 

çekin bankaya ibraz edildiği tarihte, TTK. m.796’da belirtilen ibraz sürelerinin geçmemiş 
olması gerektiği gibi, aynı zamanda o çek yaprağının üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 
beş yıllık sürenin dolmamış olması da gerekir. Söz konusu çek, TTK. m.796’da belirtilen ibraz 
süresi içerisinde ibraz edildiği halde, çek yaprağının üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 
beş yıllık süre geçmişse, artık bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünden söz 
edilemeyecektir.  

 
Kanaatimizce ÇK. m.3/9 hükmü nispi emredici bir nitelik taşır. Buna göre, söz konusu 

düzenleme, işlemin zayıf tarafı olan hesap sahibi lehine genişletilebilirken, banka lehine 
daraltılamaz. Başka bir ifadeyle hesap sahibi ile banka arasında yapılacak çek 
anlaşmasında, çekin üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıldan daha az bir süre 
önce (örneğin üç yıl içinde) ibraz edilmemesi halinde bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğünün doğmayacağına ilişkin bir kayıt geçersiz olacağı halde, çekin üzerinde yazılı 
baskı tarihinden itibaren beş yıldan daha uzun bir süre sonra (örneğin yedi yıl içinde) ibraz 
edilmesi halinde dahi bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün devam edeceğine ilişkin bir 
hüküm geçerli olacaktır. Şu halde ÇK. m.3/9’da öngörülen beş yıllık süre, taraflar arasında 
yapılacak bir anlaşma ile azaltılamaz ancak artırılabilir. 

 
e) Çek, keşideci dışındaki bir hamil tarafından ibraz edilmiş olmalıdır. Eğer çek hiç 

veya yeterli karşılığı bulunmadığı halde keşideci tarafından bankaya ibraz edilmişse, 
“hukukta hiç kimse kendi kusurlu davranışı sebebiyle bir hak elde edemez” prensibi 
gereğince, keşidecinin bankadan ödeme talebinde bulunma hakkı da doğmayacak ve 
dolayısıyla banka için kanuni ödeme yükümü gündeme gelmeyecektir. Ayrıca bu husus, 
çekte muhatap bankanın kambiyo ilişkisinin asıl borçlusu olarak değil, yalnızca hesap 
sahibine hizmet sunan bir fonksiyon icra etmesinin de bir sonucudur. 

 
4. Yükümlülüğün Miktarı 
 
Kanun koyucu kanuni ödeme yükümlülüğünde bankanın sorumlu olduğu miktar 

konusunda, önce “karşılığın kısmen bulunup bulunmamasına göre” ikili bir ayrım yapmış, 
ardından da bu başlıklar içerisinde “çek bedelinin bin kırk beş Türk Lirasının (1.045 TL) 
üzerinde olup olmamasına göre” konuyu yeniden ikiye ayırmıştır.  

 
Belirtmek gerekir ki, çek bedeline ilişkin 1.045 TL’lik tutar, Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler (enflasyon oranları) göz 
önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında 
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belirlenecek ve Resmi Gazetede yayımlanacaktır. Nitekim 5941 sayılı Çek Kanununun 3 
üncü maddesinin üçüncü fıkrası, 6273 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle yapılan değişiklik 
sonrasında bankanın sorumlu olduğu tutarı 1.000 TL olarak belirlemekteyken, bu tutar, 
kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
23/01/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ değişikliği ile 1.045 
TL’ye yükseltilmiştir40.  

 
Görüldüğü üzere kanun koyucu bankanın sorumlu olduğu miktarın yıllar geçtikte reel 

anlamda küçülmesini (önemini kaybetmesini) önlemek amacıyla, bu miktarın her yıl Ocak 
ayında revize edilmesi (güncellenmesi) zorunluluğu getirmiştir41. Ancak kanun koyucu söz 
konusu güncelleme bakımından tüketici fiyatlarındaki yıllık değişmelerin (TÜFE) mi yoksa 
üretici fiyatlarındaki yıllık değişmelerin (ÜFE) mi esas alınacağı konusunda bir açıklık 
getirmemiştir. Buradan hareketle kanun koyucunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
geniş bir takdir yetkisi verdiği, bu çerçevede her iki fiyat endeksinde yaşanacak yıllık 
değişmelerin bir arada göz önüne alınmak suretiyle artış oranına karar verilmesini istediği 
söylenebilir.   

 
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankanın sorumlu olduğu miktarın 

belirlenmesinde de geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası, fiyat endekslerindeki yıllık değişme rakamları ile bağlı olmayıp, yapacağı 
artışta bu rakamlarını aynen yansıtmak zorunda değildir. Şu halde bankanın sorumlu olacağı 
miktar, fiyat endekslerindeki yıllık değişme rakamlarından daha fazla artırılabileceği gibi, 
daha az da artırılabilir. Nitekim Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2012 yılı Aralık ayı 
verilerine göre42, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 8.89 oranında, üretici fiyatları 
endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 6.09 oranında artış göstermesine rağmen, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası bankanın 2013 yılı için geçerli olacak kanuni ödeme tutarını belirlerken 
yalnızca yüzde 4.5 oranında bir artışa gitmiştir. 

 
Görüldüğü üzere bankanın sorumlu olacağı miktarın artırılmasında, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasına geniş bir takdir yetkisi verilmiştir. Bu takdir yetkisi kullanılırken Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat endekslerindeki yıllık değişme rakamları yanı sıra günün 
ekonomik koşulları karşısında hem hesap sahibinin hem de bankaların durumunu göz 
önünde bulundurarak bir değerlendirme yapacaktır43. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
bu şekilde bir takdir yetkisi verilmesi, -her ne kadar bu takdir yetkisi fiyat endekslerindeki yıllık 
değişme rakamları göz önüne alınarak kullanılacak olsa dahi- hükmün etkisini azaltacak 
nitelikte görülerek eleştirilmektedir44. Ayrıca bankanın sorumlu olduğu azami miktarın (1.045 
TL), bankaların çekle işleyen hesap açarken müşterileri hakkında daha sağlıklı ve titiz bir 
araştırma ve istihbarat yapmalarını sağlamak bakımından banka için yeterince caydırıcı 
olmaktan uzak olduğu da ileri sürülmektedir45. 

 
Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü kapsamında hamile ödemekle yükümlü olduğu 

miktarları açıklamadan önce, bu miktarların kanun koyucu tarafından düzenlenen asgari (en 
az) miktarlar olduğunu hatırlatmak gerekir46. Bu nedenle bu yükümlülüğe “bankanın asgari 
ödeme yükümlülüğü” de denebilir. Bu nedenle kanuni ödeme yükümlülüğünü düzenleyen 
hükmün nispi emredici niteliği sebebiyle, hesap sahibi ile banka arasında yapılacak çek 
anlaşmasında, bankanın hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarlar, işlemin güçlü tarafını 
oluşturan banka lehine azaltılamazken, işlemin zayıf tarafını oluşturan hamil lehine 
artırılabilir. Başka bir ifadeyle çekin karşılıksız çıkması halinde bankanın kanunda öngörülen 
tutardan daha fazla ödeme yapacağı kararlaştırılabilir47.  

 
Nitekim yasal garanti tutarını aşacak şekilde bankanın çek bedelinin tamamını veya 

belli bir kısmını hamile ödeme yükümlülüğü altına girdiği bu tür çekler, uygulamada “garantili 
çek” olarak adlandırılmakta ve geçerli kabul edilmektedir48. Örneğin bankanın ödeme 
yükümlülüğünün en fazla 750 TL olacağına ilişkin bir kayıt geçersiz iken, bankanın 1.500 
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TL’ye kadar ödeme yükümü altında olacağına ilişkin bir hüküm geçerli olacaktır. Böyle bir 
durumda 1.500 TL’nin 1.045 TL’lik kısmı için yasal garanti söz konusu iken, geriye kalan 455 
TL’lik kısmı için ise akdi garanti gündeme gelecektir. 

 
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü 

kapsamında hamile ödemekle sorumlu olduğu miktarlar şu şekilde belirtilebilir: 
 
4.1.  Hesapta Kısmen Dahi Olsa Karşılık Bulunmayan Hallerde  
 
Çekin karşılığının hiç bulunmaması halinde, bankanın sorumlu olduğu miktar, çek 

bedeline göre değişiklik göstermektedir. Buna göre: 
 
a) Çek bedeli bin kırk beş Türk Lirasının altında ise banka, çek bedelinin tamamını 

ödemek zorundadır. Örneğin hesapta hiç karşılık yokken çek bedeli 850 TL ise bankanın 
ödemekle yükümlü olduğu tutar 850 TL’dir. Görüldüğü üzere bankanın kanunen ödeme 
yükümlülüğü, hamil bakımından bir zenginleşme (çek bedelinden daha fazla miktarda 
ekonomik menfaat elde etme) kaynağı olmayacaktır. 

 
b) Çek bedeli bin kırk beş Türk Lirası veya üzerinde ise banka, bin kırk beş Türk Lirası 

kadar ödeme yapmak zorundadır. Örneğin hesapta hiç karşılık yokken çek bedeli 1.045 TL 
ise bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar çek bedelinin tamamı yani 1.045 TL’dir. Yine 
örneğin hesapta hiç karşılık yokken çek bedeli 1.500 TL ise bankanın ödemekle sorumlu 
olduğu miktar yalnızca 1.045 TL’dir.   

 
4.2.  Hesapta Kısmi Karşılığın Bulunduğu Hallerde 
 
Çekin karşılığının kısmen bulunması ile kastedilen, çek bedelinin tamamını 

karşılamamakla birlikte, hesap sahibinin hesabında belli bir miktarın hazır bulunmasıdır. 
Dolayısıyla teorik anlamda bir Türk Lirasının (1 TL) dahi hesapta bulunması, çekin 
karşılığının kısmen var olduğunu gösterir. 

 
a) Çek bedeli bin kırk beş Türk Lirası veya altında ise banka, çek bedelini aşmamak 

koşuluyla, kısmi karşılığı bin kırk beş Türk Lirasına tamamlayacak olan miktarı ödemekle 
yükümlüdür. Dolayısıyla böyle bir durumda banka, hesapta var olan karşılığın tamamını 
hamile ödedikten başka, bin kırk beş Türk Lirası ile bu karşılık tutarı arasındaki farkı ödemek 
durumunda kalacaktır. Örneğin çek bedeli 1.045 TL iken, hesap sahibinin hesabında 
yalnızca 350 TL varsa, banka hesaptaki 350 TL’yi hamile ödediği gibi, geriye kalan kısmı 
yani 695 TL’yi de (1.045 – 350 = 695 TL) hamile ödemek zorundadır. Yine örneğin çek bedeli 
700 TL iken, hesap sahibinin hesabında yalnızca 400 TL varsa, banka hesaptaki 400 TL’yi 
hamile ödediği gibi, geriye kalan kısmı yani 300 TL’yi de (700 – 400 = 300 TL) hamile 
ödemek zorunda kalacaktır.   

 
Bununla birlikte bankanın kısmi karşılığı bin kırk beş Türk Lirasına tamamlayacak olan 

miktarı ödeme borcu, hiçbir şekilde çek bedelini aşmayacaktır. Örneğin çek bedeli 900 TL 
iken, hesapta 600 TL bulunuyorsa, bankanın kanuni ödeme borcu 445 TL (1.045 – 600 = 445 
TL) değil, 300 TL (900 – 600 = 300 TL) olacaktır.    

 
b) Çek bedeli bin kırk beş Türk Lirasının üzerinde ise banka, yine çek bedelini 

aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ek olarak bin kırk beş Türk Lirası ödeyecektir. 
Dolayısıyla böyle bir durumda banka, hesapta var olan karşılığın tamamını hamile ödedikten 
başka, bin kırk beş Türk Lirasına kadar daha ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Örneğin 
çek bedeli 3.700 TL iken, hesap sahibinin hesabında 1.400 TL varsa banka, hesaptaki tutarın 
tamamı (1.400 TL) ve 1.045 TL olmak üzere toplamda 2.445 TL (1.400 + 1.045 = 2.445 TL) 
ödemede bulunacaktır. Yine örneğin çek bedeli 1.745 TL iken, hesap sahibinin hesabında 
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700 TL varsa banka, hesaptaki tutarın tamamı (700 TL) ve 1.045 TL olmak üzere toplamda 
1.745 TL (700 + 1.045 = 1.745 TL)’yi yani çek bedelinin tamamını ödemek zorundadır.  

 
Bununla birlikte bankanın kısmi karşılığa ek olarak ödeyeceği bin kırk beş Türk Lirası, 

bankanın kanuni ödeme borcunun azami sınırını (tavanını) göstermekte olup, bu tutar çek 
bedeline göre daha aşağıda gerçekleşebilecektir. Örneğin çek bedeli 5.800 TL iken, hesap 
sahibinin hesabında 5.300 TL varsa banka, hesaptaki tutarın tamamını (5.300 TL) ödedikten 
sonra, 1.045 TL daha değil, yalnızca çek bedeli ile kısmi karşılık arasındaki tutarı yani 500 
TL’yi (5.800 – 5.300 = 500 TL) ödemekle sorumludur. Görüldüğü üzere bankanın kanunen 
ödeme yükümlülüğü, hamil bakımından bir zenginleşme (çek bedelinden daha fazla miktarda 
ekonomik menfaat elde etme) kaynağı olmayacaktır.  

 
5. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi 
 
Banka gerekli kontrolleri49 yaptıktan sonra kanunen yükümlü olduğu miktarı yetkili 

hamile ödeyecektir. Bankanın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi bakımından hamilin çekin 
ibrazı anında herhangi bir ödeme talebinde bulunmasına gerek yoktur50. Başka bir ifadeyle 
bankanın kanuni ödeme yükümlülüğü, kanun gereği kendiliğinden doğan bir borç olup, 
hamilin talebine bağlı değildir51. Nitekim Yargıtay da çekin ibrazının aynı zamanda ödeme 
talebini de içerdiği, bu nedenle ayrıca talep etmeye gerek olmadığı kanaatindedir52. Böyle bir 
yaklaşımın hamili korumaya yönelik bir anlayışın sonucu olduğu açıktır53. Dolayısıyla hamil 
çeki ibraz ederken, bankadan bu yükümlülüğünü yerine getirmesini açıkça istememiş olsa 
dahi banka re’sen (kendiliğinden) çekin ibraz edildiği tarihte hamile yasal garanti tutarını 
ödemek (teklif etmek) zorundadır. Aksi halde banka ÇK. m.3/7-b gereğince hamile karşı her 
geçen gün için binde üç oranında gecikme cezası ödemek durumunda kalacaktır54. Şu halde 
banka hamilin yasal garanti tutarını (kısmi ödemeyi) reddettiğini ispat etmedikçe, sonradan 
hamil tarafından kendisine yönelecek takiplerde dahi yasal garanti tutarını ödemek zorunda 
kalacaktır55. 

 
Banka tarafından yasal garanti tutarının ödenmesi halinde çekin ön ve arka yüzünün 

onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilecektir (ÇK. m.3/6). Çek hamili, bu fotokopiyle 
müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği 
gibi, Cumhuriyet başsavcılığına talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve 
bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir (ÇK. m.3/6). Mahkeme 
veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir.  

 
Bankanın kanunen yükümlü olduğu ödemeyi yapmasına rağmen, çek hesabında yeterli 

karşılık bulunmaması sebebiyle çek bedeli tamamen karşılanmamışsa, bu durumda hamilin 
talebi üzerine karşılıksızdır işlemi yapılır56 (ÇK. m.3/4). Ancak karşılıksızdır işlemi, muhatap 
bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin 
karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır (ÇK. m.3/2)57. Dolayısıyla çek bedeli, hesapta 
bulunan karşılık miktarı ve bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutarın toplamından 
fazla değilse, ortada hamile ödenemeyen bir hak olmadığından, karşılıksızdır işlemi 
yapılmayacaktır. Başka bir ifadeyle karşılıksız kalan tutarın belirlenmesinde, bankanın 
kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktar çek bedelinden düşülecektir58. Örneğin hesapta 
hiç karşılık yoksa ve çek bedeli 950 TL ise bu tutarın tamamı banka tarafından kanunen 
ödemekle yükümlü olunan sınırlar içerisinde kaldığından, çek bedelinin tamamı banka 
tarafından hamile ödeneceğinden, “karşılıksızdır” işlemi gündeme gelmeyecektir. 

 
Öte yandan uygulamada bazen bankalar, itibarı yüksek müşterilerinin “karşılıksızdır” 

işlemi ile karşı karşıya kalmasını engellemek ve böylece onları bazı hukuki ve idari (cezai) 
yaptırımlardan korumak amacıyla yahut kasa kolaylığı sebebiyle yeterli veya hiç karşılığı 
olmadığı halde kanunen ödemekle yükümlü oldukları kısmı aşan çek bedelini de hamile 
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ödemektedir59. Bu durum, bankanın hesap sahibinden alacaklı hale gelmesi sonucunu 
doğurduğu için bir açık kredi işlemi olarak görülmektedir60.  

 
Belirtmek gerekir ki, karşılığı bulunmadığı halde yasal garanti tutarının dışında kalan 

kısmı hamile ödeyen banka, daha sonra bu ödemeyi sehven (hataen, yanlışlıkla) yaptığını 
ileri sürerek bu parayı hamilden geri isteyemez61. Ayrıca karşılığı olmadığı halde bilerek veya 
bilmeyerek (sehven) çek bedelinin banka tarafından ödenmesi halinde karşılıksız çek 
gündeme gelmeyecektir62. Dolayısıyla böyle bir durumda karşılıksız çeki ödeyen banka, 
keşideciye karşı karşılıksız çek hükümlerinin uygulanmasını sağlayamaz, yalnızca bu ödeme 
sebebiyle hukuki takip yollarına başvurabilir63. Zira banka kaynaklarını kullanarak da olsa 
hamile ödemede bulunmuştur. Dolayısıyla hamil bakımından ödenmeyen (karşılıksız kalan) 
bir kısım bulunmadığından karşılıksız çekten söz edilemez. Kaldı ki yeni çek kanununda 
karşılıksız çek durumunda asgari ödeme yükümlülüğünü yerine getiren bankaya şikâyet 
hakkı tanınmaması da bu sonucu desteklemektedir. 

 
Kanun koyucu, hamili korumak amacıyla, bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünü 

gecikmeksizin yerine getirmesini öngörmüş ve buna aykırı davranılması halinde bazı 
müeyyideler belirlemiştir. Buna göre banka, kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı 
hamile ödemekte gecikirse, çek hamiline her geçen gün için binde üç oranında gecikme 
cezası ödeyecektir (ÇK. m.3/7)64. Ayrıca bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmeyen banka görevlisi hakkında cezai sorumluluk öngörülmüş ve bu kişiler şikâyet 
üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmışlardır (ÇK. m.7/5).  

 
Şüphesiz gerek gecikme cezası ve gerekse cezai sorumluluk, ancak bankanın kanuni 

ödeme yükümlülüğünün doğduğu hallerde gündeme gelecektir. Bu şekilde bir ödeme 
zorunluluğunun olmadığı durumlarda (örneğin hamilin yetkili hamil olmaması, hesapta haciz, 
tedbir veya hukuken geçerli başka bir ödeme engeli bulunması gibi) haksız bir 
geciktirmeden65 söz edilemeyeceğinden, herhangi bir yaptırımın uygulanması (bankanın 
sorumluluğu) da söz konusu olmayacaktır66.  

 
Belirtmek gerekir ki, hamil kısmi ödemeyi reddedemez. Zira çeklere ilişkin TTK. 

m.818/1-h hükmü kısmi ödeme konusunda poliçeye ilişkin TTK. 709’a atıfta bulunmaktadır. 
TTK. m.709/2 ise hamilin kısmi ödemeyi reddedemeyeceğini düzenlemektedir. Buna rağmen 
hamil kısmi ödemeyi (hesapta bulunan kısmi karşılığı ve bankanın kanuni ödeme 
yükümlülüğü kapsamında kendisine yapacağı ödemeyi) reddederse, bu tutar banka 
tarafından hamil adına bloke edilecektir. Ayrıca banka, çek üzerine hamile teklif edilen kısmi 
ödeme tutarını, hamil tarafından kısmi ödemenin kabul edilmediğini ve çekin karşılıksız kalan 
kısmını yazacak ve çeki hamiline geri verecektir (ÇK. m.3/5). Böylece hamil, müracaat 
borçlularına çek bedelinin tamamını için değil, yalnızca karşılıksız kalan kısım (çek bedeli ile 
kısmi ödeme teklif edilen tutar arasındaki fark) için başvurabilecektir. 

 
Eğer banka kanuni ödeme yükümlülüğüne aykırı davranır ve yasal garanti tutarını 

ödemezse, keşideciye ve hamile karşı sorumlu olacaktır67. Bankanın keşideciye karşı 
sorumluluğu, sözleşmeye aykırılık hükümlerine (BK. m.112 vd.) dayanacaktır. Zira daha önce 
de belirtildiği üzere banka, bizzat kanun koyucu (ÇK. m.3/3) tarafından kurulan bir sözleşme 
ilişkisinden doğan borcuna aykırı davranmış olmaktadır. Ancak böyle bir durumda banka 
keşideciye karşı bir ifa yükümü altında değil, tazmin yükümü altında olacaktır. Dolayısıyla 
keşideci, bankanın sorumlu olduğu yasal tutarı kendisine ödemesini isteyememekle birlikte, 
bankanın kanuni ödeme yükümünü yerine getirmemesi sebebiyle oluşacak maddi ve manevi 
zararlarını bankadan talep edebilecektir. 

 
Bankanın hamile karşı sorumluluğu da müracaat hakkına ilişkin TTK. m.808 vd. 

hükümlerine değil, genel hükümler çerçevesinde sözleşmeye aykırılığa (BK. m.112 vd.) 
dayanacaktır68. Zira bankanın hamile karşı sorumluluğu, bir kambiyo taahhüdünden değil, 
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çeke ilişkin bir sözleşmeden (gayri nakdi kredi niteliğinde bir garanti sözleşmesinden) 
kaynaklanmaktadır. Buna göre hamil bir ifa davası ile çek bedelinin kendisine ödenmesini 
talep ve dava edebilecektir. Bu dava, bir haksız fiil davası değil, yasal bir yükümlülüğün ifası 
davası olduğundan, hamil bu davada zararını ve muhatabın kusurunu ispat etme 
yükümlülüğü altında olmayacaktır69. Öte yandan banka ile hamil arasındaki ilişki, bir kambiyo 
ilişkisi değil, normal bir borç ilişkisi niteliğinde olduğu için, borçlar hukukunun genel kuralları 
uygulama alanı bulacaktır70. Bunun içindir ki, banka hamile karşı, hesapta karşılık 
bulunmadığı şeklinde bir def’i ileri süremezken, hamil ile olan kişisel ilişkisinden kaynaklanan 
def’ileri (örneğin takas def’i) ileri sürebilecektir. 

 
Kanuni ödeme yükümünü yerine getirmeyen bankanın keşideciye ve hamile karşı 

sorumluluğu bakımından zamanaşımı süresi konusunda, her ne kadar bankanın sorumluluğu 
sözleşmeye aykırılık hükümlerine dayansa bile burada genel (on yıllık) zamanaşımı süresinin 
uygulanmasının işin mahiyetine uygun düşmediği ileri sürülebilir71.  

 
Bu çerçevede bankanın, kanuni ödeme yükümlülüğü bakımından kambiyo ilişkisine 

dâhil olmadığı, dolayısıyla asıl borçlu haline gelmediği (tamamen bağımsız bir borç 
yüklenmediği), bilakis bankanın, yalnızca keşidecinin hesabında yeterli para olsaydı ödemek 
zorunda olacağı durumlar bakımından böyle bir yasal garanti sağlama sorumluluğu altına 
girdiği, hal böyle olunca, TTK. m.814 gereğince hesap sahibinin hamile karşı sorumluluğu üç 
yıllık bir zamanaşımı süresine tabi iken, banka için on yıl gibi daha uzun ve dolayısıyla daha 
ağır bir sorumluluktan söz edilmesinin çek hukukunun esasları ve menfaatler dengesi 
bakımından makul görülemeyeceği, bu nedenle hesap sahibi bakımından geçerli olan üç 
yıllık sürenin, kıyasen bankaya yönelik talepler bakımından da geçerli olacağı iddia edilebilir.  

 
Hatta zamanaşımını düzenleyen TTK. m.814’te üç yıllık zamanaşımı süresinin, hamilin 

yalnızca cirantalara ve düzenleyene (keşideciye) karşı sahip olduğu başvurma hakları 
bakımından değil, “çek borçlularına” karşı sahip olduğu başvurma hakları bakımından da 
geçerli olduğunun belirtilmesi sebebiyle, bankanın, kanuni ödeme yükümlülüğünde doğrudan 
kanun koyucu tarafından kurulan bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde borç yüklendiği, 
dolayısıyla bankanın TTK. m.814’te sözü edilen “çek borçlusu” tabirine benzer bir konumda 
bulunduğu ve bu nedenle hamilin bankaya yönelik taleplerinin de bu hükmün kıyasen 
uygulanması sonucunda üç yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu ileri sürülebilir. 

 
Ancak kanaatimizce kanuni ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle 

bankaya yöneltilecek taleplerin, bu hakkın muaccel hale geldiği tarihten (BK. m.149) yani 
çekin ibraz tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacağını kabul etmek 
gerekir72. Zira bankanın sorumluluğu kambiyo ilişkisine değil sözleşmeye dayanmaktadır. 
Nitekim müracaat borçlusu olmaması sebebiyle TTK. m.814’te bankadan açıkça söz 
edilmemiştir. Üstelik kanunda bu konuyu düzenleyen herhangi bir özel hükmün de 
bulunmaması, genel hükümlere (BK. m.146) müracaat etmeyi zorunlu kılmaktadır.  

 
Ayrıca TTK. m.814’te düzenlenen üç yıllık zamanaşımı süresinin, kambiyo senetlerine 

mahsus kanun yollarına başvurmaya ilişkin zamanaşımı süresi olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Dolayısıyla bu üç yıllık süre, yalnızca kambiyo senetlerine mahsus kanun 
yollarına başvurup başvuramama bakımından önem taşımakta olup, bu sürenin sona 
ermesinden sonra genel kanun yollarına başvurmak suretiyle talepte bulunulmasının önünde 
bir engel yoktur. Dahası, kanaatimizce TTK. m.814’te geçen “çek borçlularına” tabiri ile 
kastedilen, cirantalar ve keşideci dışında kalan ve çek dolayısıyla kambiyo ilişkisine dâhil 
olan (aval verenler gibi) kimselerdir. Nitekim aynı maddenin ikinci fıkrasında “Çek 
borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları”ndan söz edilmesi de 
bunun bir göstergesi ve kanıtıdır. Dolayısıyla “çek borçlularına” ifadesine bankanın dâhil 
olduğunu söylemek mümkün olmadığı gibi, kanun koyucunun zamanaşımı süresini belirleme 
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konusunda “borçlu” kavramı üzerinden hareket etmesi sebebiyle teknik anlamda çek 
borçlusu sayılmasa dahi bankanın buna benzer bir konumda olduğunu söylemek de güçtür.  

 
Belirtmek gerekir ki, burada sözü edilen zamanaşımı süresi, süresinde ibraz edildiği 

halde kanuni ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen bankaya yönelik talepler bakımından 
geçerli olan süredir. ÇK. m.3/9 hükmünde belirtilen beş yıllık süre ise yine bankaya yönelik 
talepler bakımından söz konusu çekin ibraz edilebileceği azami süredir. Şu halde on yıllık 
dava/talep zamanaşımı süresinin başlayabilmesi için öncelikle söz konusu çekin beş yıllık 
ibraz zamanaşımı süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edilmesi zorunludur. Her iki 
sürede de ortak özellik, söz konusu sürelerin geçmesiyle birlikte bankanın kanunen 
ödemekle yükümlü olduğu tutarı ödemekten kurtulacak olmasıdır73.  

 
6. Sonuç 
 
Bankalar bir tacir olarak, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü altındadır. 

Bu yükümlülük, çek defteri vermeden önce müşterileri hakkında gerekli araştırma ve 
incelemelerin yapılmasını, bu işlemler sonrasında gerek mali konumu ve gerekse önceki 
uygulamaları göz önünde bulundurularak hesapta karşılık bulundurmayacağı anlaşılan 
kişilerle çek anlaşması yapılmamasını gerektirir. Bu hususu dikkate alan kanun koyucu, 
özelde hamili genelde ise çeke olan güveni korumak istemiş ve söz konusu yükümlülüğünü 
yerine getirmeyen bankanın karşılıksız kalan çek bedelinin belli bir tutarına kadar hamile 
karşı sorumlu olmasını öngörmüştür. 

 
Banka bakımından ağır bir sorumluluk gibi görünen bu durum, sadece hamili değil, aynı 

zamanda keşideciyi de koruyan bir niteliğe sahiptir. Zira bankanın yasal garanti tutarına 
kadar olan çekler bakımından keşideci karşılıksız çeke ilişkin müeyyidelerle 
karşılaşmayacaktır.  

 
Bankanın yasa gereği hamile garanti ettiği tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından her yıl fiyatlardaki değişmeler göz önüne alınarak yeniden belirlenecektir. Merkez 
Bankası bu belirlemeyi yaparken söz konusu değişiklik oranları ile bağlı değildir. Dolayısıyla 
yıllık fiyat değişmelerinden daha az bir oran uygulanabileceği gibi, herhangi bir artışa 
gidilmemesi de mümkündür. Bununla birlikte kanun koyucunun bankaya asgari ödeme 
yükümlülüğü getirmek suretiyle gözettiği amaçların gerçekleştirilebilmesinin, bu tutarın en az 
yıllık fiyat değişmeleri oranında artırılmasına bağlı olduğu unutulmamalıdır. 
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ilişkide bulunan üçüncü bir kişiye, müşterisinin hukuken yükümlü olduğu borcunu (edimi) yerine 
getirmemesi halinde zararı tazmin edeceği garantisini vererek, müşterisine belli bir süre için satın 
alma gücü (kredi) sağladığı kredileri” ifade eder. Bkz. REİSOĞLU, Seza: Bankacılık Kanunu 
Şerhi, Ankara 2007, C.1, s.575 vd., 610 vd./TEKİNALP, Ünal: Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun 
Esasları, İstanbul 2009, s.509-511./BATTAL, Ahmet: Bankacılık Kanunu Şerhi, Ankara 2007, 
s.204-205./GÜNEY, Alptekin: Banka İşlemleri, İstanbul 2009, s.77./AÇIKGÜL, Emine – AÇIKGÜL, 
Hacı Ali: Teori ve Uygulamada Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara 2007, s.40./ KOSTAKOĞLU, 
Cengiz: Banka Kredi Sözleşmeleri ve Kredi Kartlarından Doğan Uyuşmazlıklar – Akreditif, İstanbul 
2006, s.243. /  YİĞİT, Uğur: Bankacılık Suçları, İstanbul 2006, s.192./TURANBOY, Asuman: 
Bankacılar İçin Banka Hukuku Bilgisi, Ankara 2000, s.58./OY, Osman – GÜNGÜLER, Gülcan: 
Türk Hukuk Mevzuatına Göre Kredi ve Kredi Teminatları, İstanbul 2008, s.14.  /  YENER, Mehmet 
Deniz: Kredi Açma Sözleşmesi, İstanbul 2008, s.50. 

19  Bkz. ARKAN, Sabih: “3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2003, 
C.22, S.1, s.16./ÇOLAK, Haluk – ÖZDEMİR, Kenan – HIZ, Yüksel: Açıklamalı Gerekçeli ve 
İçtihatlı Çek Kanunu Uygulaması ve İlgili Mevzuat, Ankara 2003, s.205-206. 

20  ŞİT, Başak: Türk Hukukunda Banka Kredisi Kavramı ve Buna Bağlanan Sonuçlar, Ankara 2011, 
s.153-154. 

21  Bkz. KIRCA, (Çek Kanunu), s.19.  
22  ÖZDAMAR, s.32. 
23  Bu şekildeki bir kayıt, alacak hakkından feragat olarak değil, feragat ve ibra müessesesine çok 

benzeyen “alacağı dava/talep etmeme taahhüdü” olarak nitelendirilmektedir. Bu konuda ayrıntılı 
bilgi için bkz. KIRCA, İsmail: “Çek Hukukuna İlişkin Muhtelif Sorunlar”, Bankacılar Dergisi 2009, 
S.71, s.100. 

24  KIRCA, (Sorunlar), s.99. 
25  BATTAL, (Hukuki Sorumluluk), s.116. 
26  ÖZDAMAR, s.32-33. / REİSOĞLU, Seza: Türk Hukukunda ve Bankacılık Uygulamasında Çek, 

Ankara 2003, s.255-256. 
27  ŞİT, Başak: “Bankanın Çek Ödemeleri Dolayısıyla Kredi Sınırlarının Aşılması” Banka ve Ticaret 

Hukuku Dergisi 2010, C.26, S.4, s.160. 
28  Bkz. GÖLE, (Çek), s.56. / TEKİL (M.), s.118.  /  GÖLE, Celal: “Mavi Çek ve Benzeri Belgelerin 

Çek Hükmünde Sayılıp Sayılamayacağı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1994, C.49, 
S.1-2, s.238. MOROĞLU ise bu konuda “banka garantili çek” nitelendirmesi yapmaktadır. Bkz. 
MOROĞLU, Erdoğan: “3167 Sayılı Çek Kanunu’nda 4814 Sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklikler”, 
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Armağanı, Ankara 2004, s.643. Ancak kanaatimizce “yasal 
garantili çek” tabirinden, bu tür çeklerde bankanın garanti taahhüdünün kanundan doğduğu 
anlaşılmamalıdır. Zira burada kanun doğan husus, yalnızca bankanın garanti taahhüdüne ilişkin 
sözleşme ilişkisidir, yoksa bu tür çeklerde dahi bankanın sorumluluğu bir sözleşmeye 
dayanmaktadır. Başka bir ifadeyle bankanın çek bedelinin bir kısmının veya tamamının ödenmesi 
konusundaki garanti taahhüdü, bizzat kanun koyucu tarafından kurulan bir sözleşme ilişkisinden 
kaynaklanmaktadır. Nitekim bu husus, konuyu düzenleyen ÇK. m.3/3’te “Bu husus, hesap sahibi 
ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri 
nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir.” biçiminde açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla “yasal garantili 
çek” tabiri yerine “zorunlu garantili çek” tabirinin kullanılması daha uygun olacaktır. 

29    REİSOĞLU, Seza: “Yeni Çek Kanunu ve Hukuki Sorunlar”, 
http://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Konferans_Sunumlari/SR_yeni_cek_kanunu_ve_degerlendirilmesi_
07012010.pdf (Erişim Tarihi: 18/12/2012), s.8. 

30  Bir çekten söz edebilmek için mutlaka bankalar tarafından bastırılmış çek yapraklarının kullanılmış 
olması gerekmez. Zira TTK. m.782 hükmü, Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatabın ancak bir 
banka olabileceğini kabul ettikten sonra, “diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale 
hükmündedir” demek suretiyle, unsurları tam olmak şartıyla çekin herhangi bir kâğıt üzerine de 
yazılabileceğini benimsemiştir. Dahası, ÇK. m.2/9’da geçen “Türk Ticaret Kanunundaki unsurları 
taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin 
geçerliliğini etkilemez” hükmü de aynı sonucu göstermektedir. Şu halde bir senedin çek 
hükmünde olup olmaması ile banka tarafından ödenip ödenmemesi hususu birbirinden farklıdır. 
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Senet çek hükmünde olduğu halde ödenmeyebilir. Buna göre herhangi bir kâğıt üzerine yazılmış 
(bankalar tarafından bastırılmış çek yapraklarına yazılmamış) bir senet TTK. m.780’de belirtilen 
unsurları taşıyorsa hukuken çek hükmündedir. Ancak bu çekin bankaya ibrazı durumunda banka, 
kanun koyucunun (Çek Kanunu m.2) çeklerin bu iş için özel olarak bastırılan çek yaprakları 
kullanılarak düzenlenmesine büyük önem verdiği ve bu husustaki hükümlerin kamu hukuku 
karakterli olduğu gerekçesiyle ödeme yapmayacaktır. Bkz. KIRCA, (Çek Kanunu), s.11. Aksi 
yönde görüş için bkz. DOĞAN, Beşir Fatih: “5941 Sayılı Yeni Çek Kanunu’na Göre Yeni Çek 
Türleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2010, C.1, S.1, s.99-100. 

31  Kanuni ibraz süreleri TTK. m.796’da düzenlenmiştir. Buna göre, bir çek, düzenlendiği yerde 
ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba 
ibraz edilmelidir. Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile 
ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. Bu 
bakımdan, bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdeniz’e sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan 
ve aynı şekilde Akdeniz’e sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa ülkesinde ödenmesi 
gereken çekler aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. İbraz süreleri, çekte 
yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar. 

32  Bankanın çek karşılığını hamile ödeme zorunluluğu, çekin yasal ibraz süresi içerisinde ibraz 
edilmesine bağlıdır. Kanuni ibraz süresi geçtikten sonra bankanın yetkili hamile ödeme yapma 
zorunluluğu yoktur. Çekin karşılığının bulunması dahi bu sonucu değiştirmez. Bu gibi durumlarda 
banka, hamile ödeme yapıp yapmama konusunda kural olarak takdir hakkına sahiptir. Başka bir 
ifadeyle banka, ibraz süresi geçmiş bir çeki, karşılığı varsa ödeyip ödememekte serbesttir. 
Bankanın bu takdir hakkının iki istisnası vardır. Bunlardan biri keşidecinin çekten cayması, diğeri 
ise zamanaşımı süresinin geçmiş olmasıdır. Dolayısıyla ibraz süresi geçtikten sonra bu iki 
durumda banka hiçbir şekilde hamile karşı ödeme yapamaz. Aksi halde keşideciye karşı sorumlu 
olur. 

33  İleri tarihli çekler ile kastedilen, çekin ödenme tarihi olarak, ileri bir tarihin öngörüldüğü çekler 
(vadeli çekler) değildir. Zira çeklerde bu tür kayıtlar TTK. m.795/1 gereğince kesin olarak 
hükümsüzdür. Keşide tarihi olarak ileri bir tarihin gösterildiği çekler ise ileri tarihli çek olarak kabul 
edilir. Bunun sebebi, keşide tarihi ibraz süresinin hesaplanması bakımından önem taşıdığından, 
bu tür çeklerde ibraz süresinin öteleniyor olmasıdır. İleri tarihli çekler konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. TEKİNALP, Ünal: “İleri Keşide Tarihli (Vadeli) Çeklere İlişkin Bir Öneri”, Prof. Dr. Aysel 
Çelikel’e Armağan, İstanbul 2001, s.925-932. / ÇÖL, s.195 / NARBAY, s.90-95./GENÇTÜRK, 
Muharrem: “Çek Kanununda Düzenlenen Yeni Sisteme Göre İleri Tarihli Çekler Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C.15, S.1-2, s.121 vd. 

34  Çekin fonksiyonları (işlevleri) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ÇELEBİCAN, s.19-25. / 
KENDİGELEN, s.18-20.ÖZTAN, (Kıymetli Evrak), s.230-232. / ÇATIKKAŞ – DURAN, s.28-29. 

35  Bu kuralın eleştirisi için bkz. TEOMAN, Ömer: “Çek Hukukunda 5838 Sayılı Yasa İle Yapılan 
Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2009, C.25, S.2, s.33-34. 

36  GENÇTÜRK, s.146. / TEOMAN, s.32-33.  /  ÇEKER, (Çek), s.4. / ÇATIKKAŞ – DURAN, s.29. 
37  Dolayısıyla bu çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılamayacak ve karşılıksız çek fiili oluşmayacaktır. 

Bkz. GÜNAY, Meryem – GÜNAY, Mehmet: “5941 Sayılı Çek Kanununa Göre Karşılıksız Çek 
Düzenleme Suçu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 2010, Y.1, S.2, s.331-332. / ŞEHİRALİ, 
Feyzan Hayal: “Yargıtay Kararlarında Karşılıksız Çek”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dergisi, C.52, S.1, s.664. 

38  GENÇTÜRK, s.126-127. 
39  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. YASAN, Mustafa: “6273 Sayılı ‘Çek Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun’un İncelenmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2012, C.28, S.2, 
s.119-122. 

40  Bu çerçevede 5941 sayılı Çek Kanunu kapsamında geçmişte bankanın kanuni ödeme tutarının 
üst sınırı tarihsel olarak incelenecek olursa, bu konuda üst sınırın; 2009 ve 2010 yıllarında 600 
TL., 2011 yılında 655 TL., 2012 yılında 6273 sayılı Kanun değişikliği yayımlanana kadar 725 TL. 
ve 2012 yılında 6273 sayılı Kanun değişikliğinden sonra 1000 TL. olarak uygulandığı 
görülmektedir. Bkz. http://www.tcmb.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 11/12/2012). 

41  Böyle bir zorunluluk getirilmesi, bankaların sorumlu olacağı miktarın düzenli olarak artmasını ve 
dolayısıyla bankaların uygulamada çek defteri verirken daha dikkatli davranmalarını 
sağlayacağından, önemli bir gelişme ve bu alanda bir reform olarak değerlendirilmektedir. Bkz. 
ÇOLAK – ÖZDEMİR – HIZ, s.206. 
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42  http://www.tuik.gov.tr/GuncelSeri.do (Erişim Tarihi: 24/01/2013). 
43  ÇOLAK – ÖZDEMİR – HIZ, s.206. 
44  Bkz. KENDİGELEN, s.215-216. 
45  YASAN, (Çek Kanunu), s.117-118.  
46  Nitekim bu husus, hükmün gerekçesinde açıkça ifade edilmiştir. Bkz. KIRCA, (Çek Kanunu), s.15. 
47  KIRCA, (Çek Kanunu), s.15. 
48  GÖLE, (Mavi Çek), s.237.  /  TEKİL (M.), s.117-118.  /  ERGİN, Feridun: Kredi Sistemi, İstanbul 

1982, s.72. / ÖZTAN, Fırat: Garantili Çek (Eurocheque), Ankara 1982, s.29, 79 vd.  /  AKER, 
s.196. / BOZKURT, s.189. / ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.789-790. / KENDİGELEN, s.349. 
Bununla birlikte bazı yazarlar çekte kabul yasağı sebebiyle garantili çek uygulamasını geçersiz 
saymaktadır. Bkz. CAN, s.75./ İNAN, Nurkut: Çek Rizikolarından Doğan Sorumluluk, Ankara 
1981, s.48.  /  POROY – TEKİNALP, s.275 / BAHTİYAR, s.125. 

49  Bankanın ödeme yapmadan önce çeki inceleme ve kimlik tespiti yapma yükümlülükleri vardır. Bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.812-814. 

50  Bankanın kanuni ödeme yükümlülüğünün hamilin talebinden bağımsız olduğu hususu, Adalet 
Komisyonunda kabul edilmiştir. Buna gerekçe olarak uygulamada bankaların hamile ödemekle 
yükümlü oldukları tutarı hamil talep etmeden ödemediği, hamilin ise çoğunlukla bankaların bu 
yükümlülüklerinden haberdar olmadığı, böylece hamilin banka teklif etseydi kabul edeceği bir 
meblağdan (kısmi ödemeden) mahrum kaldıkları belirtilmektedir. Bununla birlikte Adalet 
Komisyonunda talep şartı kaldırılırken, ÇK. m.3/5 hükmünde geçen “… hamilin sadece muhatap 
bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi halinde 
…” ifadesinde değişikliğe gidilmemesi, kanun yapma tekniği bakımından hatalı olmuştur. Zira ÇK. 
m.3/5 hükmünde halen “talep etme”den söz edilmesi, sanki “kanun koyucunun aslında hâlihazırda 
hamilin talebini aradığı” şeklinde yanlış anlaşılmalara yol açabilecek niteliktedir.  

51  KIRCA, (Çek Kanunu), s.15./ NARBAY, s.85-86. Aksi yönde görüş için bkz. REİSOĞLU, Seza: 
“Yeni Çek Kanunu ve Başlıca Uygulama Sorunları”, Bankacılar Dergisi 2011, S.76, s.28. 

52  Y.19.HD., 15/02/2005, E.2004/6909, K.2005/1234 (NARBAY, s.86). / Y.19.HD., 04/04/2005, 
E.2004/8079, K.2005/3559 (NARBAY, s.86, dn.58).   

53  NARBAY, s.85. 
54  KIRCA, (Çek Kanunu), s.15. 
55  “Karşılıksız çıkan her çek yaprağından dolayı muhatap banka TL ile sorumludur. Bu miktarın ibraz 

sırasında istenmemiş olması daha sonradan istenmesine engel teşkil etmez. Kısmi ödemenin 
kabul edilmediğine dair davacı tarafça imzalanmış belge de bulunmadığından davanın kabulüne 
karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.” Bkz. Y.19.HD., 03/03/2005, E.2004/9172, K.2005/2222 
(ÇEKER, (Ticaret Hukuku),s.816, dn.571). Aynı yönde bkz. Y.19.HD., 15/02/2005, E.2004/6909, 
K.2005/1234 (ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.816, dn.571). 

56  ÇK. m.3/4 gereğince karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, 
hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin 
adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek 
ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından 
ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan 
kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz. 

57  Karşılıksızdır işlemi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. OY, Osman – DOĞAN, Esin: Ticaret Kanunu – 
Çek Kanunu İcra ve İflas Kanunu ve Ceza Kanunu Kapsamında Çek, İstanbul 2011, s.58 vd. 

58  Önceki (3167 sayılı) Çek Kanunundan farklı olarak yeni Çek Kanununda bu şekilde bir 
uygulamanın belirlenmesi, yeni kanunda karşılıksız çek fiili için şikâyet hakkının yalnızca hamille 
sınırlı tutulmasının (bankanın şikâyet hakkının kaldırılmasının) doğal bir sonucu olarak görülebilir. 
Bkz. KIRCA, (Çek Kanunu), s.13. 

59  EREM, Faruk: “Çekin Kanuni Himayesi”, İktisadi ve Hukuki Yönden Çek, Türkiye Bankalar Birliği  
Yayını, Ankara 1968, s.125./ÜLGEN – HELVACI – KENDİGELEN – KAYA, s.224./BATTAL, 
(Hukuki Sorumluluk), s.226. 

60  TÜRK, Hikmet Sami: “Karşılıksız Çeki Ödeyen Bankanın Cezai Şart İsteme Hakkı”, Ticaret 
Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VIII, Ankara 1991, s.76. / BATTAL, (Hukuki 
Sorumluluk), s.226. 

61  ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.816. 
62  GÖLE, (Mavi Çek), s.240. 
63  ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.816-817. 
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64  Ancak böyle bir durumda kanun koyucu, “Bu hallerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz  

ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz” demek suretiyle, temerrüt faizinin 
gündeme gelmeyeceğini kabul etmiştir (ÇK. m.3/7). Buradan hareketle, kanun koyucunun 
kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemekte geciken banka için öngördüğü 
“gecikme cezası”nın, hukuken esasında bir “temerrüt faizi” niteliğinde olduğu, zira söz konusu 
hükmün devamında böyle bir durumda yeniden bir temerrüt faizi istenmesinin engellendiği 
söylenebilir. Bkz. HELVACI, s.246-247.  

65  Bankanın ödemeyi haksız olarak yapmadığı veya geciktirdiği iddiası, maddi bir vakıaya 
dayandığından, hamil tarafından tanıkla ispat edilebilecektir. Bkz. KIRCA, (Çek Kanunu), s.19. 

66  KIRCA, (Çek Kanunu), s.18. Bununla birlikte REİSOĞLU, hesapta kısmi karşılık varsa, bu kısmi 
karşılık üzerinde haciz, tedbir gibi ödeme engeli durumlar olsa bile, yine de bankanın kanuni 
ödeme yükümünün doğacağını, bankanın çek hesabındaki kısıtlamaları yalnızca hesapta bulunan 
kısmi karşılık için ileri sürebileceğini belirtmektedir. Bkz. REİSOĞLU, (Çek Kanunu), s.30. 

67  ÇEKER, (Ticaret Hukuku), s.791. / AKER, s.198. 
68  KENDİGELEN, s.352. / ÜLGEN – HELVACI – KENDİGELEN – KAYA, s.250. 
69  Her ne kadar borç kaynakları haksız fil ve sözleşmeden ibaret olmasa da sorumluluk hukuku 

sistemi temelde “haksız fiil sorumluluğu” ve “sözleşme sorumluluğu” olmak üzere ikili bir yapı 
üzerine inşa edilmiştir. Sorumluluğun uygulama ayakları olarak nitelenebilecek olan ve “modalite” 
adı verilen bazı hususlar (kusurun ispatı, zamanaşımı, yardımcı kişilerin zarar doğuran fiillerinden 
sorumluluk, talep edilebilecek zararın kapsamı, sorumsuzluk anlaşmaları gibi) yönünden, haksız 
fiil sorumluluğunda ve sözleşme sorumluluğunda farklı esaslar söz konusudur. Bu esaslar göz 
önüne alındığında, sözleşme sorumluluğunun, haksız fiil sorumluluğuna nazaran, zarar veren 
bakımından daha ağır ve geniş bir sorumluluk öngördüğü (sözleşme sorumluluğu hükümlerinin, 
zarar göreni haksız fiil sorumluluğu hükümlerinden daha fazla koruduğu) söylenebilir. Bkz. 
DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: “Sorumluluk Hukukunun İkili Yapısının Aşılması Çabalarının 
Ürünleri Olarak Culpa İn Contrahendo ve Güven Sorumlulukları”, Gazi Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, 28-29 Mayıs 2009, s.219-224. 

70  Bkz. TEKİL (M.), s.124./ KENDİGELEN, s.352. 
71  Bkz. KIRCA, (Sorunlar), s.101-102. / YASAN, (Çek Kanunu), s.119-120. 
72  Bkz. REİSOĞLU, s.7.  
73  Bununla birlikte bu iki süre arasındaki farka dikkat çekmek gerekir. On yıllık süre bir zamanaşımı 

süresidir. Hâlbuki ÇK. m.3/9’ta ifade edilen beş yıllık süre bir zamanaşımı süresi değildir, olsa olsa 
bir hak düşürücü süre olarak nitelenebilir. Zira beş yıllık ibraz süresinin geçmesinden sonra artık 
bankanın kanunen ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin borcu tamamen sona ermektedir. 
Nitekim bu husus kanun koyucu tarafından açık bir biçimde düzenlenmiştir. Hâlbuki on yıllık 
sürenin geçmesi, bankanın hamile karşı borcunu sona erdirmemekte (borcu ortadan 
kaldırmamakta) yalnızca dava yoluyla talep edilebilmesini engellemektedir. 
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G20  
Finansal Tüketicinin Korunması Hakkında  

Üst Seviye Prensipler*
  

 
 
 

Özet 
 
Bu üst seviye prensipler; G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının OECD’ye, 

FSB’ye ve diğer ilgili uluslararası teşkilatlara 14-15 Ekim’deki toplantılarına kadar finans hizmetleri 
alanında tüketicinin korunmasına dair ortak prensipler belirlemeleri konusunda Şubat 2011’de yaptığı 
çağrı üzerine ve bu çağrıya cevaben geliştirilmiştir.  

 
Bu prensipler, OECD Finansal Piyasalar Komitesi’nin (CMF) Finansal Tüketicinin Korunması 

Görev Kuvveti tarafından, FSB ve onun Danışma Grubu, diğer uluslararası teşkilatlar, standartları 
belirleyen organlar ve tüketici dernekleri ve sektör dernekleriyle yakın işbirliği yapılarak geliştirilmiştir. 
Görev Kuvveti, tüm G20 ve FSB üyelerine açıktır. Taslak prensiplerin farklı versiyonları üzerine bir 
kamuya açık toplantı da dahil bir kaç tur danışma toplantıları yapmıştır. Görev Kuvveti, 14 Eylül günü, 
taslak prensiplerin bir nihai versiyonunu tartışmış ve onaylamış ve bu versiyonu CMF’ye ve FSB’ye 
iletmiştir. Finansal Tüketici Koruması Hakkında Nihai Üst-Seviye Prensipler, G20 Maliye Bakanları ve 
Merkez Bankası Başkanları tarafından 14-15 Ekim 2011 tarihindeki toplantılarında onaylanmıştır.  

 
I. Giriş 
 
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Paris’te 19-20 Şubat 2011 

tarihinde yaptıkları toplantıda, OECD’ye, Finansal İstikrar Kurulu’na (FSB) ve diğer ilgili 
uluslararası teşkilatlara, Ekim 2011’de yapacakları sonbahar toplantılarına kadar, finansal 
hizmetler alanında tüketicinin korunması hakkında ortak prensipler geliştirmeleri için çağrı 
yaptılar.1 OECD G20 Fransız Başkanlığı’nın ve FSB’nin talebine istinaden bu Prensiplerin 
geliştirilmesi konusunda öncülük etmiştir.  

 
Üst seviye prensipler, G20 ülkelerine ve ilgili diğer ekonomilere finansal tüketicinin 

korunması konusunda ilerleme sağlamalarında yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu 
prensipler, mevcut uluslararası prensipler ve/veya kılavuzların yerini almamakta, ancak onları 
tamamlamaktadır. Özellikle, BCBS, IAIS ve IOSCO gibi standartları belirleyen organların ele 
aldığı sektörel sorunları içermemektedir. Bu prensipler bağlayıcı olmamakla birlikte tüm 
finans hizmetleri sektörlerinde uygulanacaktır.  

 
OECD’nin prensipler üzerinde koordinasyon çalışması, esas olarak, Finansal Piyasalar 

Komitesi’nin tüm G20 ve FSB üyelerine ve diğer ilgili uluslararası teşkilatlara ve standartları 
belirleyen organlara açık olan Finansal Tüketici Koruması Görev Kuvveti kanalıyla 
yürütülmüştür. Finansal eğitim sorunları hakkında girdiler, G20 ülkelerinin tümü de dahil 90 
ekonomiden kurumların temsilcilerinden oluşan OECD Finansal Eğitim Uluslararası Ağı 
(INFE) kanalıyla sağlanmıştır. 

 
Görev Kuvveti; Nisan, Haziran ve Eylül aylarında üç toplantı yapmıştır. Fakat taslak 

prensiplerin farklı versiyonları hakkında birkaç tur yazılı görüşmeler de düzenlenmiştir. Bu 
görüşmeler, sadece Görev Kuvveti üyelerini değil, aynı zamanda FSB danışma grubunun 
üyelerini, dört OECD Komitesi üyelerini, ilgili uluslararası teşkilatların, standartları belirleyen 

                                                                                                                                                                                          
*  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (Organization for Economic Co-operation and 

Development-OECD) internet sitesinde yer alan “G20 High-Level Principles on Financial Consumer 
Protection” başlıklı metnin çevirisidir. 
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organların ve ağların, tüketici derneklerinin ve sektör derneklerinin temsilcilerini de 
kapsamıştır. 

 
Taslak prensiplerin altıncı versiyonu, 31 Ağustos 2011’e kadar görüşme için 

dağıtılmıştır. Bu görüşme, çok sayıda büyük paydaşın (hükümetler, tüketici dernekleri ve 
sektör dernekleri, sendikalar ve diğer ilgili münferit kuruluşlar) görüş ve önerilerini 
iletmelerine olanak sağlamıştır. Görev Kuvveti, yedinci versiyonu 14 Eylül günü ele almış, 
yazılı olarak gerçekleşen bir süreçten sonra nihai değişiklikleri onaylamıştır. Taslak 
prensiplerin nihai dokuzuncu versiyonu, Finansal Piyasalar Komitesi’ne (CMF) ve Finansal 
İstikrar Kurulu’na (FSB) sunulmuştur. 

 
Bu doküman, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının 14-15 Ekim 

2011 tarihli toplantılarında onayladıkları Finansal Tüketicinin Korunması Hakkında Nihai Üst-
Seviye Prensipleri yansıtmaktadır. 

 
II. Çerçeve  
 
İyi işleyen bir finansal hizmetler piyasasında tüketici güveni ve inancı, uzun vadede 

finansal istikrarı, büyümeyi, verimliliği ve yenilikçiliği teşvik eder. Denetleme organlarının 
benimsedikleri geleneksel düzenleme ve denetleme çerçeveleri, - finansal istikrarla birlikte, 
sıklıkla ve giderek artan bir şekilde bu organların temel hedeflerinden biri olarak kabul edilen 
ve tanımlanan – tüketicilerin korunması konusuna katkıda bulunmaktadırlar. Bununla birlikte 
ve çeşitli ülkelerde zaten mevcut olmasına rağmen, daha yapısal nitelikte olan son 
gelişmelere yanıt verebilmek için, finansal tüketicinin korunmasını artırmayı hedefleyen ek 
ve/veya güçlendirilmiş, özel ve orantılı politika düzenlemeleri de gerekli görülmektedir. 

 
Finansal tüketicinin korunması hakkında bu yenilenmiş politika ve prensipler; bir dizi 

ülkede finansal ürünlere temel erişimin ve finansal okuryazarlık düzeyinin düşük düzeyde 
olduğu bir ortamda, diğer faktörlerin yanı sıra, finansal hizmetlerin çeşitli farklı sektörlerinde 
bireylere ve hane halkına fırsatların ve risklerin artan transferinden ve finansal ürünlerin artan 
karmaşıklığından ve hızlı teknolojik değişimlerden kaynaklanmaktadır. Finansal piyasaların 
hızla gelişmesi sonucunda gerçekleşen yenilikler, düzenlenmemiş veya yetersiz düzenlenmiş 
ve/veya yetersiz denetlenen finansal hizmet sağlayıcıları ve finansal hizmet sağlayıcıları için 
yanlış ayarlanmış teşvikler, tüketicilerin suiistimal ve hileli işlemlerle karşılaşması riskini 
artırabilir. Özellikle, gelir düzeyi düşük olan ve daha az deneyimli tüketiciler, piyasada 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 

 
Bu sorunların ışığında, finansal tüketicinin korunması, başka finansal eğitim 

politikalarıyla güçlendirilmelidir. Bu, finansal istikrarın güçlendirilmesine de katkıda bulunur. 
Bu hakların bazı tüketici sorumluluklarıyla birlikte gerçekleştiği gerçeğini de göz önünde 
bulundurarak, tüketicilerin haklarının korunması şarttır. Bu; finansal tüketicinin korunmasının 
hukuken tanınmasını, gereken yetki ve kaynaklara sahip olan denetleme kuruluşlarının 
görevlerini yerine getirmelerini, adil muameleyi, doğru açıklama ve bilgilendirmeyi, finansal 
eğitimin geliştirilmesini, finansal hizmet sağlayıcıların ve yetkili temsilcilerinin sorumlu 
davranmalarını, objektif ve yeterli düzeyde tavsiyeyi, varlıkların suiistimalden korunmasını, 
rekabet edici çerçeveleri, yeterli şikayet cevaplama ve çözümleme mekanizmalarını ve ilgili 
sektörel ve uluslararası spesifik konuları, teknolojik gelişmeleri ve korunmasız grupların özel 
ihtiyaçları ele alan politikaları gerektirir. Bu yaklaşım, finansal düzenleme ve denetleme ile 
finansal yönetişimi tamamlar.  

 
Etkin finansal tüketici koruma rejimleri kurulmasını sağlamak için, tüm paydaşların 

politika oluşturma sürecine katılmaları önem taşımaktadır. Prensipler, G20 üyeleri ile ilgili 
diğer ülkelerde finansal tüketicinin korunmasını hedefleyen çabaların artırılmasına yardımcı 
olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu prensipler, mevcut uluslararası finansal prensiplerin veya 
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kılavuzların yerini almayı değil, onları tamamlamayı amaçlayan ve gönüllülük esasına 
dayanan prensiplerdir. Bu prensipler ile ilgili uluslararası teşkilatların ve finansal standartları 
belirleyen organların (BCBS, IAIS ve IOSCO gibi) ele aldıkları sektöre özgü sorunları 
içermemektedir. Prensiplerin ülke ve sektörel bazda uyarlanmaları gerekebilir. Ayrıca, ilgili 
uluslararası organlar tarafından periyodik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.2 

 
G20 üyelerinin ve ilgili diğer ülkeleri, finansal tüketici korumasına ilişkin ulusal 

çerçevelerini bu prensiplerin ışığında değerlendirmeli ve bu prensiplere uyumlu bir şekilde 
finansal tüketicinin korunması rejiminin güçlendirilmesine destek olacak uluslararası işbirliğini 
teşvik etmelidirler.  

 
III. Prensipler 
 
1. Hukuki, Düzenleyici ve Denetleyici Çerçeve 
 
Finansal tüketici koruması; hukuki, düzenleyici ve denetleyici çerçevenin bütünleyici bir 

parçası olmalı ve finans sektöründeki küresel piyasa gelişmeler ile düzenleyici gelişmeleri ve 
ulusal koşulların çeşitliliğini içermelidir.  

 
Düzenlemeler; finansal ürünlerin ve tüketicilerin özellikleri, türleri ile hakları ve 

sorumluluklarını içermeli ve yeni ürün, tasarım ve teknolojilerin uygulanması esnek bir yapıda 
olmalıdır.3  

 
Tüketicileri finansal suiistimal ve hatalara karşı korumak ve bunlara gerekli yaptırımları 

uygulamak amacıyla etkin bir hukuki veya denetleyici mekanizmalar mevcut olmalıdır. 
Finansal hizmet sağlayıcıları ve onların yetkili temsilcilerine4

yönelik uygun düzenlemelerin ve denetlemelerin yapılması önem taşımaktadır. Finansal 
tüketicinin korunması ve eğitimine ilişkin politikalar geliştirilirken, ilgili hükümet dışı tüm 
paydaşlara -sektör ve tüketici kuruluşları, mesleki organ ve kuruluşlar ve araştırma 
toplulukları– danışılmalıdır. İlgili paydaşların ve özellikle tüketici örgütlerinin bu süreçlere 
erişimi kolaylaştırılmalı ve artırılmalıdır. 

 
2. Denetleme Organlarının Rolü 
 
Finansal tüketicinin korunmasından sorumlu ve görevlerini yapabilmek için gereken 

yetkilere sahip olan (özel olarak bu amaca tahsis edilmiş veya edilmemiş) denetleme 
organları bulunmalıdır. Bunların açık ve objektif tanımlanmış sorumluluklara ve uygun 
yönetişime; operasyonel bağımsızlığa; faaliyetleri için sorumluluğa ve hesap verebilirliğe; 
yeterli yetkilere; kaynaklara ve imkanlara; tanımlanmış ve saydam uygulama çerçeveleri ile 
açık ve tutarlı düzenleyici süreçlere gereksinimleri vardır. Denetleme organları, gizli kalması 
gereken tüketici bilgilerinin gizliliğine ve menfaat çatışmalarından kaçınmaya ilişkin uygun 
standartları da kapsayan yüksek mesleki standartlara uymalıdırlar.  

 
Finansal hizmetler denetleme otoriteleriyle sektörel sorunlardan sorumlu kurumlar 

arasında işbirliği teşvik edilmelidir. Finansal hizmetler sektöründe eşit şartlar ve fırsatlar 
mümkün olduğunca teşvik edilmelidir. Uluslararası işlemlerden ve sınır-ötesi pazarlama ve 
satışlardan doğan tüketicinin korunması sorunlarına ayrıca dikkat edilmeli ve denetleme 
organları ve kuruluşları arasında uluslararası işbirliği de teşvik edilmelidir. 
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3. Tüketicilere Eşit ve Adil Muamele 
 
Tüm finansal tüketicilere, finansal hizmet sağlayıcılarıyla ilişkilerinin tüm aşamalarında 

hakkaniyete uygun, dürüst ve adil bir şekilde davranılmalıdır. Tüketicilere adil davranmak, 
tüm finansal hizmet sağlayıcıları ve onların yetkili temsilcilerinin iyi yönetişim ve kurumsal 
kültürlerinin bütünleyici bir parçası olmalıdır.  

 
4. Kamuoyu Bilgilendirmesi ve Saydamlık 
 
Finansal hizmet sağlayıcıları, finansal ürünlerin temel faydaları, riskleri ve şartları 

hakkında tüketiciyi bilgilendirmelidir. Ürünün satışına aracılık eden yetkili temsilci vasıtasıyla 
ürün nedeniyle oluşabilecek menfaat çatışmaları hakkında da bilgi vermelidirler5.

 
Özellikle, finansal ürünün temel özellikleri hakkında bilgiler verilmelidir. Müşteriyle 

sürecin tüm aşamalarında gereken uygun bilgiler verilmelidir. Finansal tanıtım materyalleri 
doğru ve anlaşılır olmalı, müşteriyi yanıltıcı ifadeler içermemelidir. Aynı nitelikteki ürün ve 
hizmetler arasında karşılaştırma yapılabilmesi için gerekirse ve mümkünse, standart edilmiş 
sözleşme öncesi bilgi formları geliştirilmelidir. Karmaşık ve riskli ürünler ile hizmetlere ilişkin 
bilgi vermek, gerekirse uyarmak amacıyla özel bilgilendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 
Mümkünse, bilgilendirme için gerekli koşulların belirlenmesi ve etkinliğinin artırılmasına 
yardımcı olabilecek tüketici araştırmaları yapılmalıdır. 

 
Bilgilendirme yoluyla verilen tavsiye ve öneriler mümkün olduğunca objektif olmalı ve 

hedef aldığı tüketici profili de dikkate alınarak ürünler ve hizmetler hakkında gerekli bilgileri 
ile ilgili riskleri içermelidir. Tüketiciler de, finansal hizmet sağlayıcılarına anlamlı ve doğru 
bilgileri vermelerinin öneminin farkında olmalıdırlar. 

 
5. Finansal Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri 
 
Finansal eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, tüm ilgili paydaşlar tarafından teşvik 

edilmeli ve tüketiciler, tüketici hakları ve sorumlulukları hakkında net ve açık bilgilere kolayca 
erişebilmelidirler. Mevcut ve gelecekteki tüketicilere finansal riskler ve fırsatlar da dahil olmak 
üzere riskleri yeterince anlamalarını, bilinçli seçimler yapmalarını, bilgi almak için başvuru 
mercileri hakkında bilgilendirilmelerini, kendi finansal çıkarlarını korumak amacıyla uygun 
tedbirleri almalarını, bu konudaki bilgi düzeylerini ve güvenlerini artırmalarını sağlayacak 
uygun mekanizmalar geliştirilmelidir. 

 
Tüketicilerin finansal bilgi düzeyini derinleştirmek amacına yönelik geniş tabanlı 

eğitimin ve bilgilerin verilmesi teşvik edilmelidir. Finansal eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri 
ulusal koşullar da dikkate alınarak, tüketicinin korunması ve finansal eğitim stratejilerinin bir 
parçası olarak teşvik edilmeli, tüketicilere çeşitli kanallar aracılığıyla sunulmalı, erken yaşta 
başlamalı ve yaşam boyu erişilebilir olmalıdır. Bilgi düzeyi yeterli olmayan finansal tüketiciler 
için finansal eğitim programları ile uygun politika ve yaklaşımlar hedeflenmelidir. 

 
OECD Finansal Eğitim Uluslararası Ağı’nın (INFE) geliştirdiği finansal eğitim hakkındaki 

uluslararası prensip ve kılavuzların tüm ilgili paydaşlar tarafından uygulanması teşvik 
edilmelidir. Ulusal kuruluşlar ve ilgili uluslararası teşkilatlar, finansal eğitimle ilgili 
yaklaşımların etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla, finansal eğitim ve bilinçlendirme 
faaliyetleri hakkında ilave ulusal ve uluslararası karşılaştırılabilir bilgileri derlemelidirler. 
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6. Finansal Hizmet Sağlayıcıları ve Yetkili Temsilcilerin Sorumlu İş Davranış 
Kuralları 
 
Finansal hizmet sağlayıcıları ve yetkili temsilcileri, müşterilerinin menfaatine uygun 

hareket etmeyi ve finansal tüketicinin korunmasını desteklemekten sorumlu olmayı bir hedef 
olarak benimsemelidirler. Finansal hizmet sağlayıcıları, kendi yetkili temsilcilerinin 
eylemlerinden de sorumlu olmalı ve hesap verebilmelidirler. 

 
İşlemin niteliğine bağlı olarak ve müşterilerinin verdiği bilgiler temelinde, finansal hizmet 

sağlayıcıları, müşterilerine bir ürün, tavsiye veya hizmet vermeyi kabul etmeden önce 
müşterilerinin ilgili finansal yetenekleri, durumu ve ihtiyaçlarını değerlendirmelidirler. Personel 
(özellikle müşterilerle doğrudan iletişimde bulunan) uygun bir şekilde eğitilmeli ve kalifiye 
olmalıdır. Menfaat çatışması olasılığının ortaya çıkması halinde ise, finansal hizmet 
sağlayıcıları ve yetkili temsilcileri, bu çatışmalardan kaçınmak için çaba göstermelidirler. Bu 
çatışmalardan kaçınmanın mümkün olmaması halinde, finansal hizmet sağlayıcıları ve yetkili 
temsilcileri, bilgilendirme için uygun kanalları açmalı, bu çatışmaları yönetmek için uygun iç 
mekanizmalara sahip olmalı ya da ilgili ürünü veya hizmeti vermeyi reddetmelidirler.  

 
Hem finansal hizmet sağlayıcıları hem de yetkili temsilcilerinin personeline uygulanan 

ücretlendirme yapısı, sorumlu iş davranışlarını ve tüketicilere adil muameleyi teşvik edecek 
ve menfaat çatışmalarından kaçınacak bir şekilde tasarlanmalıdır. Ücretlendirme yapısı, 
örneğin olası menfaat çatışmalarının yönetilemediği veya kaçınılması mümkün olmayan 
hallerde müşterilere açıklanmalıdır. 

 
7. Tüketici Varlıklarının Hile ve Suiistimale Karşı Korunması 
 
Tüketicilerin mevduatlarını, diğer tasarruf ve benzeri finansal varlıklarını suistimale 

karşı korumak amacına yönelik uygun bilgilendirme, kontrol ve koruma mekanizmaları 
bulunmalı ve gerektiğinde mutlaka kullanılmalıdır. 

 
8. Tüketici Verilerinin Korunması ve Gizlilik 
 
Tüketicilerin finansal ve kişisel bilgileri, uygun kontrol ve koruma sistemleri ve 

mekanizmalarıyla korunmalıdır. Bu mekanizmalar, verilerin toplanması, işlenmesi, 
kullanılması, (özellikle üçüncü şahıslara) açıklanmasına ilişkin amaçları tanımlamalıdır. 
Mekanizmalar; tüketicilerin veri paylaşımı hakkında bilgilendirilme, verilere erişme ve 
yasadışı yollarla toplanan veya işlenen ya da yanlış veri ve bilgilerin derhal düzeltilmesini 
ve/veya silinmesini sağlama haklarını da tanımalıdır. 

 
9. Şikayet Cevaplama ve Çözümleme 
 
Ülkeler; tüketicilerin erişilebilir, mali olarak karşılanabilir, bağımsız, adil, hesap verebilir, 

zamanında, etkin ve verimli şikayet cevaplama ve çözümleme mekanizmalarına erişme 
imkanlarının bulunmasını sağlamalıdırlar. Bu mekanizmalar, tüketicilere makul olmayan 
maliyet, gecikmeler veya yükler getirmemelidir. Yukarıda açıklanan ilkelere uygun olarak, 
finansal hizmet sağlayıcıları ve yetkili temsilcileri de, uygun şikayet cevaplama ve 
çözümleme mekanizmalarına sahip olmalıdırlar. Finansal hizmet sağlayıcıları ve onların 
yetkili temsilcilerinin iç ihtilâf çözümleme mekanizmalarıyla etkili bir şekilde çözümlenemeyen 
şikayetleri çözümlemek için bir bağımsız şikayet çözüm merciine başvurma imkanı mevcut 
olmalıdır. En azından, şikayetlerle ve çözümleriyle ilgili genel bilgilerin kamuya açıklanması 
sağlanmalıdır. 
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10. Rekabet 
 
Tüketicileri finansal hizmetler arasında daha fazla seçim imkanı sağlamak ve finansal 

hizmet sağlayıcıları üzerinde rekabet gücüne sahip ürünler sunma, yenilikçiliği geliştirme ve 
yüksek hizmet kalitesini sürdürme konularında rekabet baskısı yaratmak amacıyla hem 
ulusal hem de uluslararası düzeyde rekabet edici piyasalar teşvik edilmelidir. Tüketiciler, 
maliyetler hakkında önceden bilgi sahibi olma, ürünler ve hizmet sağlayıcılarını kolayca 
arama, karşılaştırma yapma ve gerekirse ürünlerini ve hizmet sağlayıcılarını değiştirme 
imkanlarına sahip olmalıdırlar.  

 
 

Dipnotlar: 
                                                            
1  Bu çağrı, G20 liderlerinin Kasım 2010 Seul Zirvesinde yaptıkları çağrıyı tamamlamaktadır. G20 

liderleri, FSB’den, rücu ve savunmayla birlikte, ifşa; saydamlık ve eğitim; suiistimal ve hatalardan 
korunmayı kapsayan bilinçli seçimler yoluyla finansal tüketicinin korunmasını geliştirme 
opsiyonlarını araştırmasını ve gelecek zirvede rapor etmesini ve bunun için, OECD ve diğer 
uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapmasını istediler. Bu raporla, tüketici kredisiyle bağlantılı konular 
üzerinde yoğunlaşılması ve büyük oranda, konuyla ilgili finansal istikrar sorunları üzerinde 
odaklanılması amaçlanmıştır. 

2  Bu, özellikle, OECD, FSB ve Dünya Bankası tarafından ve BCBS, IAIS ve IOSCO gibi standartlar 
belirleyen organlar tarafından gönüllü akran incelemeleri ve değerlendirmelerini içerebilir. 

3  Gerekirse, finansal hizmetlerin mobil, elektronik ve şubesiz dağıtım da dahil yeni teslim kanallarını 
düzenleyen uygun mekanizmalar geliştirilmeli ve onların tüketicilere sundukları potansiyel faydalar 
korunmalıdır.  

4  Yetkili temsilciler terimi, finansal hizmet sağlayıcısı adına ya da bağımsız hareket eden üçüncü 
şahıslar anlamına gelir. Bu terim, her türlü acenteyi (bağlı acente ve bağımsız acenteler), 
brokerleri, danışmanları ve aracı kurumları vb. kapsar. 

5  Finansal hizmet sağlayıcıları ve onların yetkili temsilcileri; sundukları finansal ürünler ve hizmetler 
hakkında ve özellikle ürünlerin temel özellikleri hakkında ve (ilgili ise) daha basit olanlar da dahil 
olası alternatif ürünler veya hizmetler hakkında net ve açık, özlü, doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir, 
kolay erişilebilir, yazılı ve sözlü bilgileri zamanında vermelidirler. Prensip olarak, bu bilgiler fiyatları, 
maliyetleri, cezaları, vazgeçme ve iptal masraflarını, riskleri ve fesih yöntemlerini içermelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
Yaz m Kurallar  

 
1. Bankac lar dergisinde yay mlanmak üzere gönderilecek makaleler, word format nda arial 

yaz  karakterinde, 11 punto ile tek aral kl  ve paragraflar aras nda bir sat r bo luk 
b rak lmak üzere Türkçe yaz lmal d r.  

2. Kapak sayfas nda, yaz n n ba l , yazar(lar) n ba l  bulunduklar  kurulu lar ve ünvanlar , 
ileti im kurulacak yazar n ad  ve ileti im bilgileri  bulunmal d r.  

3. Makalenin ilk sayfas nda makalenin ad ,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve ngilizce olarak yaz lmal  ve makaleye uygun JEL s n flama 
numaralar  verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yaz  içinde kullan lan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey ba l klar koyu harflerle 
yaz lmal d r. Ba l klar ile izleyen metin aras nda bir sat r bo luk verilmelidir. Ba l klardan 
sonra paragraf ba  yap lmal d r. 

5. Yaz  içinde yer alan tablo ve ekiller arial yaz  karakterinde 10 punto ile haz rlanmal , ba l k 
ve s ra numaras  verilmeli, kaynaklar  ise alta yaz lmal d r. Denklemlere s ra numaras  
verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yap lmadan numaraland r lmal  ve ayr  bir sayfada “Dipnotlar” ba l  
alt nda toplanmal d r. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de il, metin içinde aç lacak ayraçlarla yap lmal d r.  
8. Metinde gönderme yap lan veya yap lmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almal d r. 

Kaynaklar ayr  bir sayfada alfabetik s rayla yaz lmal d r.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yap lmal d r.    
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