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Sorunlu Kredi Transferi ve  
Fiyatlaması Üzerine Bir Çalışma 

 
 
 

Dr. Erkan Çan* 
 
 

Öz  
 
Gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de oldukça önemli hale gelen ve 

bankacılık sektörünün sağlığı ile ilgili önemli göstergelerden olan sorunlu krediler (non-performing 
loans- NPL) kendine özgü yapısı ile diğer varlık türlerinden önemli farklılıklar gösterir. Bir risk transfer 
aracı olarak bankaların son yıllarda sıklıkla başvurdukları sorunlu kredi satışları da diğer piyasalara 
kıyasla oldukça ilginç özellikleri olan ve Akerlof tarzı bilgi asimetrisinin çok önem kazandığı 
piyasalardır. Bu açıdan bakıldığında sorunlu kredilerin gerek ortaya çıkma nedenleri gerek transferi 
gerekse fiyatlaması incelenme ihtiyacı olan fenomenlerdir. Bu çalışmada sorunlu kredilerin kaynakları, 
transferi ve fiyatlaması kendine özgü koşullar içerisinde incelenmeye çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sorunlu Krediler, NPL, Bankacılık, Sorunlu Kredi Satışı, Sorunlu Kredi  
Fiyatlaması. Asimetrik Bilgi.   
JEL Sınıflaması: G2, G21, G14. 
 
 

A Study On The NPL Transfer and Pricing 
 

Abstract 
 
NPLs in developing countries as well as in developed countries has become very important in 

recent years and has been perceived as one of the important indicators to the health of the banking 
sector. NPLs with the peculiar structure vary significantly from other asset types. NPL sales that banks 
often apply as a risk transfer tool In recent years are markets which have very interesting features 
compared to other markets and are Akerlof-style markets where information asymmetries are very 
important. From this perspective the reasons for emergence of NPLs, its transfer and pricing are 
phenomena that need examination. In this study, NPL's resources, transfer and pricing have been 
studied in the specific circumstances. 
 
Keywords: NPL, Banking, Sale of NPL, Pricing of NPL, Informational Asymmetrie. 
JEL Classification: G2, G21, G14. 

 

1. Giriş 
       

Krediler bankacılık sektörünün en önemli varlıklarından biri olmanın dışında onların 
varoluş nedenlerini de açıklar. Krediler banka aktiflerinin ve bankacılık hizmetlerinin çok 
büyük bölümünü oluşturur ve aynı zamanda bankacılık ürünleri içerisinde en riskli olan 
faaliyetlerin başında yer alır. Bir kredi ilişkisinde nihai olarak sorunlu kredi (SK) haline 
gelmesi muhtemel bir risk beklentisi her zaman mevcuttur. SK’lara bankaların performansını 
azaltan ve kredi sağlayan banka için arzu edilmeyen bir sonuç ve bir maliyet olarak bakılır. 
Bir krediden zaman içerisinde banka içi ve dışı faktörler dolayısıyla önceden belirlenmiş 
verimin alınamaması SK kavramını açıklar. SK’ların derecesi bir banka yönetiminin 
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etkinliğinin göstergesi olarak kabul edilebileceği gibi gerek yatırımcılar gerekse düzenleyici 
otoriteler açısından karar süreçlerinde ele alınan en önemli faktörlerden biri olarak algılanır.  

 
SK’lar ekonomilerin sağlığı için de önemli göstergelerden biridir. Bankacılık sektöründe 

yüksek oranda oluşabilecek sorunlu krediler sağlıksız bir ekonomiye işaret edeceği gibi 
finans sektöründe oluşabilecek ve tüm sektörleri kapsayabilecek sistemik risklerin de en 
önemli nedenlerinden biri olma eğilimi taşır. Çok sayıda araştırmacı aktif kalitesinin temerrüt 
için önemli bir istatiksel gösterge olduğunu (Demirgüc ve Detragiache, 1998) ve temerrüt 
durumu ile karşılaşan bankacılık kurumlarının temerrütten önce yüksek seviyede SK1 
oranlarına sahip olduklarına dair bulguların mevcut olduğunu ileri sürmüşlerdir (Barr, Seiford 
ve Siems 1994). Bu nedenle Basel Sermaye Uzlaşıları da özellikle asgari sermaye 
oranlarının belirlenmesi sırasında “kredi riski” konusuna diğer risk unsurlarının yanında  
büyük önem vererek bu konudaki tutumunu ortaya koymuştur. Basel Sermaye Uzlaşıları 
bankalardan asgari sermaye gerekliliği talep ederek daha az risk alma insiyatiflerini etkilemiş 
(Mishkin, 2002,s.10) ve SK oranlarını azaltmayı amaçlamıştır. 

 
2. SK Tanımı ve Sınırları 
 
Uluslararası alanda kullanılan SK tanımları incelendiğinde genel olarak üç unsurun öne 

çıktığını görürüz (Barisitz, 2011, s.28-47); (i) anapara ve faizin 90 gün veya daha fazla 
gecikmesi prensibi (International Monetery Fund-IMF, 2005); (ii) hem borçlu hem de kredi 
açısından “zamanında belirlenmiş zaafiyet”2 (well-defined weaknesses) temelinin varlığı 
(Institute for International Finance – IIF’nin kredi sınıflandırması), (iii) sıklıkla uygulanan kredi 
kalite kategorileri olan en zayıf sınıflandırmalar, standart altı, şüpheli, kayıp/write/off  
genellikle SK tanımlamalarına uyar (IIF tarafından da önerilmiştir)3.  

 
SK tanımlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi kapsamlarının da farklılaşmasına 

yol açar. Bu farklılaşmalar banka aktiflerinde değişik miktarlarda SK’lara neden olacağı için 
ülkeler arası SK karşılaştırmalarında sorunlar yaratır. Diğer bir sorun yeniden yapılandırılmış 
krediler ile ilgilidir (Cavalier, 2014). Yeniden yapılandırılan krediler bazı ülkelerin merkez 
bankaları tarafından ”sorunlu olmayan” (performing) krediler olarak dikkate alınırken bazı 
ülkelerde “sorunlu” (non-performing) krediler olarak dikkate alınırlar. SK oranlarının 
bankaların ve genel olarak ekonomilerin önemli göstergelerden biri olma özelliği dolayısı ile 
ülkeler arasındaki tanım ve kapsam farklılıklarının giderilmesi ve bu konuda standart 
ölçütlerin tanıtılması çalışmaları son yıllarda gittikçe artan bir önemde ele alınmaya 
başlanmıştır. Bu alanda yapılan en önemli çalışma Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki 
farklılıkları ortadan kaldırmayı ve harmonizasyonu sağlamayı amaçlayan EBA (European 
Banking Authority) tarafından yapılan ve Avrupa Komisyonu’nun onayına sunulan bir 
çalışmadır. (European Banking Authority [EBA], 2014) bu çalışmasında “sorunlu riskli 
varlıklar” (SRV) (non-performing exposures-NPE) ve “yeniden yapılandırma” (forbearance) 
ile ilgili olarak standart tanımlamalar ve ölçümlemeler getirmeyi amaçlamıştır. EBA, krediler 
(loans) ibaresi yerine (exposures) ‘’riskli varlıklar” (veya riske maruz varlıklar) ibaresini 
kullanarak risk kapsamına daha geniş yelpazeden baktığını vurgulamıştır.4 

 
EBA bu çalışmasında SRV’leri; (i) 90 günden fazla gecikmiş maddi riskler veya (ii) 

borçlunun, vadesi geçmiş her hangi bir miktara ve vadesi geçmiş gün sayısının varlığına  
bakılmaksızın, teminat nakde çevrilmeden tüm olarak kredi yükümlülüğünü karşılamasının 
mümkün olmadığı şeklinde değerlendirilmesi, hallerinin ayrı ayrı veya birlikte mevcudiyetine 
bağlı olarak tanımlamıştır. Bu genel koşullardan EBA’nın yukarıda bahsettiğimiz üzere “90 
günden fazla gecikme” ve “zamanında belirlenmiş zafiyet” prensiplerine sadık kaldığı 
anlaşılmaktadır. Bu prensipler Basel Komitesinin özellikle temerrüt ve zamanında belirlenmiş 
zafiyet tanımları ile benzerlik göstermektedir. (Basel Committee on Banking Supervision 
[BIS], 2006) EBA ayrıca SRV’lerin ölçülmesi ile ilgili olarak teminatların dikkate alınmaması 
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prensibi ile bunlara ayrılacak karşılıklarda teminatların dikkate alınması prensiplerini daha 
belirgin hale getirmiştir. 

 
AB bankalarının 31/12/2014 tarihine kadar bu tanımlama ve ölçümlemelere ilişkin uyum 

çalışmalarını tamamlayarak 01/01/2015 tarihi itibarıyla bu standartlar çerçevesinde SRV 
uygulamalarına başlanması beklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası 2014 yılı itibarıyla 
yayınladığı AQR (Asset Quality Review) raporlarında bu konuya değinerek EBA 
standartlarını bu tarihe kadar sadeleştirilmiş şekli ile (EBA simplified approach) uygulamaya 
koymuştur (European Central Bank [ECB], 2014, s.9).  

  
Türkiye’de SK başlığı altında bir tanımlama yapılmamakla beraber “Bankalarca 

Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında krediler ve diğer alacaklar BDDK 
tarafından; (i) Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar, (ii) İkinci Grup-Yakın 
İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar,(iii) Üçüncü Grup - Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve 
Diğer Alacaklar, (iv) Dördüncü Grup - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar, (v) Beşinci 
Grup - Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar şeklinde bir ayrıma tabi tutmuş bu 
gruplamadan üçüncü, dördüncü ve beşinci grupları “donuk alacaklar” olarak nitelendirmiştir. 
Donuk alacaklar TCMB tarafından yayınlanan FSR’lerde SK (uluslararası tanım kullanılarak 
NPL) olarak kabul edildiğinden BDDK’nın anılan yönetmelikte özelliklerini belirttiği donuk 
alacakları SK olarak nitelemek mümkündür. Bu yönetmelik incelendiğinde yukarıda 
belirttiğimiz üzere 90+, zamanında belirlenen zafiyet ve en zayıf sınıflandırmalar 
prensiplerine sadık kalındığı anlaşılmaktadır (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
[BDDK], 2006).  

 
3. SK Literatürüne Bakış 
 
Bankacılık literatüründe SK sorunu ile ilgili olarak çok sayıda teorik ve deneysel 

çalışma mevcut olmakla birlikte genel olarak bakıldığında SK’ların belirleyici faktörlerini 
banka içi ve banka dışı etkenler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sergio (1996) İtalya’da 
SK’lar ile ilgili çalışmasında kredi risklerinde ortaya çıkan artışların sektörel kredi 
müşterilerinin yeterince değerlendirilememesine ve nispeten seçici olmamasına yol açan 
bankanın kredi politikalarından kaynaklandığına dair kanıtlar ileri sürmüştür. Sergio bu 
çalışmasında ilginç bir şekilde ekonomik dalgalanmaların bankaların SK’larının temel bir 
nedeni olabileceği savını çürütmüştür. Bu çalışma sorunlu kredilerdeki artışın tek başına 
durgunluğun bir sonucu olduğunu kanıtlayan bir bilginin deneysel olarak gösterilmediğini 
vurgulamaktadır. Bu çalışma ayrıca banka-firma yakın ilişkilerinin (personel touch), bilgi 
asimetrisini5 (information asymmetry) ortadan kaldırmasına rağmen bazı kredi değerleme 
kurallarını ihlal ettiği için pek o kadar etkili olmadığını da ileri sürmektedir. 

 
ABD bankalarının kredi kayıpları üzerine yaptığı bir çalışmada McGoven (1993) 

“karakterin” tarihsel olarak kredinin en önemli etmeni ve kredi kararının temel belirleyicisi 
olduğunu savunmuştur. McGoven garantisi olmayan krediler ve gevşek kredi standartları 
dolayısı ile bankaların kredi kayıpları ile karşılaşabileceğini ileri sürerek mevcut ve muhtemel 
kredi müşterileri ve kefillerinin kişilik ve ahlaki profillerini oldukça doğru bir şekilde 
değerlendirmeleri gerektiğini önermiştir. Kişisel etkileşimin dışında bankacılar (i) personel 
ahlakı ve sadakati konusunda bazı sonuçlar çıkarmaya çalışmalı (ii) kişisel kredi raporlarını 
incelemeli (iii) ticari kredi referanslarını kontrol etmeli ve (iv) kredi müşterisinin stres koşulları 
ile nasıl başa çıkabileceğini belirlemelidir. Bunun dışında bankalar bir takım teminatlar alarak, 
devlet garanti programlarını kullanarak ve muhafazakar bir kredi/varlık oranı talep ederek 
risklerini minimize edebilirler. 

 
Bloem ve Gorter (2001) yıldan yıla değişmekle beraber az çok tahmin edilebilir 

seviyedeki SK’lara bireyler tarafından alınan kaçınılmaz bir dizi “yanlış ekonomik kararların” 
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ve “düpedüz kötü talihin” (sert hava koşulları, belirli ürünlerde beklenmeyen fiyat değişimleri 
vb.) neden olduğunu ileri sürerler. Bu koşullarda kredi verenler sorunlu kredinin olağan payı 
için sorunlu kredi karşılığı şeklinde bir karşılık ayırabilirler veya sigorta satın alarak riski 
yayabilirler. Kuruluşlar bu tür maliyetlerin büyük bir bölümünü yüksek fiyat şeklinde 
müşterilerine aktarma olanağına da sahiptirler. Örneğin finansal kuruluşlar tarafından 
uygulanan faiz marjları verilen kredilerin sorunlu kısımlarına ait risk primini de içerir. 

  
Bercoff, Giovanniz ve Grimardx (2002) Arjantin’deki bankacılık sektörünün zayıflığı 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında “hızlandırılmış hata zamanı (accelerated failure time -AFT) 
modelini kullanarak takipteki kredilerin toplam kredilere olan oranını ölçmüşlerdir. Deneysel 
sonuçlar, aktifleri ile ölçülen banka büyüklüklerinin SK’lar üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu 
ancak aktiflerdeki büyümenin SK’lar üzerinde negatif etkisinin bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Ayrıca işletme maliyetleri, kredi büyümesi, yabancı faiz oranları gibi değişkenlerin 
de SK’lar üzerinde negatif etkisinin bulunduğunu ileri sürmüşlerdir.  

 
Fuentes ve Maquieira (1998) Şili kredi piyasası üzerine sözleşme tipleri, kredi hacmi, 

kredi maliyeti ve temerrüt oranları açısından kredi kompozisyonlarının neden olduğu kredi 
kayıpları ile ilgili derinlemesine bir araştırma yaptılar. Deneysel analizlerinde, (i) kredi 
olanakları üzerindeki kısıtlamalar; (ii) makroekonomik istikrar; (iii) tahsilat teknolojisi; (iv) İcra 
iflas kanunları; (v) bilgi paylaşımı; (vi) hukuk sistemi; (viii) ön inceleme teknikleri; ve (ix) 
finansal piyasa düzenlemelerindeki önemli değişiklikler gibi kredi geri ödemelerini etkileyen 
çeşitli değişkenleri analiz ettiler. Bu analizlerini temel alarak kredi geri ödemeleri açısından 
Şili kredi piyasasının istikrarlı performansının, iyi bir paylaşım sisteminin, gelişmiş bir tahsilat 
teknolojilerinin, makroekonomik performans ve finansal piyasa düzenlemeleri ile ilgili temel 
değişikliklerin dayanak noktaları olduğu sonucuna vardılar. Şili kredi piyasası ile ilgili olarak 
diğer bir çalışmalarında Fuentes and Maquieira (2003), hukuksal reformların ve kurumsal 
değişmelerin kredi piyasasının gelişmeleri üzerine etkilerini analiz etmişlerdir. Bu çalışmada 
1960-1997 yıllarına ait zaman serilerini kullanmışlar ve hem bilgi paylaşımının hem de 
finansal piyasa liberalizasyonlarının kredi piyasalarının üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğu 
ve geri ödenmeyen kredilerin Şili ekonomisi faiz oranlarına kıyasla ekonomik döngülere daha 
az bağımlılığı olduğu sonucuna varmışlardır. 

 
Lis ve diğerleri (2000) GSMH büyüme hızı, firmaların borç/öz sermaye oranı, 

düzenleme sistemi, kredi büyümesi, aktifleri açısından banka büyüklükleri, teminatlı krediler, 
net faiz marjı, sermaye/varlık oranı ve temerrüde düşmüş firmaların piyasa gücü dahil olmak 
üzere bir dizi gösterge kullanarak İspanya’daki banka kredi kayıplarını açıklamayı amaçlayan 
eş zamanlı bir denklem modeli kullandılar. Araştırmalarını temel alarak bir dönem gecikmeli 
olduğu kadar eş zamanlı olarak GSMH büyümesi, banka büyüklükleri, ve sermaye/varlık 
oranının sorunlu krediler üzerinde negatif etkisinin bulunduğunu ancak teminatların, net faiz 
marjlarının, borç öz sermaye oranının, piyasa gücünün, düzenleme sisteminin pozitif etkisinin 
olduğu sonucuna varmışlardır. 

 
Kent and D’Arcy (2000), Avustralya’daki bankaların döngüsel kredi davranışları 

arasındaki ilişkileri incelerken, kredi portföylerinde önemli kayıplar ile karşılaşma 
potansiyelinin döngüsel hareketin genişleme safhasının zirvesine doğru arttığını 
savunmuşlardır. Buna karşın döngünün zirvesinde bankalar nispeten sağlıklı 
görünmektedirler - yani en riskli kredi müşterilerinin bile canlı ekonomik koşullardan yarar 
sağladığını gösteren bu noktada SK seviyeleri düşükken karlılıklar yüksek seviyede 
gerçekleşmektedir. Bankaların kredi portföyü riski döngünün tepe noktasında zirve yaparken 
bu risk ekonomik döngünün daralma safhalarında realize olmaktadır. Bu sırada bankaların 
SK’ları artarken karlar azalmakta ve önemli oranda sermaye zararları görülmektedir. Sonuç 
olarak bankalar ekonomik döngünün bu safhasında nispeten hala sağlıksız görünürlerken 
ekonomi yeni bir genişleme safhasına geldiğinde gelecek kayıp riskleri düşük bir noktaya 
erişmektedir. 
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Jimenez and Saurina (2004) kredi büyüklüğü, kredi müşterisi büyüklüğü, kredi vade 
yapısı ve parasal kompozisyonu gibi diğer açıklayıcı değişkenleri kontrol ederlerken 
teminatlar, banka müşteri ilişkileri gibi değişkenler açısından banka kredilerinin temerrüt 
olasılığının (probability of default -PD) belirleyici faktörlerinin analizlerinde logit modelini 
kullanmışlardır. Deneysel sonuçlar teminatlı kredilerin daha yüksek bir temerrüt olasılığına 
sahip olduğu, tasarruf bankaları tarafından verilen kredilerin daha riskli olduğunu ve banka 
kredi müşterisi ilişkilerinin daha fazla risk alma isteği konusunda olumlu bir etkisinin 
bulunduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda bir yıldan kısa vadeli kredilerinin temerrüt 
üzerinde önemli oranda pozitif etkisinin olduğu ileri sürülürken banka kredi büyüklüğünün ise 
temerrüt üzerinde negatif bir etkisinin bulunduğu ileri sürülmüştür. 

 
Sonuç olarak SK’lara neden olarak çok çeşitli, faktörler öne sürülmekle birlikte bu 

nedenleri içsel ve dışsal nedenler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Dışsal nedenleri; (i) 
genel ve sektörel ekonomik döngüler, (ii) hukuki ve politik kararlar (iii) tabiat olayları v.b 
şeklinde özetleyebiliriz. İçsel nedenleri ise; (i) etkin bir kredi politikasının olmayışı ya da bu 
politikaların uygulanamayışı (ii) kredi müşterilerinin kredi değerliliklerinin yeterince analiz 
edilememesi (iii) risk yönetim ve izleme konusunda etkin bir organizasyonel yapının ve 
personelin bulunmayışı şeklinde özetleyebiliriz. 

 
3.1. SK’lar ve Sektör Davranışları 
 
SK’lar konusunda yapılan akademik çalışmalar genel olarak deneysel bulgulara 

dayanmakla beraber ölçümlemesi daha zor olan sektör davranışları çoğunlukla ihmal 
edilmiştir. Gerçekten de bankacılar sürü davranışlarının ve şiddetli bir rekabetin egemen 
olduğu bir sektörde faaliyet gösterirler ve verdikleri kararlar zaman zaman “temsilci 
maliyetlerine” (agency costs)6 ve SK artışlarına neden olur. Sektörde yer alan bankaların 
davranışlarını çoğunlukla diğer bankaların davranışları etkiler. Sektörde bulunan bir bankanın 
bir kredi segmentinde öne geçmesi veya yenilikçi bir ürün ile pazara girmesi diğer bankaların 
dikkatlerinin hemen bu noktalara çekilmesine neden olabilir. Bu durumda banka 
yönetimlerinin verecekleri kararları çeşitli kategorilerde inceleyebiliriz; (i) bu konuda etkin bir 
fayda/maliyet analizi yapılır ve sonuçlara göre pazara ya girilir ya girilmez, (ii) fayda/maliyet 
analizleri yapılır. Ancak sonuç ne olursa olsun pazara girilir, (iii) fayda/maliyet analizleri 
yapılmaz pazara girilir, (iv) fayda/maliyet analizleri yapılmaz. Pazara girilmez. (i) ve (iv) 
davranış biçimleri bankacıların çoğunlukla hoşlanmadıkları davranışlardır. Bu durumda 
bankalar için en ideal seçenekler (ii) ve (iii) davranış biçimleri olacaktır. Yani örneğimizde 
verdiğimiz kredi segmenti - örneğin taşıt kredileri, kredi kartları vb.- ile ilgili hedefler 
programlarında olmamasına rağmen çoğunlukla arttırılacaktır. Aslında bankanın profesyonel 
yönetiminin bu yönde karar almasının kendileri açısından çok haklı nedenleri mevcuttur. 

 
a- İlk olarak B bankası üst yönetiminin sektörde bulunan A bankasının öne geçtiği kredi 
segmenti (x) için hedef arttırmadığını varsayalım. Bu durumda iki olasılık mevcuttur. Pazar 
∆(x) için net fayda olarak eğer (u) değeri, 
 

1 u>0  ise, yani  banka A öne geçtiği kredi segmentinden net getiri sağlıyorsa B bankası 
profesyonel yönetimi banka hissedarları önünde değer kaybedecektir.   

2 u≤0  ise, yani banka A öne geçtiği kredi segmentinden net getiri sağlayamıyorsa  B 
bankası profesyonel yönetimi banka hissedarları önünde değer kazanacaktır.   

   
b- İkinci olarak B bankası üst yönetiminin sektörde bulunan A  bankasının öne geçtiği 
kredi segmenti (x) için hedef arttırdığını varsayalım. Bu durumda da iki olasılık mevcuttur. 
Pazar ∆(x) için net fayda olarak eğer (u) değeri, 
 

3 u>0  ise, yani banka A öne geçtiği kredi segmentinden net getiri sağlıyorsa banka 
profesyonel yönetimi banka hissedarları önünde değer kazanacaktır.  
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4 u≤0  ise, yani banka A öne geçtiği kredi segmentinden net getiri sağlayamıyorsa  
banka profesyonel yönetimi banka hissedarları önünde değer kaybedecek ancak 
bunun etkisi (a, 1) olasılığında olduğu kadar etkili olmayacaktır. Çünkü sektördeki 
diğer bankalar da bu segmentten zarar edeceği için bu sorun kişiselleştirilmekten 
ziyade bir sektör sorunu olarak algılanacaktır.  

 
Doğal olarak kendini koruma iç güdüsüne sahip olan banka B‘nin üst yönetimi 

karşılaşabileceği en kötü senaryo olan (a, 1) olasılığından mümkün olduğu kadar kaçınmak 
isteyecektir. Çünkü bu olasılık banka hissedarları açısından kaçırılmış bir fırsat ve net olarak 
yönetim zaafı olarak algılanacaktır. Bu olasılığı barındıran a davranışı yani sektör 
davranışından ayrılma –sürüden ayrılma- seçeneği banka yönetimi açısından hiçbir zaman 
cazip bir davranış olmayacaktır. Bu nedenle B bankası profesyonel yönetimi banka 
hissedarları açısından akılcı bir seçim olmasa bile kendi çıkarları açısından daha uygun olan 
b davranışını yani sektörden ayrılmama davranışını gösterecektir. 

 
Bu kararı veren banka yönetimi örneğimizde olduğu gibi x kredi segmentinde 

hedeflerini arttırarak genel politika olarak banka kredi birim ve personelini bu yönde teşvik 
edecek ve hedeflerini gerçekleştiren birim ve personelini ödüllendirecektir. Bu durumda kredi 
personeli hedeflerin gerçekleşmesini birinci önceliği olarak algılayacağından kredi koşullarını 
biraz daha gevşeterek risk unsurunu daha çok göz ardı edecektir. Bu segmentin olası kredi 
müşterilerinin kredi değerliliklerinde kısa sürede bir iyileşme söz konusu olamayacağından B 
bankasının kredi arzı, kredi havuzuna gittikçe daha çok riskli müşterinin dahil olmasını 
sağlayarak SK’ların en önemli nedenlerinden birini oluşturacaktır. 

 
4. Bir Risk Transfer Aracı Olarak SK Satışı 

 
4.1. Kaynak Banka ve VYŞ’leri Açısından SK’lar 
 
Özellikle ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler bankacılık 

sistemlerinin SK yaklaşımları incelendiğinde bu kredilere ilişkin tahsilat faaliyetlerinin kaynak 
banka dışında yapıldığını görmek mümkündür. Çünkü kaynak bankada bu iş ile uğraşan 
personel kurtarma faaliyetleri ile ilgili çok fazla sayıda problem ile uğraştığı gibi gelirlerinin de 
bu faaliyetlerinin başarısı ile çoğunlukla herhangi bir bağı bulunmaz. Bankalar temerrüde 
düşmüş krediler ile ilgili tahsilatlardan ziyade düzenleyici yasalara ve iç mevzuata uyum 
konuları ile daha fazla ilgilenirler. Bankaların bu tür standart yaklaşımları her bir borcun ya da 
borçlunun kendine has özellikleri dikkate alınarak oluşturulacak bir tahsilat politikasının 
gerçekleşmesini engeller. Bu nedenle SK portföylerinin yönetimi için bu ülkelerdeki 
bankaların ilk tercihleri bu tür kredilerin tahsilatları konusunda uzmanlaşmış bağlı bir şirketin 
tesisidir. Bu işlem, bankalara müşteri ilişkilerinin devamını sağladığı gibi temerrüt nedenleri 
ile ilgili temel bilgilerin elde edilmesine ve uygulanan tahsilat politikaları üzerindeki kontrollere 
de olanak sağlar. Ancak bu işlemler ne özellikle konsolide bilançoların temizlenmesinin ve ne 
de idari veya yasal takip sonucu elde edilen tahsilatlar ile ortaya çıkan yükümlülüklerin 
ortadan kaldırılmasının etkin bir yolu değildir (Gotlib, Burman, 2011).  

 
Bu duruma alternatif olarak bankalar idari takip aşamasındaki SK tahsilatları için 

tahsilat firmaları ile, yasal takip aşamasındaki SK’lar için ise hukuk firmaları ile çalışmayı 
daha uygun bulurlar. Ancak bu yaklaşım da özellikle banka dışı aktörlerin kontrol 
edilmesindeki güçlükler dolayısı ile etkili bir yol olarak kabul edilmez. Daha etkin yol bu tür 
kredilerin banka bilançolarından temizlenmesini sağlayacak olan belli bir bedel karşılığı 
üçüncü kişilere satışı olacaktır. 

 
SK satın alan varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) uyguladıkları prosedürler bankaların 

uyguladıkları prosedürlerden şu noktalarda farklılık gösterirler. Birincisi, VYŞ’lerin benzer tip 
borçlulara aynı şekilde davranma zorunluluğu yoktur. VYŞ’ler satın alınan varlığın tahsilatı 
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sırasında varlığın gerçek değerinden tamamen bağımsız hareket edebilirler. Bu konudaki tek 
sınır yürürlükteki yasalar ile uyum konusudur.  

 
İkincisi, finansal kuruluşlar bazen aşağıdaki nedenlerden dolayı temerrüde düşmüş 

kredilerin tahsilatı için diğer kuruluşlara ihtiyaç duyabilirler; (i) İdari takip işlemleri sırasında 
ortaya çıkabilecek örneğin izleme zorluğu, banka ve çalışanlar arasındaki “temsilci maliyeti” 
(agency cost) problemleri ve “ahlaki tehlikeler”7 (moral hazard), (ii) Temerrüde düşmüş 
kredilerin tahsilatı bankaların ana iştigal konularından değildir. Bankalar kredilerin nasıl 
verileceği ve nasıl yatırım yapılacağı konularında uzmanlaşmış kuruluşlardır. Tahsilat 
konularında genellikle etkisizlerdir, (iii) Bankalar ile müşterileri arasındaki ilişkiler tek seferlik 
olmaktan ziyade kalıcı ilişkilerdir. Bu nedenle örneğin bir ev yapımı için verilmiş mortgage 
kredisinin ödenmemesi halinde bu gayrimenkulün banka tarafından icradan açık arttırma ile 
satışının ilan edilmesi bankanın kendisi hakkında “acımasız” sıfatının yakıştırılmasına neden 
olabileceğinden bankayı olumsuz yönde etkileyebilecektir. Diğer taraftan bankalar kendilerini 
müşterilerine karşı çok esnek davranabileceğini gösteremeyecek kadar kurumsal ilkelere 
sahip kuruluşlar olma eğilimindedirler. Eğer bankalar bu ilkesellikten ayrılırlarsa temerrüde 
düşen borçluların kendi lehlerine olan beklentilerin artmasına neden olabilecekleri gibi 
borçlarını zamanında ödeyen kredi müşterileri içinde temerrüde düşme hali daha cazip hale 
gelecektir. Özetle bir banka kendisi hakkında müşterilerine karşı çok saldırgan ya da çok 
hoşgörülü olduğu imajını veremez. Ancak VYŞ’lerin bu konuda herhangi bir sınırlamaları 
yoktur ve bankalara kıyasla çok daha özgür hareket edebilirler 

 
Üçüncüsü, bankalar temerrüde düşen krediler için Basel uzlaşı metinleri çerçevesinde 

düzenleyici otoritelerin isteği doğrultusunda yüksek miktarlarda zorunlu sermaye ayırmak  
zorundadırlar. Dördüncüsü ise VYŞ’lerin örneğin ilk ödemelerin masraflara veya ana paraya 
mahsup edilmesi daha sonraki ödemelerin faize mahsup edilmesi gibi vergi etkilerini 
minimize edebilecek ödeme amacı seçimi ile ilgili olarak geniş bir takdir yetkileri vardır. 

 
Bu nedenlerle bankaların temerrüt portföyleri ile başa çıkmak için izledikleri 

alternatiflerin hiçbiri etkili görünmez. Bu açıdan bakıldığında SK portföyünün bu işlerde 
uzman olan kuruluşlara satışı en uygun alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
4.2. SK Transferi ve Avantajları 
 
SK satın alma faaliyeti, birbirlerinin ayrılmaz bir parçası olarak üç cephede yürütülen 

süreçlerden oluşur. Birincisi, bir SK portföyünün satın alınması genel olarak Türkiye’de de 
uygulanan biçimi ile bir ihaleye katılım ile gerçekleşir ve müstakbel alıcılar banka ile 
yapılacak ve kamuya açıklanmayacak olan bir gizlilik anlaşması çerçevesinde ihale öncesi 
portföyü inceleme (due diligence) fırsatı bulurlar. İhaleyi kazanan VYŞ “alıcı” (buyer) olarak 
tayin edilir. İhaleyi kazanan daha açık bir deyimle SK portföyünü satın alan kuruluş bu 
konudaki sözleşme gereği öngörülen biçimi ile bedeli kaynak bankaya ödeyerek portföyü 
devir alır. İkincisi, portföyü devralan VYŞ ilk iş olarak genellikle portföyün tahsil edilemeyecek 
kısımlarının portföy dışına çıkarılması gibi işlemleri kapsayan bir arındırma işlemi de dahil 
olmak üzere SK portföyünü miktar, bölge, idari ve yasal takip aşamaları açısından bir 
segmentasyon ve standardizasyon işlemine tabi tutar. Üçüncü aşama ise SK portföyünün 
tahsilat aşamasıdır. VYŞ’ler tahsilat faaliyetlerini değişik şekillerde gerçekleştirirler; (i) 
Tahsilat faaliyetleri VYŞ’nin kendi bünyesinde tesis ettiği tahsilat teşkilatı tarafından 
gerçekleştirilebilir, (ii) hukuk firmaları yada bu konuda uzmanlaşmış tahsilat firmaları vasıtası 
ile tahsilatlar yapılabilir. (iii) SK portföyündeki firmalar tek tek yada grup halinde blok olarak 
başka şirketlere satılabilir ya da bu SK portföyleri menkul kıymetleştirme (securitisation) 
tekniği ile sermaye piyasalarında pazarlanabilir, (iv) SK portföyündeki teminatlı kredilerin 
teminatları paraya çevrilebilir. 
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SK satışının banka bilançoları açısından ilk etkisi; (i) aktiflerindeki SK miktarı 
azalacağından SK oranlarında satışın büyüklüğü oranında bir rahatlama olacaktır, (ii) SK 
azalışına bağlı olarak zorunlu sermaye miktarında bir gerileme olacaktır, (iii) likit olmayan 
sorunlu kredilerin satışı gerçekleştiğinden banka bu mekanizma vasıtası ile satışın büyüklüğü 
oranında likit fon elde edecektir, (iv) aktif karlılığı olumlu yönde etkilenebilecektir. Bu 
avantajların dışında SK satışlarına banka yönetimi, finansal açıdan her hangi bir değeri 
olmayan bir varlıktan elde edilecek bir muhasebe getirisi kendi açılarından her zaman cazip 
olduğundan ve genellikle gelirlerini de ikramiye ve diğer getiriler açısından etkileyecek 
olmasından ve en önemlisi bilanço temizliği açısından bu konuda çoğunlukla olumlu görüşe 
sahip olurlar. Bu konuda düzenleyici otoritelerin görüşü ise bankacılık sektörünün 
bilançolarında ortaya çıkan iyileşmeler ve özellikle sektör bilançolarının satıştan sonra daha 
okunabilir hale gelmesinden yani en azından kısa vadede belirsizliklerin ortadan 
kalmasından dolayı olumlu yönde olması yönündedir. 

    
4.3. Detaylı İnceleme (Due Diligence) Süreci ve Bilgi Asimetrisi (Information 

Asymmetry) 
 
VYŞ’ler tarafından bir SK portföyünün satın alınması bilgi asimetrisi ile ilgili çok önemli 

sorunları da beraberinde getirir. Bir kredi portföyünün satışı bilgi asimetrisi problemine 
oldukça uyan bir örnektir. Bu durumda bir taraf diğer taraftan daha fazla bilgiye sahiptir ve bu 
dengesizlik diğer tarafın aleyhine olmak üzere bir taraf lehine müzakere safhasında daha 
fazla kaldıraç sağlamaktadır. Çünkü satın alınacak portföy on binlerce sayıda ve çok değişik 
segment ve lokasyonlardaki sorunlu kredilerinden oluşur. Bu krediler kaynak banka 
tarafından gerek idari gerekse yasal süreçlerde takipleri yapılmış ve bankanın kendi yöntem 
ve çabaları sonucu tahsilatları gerçekleşmemiş ya da eksik gerçekleşmiş kredilerdir. SK 
borçluları hakkındaki bilgiler bankacılık kanunları çerçevesinde kamuya açıklanması yasak 
olan güvence altına alınmış bilgilerdir ve gizlilik anlaşması olsa bile bu tür bilgilerin 
VYŞ’lerine verilmesi sırasında borçlunun rızasının aranıp aranmayacağı çoğu yerde 
tartışmalı olan konulardır. Bu nedenle bankalar satışa konu SK portföylerinde yer alan 
borçlular ile ilgili olarak mümkün olduğu kadar daha az demografik bilgi verme 
eğilimindedirler. 

 
VYŞ’ler tarafında ise tam tersi davranışlar mevcuttur. VYŞ’ler bir SK portföyünün 

fiyatlamasını yaparken diğer maliyetleri bir kenara bırakırsak genellikle bu portföyden 
gelecekte sağlayacakları nakit girişlerinin bu günkü değerlerini dikkate alarak karar verirler. 
Ancak nakit girişlerinin tahminindeki başarı SK portföyü hakkındaki bilginin seviyesi ile doğru 
orantılıdır. Yani SK portföyünü oluşturan kredi borçluları hakkındaki bilgi ne kadar 
kusursuzsa nakit girişlerinin tahmini de o kadar kusursuz olacaktır ve VYŞ’nin yapacağı 
fiyatlama da karlılık stratejileri doğrultusunda kusursuz bir seviyede belirlenecektir. Ancak SK 
portföyü hakkındaki bilgi ne kadar düşükse VYŞ’lerin nakit girişleri konusundaki tahminlerinin 
gerçekleşme olasılıkları da o derece düşük olacağından etkin ve doğru bir fiyatlama 
yapamayacaklardır. VYŞ’lerin kaynak banka tarafından ihaleye çıkarılan satış portföylerinin 
tamamını incelemeleri bu portföylerin olağanüstü sayıda krediden oluştuğu düşünülürse 
hemen hemen imkansız gibidir. Bu nedenle due diligence süreci portföyden alınacak belli bir 
miktar örnek üzerinden yürütülür. VYŞ’ler bu örnek üzerinde kısıtlı zamanda yürüttükleri 
inceleme faaliyetleri sonucu portföyün kalitesi ile ilgili kestirimlerde bulunurlar ve tüm olarak 
portföyün fiyatlamasını yaparlar. Satış portföyünün tamamının incelenememesi VYŞ için 
önemli bir dezavantaj olurken doğru fiyatlamanın da önemli engellerinden biridir. Bu nedenle 
VYŞ’ler bilgi asimetrisini ortadan kaldırmak için uğraşacaklar ve doğru bir fiyatlama yapmak 
için kaynak bankalardan SK portföyü hakkında mümkün olduğu kadar fazla bilgi elde etme 
eğiliminde olacaklardır. 

 
Bu açıdan bakıldığında bilgi asimetrisinin azaltılması SK satış sürecinde her iki taraf 

içinde oldukça önemli bir konu haline gelir. Kaynak bankaların bu konuda yapabilecekleri en 
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etkin davranış fiyatı yukarı doğru çekmek olacaktır. Ancak SK satışlarını domine eden temel 
faktör genellikle fon sağlamanın dışında bilanço düzeltme işlemleri olduğundan bu konuda 
başarı şansları oldukça sınırlıdır. Bankaların itibarları bu tür işlemlerde elbette önemli bir 
faktördür ancak bu VYŞ’ler için tek başına yeterli olmayacaktır. VYŞ’ler açısından asimetrik 
bilginin dolayısı ile muhtemel risklerin azaltılmasına yönelik olarak temlik sözleşmesine 
eklenebilecek (1) yetki ve garantileri ve (2) geri alımları (put back) içeren genel ve özel bir 
takım araçlar mevcuttur (Gotlib, Burman, 2011). Sözleşmede bulunması gereken yetki ve 
garantileri; (i) kaynak bankanın SK portföyündeki kredilerin sağlayıcısı ve alacaklısı 
durumunda olduğu ve mülkiyetine sahip olduğu bu kredileri temlik edebileceği, (ii) detayli 
inceleme (due diligence) sürecinde analiz edilen kredilerin standart krediler olduğu ve 
örnekleme tipi detaylı inceleme sürecini sağlayacak şekilde genel SK portföyünü uygun bir 
şekilde temsil ettiği,(iii) kredilerin mevcut olduğu yani hukuki veya fiziki olarak iptal edilmediği 
veya her hangi bir nedenle sonlandırılmadığı, (iv) kredi ile ilgili olarak borçlu veya üçüncü 
kişilerce kaynak banka aleyhine herhangi bir dava açılmadığı, şeklinde saymak mümkündür. 

  
Geri alım müessesi de VYŞ’ler açısından riskin azaltılması ile ilgili ters seçim (adverse 

selection)8 ve ahlaki tehlike problemlerinin azaltılmasına yönelik oldukça spesifik araçlardan 
biridir. Kısaca açıklamak gerekirse, SK portföyü ile devredilen belirli tip krediler eğer kaynak 
banka tarafından deklere edilen veya garanti edilen genel özellikleri karşılamıyorsa bu tip 
krediler ödenen tutarın geri alımı ile birlikte kaynak bankaya iade edilebilir. Örneğin bazı 
kredilerin tutarları deklere edilen tutarlardan farklı olabilir. Bazı krediler ise sahtecilik işlemleri 
sonucu verilmiş olabilir. Bu tür krediler portföyün genel özelliklerini yansıtmazlar. Geri alıma 
konu krediler ödenen tutarın geri alımı ile birlikte iade edilebileceği gibi bazı durumlarda 
portföye benzer tutar ve koşullarda yeni bir kredinin ilave edilmesi ile birlikte iade edilebilirler. 
Geri alım müessesi VYŞ’ler açısından risk azaltım araçlarından biri olmakla beraber kaynak 
banka açısından operasyonel maliyetleri olan işlemlerdir. Bu açıdan bakıldığında çoğu banka 
geri alım müessesine kapsam ve süre açısından sınır koyma eğilimindedir. 

 
4.4. SK Fiyatlaması  
 
SK piyasasında fiyat oluşumu tarafların beklentileri ve davranışları açısından oldukça 

ilginç ve kendine has özellikleri olan bir piyasada gerçekleşir. SK piyasası gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde de çok fazla derinliği olmayan sığ piyasalardır. SK 
tahsilatları yüksek seviyede uzmanlık isteyen ve kendine has özellikleri ve problemleri olan 
bir faaliyet alanı olduğundan bu konuda piyasada çok fazla alıcı firma bulmak pek kolay 
değildir. Bu nedenle SK fiyatlaması ilginç özellikler taşır. Bu durumu Tablo 1 yardımı ile 
açıklamak gerekirse,        
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Tablo: 1 SK (NPL) Fiyatlama Davranışları 

 

VYŞ x+y, (ABOE) SK portföyünden eğer x, (CDOE) kadar bir gelir bekliyorsa SK 
portföyü için önerebileceği fiyatın üst noktası gelecekte elde etmeyi umduğu nakit akımlarını 
bu günkü değerine eşitleyen fiyat yani başa baş noktası p seviyesinde belirlenen fiyat 
olacaktır. Bu nokta net faydanın sıfır olduğu noktadır. Bu nedenle VYŞ satın alma fiyatını 
karlılık stratejileri doğrultusunda bu noktanın altında bir seviyede örneğin p’ seviyesinde 
belirleyerek ( p-p’ ) kadar bir gelir elde etmeyi hedefleyebilecektir.   

 
SK portföyünden gelecekte beklenen nakit akışlarının (c) bu günkü değerini portföye 

verilecek fiyata (P ) eşitleyen başka bir deyişle net faydanın u’=0 olduğu durumu,  

P - ∑
 

        

 

   
 =0,   u’=0,                    (1) 

formülü açıklayacaktır. Burada (r) iskonto oranını örneğin beklenen piyasa faiz oranlarını 

gösterirken ( ) VYŞ’nin algıladığı risk primini göstermektedir. 

 Ancak VYŞ karlılık stratejileri doğrultusunda net faydanın pozitif bir değer aldığı,   

P - ∑
 

        

 

   
 >0,   u’>0,     (2) 

olduğu durumlarda karar verecektir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ∑   
    değerlerinin tahmini, bilgi simetrisinin bozulduğu 

durumlarda yani asimetrik bilgi durumlarında VYŞ’ler için oldukça zor olacağından - r 

değerlerini sabit kabul edebiliriz -    değerlerinde artış olacaktır.  

Taraflar arasındaki bilgiye 0 ile 1 arasında bir değer verelim. Taraflar arasında bilgi 
akışının tam olduğunu ve her iki taraf bilgi seviyelerinin birbirine eşit olduğu durumda - 
gerçek hayatta imkansız olan bir durum - bilgi simetrisinden (Iᵩ) bahsedebiliriz. Bu durumda;  

 Iᵩ= 1,  değerini alacak, hiç bilginin bulunmadığı durumda ise,  

Fiyat Q

A B

C D P

E p P'

 F p'

0 E NPL Pörtföyü

y

x
Nakit Giriş Beklentisi (x ) 

NPL Portföyü (x +y )  
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Iᵦ = 0  olacak ve  

 asimetrik bilgi (Iᵦ), 

 0≤Iᵦ<1, şeklinde ifade edilebilecektir. 

VYŞ açısından Iᵦ’nin değeri sıfıra yaklaştığı ölçüde   değeri artacak yani VYŞ daha 
yüksek iskonto oranı uygulayacağından fiyatın gerilemesine yol açacaktır. Ancak tersi 
durumda yani Iᵦ’nin değerinin bire yaklaşması durumunda fiyatın tam tersi yönde hareket 
edeceğini yani yükseleceğini söylemek her zaman doğru olmayabilir. Çünkü Iᵦ’nin değerinin 
bire yaklaşması demek VYŞ’nin portföy ile ilgili olarak nakit akışlarının analizinde kullanacağı 
daha fazla bilgiye sahip olması demektir. Daha fazla bilgi VYŞ için nakit akışlarının doğru 
tahminini sağlar. Analiz sonuçlarında VYŞ portföyün yüksek getiri sağlayacağı 
projeksiyonunda bulunuyorsa önerebileceği fiyatın üst sınırı da yüksek olabilecektir. Yine 
tersi durumda yani analiz sonucu portföyün düşük getiri sağlayacağı sonucuna varılırsa 
fiyatın üst sınırı da düşük olabilecektir. Sonuç olarak bilgi asimetrisinin varlığı ve yüksek 
seviyesi VYŞ’ler açısından risk priminin artmasına ve fiyatın düşmesine yol açarken bilgi 
asimetrisinin azalması fiyatın aşağı ve yukarıya olmak üzere iki yönlü hareketine yol 
açabilecektir. Ancak bilgi asimetrisinin azalması VYŞ’ler açısından doğru fiyatlamanın 
yapılmasını sağlayacaktır. 

 
SK fiyatlamasına kaynak banka acaba nasıl yaklaşır? İlk akla gelen VYŞ’leri ile aynı 

olacağı varsayımıdır. Yani satış olmasaydı SK portföyünden gelecekte elde edeceği nakit 
girişlerinin bu günkü net değeri genel olarak razı olacakları eşik fiyatı yansıtacaktır. Ancak 
bankalar açısından SK fiyatlamasına etki eden tek faktör bu değildir. Ticari iş planları da 
(business plan) belirleyici unsurlardan biri olacaktır. Bir banka eğer bağımsız olarak veya 
sektördeki diğer bankalar ile karşılaştırarak SK oranlarının yüksek olduğuna karar verirse 
veya Basel risk koruma parametrelerinden biri olan zorunlu sermaye oranları ile ilgili bir 
problemi varsa bilanço arındırma isteği daha ağır basacak ve SK satışlarında fiyat belki de 
ikinci planda olacaktır. Bu nedenle bankaların ilk bakışta fiyatlamadaki en önemli avantajları 
olan portföyün geçmiş performansının kalitesi ile ilgili sahip oldukları bilgi önemini 
kaybedebilecektir. VYŞ’ler ise yukarıda da belirttiğimiz üzere portföyün gelecekteki 
performansı üzerine daha çok yoğunlaştıklarından bu konudaki geçmiş bilgi birikimlerini 
kullanarak portföyün gelecek performansı ile ilgili çok daha isabetli kestirimlerde bulunabilirler 
ve fiyatlamada belirleyici taraf olma eğilimi gösterebilirler. 

 
5. Ahlaki Tehlike (Moral Hazard) 
 
Satış öncesi bu keskin bilgi asimetrisi ortamında acaba kaynak bankanın George 

Akerlof tarzı bir “ahlaki tehlike” yaratma ihtimali var mıdır? İlk bakışta bu soruya evet şeklinde 
cevap alınması daha olası gözükebilir. Çünkü kaynak banka tahsil kabiliyeti en düşük olan 
veya hiç olmayan kredileri yani kaliteleri en düşük olan kredileri satmak, daha iyilerini ise 
kendine saklamak isteyecektir. Kalitesiz bir ürünü satmak Akerlof tarzı bir ahlaki tehlike 
yaratır mı? Eğer bu konuda yani ürünün kalitesinin düzeyi hakkında karşı tarafa yanıltıcı 
bilgiler verilmişse ahlaki tehlikeden bahsetmek mümkündür. Ancak SK satışlarında bundan 
bahsetmek her zaman doğru olmayabilir. Çünkü işlem sorunlu kredi portföyü satışıdır. İhale 
kalitesi düşük krediler üzerinden açılmıştır. VYŞ’leri satın alma niyetinde oldukları bu 
portföyün kalitesiz olduğunu bilirler ancak iyi bir fiyatlama yapabilmek için kalitenin seviyesini 
belirlemeye çalışırlar. Kaynak banka portföyün kalite seviyesinin tespiti amacı ile portföyün 
bir kısmını müstakbel alıcıların incelemelerine sunarak bu konudaki belirsizliğin belli 
ölçülerde ortadan kaldırılmasına imkan sağlar. Kaldı ki kaynak banka da satma niyetinde 
olduğu SK portföyünün kalitesi ile ilgili tam bilgiye sahip olduğunu söylemek her zaman 
mümkün değildir. Bankalar satış portföylerinin - eğer ciddi bir çalışma yapmışlarsa - geçmiş 
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performansı ile ilgili bilgilere sahiptirler. Bu portföyden gelecekte sağlanacak tahsilatlar 
konusunda mevcut bankacılık tahsilat politikaları ve yöntemleri çerçevesinde pek iyimser 
olmamakla beraber portföyün gelecekteki performansı ile ilgili tam bir bilgiye de sahip 
değillerdir ve portföy kalitesinin incelenmesini VYŞ’lere bırakmışlardır. Bu açıdan 
bakıldığında portföyün kalitesi ile ilgili karşı tarafa yanıltıcı bilgi verme niyetlerinden 
bahsetmek mümkün olmadığından ahlaki tehlikenin de mevcut olmadığını söyleyebiliriz.  

 
Sonuç 
 
SK oranlarının seviyesi banka yönetimlerinin performanslarını ölçen çok önemli 

parametrelerden biridir. SK oranları ayrıca finans sektörünün ve daha geniş perspektifte 
ekonomilerin sağlığının da önemli göstergelerindendir. Bu açıdan bakıldığında düzenleyici 
otoriteler ve raporlama şirketleri SK oranlarına özel bir önem atfederler. SK’ların ortaya çıkış 
nedenleri literatürde çok değişik açılardan incelenmiş ve farklı makro ekonomik değişkenler 
ile bağıntıları araştırılmıştır. Araştırma sonuçları SK’lara neden olan faktörlerin çok çeşitli 
olabileceğini ortaya koymuştur. SK’lara neden olabilecek belirleyici faktörlerden biri de sektör 
davranışlarıdır. Sektörde yer alan bankaların davranışları büyük ölçüde diğer bankaların 
davranışları tarafından belirlenir ve sektörde oluşabilecek bu genel eğilimler bazen rasyonel 
olmayan kredi politikalarına yol açarak SK’ların önemli nedenlerinden birini oluşturabilir. 

 
SK’ların banka bilançolarının görünümleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması 

konusu banka yöneticilerinin her zaman öncelikli konularından bir olmuştur. Bu olumsuz 
etkilerin azaltılmasının bir yolu akılcı ve ihtiyatlı uzun vadeli kredi politikalarının 
uygulanmasıdır. Ancak bunu gerçekleştirmenin daha kestirme ve daha kısa vadeli hatta 
spontane olarak tanımlayabileceğimiz diğer bir yolu da SK transferidir. SK satışlarıyla banka 
bilançoları satışın büyüklüğü oranında bir anda daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilir ve bilanço 
risklerini VYŞ’lere transfer edebilirler. Bu fenomen bankalar açısından SK satışlarının en 
önemli itici güçlerinden birini oluşturur ve ihtiyatlı kredi politikalarının uygulanmalarını 
engelleyebilecek bir potansiyeli de bünyelerinde taşır. 

 
SK piyasaları derinliği olmayan az sayıda alıcının ve satıcının bulunduğu uzmanlık 

isteyen piyasalardır. SK satış süreçleri ve fiyatlaması bilgi asimetrisinin önem kazandığı 
oldukça ilginç koşullar içinde gerçekleşir. VYŞ’ler satın alacakları SK portföyleri ile ilgili ne 
kadar çok bilgi sahibi olurlarsa fiyatlamayı da en doğru bir biçimde yaparlar. Ancak satışa 
çıkarılan portföyün yapısı ve büyüklüğü bilgi asimetrisinin etkilerini daha belirgin hale getirir. 
VYŞ’ler bu zorluğu bilgi birikimlerini ve portföyün gelecek nakit akımlarını gerçeğe yakın 
olarak ölçebilecek modeller kullanarak aşmaya çalışırlar. Ancak bankaların SK satış 
nedenleri arasında fiyatın ilk sırada olmaması dolayısı ile VYŞ’lerinin fiyatlamada belirleyici 
taraf olma eğilimleri daha güçlüdür. 
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Dipnotlar: 

1
   NPL (non-performing loans-sorunlu krediler) tanımlamasındaki “krediler” (loans) ibaresi EBA 

tarafından 2013 yılı itibarı ile “riskli varlıklar” (exposures) ibaresi ile değiştirilerek NPL ifadesi NPE 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

2
 “zamanında belirlenmiş zafiyet” (well-defined weaknesses) borçlunun ekonomik ve finansal 

durumunda, üç aylık süre sona ermeden dahi ortaya çıkabilecek ciddi bozulmanın banka tarafından 
değerlendirilmesi durumuna genellikle uyar. Bu, örneğin borçlunun temerrüdü ve/veya iflası, bu 
zaman dilimi içerisinde borçlu tarafından yeniden yapılandırma istemi, iflas işlemlerinin başlaması 
gibi işlemleri kapsayabilir ve banka mevcut teminatları paraya çevirmeden borçlunun 
yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği konusunda kanaat getirir. (Barisitz, 2011). 

3 
   Bu kategoriler, standart - izleme/ özel dikkat - standart altı - şüpheli – zarar write-off şeklindedir. 

4
  EBA’nın NPE’lere ilişkin standart kuralları AB uyum yasaları çerçevesinde yakın bir zamanda NPE 

standartları olarak Türkiye’de de uygulanması beklendiğinden bu standartların orijinal metindeki 
maddelerine sadık kalarak yapılan NPE kısmının Türkçe çevirisi aşağıdaki gibidir. 

     17. Sorunlu Riskli Varlıklar (non-performing exposures-NPE)(18) 
     145. .. sorunlu krediler aşağıdaki kriterlerden her ikisini veya birini içeren kredilerdir. 
     (a) 90 günden fazla gecikmiş maddi riskler; 
     (b) borçlunun, vadesi geçmiş her hangi bir miktara ve vadesi geçmiş gün sayısının varlığına  

bakılmaksızın, teminat nakde çevrilmeden tüm olarak kredi yükümlülüğünü karşılamasının mümkün  
olmadığı şeklinde değerlendirilmesi. 

     146.Bu sınıflandırma (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesi (Article 178 of Regulation 
(EU) No 575/2013) gereğince düzenleme amacı ile bir riskin temerrüt (defaulted) olarak veya 
muhasebe amacı ile değeri düşen varlık (impaired) olarak sınıflandırılması ile birlikte 
uygulanacaktır.  

     147. (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesi gereği gerçekleştiği kabul edilen temerrüt 
durumundaki riskler ve uygulanan muhasebe kurallarına uygun olarak değeri düşük bulunan riske 
maruz varlıklar her zaman “sorunlu krediler” olarak kabul edileceklerdir. Gerçekleşmiş ancak 
raporlanmamış zararlara ilişkin riskler sorunlu kredi olarak kabul edilme kriterlerine uygun olmadığı 
sürece sorunlu kredi olarak nitelendirilmeyecektir.  

     148. Riskler, herhangi bir teminatın varlığı dikkate almaksızın tüm tutarları ile sınıflandırılacaklardır. 
Maddi olarak (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesine uygun olarak 
değerlendirileceklerdir.   

     149. … riskler tüm borç enstrümanlarını (krediler ve avansları ve borç senetleri) ve alım satım 
amaçlı tutulan riskler hariç bilanço dışı riskleri içerir. Bilanço dışı riskler aşağıdaki dönülebilir ve 
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dönülemez risklerden oluşur: verilen kredi yükümlülükleri, verilen finansal garantiler ve verilen diğer 
yükümlülükler.  

     150. …bir riske maruz varlığın ana parasının, faizin veya komisyonun herhangi bir miktarının vade 
tarihinde ödenmediği zaman vadesi geçmiştir. 

     151. …”borçlu” (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesinin anlamı içinde mükellef 
anlamına gelir. 

     152. Bir taahhüt, geri alma beyanı veya başkası kullanıldığında, teminat paraya çevrilmeksizin tam 
olarak geri ödenmemeye ilişkin bir riske yol açıyorsa nominal miktarı kadar sorunlu kredi olarak 
kabul edilir. 

     153. Verilen finansal garantiler, finansal garantinin muhatap tarafından (garanti verilen taraf) geri 
çağırılma riski bulunduğunda ve adı geçen garanti özellikle sorunlu olarak kabul edilme kriterini 
karşılama durumunu içerdiğinde, nominal miktarı kadar sorunlu kredi olarak kabul edilir. Garanti 
verilen taraf finansal garanti sözleşmesi kapsamınca borçlu olduğu miktarın vadesini geçirdiği 
durumda raporlama kurumları oluşan alacağın sorunlu olma kriterlerini karşılayıp karşılamadığını 
değerlendireceklerdir. 

     154. Riske maruz varlıklar, bireysel bazda (işlem yaklaşımı) (individual basis -“transaction 
approach) veya aşağıdaki usullerin kullanılması ile bir borçluya verilen tüm kredileri dikkate alarak  
(borçlu yaklaşımı) (debtor approach) sorunlu olarak değerlendirilecektir. 

     (a) temerrüt durumunda veya değeri düşmüş sorunlu riske maruz varlıklar için kullanılacak usul 
sırasıyla (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesi hükümleri ve değer düşüklüğünün 
tanınması için kullanılan usuller olacaktır. 

     (a) diğer sorunlu riske maruz varlıklar için, (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesinin 
temerrüt durumundaki risklere ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

     155. Bir borçlu bilanço içi tüm riskli varlıklarının brüt defter değerinin %20’sini temsil eden brüt 
defter değeri, 90 günden fazla vadesi geçmiş bilanço içi riskli varlığa sahip olduğunda bu borçlu için 
tüm bilanço içi ve bilanço dışı riskli varlıklar sorunlu olarak kabul edilecektir. Bir borçlu bir gruba 
bağlı olduğunda, grubun diğer kuruluşları için risklerin sorunlu olarak dikkate alınma ihtiyacı da 
değerlendirilecektir. Bunlar (EU) 575/2013 No’lu Yönetmeliğin 178. Maddesi hükümleri gereğince, 
karşı tarafın ödeme gücü ile ilgisi olmayan münferit anlaşmazlıkların yol açtığı riskler hariç olmak 
üzere, değeri düşmüş veya temerrüt olarak zaten kabul edilmez.   

     156. Riskli varlıklar, aşağıdaki koşulları karşıladıklarında ”sorunlu” olmaktan çıktığı kabul edilir:    
     (a) riskli varlığın, değer düşüklüğü ve temerrüt sınıflandırılmasının kesilmesi ile ilgili raporlama 

kuruluşu tarafından uygulanan kriterleri karşılaması, 
     (b) orijinal koşullara göre veya yapılması muhtemel değiştirilmiş koşullar uygulandığında, borçlunun 

durumu tüm ödemeleri yapabilecek dereceye ulaşması,   
     (c) borçlunun 90 günden fazla gecikmiş her hangi bir tutarının olmaması. 
     Bir riskli varlık, değer düşüklüğü veya temerrüt sınıflandırılmasının kesilmesi ile ilgili raporlama 

kurumları tarafından uygulanan kriterleri mevcut durumda karşılasa dahi, bu kriterlerin 
karşılanmaması halinde sorunlu olarak sınıflandırılmaya devam edilecektir. 

     157.yeniden yapılandırma önlemleri (forbearance measures) sorunlu riskli varlıkları kapsadığında 
bu riskler sadece aşağıdaki koşullar karşılandığında sorunlu riskli varlık olma durumunun kesildiği 
kabul edilebilir. 

     (a) yeniden yapılandırma önlemlerinin kapsamı değer düşüklüğü ve temerrüt halinin tanınmasına 
yol açmaz; 

     (b) yeniden yapılandırma önlemlerin başlamasından itibaren bir yıl geçmesi; 
     (c) yeniden yapılandırma önlemlerini takiben vadesi geçmiş herhangi bir tutar veya yeniden 

yapılandırma sonrası koşullara göre riskli varlığın geri ödemelerinin tümü ile ilgili endişe bulunmaz. 
Endişenin bulunmaması hali borçlunun finansal durumunun bir analizi sonrası belirlenmiş olmalıdır. 
Borçlunun yeniden yapılandırma sonrası koşullara uygun olarak düzenli ödemeler şeklinde yeniden 
yapılandırma önlemleri çerçevesinde vadesi geçmiş (vadesi geçmiş tutarlar olsaydı) veya write off 
yapılmış olan (vadesi geçmiş tutarlar olmasaydı) miktara eşit bir miktarda ödeme yaptığında veya 
borçlunun yeniden yapılandırma önlemleri sonrası koşullara uyum gösterme konusunda yeterliğini 
gösterdiğinde endişelerin artık mevcut olmadığı anlaşılır. 

     Bu özel çıkış kriterleri ayrıca değeri düşmüş ve temerrüt halindeki riskli varlıklar için raporlama 
kurumları tarafından da uygulanabilir… 

5
  Bilgi asimetrisi (information asymmetry) bir ticari ilişkide satıcının satışa konu emtia hakkında 

alıcıdan daha fazla bilgi sahibi olmasından kaynaklanır ve doğru fiyatlama yapılması açısından 
olumsuz bir durumdur. Bilgi asimetrisi ters seçim (advese selection)ve ahlaki tehlike (moral hazard) 
gibi piyasa kusurlarına yol açabilir. 
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6 
 Temsilci maliyeti, (agency costs) vekalet veren veya temsilci atayanlar (principals) tarafından seçilen 

ve onlar adına hareket eden kişilerin yol açtığı ve bedeli ödenmek zorunda olan bir tür içsel 
maliyettir. Bu tür maliyetler şirketlerde hisse senedi sahipleri ve yönetici çıkarlarının çatıştığı 
noktada ortaya çıkar. Hisse senedi sahipleri yöneticilerden hisse senedi değerinin arttırılmasını 
sağlamak için çalışmasını isterken yönetim kendi kişisel gelirini maksimize edecek şekilde bir 
büyüme stratejisi izleyebilir. Temsilci maliyeti oy verenler ve politikacılar arasındaki çıkar 
çatışmalarından da kaynaklanabilir.  

     Bkz. http://www.investopedia.com/terms/a/agencycosts.asp#ixzz2321QwAGK,  
7
   Ahlaki tehlike (moral hazard), bir sözleşmede taraflardan birinin iyi niyetten yoksun davranması ile 

ortaya çıkan bir olgudur. Bu durumda iyi niyetten yoksun taraf sözleşmeden yarar sağlama amacı 
ile varlıkları, yükümlülükleri, veya kredi kullanma kapasitesi hakkında karşı tarafa yanıltıcı bilgiler 
verebilir,  

     Bkz. http://www.investopedia.com/terms/m/moralhazard.asp#ixzz26j5ZQ7y6 
8
 Ters seçim (Adverse Selection)satışa konu mal ve hizmetlerin kaliteleri hakkında satıcıların 

alıcılardan çok daha fazla bilgi sahibi olmaları halinde söz konusudur. Bu bilgi asimetrisi 
koşullarında satıcı değerini bildiği malı sahip olduğu fiyatın aşağısından satmaya razı olmayacaktır. 
Malın kalitesi ile ilgili olarak satıcı kadar bilgi sahibi olmayan alıcı ise kötü bir mal alma olasılığını 
dikkate alarak malın beklenen değerinden daha fazla ödeme yapmak istemeyecektir. Bu durum 
alım satımın zorlaşmasına neden olabileceği gibi iyi malların piyasadan çekilerek kötü malların 
piyasaya girmesine de yol açabilecektir. Ters seçimler bilgi asimetrisi sonucu oluşan olumsuz bir 
durumdur. Ters seçim, örneğin bankacılık sektöründe bankaların yüksek ve düşük riskli müşteriler 
arasında etkin bir ayrım yapamamasından da kaynaklanır., eğer bir banka, piyasada bulunan 
müşterilerin ortalama risk seviyesini yansıtan bir kredi faiz oranı uygularsa daha düşük kredi 
değerliliğine dolayısı ile daha yüksek risk grubuna sahip firmaların kredi başvurularını büyük 
oranda kabul etmeyecektir. Böylece mevcut kredi başvuruları dikkate alındığında uyguladığı kredi 
faiz oranı, yüksek risk grubuna dahil firmaları portföyüne alması durumunda uyguladığı faiz 
oranından düşük olacak ve banka karlılığı bundan olumsuz olarak etkilenecektir. Bu durumda faizin 
arttırılması düşük risk grubuna dahil firmaların kredi portföyünden çıkmasına yol açacağından 
mevcut problemi çözmekten çok daha da derinleştirecektir. Bu herhangi bir faiz oranından ortalama 
bir kredi talebindeki riskin, kredi faiz oranı ile pozitif bir ilişkisini gösterir. Yüksek risk grubuna dahil 
firmaların kredi geri ödeme olasılıkları daha düşük olacağından daha yüksek bir faiz oranına razı 
olacaklardır. Bu nedenle faiz oranı artarken kredi havuzundaki müşterilerin riski de artacağından 
bankanın kredilerinden beklenen getirisinde gerilemeye yol açacaktır. Bu nedenle piyasa sadece 
fiyatı temel alarak kredi tahsisi konusunda başarılı olamayacaktır. Benzer şekilde faiz oranları ve 
kredi sözleşmelerinin diğer koşullarında değişiklikler oldukça muhtemelen kredi müşterilerinin de 
davranışlarında değişiklikler gözlenecektir. Örneğin yükselen faiz oranları kredi müşterilerinin 
üstlenecekleri projelerin de finansman maliyetlerini yükselteceğinden karlılıklarında da düşüşe yol 
açacaktır. Bu nedenle kredi müşterileri başarılı olunduğunda getirisi yüksek fakat daha riskli 
projeleri üstlenmek zorunda kalacaklardır. Diğer deyişle firmaların aldıkları kredilere ödeyecekleri 
fiyat yatırım kararlarını büyük ölçüde etkileyecek olmasından dolayı ahlaki tehlikelerin oluşmasına 
zemin hazırlayabilecektir (Stiglitz, Weiss, 1983).   
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Türkiye’de Banka Kredileri ve Konjonktür 
Dalgalanmaları Arasındaki İlişkinin Analizi 

 
 
 

Dr. Şehnaz Bakır Yiğitbaş  
 
 

Öz 
 
Çalışmada, Türkiye’de banka kredileri ve konjonktür dalgalanmaları arasındaki ilişki 

araştırılmaktadır. 1987:01-2013:03 dönemini kapsayan çeyrek veriler ile eşbütünleşme analizi ve 
vektör hata düzeltme modeli kullanılmaktadır. Eşbütünleşme analizi sonuçları reel banka kredileri ile 
reel GSYH, enflasyon ve geri ödenmeyen krediler arasında uzun dönem istikrarlı bir denge ilişkisinin 
olduğunu göstermektedir. Para arzı, kredi riski ve 1994, 2001 ile 2008 kriz değişkenlerinin reel banka 
kredileri üzerinde kısa dönemli etkileri bulunmaktadır. 2001 krizinin banka kredileri üzerinde daha uzun 
dönemli etkisinin olduğu tespit edilmektedir.  

 
Anahtar Kelimeler: Banka Kredileri, Konjonktür Dalgalanmaları, Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme 
Modeli. 
JEL Sınıflaması: E51, E32.     
 

Analysis of Bank Lending and Business Cycles in Turkey 
 

Abstract 
 
This study explores the relationships between bank lending and the business cycle in Turkey. 

We use a cointegration analysis and a vector error-correction model with quarterly data for 1987:01-
2013:03 period. The results of cointegration analysis indicate that there is a single stable long-run 
equilibrium relationship between real bank loans and real GDP, inflation and credit risk. Money supply, 
credit risk, 1994, 2001 and 2008 crisis are found to have influence on real bank loans in short-run. The 
2001 crises also affects real bank loans in long-run. 

 
Keywords: Bank Lending, Business Cycle, Cointegration Test, Vector Error-Correction Model. 
JEL Classification: E51, E32. 

  
1. Giriş 

 
1929 Dünya Buhranı reel sektör ve finansal sektör arasındaki ilişkilerin araştırılmasında 

büyük ölçüde etkili olmuştur. Birçok araştırmacı 1930’lardaki banka iflasları ile makro 
ekonomik zayıflıkların çakışma nedenleri üzerine çalışmışlardır. Fisher (1933), iktisadi 
dalgalanmalarda daralma evresine geçişi aşırı borçlanma ve deflasyonla ilişkilendirerek 
açıklamıştır. Fisher’e göre iktisadi dalgalanmanın zirve evresinde, yatırımcılar aşırı kazançlar 
ve iyimser beklentiler nedeniyle aşırı borçlanmaya ve daha fazla yatırıma yöneleceklerdir. 
Aşırı borçlanma kredi alan ve kredi verenlerde panik yaratıp likidite sıkışıklığına, ardından 
mevduat daralmalarına yol açıp paranın dolanım hızını yavaşlatacaktır. Fiyatlar düzeyindeki 
düşüşle birlikte yatırımların değeri de düşecek ve iflaslar ortaya çıkacaktır. Freidman ve 
Schwartz (1963) o yıllardaki yaygın banka iflaslarının, para arzındaki keskin bir düşüşün yol 
açtığı ekonomik kriz ile şiddetlendiğini ileri sürmüşlerdir. Onlara göre, bankacılık sektöründeki 
sorunlar para arzındaki sert düşüşler nedeniyle ortaya çıkmış ve para arzındaki azalma reel 
ekonomiyi olumsuz yönde etkilemiştir.  
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Dr. Şehnaz Bakır Yiğitbaş 

20 

Makroekonomik yapı ve bankacılık sektörü arasındaki ilişkiler günümüzde iktisatçılar 
arasında daha farklı bir perspektiften ele alınmaktadır. Özellikle bankaların konjonktür 
dalgalanmalarıyla birlikte kredi standartlarını değiştirip değiştirmedikleri ve eğer 
değiştiriyorlarsa bunun toplam dalgalanmalar üzerinde ekonomik olarak bir etki yaratıp 
yaratmadığı tartışılmaktadır. Bankaların, ekonomik faaliyetlerin arttığı veya azaldığı 
zamanlarda kredi verme standartlarını değiştirerek, konjonktürel dalgalanmaların gelişme ve 
gerileme evrelerine önemli katkıda bulundukları ampirik çalışmalarla desteklenmektedir (Bkz. 
Zarnowitz, 1985; Greenwald ve Stiglitz, 1993; Asea ve Blomberg, 1997, Lown ve Morgan, 
2006).  

 
 Bankaların, işletmelerin dış finansmanda kullandıkları en önemli kaynağı oluşturduğu 

(Mishkin, 2009, s. 171) düşünüldüğünde, ekonomik faaliyetlerin arttığı veya azaldığı 
zamanlarda kredi standartlarını değiştirmeleri, konjontürel dalgalanmaların gelişme ve 
gerileme evrelerini daha fazla keskinleştirebilecektir. Kashyap ve Stein (1995), bankaların 
kredi verme davranışının, fon sağlamak için bankalara bağımlı olan finans dışı işletmelerin 
yatırım harcamalarını etkileyeceğini belirtmektedirler. Bernanke ve Gertler (1989) ekonomik 
faaliyetlerin finanse edilmesinde kullanılan banka kredilerinin elde edilebilirliğinin 
zorlaşmasının, konjonktürel dalgalanmaların etkisini daha fazla artıracağını iddia 
etmektedirler. Walsh ve Wilcox (1995) banka kredi arzındaki şokların toplam üretimin 
belirlenmesinde önemli olduğunu ve bunun özellikle konjonktür dalgalanmaları boyunca 
önem kazandığını belirtmişlerdir. Nitekim ABD’de 2007 yılının ortalarında konut sektöründeki 
sorunlarla beliren ve 2008’in son çeyreğinde küresel düzeyde yayılan ve 2009’un ilk 
çeyreğinde dip yaparak, ikinci çeyrekten itibaren dip evresinden ayrılan küresel iktisadi kriz, 
1929 Dünya Buhranı’na benzer özellikler taşımaktadır. Krizin yayılma mekanizması, 
beklentilerin, kredi mekanizmasının ve talebin bozulmasına bağlı olarak, iflaslar, üretim ve 
istihdamda bozulmalar şeklinde kendini göstermiştir (Oktar ve Dalyancı, 2010, s. 15).  

 
Banka kredileri ve konjontür dalgalanmaları üzerine yapılan araştırmalarda ön plana 

çıkan ortak noktalardan biri, farklı konjontür evrelerinde bankaların risk profilindeki 
değişikliklere bağlı olarak kredi arzının etkilenmesi, diğeri ise işletmelerin ve hanehalkının net 
sermaye pozisyonlarındaki değişmelerden dolayı kredi talebinin etkilenmesidir. Banka 
kredilerindeki değişikliklerin gerçekte kredi talebindeki değişiklikten mi yoksa kredi arzındaki 
değişiklikten mi kaynaklandığını belirlemek zordur (Walsh ve Wilcox, 1995, s. 85). Bu 
tartışma üzerine odaklanan araştırmalar da yapılmıştır.  

 
Zarnowitz (1985), işletmelerin finansmanındaki devresel değişimlerin, özellikle 

konjonktürün düşüş ve zirve evrelerinde banka kredilerindeki değişimlere bağlı olduğu 
yönünde güçlü bir kanıt olduğunu ileri sürmektedir. Kliesen ve Tatom (1992), faiz ve krediler 
arasındaki ilişkileri ele aldıkları makroekonomik bir modelde, talep faktörlerinin arz 
faktörlerinden daha fazla ağır bastığı sonucuna ulaşmışlardır. Akhtar (1994), Burger ve Udell 
(1994) kredilerdeki bir azalmada hem arz hem talep faktörlerinin rolünü vurgulamaktadırlar. 
Lown ve Wenninger (1994) farklı dönemler için farklı ilişkiler gözlemlemişlerdir. ABD’de 
1990-1991 yılları arasında kredilerdeki azalmanın talepdeki düşüşten kaynaklandığı, halbuki 
1988-1989 yılları arasında ise arzın etkisinin daha fazla olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 
Ancak bu araştırmada yukarıda belirtilen bir ayrım üzerinde durulmayacaktır. Zira 
araştırmanın modelinde yer alan banka kredileri değişkeni, hem arz hem de talep unsurlarına 
bağlı olarak oluşan banka kredileri toplamını yansıtmaktadır.   

 
Bu araştırmanın amacı, banka kredileri ve konjontür dalgalanmaları arasındaki ilişkiyi 

Türkiye ekonomisi açısından ekonometrik olarak analiz etmektir. Türkiye’de bankalar, 
hanehalkının ve işletmelerin harcamalarını finanse etmede önemli kurumlar olarak yer 
almaktadır. Özel sektörün dış finansmanında banka kredilerinin payı yüzde 82 düzeyindedir 
(TCMB, 2012). Özellikle banka kredileri dışında fon sağlama imkanı olmayan işletmeler 
açısından düşünüldüğünde makroekonomik gelişmeler paralelinde bankaların kredi 
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politikalarındaki değişiklikler kredi taleplerini de önemli düzeyde etkileyebilmektedir. 
Dolayısıyla, ekonomik faaliyetlerin daraldığı bir evrede bankaların kredi politikalarını 
sıkılaştırmaları, ekonomideki daralmayı daha fazla artırabilecektir. Bu açıdan konjonktür 
dalgalanmaları ve banka kredileri arasındaki ilişkilerin test edilmesi önemlidir. Bu amaçla, 
Johansen ve Juselius (1990), Johansen (1995) eşbütünleşme analizi ve hata düzeltme 
modeli ile 1987-2013 yılları arası üç aylık veriler kullanılarak, banka kredileri ve konjontür 
dalgalanmaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Makalenin takip eden ikinci kısmında teorik ve 
ampirik literatür değerlendirilmektedir. Üçüncü kısım, ekonometrik analizde kullanılan veriler 
ve modeli içermektedir. Dördüncü kısımda ekonometrik analizden elde edilen bulgular 
değerlendirilmekte, beşinci kısımda ise sonuç yer almaktadır. 

 
2. Literatür 
 
Banka kredileri ve ekonomik faaliyetler arasındaki teorik ilişki, genellikle para politikası 

uygulamaları çerçevesinde ele alınmaktadır. Özellikle 1980’li yılların ikinci yarısından sonra,  
“kredi görüşü” olarak da adlandırılan, yeni bir parasal aktarım mekanizması olarak kredi 
kanalı yaklaşımı tartışılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşıma göre kredi kanalı “banka kredi 
kanalı” ve “bilanço kanalı” olmak üzere iki farklı koldan işlemektedir. “Banka kredi kanalı”, 
mevduat kurumları tarafından arz edilen krediler üzerinde para politikası uygulamalarının 
etkilerini ele almaktadır. “Bilanço kanalı” ise para politikası uygulamalarının kredi 
borçlanıcılarının net değer, nakit akışı ve likit varlıklar gibi değişkenleri içeren gelir ve 
bilançolarındaki potansiyel etkilere vurgu yapmaktadır (Bernanke ve Gertler, 1995, s.29). 
Bilanço kanalı teorisinde kredilerdeki dalgalanma arz faktörlerinden çok talep faktörleri ile 
açıklamaktadır. Buradaki temel düşünce, konjonktür dalgalanmalarına bağlı olarak 
işletmelerin ve hanehalkının net sermaye pozisyonlarındaki değişmenin kredi talebine 
yansımasıdır.  

 
Fazzari, Hubbard ve Petersen (1988), işletme bilançolarındaki bozulmanın banka 

kredisi almayı zorlaştırdığını ve yatırımları azalttığını ileri sürmektedirler. Nitekim Blanchard 
ve Fischer (1989) finansal piyasalar ve ekonomi arasındaki ilişkileri yansıtmada faiz 
oranlarının tek başına yeterli olmayacağını, yatırımların belirlenmesinde kredinin elde 
edilebilirliğinin ve işletme bilançolarının kalitesinin önemli olduğunu belirtmektedirler. 
Bernanke ve Gertler (1989), ekonominin genişleme aşamasında işletme bilançolarındaki 
iyileşme ile birlikte kredi alanlar için şartların kolaylaşacağını belirtmektedirler. Gilchrist, 
Bernanke ve Gertler (1994) banka kredilerine bağımlı olan işletmelerin, diğer bir ifadeyle 
banka kredileri dışında başka bir kaynaktan kredi sağlama olanağı olmayan işletmelerin, 
ekonomik şoklardan diğer işletmelere göre daha fazla etkilenebileceklerini ileri 
sürmektedirler.  

 
Ekonomik konjoktürün farklı evrelerinde bankaların risk profili değiştirmekte ve bu 

durum bankaların kredi verme istekliliğini etkilemektedir. Dolayısıyla işletme bilançolarının 
iyileşmesinde veya kötüleşmesinde makroekonomide oluşan şoklar etkili olabilmekte ve 
işletmelerin net değeri de bundan etkilemektedir. Bankaların risk profillerini etkileyen önemli 
bir unsur, ekonomideki daralma veya genişlemelerin işletmelerin ve hanehalkının net 
sermaye pozisyonlarını değiştirmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Kredi alıcılarının bilanço 
pozisyonlarındaki zayıflık, bankaların daha sıkı kredi standartları uygulamalarına yol açabilir 
(Brunner, Kamin, 1995, s. 1). İşletmelerin net değeri, kredi veren banka açısından çok 
önemlidir. Net değeri yüksek olan işletmeler daha fazla teminat gösterebilirler ve bu nedenle 
kredi almaları daha kolaydır. Net değerdeki azalma kredi riskini artırmaktadır. Bir işletmenin 
net değeri yüksek ise, banka kredi borcu ödenmese bile işletmenin varlıklarını satarak kredi 
alacağını tahsil edebilecektir. Bu bağlamda işletme bilançolarında bozulmaya yol açacak bir 
makro ekonomik şok, krediler için de risk primini artırmış olacaktır. Risk priminin artması 
bankaları daha az kredi vermeye sevk edebilecektir.  
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Brunner ve Kamin (1995) bilançolardaki bozulma nedeniyle banka kredi talebinin azalıp 
azalmadığı ya da finansal aracılık maliyetindeki artış nedeniyle bankaların kredi arzını 
daraltıp daraltmadıklarını araştırmak amacıyla kurdukları ekonometrik bir modelde şu 
sonuçlara ulaşmışlardır. Hanehalkı ve işletmelerin bilançolarındaki problemler, Japonya’daki 
1991-1993 yılları arasında yaşanan resesyonu kısmen açıklamaktadır. Ayrıca varlık 
fiyatlarındaki düşüş, kredilerdeki ve ekonomik faaliyetlerdeki azalmada önemli düzeyde etkili 
olmuştur. Banka kredilerindeki sınırlandırmaların resesyonun başlarında üretimi düşürdüğü 
yönünde bazı bulgular tespit edilmiştir. Gunther, Lown ve Robinson (1995) banka kredileri ve 
ekonomik faaliyet arasındaki ilişkileri Teksas ekonomisi için 1976-1990 dönemi için 
araştırmışlar ve kullandıkları VAR (vector autoregression) yöntemi ile reel sektörden finans 
sektörüne doğru güçlü etkilerin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Öte yandan, bankacılık 
sektöründeki sorunların ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği noktasında çok güçlü 
bir kanıt elde edememişlerdir. Bernanke, Gertler ve Gilchrist (1996) krediler üzerinde 
sınırlandırmalar olduğunda, negatif bir makroekonomik şokun etkilerinin daha fazla 
güçleneceğini göstermişlerdir. Şöyle ki, negatif bir şok işletmelerin bilançolarında bozulmaya 
neden olacağı için kredilerde bir azalma meydana gelecek ve banka kredisi almak 
zorlaşacaktır. Hem işletme bilançolarındaki bozulma hem de bankaların kredi arzındaki 
daralma işletmelerin harcama ve üretimlerini azaltmalarına yol açacaktır.    

 
Asea ve Blomberg (1997), ekonomi resesyonda iken kredi piyasalarında ters seçim 

sorununa yol açan asimetrik bilgi sorunlarının artacağı ve buna bağlı olarak bankaların 
kredilerden talep edeceği risk priminin yükseleceğini ifade etmektedirler. Risk priminin 
artması bankaların teminat taleplerindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Oysa 
konjonktürün genişleme safhasında risk primi azalır, kredi miktarı artar ve teminatlandırma 
olasılığı düşer. Dolayısıyla yüksek riskin olduğu bir ortamda, bankalar riskli müşterin kredi 
almalarını zorlaştıracak şekilde kredi standartlarını sıkılaştırırken, düşük risk ortamında kredi 
standartları gevşetilir ve daha riskli müşterilerin kredi alması kolaylaşır. Asea ve Blomberg 
(1997) 1977-1993 yılları arasında 580 banka tarafından verilen, yaklaşık iki milyon ticari ve 
yatırım kredilerinin sözleşme şartlarına dayalı panel veri setinden hareketle, bankaların kredi 
standartlarındaki değişmeler ile toplam işsizlikteki konjonktür dalgalanmaları arasındaki 
ilişkileri ampirik olarak analiz etmişlerdir. İşsizlik artığı zaman, bankaların krediler için talep 
ettiği risk priminin arttığı ve buna bağlı olarak kredilerin teminatlandırılma olasılığının 
yükseldiğini, konjonktürün genişleme safhasında ise tam tersine işsizliğin azaldığı, risk 
priminin azaldığı, kredi miktarının arttığı ve teminatlandırma olasılığının azaldığı bulgusuna 
ulaşmışlardır. 

 
Bikker (2004) 26 OECD ülkesine ait 1979-1999 yılları arası panel verilerini kullanarak 

yaptıkları araştırmada, kredilerin, reel gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon, reel para arzı, 
işsizlik gibi konjonktür değişkenleri ile ölçülen taleple güçlü bir şekilde bağlı olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Lown ve Morgan (2006) banka kredi standartları ile ticari banka kredileri ve reel 
üretim arasındaki ilişkileri VAR modeli ile inceledikleri araştırmalarında kredi standartlarındaki 
dalgalanmaların, kredilerin ve reel üretimin öngörülmesinde çok büyük öneme sahip olduğu 
bulgusuna ulaşmışlardır. Kredi standartları olarak teminat, kredi limitleri gibi kredi 
sözleşmelerindeki fiyat dışı şartları temsil eden değişkenler ile ticari krediler, reel GSYH, mal 
fiyatları ve federal faiz oranları değişkenini kullandıkları ve değişik dönemler için 
hesapladıkları VAR analizinde kredi standartlarının gelecekteki krediler hakkında faiz 
oranlarından daha fazla bilgi verebileceğini, dolayısıyla kredi standartlarındaki bir 
sıkılaşmanın daha düşük seviyede bir kredi düzeyi ve daha düşük oranda üretim 
yaratacağının beklenebileceğini ifade etmektedirler.       

 
Akinboade ve Makina (2010) Güney Afrika ekonomisinde, konjonktür dalgalanmaları ve 

banka kredileri arasındaki ilişkileri analiz etmek amacıyla 1980:01-2005:01 dönemi verilerini 
kullanarak yapısal VAR modelini ve daha sonra değişkenler arasında kısa dönemli ilişkileri 
incelemek için hata düzeltme modelini kullanmışlardır. Toplam banka kredilerinin fonksiyonu 
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olarak, faiz marjı, reel para arzı (M3), tüketici fiyat endeksi, hisse senetleri endeksi gibi 
makroekonomik değişkenler ile sermaye ve rezervler, mevduat dışı fonlar gibi bankacılık 
sektörüne ait değişkenler ele alınmıştır. Bu değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki 
bulunmuş, ancak kısa dönemde hisse senetleri ve tüketici fiyat endeksi dışında diğer 
değişkenlerin kredinin elde edilebilirliği üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. 
Makroekonomik ortam bankaların kredi politikalarını önemli düzeyde etkilemektedir.  

 
Gilchrist ve Zakrajsek (2011) ABD ekonomisinde kredi arz koşulları ve banka kredileri 

arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında, 1952:01-2010:04 dönem verilerini kullanarak 
VAR analizi yapmışlardır. Araştırmada kullandıkları değişkenler şunlardır: işsizlik oranı, 
sanayi üretim endeksi, enflasyon, bono primi, tüketici kredileri, işletme kredileri, on yıllık 
nominal hazine geliri, nominal federal faiz oranı. Finansal piyasalarındaki bozulmalar bono 
primindeki artışlarla ölçülmüştür. Elde edilen bulgu, finans piyasalarındaki sorunlara 
bankaların ilk tepkisinin, kredi başvurularının reddedilmesi ile bilançolarında kredi miktarını 
azaltmalarıdır. İşletme kredilerindeki azalma konjonktür dalgalanmalarının temel bir özelliği 
olarak belirli bir gecikmeyle ortaya çıkmaktadır.   

 
EBF (2011) ABD. ve AB ülkelerinde kredi dalgalanmaları ile reel büyüme 

dalgalanmaları arasındaki ilişkileri 1980-2014 dönemi için analiz etmiştir. Analizin ilk 
aşamasında kredi büyümesi ile reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi arasındaki ortak hareket 
değişkenler arasındaki basit bir korelasyon ile ölçülmüştür. VAR analizine dayalı nedensellik 
testleri yapılmıştır. Birçok ülkede reel gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesinin banka kredilerinde 
büyümeye yol açtığı tespit edilmiştir. Bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, İspanya, 
Yunanistan, Finlandiya ve ABD. bulunmaktadır. Yapılan nedensellik testlerinde kredilerden 
ekonomik faaliyetlere doğru tek bir nedensellik bulunamamıştır. Ayrıca, Almanya, Fransa ve 
ABD. dışındaki ülkeler haricinde, kredi dalgalanmalarının reel gayrisafi yurtiçi hasıla 
dalgalanmasına göre daha büyük genişlikte olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan tüm 
ülkelerde kredinin volatilitesinin ekonomik faaliyetlerden daha büyük olduğu görülmüştür. 

 
Giannone, Lenza ve Reichlin (2012) euro bölgesinde konjonktür dalgalanmaları 

boyunca mevduatlar, krediler ve faiz oranlarının konjontür özelliklerini analiz etmişlerdir. 
1992-2010 dönemi verilerini kullanarak yaptıkları VAR analizinde finansal kriz süresince reel 
ekonomi ve finansal aracılar arasında dinamik bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Kriz süresince kısa dönem faiz oranları, kısa vadeli krediler ve kısa vadeli mevduatların 
konjonktür davranışının istikrarlı olduğu, ancak uzun vadeli krediler, uzun vadeli mevduatlar 
ve uzun dönem faiz  oranlarının olağandışı bir dinamik sergilediklerini belirtmişlerdir. 

 
Gambetti ve Musso (2012) kredi arz şoklarının konjonktürel dalgalanmaların ortaya 

çıkmasında oynadığı rolü, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD ekonomileri açısından 1980-2010 
dönemi için VAR yöntemi kullanarak araştırmışlardır. Modelde kullanılan değişkenler, reel 
üretim, tüketici fiyat endeksi, özel sektöre verilen krediler, kredi faiz oranı ve kısa dönem faiz 
oranlarıdır. Elde edilen bulgular, her üç ekonomide de kredi arz şoklarının ekonomik 
faaliyetler ve kredi piyasası değişkenleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu, kredi arz 
şoklarının kısa dönemli etkilerinin ABD’de daha güçlü olduğu, ancak kısa dönemli etkilerin 
son birkaç yılda her üç ekonomide arttığı yönündedir. Diğer taraftan, kredi arz şoklarının 
ekonomik faaliyetlerin yavaşladığı süreçte daha da önem kazandığı belirtilmektedir. 2008-
2009 kriz döneminde ABD ve Euro bölgesinde yıllık reel büyümedeki düşüşün yarısının, 
İngiltere’de ise dörtte üçünin kredi arz şoklarından kaynaklandığı ileri sürülmektedir.     

 
Mimir (2013) ABD bankacılık sektöründe, banka kredileri, mevduatlar, net değer gibi 

finansal değişkenlerin konjonktür özelliklerini 1987-2010 dönemi için incelemişlerdir. Teorik 
modellerinde ulaştıkları temel bulgulardan biri, finansal şokların sadece finansal değişkenleri 
değil aynı zamanda makro büyüklükleri etkilemesidir. Bankaların net değerlerinde meydana 
gelen şoklar, bankaların borç verme yeterliliğini etkilemektedir. Bu çalışmada ulaşılan diğer 
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önemli sonuçlardan biri de banka kredilerinin konjonktür yönlü bir değişken olduğu ve 
finansal değişkenlerin bir çeyrekten üç çeyrek döneme kadar üretim dalgalanmalarına yol 
açmasıdır. 

 
Lavender ve Siklos (2014), ABD ve Kanada’da kredi standartları, kredi ve üretimdeki 

değişmeler arasındaki ilişkiyi, her iki ülke için de 1999-2011 çeyrek dönem verilerini 
kullanarak VAR yöntemi ile araştırmışlardır. Çalışmalarında, ABD’deki makroekonomik ve 
finansal koşulların Kanada’yı etkileyip etkilemediği incelenmektedir. ABD ekonomisinde, 
resesyon dönemlerinde kredi standartlarındaki bir şokun reel üretim üzerindeki etkisinin 
negatif olduğu, tersine Kanada da aynı tepkinin kaybolduğu görülmüştür. Diğer taraftan, 
Kanada’da para politikasının kredi ve kredi standartlarını etkilemede ABD’den daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 
Türkiye’de banka kredilerinin konjonktür özelliklerini belirlemeye yönelik mevcut bir 

çalışmaya rastlanmamaktadır. Türkiye ekonomisi üzerine banka kredileri ile ekonomik 
büyüme üzerine yapılan çalışmalar (Bkz., Soytaş ve Küçükkaya (2011), Demirhan, Aydemir 
ve İnkaya (2011)) konuyu genellikle finansal gelişmişlik açısından ele almaktadırlar. Bu 
çalışmada banka kredileri ile reel ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiler incelenirken banka 
kredileri konjonktür dalgalanmalarıyla ilişkilendirilmektedir.  Bu amaçla takip eden bölümde, 
Türkiye’de 1987-2013 dönemi alt dönemlere ayrılarak banka kredileri değişkeninin konjontür 
yönlü bir değişken olup olmadığı belirlenmektedir.  

 
3. Türkiye’de Banka Kredileri ve Ekonomik Faaliyetlerin Konjonktürel Analizi 
 
Konjonktür kavramıyla ilgili en yaygın kullanılan tanım, Burns ve Mitchell tarafından 

yapılan tanımdır. Burns ve Mitchell (1946)’e göre konjonktür, toplam ekonomik faaliyetlerde 
meydana gelen dalgalanmadır. Bu dalgalanmalar periyodik olmayıp, birçok ekonomik 
faaliyetin aynı anda ya da farklı zamanlarda genişlemesi ve daralması evrelerinden 
oluşmaktadır. Konjonktür devresindeki tüm zaman serileri aynı zamanda ve aynı oranda 
dalgalanmazlar. Her serinin kendine özgü bir hareketi vardır (Unay, 2001, s.13). Değişkenler, 
konjonktür devresinde gösterdikleri davranışlara göre konjonktür yönlü, konjonktür karşıtı ve 
ilişkisiz değişkenler olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bu özelliklerin belirlenmesinde referans 
alınan değişken reel gayri safi milli hasıladır (Bkz. Özer ve Taban, 2006, s. 12). Reel GSMH 
ile pozitif ilişkili olan, ekonominin genişleme dönemlerinde genişleme, daralma dönemlerinde 
daralma sergileyen değişkenler konjonktür yönlü değişkenlerdir. Reel GSMH ile negatif ilişkili 
olan değişkenler de konjonktür karşıtı değişkenlerdir. Reel GSMH ile ilişkisiz olan değişkenler 
ise ilişkisiz değişkenlerdir. 

 
Finansal dalgalanmaları ve reel dalgalanmaları yakalamak için kredilerin büyüme oranı, 

gayri safi yurtiçi büyüme oranı gibi değişkenler kullanılmaktadır (Egert ve Sutherland, 2012, 
s. 11). Türkiye’de, banka kredilerinin konjonktür yönlü bir değişken olup olmadığının tespiti 
amacıyla, çalışmanın dönemini kapsayan 1987-2013 dönemde, reel gayri safi yurtiçi hasıla 
değişkeni ve reel banka kredileri değişkenleri kullanılarak bir inceleme yapılmaktadır. Reel 
gayri safi yurtiçi hasıla 1987 yılı fiyatlarına göre alınırken, krediler de TÜFE (1987=100)’ne 
göre reel hale dönüştürülmüştür. Her iki değişkenin de incelenen dönemler itibariyle büyüme 
oranları hesaplanmıştır. Çalışmada 1987-2013 dönemi için beş farklı alt dönem belirlenmiştir. 
Bunlar, 1987:01-1994:1, 1994:02-1997:04, 1998:01-2001:04, 2002:01-2006:04, 2007:01-
2013:3 dönemleridir.        

 
1987-2013 döneminde RGSYH’nın çeyrekler itibariyle yıllık büyüme ortalama değeri 

yaklaşık yüzde 2,73, RKREDİ’nin ise 2,35’dir (Tablo 1). Alt dönemlere bakıldığında, 1987:01-
1994:01 döneminde RGSYH’nın çeyrek yıllık ortalama değeri yüzde 4,09, RKREDİ’nin ise 
yüzde 3.17’dir. 1994:02-1997:04 döneminde RGSYH’nın çeyrek yıllık ortalama değeri 
yaklaşık yüzde 4,50, RKREDİ’nin ortalaması ise yüzde 3,17’dir. Her iki dönemde de 
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RGSYH’nın ve RKREDİ’nin büyüme hızları birbirine yakındır. 1998:01-2001:04 ulusal kriz 
döneminde RGSYH’nin dönem ortalamasının yüzde 1,02 seviyelerine düştüğü, RKREDİ’nin 
ise yüzde-1,91 olarak negatif düzeyde gerçekleştiği görülmektedir. 2000 ve 2001 finansal 
krizinin etkileri her iki değişken üzerinde  görülmektedir. Bu krizden sonra ekonomide istikrarlı 
bir dönemin başladığı süreçte RGSYH’nin dönem ortalamasının yüzde 2,60 iken, 
RKREDİ’nin ise yüzde 8,43 gibi tüm dönem ortalamalarının üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. 
2007-2008 küresel kriz döneminde ise RGSYH’nın çeyrek yıllık ortalaması 1,45’dir. Bu oran 
2000 ve 2001 krizinin yaşandığı dönemden sonra gerçekleşen en düşük ortalamadır. Küresel 
kriz döneminde, RKREDİ’nin ortalamasında da düşüş olmuş ve ortalama yüzde 4,23 olarak 
gerçekleşmiştir. Ayrıca kriz dönemlerine bakıldığında, 2000-2001 kriz dönemlerinde 
RGSYH’nın standart sapması 16,03 ve uluslararası kriz döneminde ise 9,26’dır. Bu durum 
2000-2001 krizinin 2007 uluslararası krize göre büyüme oranlarında daha büyük bir 
istikrarsızlığa yol açtığı şeklinde yorumlanabilir. Banka kredilerinin standart sapmasının 
uluslararası kriz döneminde, ulusal krizlere göre düşük olması ise Türkiye’de banka 
kredilerinin ulusal krizlerden daha fazla etkilendiği anlamına gelmektedir. Ayrıca 2000-2001 
krizinden sonra bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılma süreci büyük ölçüde Türkiye’de 
bankaların küresel krizden daha az etkilenmelerini sağlamıştır.  

 
Tablo 1: Reel GSYH Büyüme Oranı (RGSYH) ve Reel Banka Kredileri Büyüme Oranını 
(RKREDİ) Kapsayan Tanımlayıcı İstatistikler 

 

1987:01-2013:03 RGSYH RKREDİ 1987:01-1994:01 RGSYH RKREDİ 1994:02-1997:04 RGSYH RKREDİ 

Ortalama  2.734621  2.353329 Ortalama  4.099060  3.176825 Ortalama  4.503452  3.176825 

Medyan  2.331010  3.237507 Medyan -2.192596  4.239312 Medyan  1.467724  4.239312 

Maksimum  47.64366  20.02420 Maksimum  47.64366  16.86399 Maksimum  38.52554  16.86399 

Minimum -23.56468 -24.09643 Minimum -23.56468 -24.09643 Minimum -16.60961 -24.09643 

Std. Sapma  17.68940  6.967239 Std. Sapma  25.55171  9.693737 Std. Sapma  20.91909  9.693737 

Çarpıklık  0.530699 -0.869235 Çarpıklık  0.413997 -1.337099 Çarpıklık  0.270310 -1.337099 

Basıklık  2.473067  5.105246 Basıklık  1.610154  5.392599 Basıklık  1.432077  5.392599 

Jarque-Bera  6.201995  32.92334 Jarque-Bera  3.053454  8.047418 Jarque-Bera  1.719159  8.047418 

Olasılık  0.045004  0.000000 Olasılık  0.217246  0.017887 Olasılık  0.423340  0.017887 

1998:01-2001:04 RGSYH RKREDİ 2002:01-2006:04 RGSYH RKREDİ 2007:01-2013:03 RGSYH RKREDİ 

Ortalama 1,020088 -1,911275 Ortalama 2,608997 8,437987 Ortalama 1,44604 4,234417 

Medyan -1,52671 -0,765391 Medyan 0,232916 7,882091 Medyan 3,194296 4,426821 

Maksimum 23,42642 6,949795 Maksimum 21,65655 21,89217 Maksimum 17,04469 10,63756 

Minimum -20,2691 -16,63003 Minimum -11,82553 -6,98707 Minimum -14,01542 -5,005846 

Std. Sapma 16,03153 6,3583 Std. Sapma 11,9847 6,981105 Std. Sapma 9,26192 3,520592 

Çarpıklık 0,1401 0,761285 Çarpıklık 0,239469 -0,09078 Çarpıklık -0,058565 -0,554165 

Basıklık 1,399653 3,200899 Basıklık 1,408518 2,960325 Basıklık 1,559287 3,358375 

Jarque-Bera 1,759749 1,572385 Jarque-Bera 6,905493 0,086344 Jarque-Bera 2,350544 1,526431 

Olasılık 0,414835 0,455576 Olasılık 0,031659 0.957747 Olasılık 0.308735 0,466165 

 
Özet olarak, Türkiye’de reel gayrisafi yurtiçi hasıla ve reel banka kredilerinin incelenen 

dönem açısından birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Türkiye’de banka kredileri konjonktür 
yönlü bir değişken özelliğine sahiptir. 
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4. Veriler  
 
Bu araştırmada banka kredileri ile konjontür dalgalanmaları arasındaki ilişki 

ekonometrik olarak analiz edilmektedir. Konjonktür değişkenlerini temsil eden 
makroekonomik değişkenler olarak reel GSYH, enflasyon ve reel para arzı değişkenleri 
belirlenmiştir. Bu değişkenler literatürde Bikker ve Hu (2002); Lown ve Morgan (2006); 
Akinboade ve Makine (2010) yaygın olarak kullanılmaktadır. Kredi piyasaları için üç değişken 
seçilmiştir. Bunlardan biri, bankacılık sektörünün verdiği toplam reel kredi hacmi, diğeri ise 
ekonomik konjonktürden etkileneceği düşünülen, kredi riskini yansıtan reel tasfiye edilen 
alacaklar ve reel özel karşılıklardır. Değişkenler reel ve logaritmik değerleriyle analize 
katılmıştır. Bu çerçevede bankacılık sektörüne ait toplam reel kredi hacmi, reel GSYH, 
enflasyon oranı, reel para arzı ve reel tasfiye edilen alacaklar ve reel özel karşılık kaleminin 
bir fonksiyonu olarak ele alınmaktadır. Mevsimsellik özelliği gözlemlenen seriler Census X12 
yöntemi ile mevsimsel dalgalanmalardan arındırılmıştır. Veriler 1987:1-2013:3 dönemine ait 
çeyrek dönem verileri olup, TCMB elektronik veri dağıtım sisteminden elde edilmiştir. 
Değişkenlere ait açıklamalar ve tanımlayıcı istatistikler (Tablo 2) aşağıda yer almaktadır: 

 
(a) Reel kredi hacmi (Kredi): Bankacılık sektörüne ait toplam reel kredi miktarını 

göstermektedir. Değişkene ait zaman serisi verileri Mevduat, Kalkınma, Yatırım Bankaları ile 
Katılım Bankaları’nın toplulaştırılmış bilançosunda yer alan krediler kısmından elde edilmiştir. 
TÜFE (1987=100) esas alınarak reel hale getirilmiştir.    

 
(b) Reel GSYH (GSYH): Harcamalar cinsinden gayri safi yurtiçi hasıla toplamını 

göstermektedir. 1987 sabit yıl fiyatına göre hesaplanan 1923:4-2007:3 dönemini kapsayan 
seri ile 1998 sabit fiyatlarıyla hesaplanan 1998:1-2013:3 serisi olmak üzere iki seriden 
yararlanılmıştır. 1998:1-2013:3 serisi 1987 sabit yılına göre hesaplanarak her iki seri de 
birleştirilmiştir. Reel GSYH ekonomik faaliyetlerin doğrudan ölçümünde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bikker ve Hu (2004) bu değişkeni bankacılık hizmetlerine olan talebin en 
önemli göstergesi olarak ele almaktadırlar.  

 
(c) Reel para arzı (M2): Para arzı olarak M2 parasal toplamı seçilmiştir. M2 para 

miktarı, ekonomide harcama eğilimini ölçmede en yaygın kullanılan değişkenlerden biridir.  
EVDS’de para arzı/parasal göstergeler kısmında 1985:04-2012:02 ve 2005:04-2013:03 
olmak üzere iki farklı seri, ilk seriye göre yeniden düzenlenmiş ve TÜFE (1987=100) ile reel 
hale dönüştürülmüştür.  

 
(d) Enflasyon (ENF): Enflasyon oranları TÜFE endeksine göre hesaplanmıştır. 

Enflasyon oranları hesaplanmadan önce, 1987=100 endeksine göre hesaplanan 1987:01-
2004:04 dönem serisi ile 2003=100 endeksine göre hesaplanan 2003:01-2013:03 dönem 
serisi TÜFE (1987=100) esas alınarak birleştirilmiştir. Enflasyon oranları TÜFE’nin logaritmik 
farkına göre hesaplanmıştır. Enflasyon değişkeni, bankaların net varlıklarının reel değeri, 
birey ve işletmelerin harcamaları, nominal faiz oranları, reel para arzı gibi bir çok dolaylı 
yollardan banka kredilerini etkilediği için seçilmiştir. 

 
e) Reel tasfiye edilen krediler (TSF): Bu değişkene ait seri, Mevduat, Kalkınma, Yatırım 

Bankaları ile Katılım Bankaları’nın toplulaştırılmış bilançosunda yer alan “Tasfiye Olunacak 
Alacaklar (net)” varlık kaleminden elde edilmiştir. Seri, TÜFE (1987=100)’ne göre reel hale 
dönüştürülmüştür. İşsizlik oranının arttığı, üretimin düştüğü, dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin 
daraldığı dönemlerde, geri ödenmeyen banka kredileri düzeyinin etkilenebileceği 
düşünülerek bu değişken seçilmiştir.  

 
(f) Reel özel karşılıklar (Karşılık): Geri ödenme olasılığı düşük krediler için ayrılan 

karşılıkları temsil eden bu değişken, Mevduat, Kalkınma, Yatırım Bankaları ile Katılım 
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Bankaları’nın toplulaştırılmış bilançosunda varlıklar kalemi olarak yer alan (-) Krediler Özel 
Karşılıkları kısmından alınmış ve TÜFE (1987=100)’ne göre reelleştirilmiştir.   

   
(g) Kriz değişkenleri (DF1994, DF2001, DF2008): Reel GSYH, reel banka kredileri, reel 

para arzı gibi seriler incelendiğinde, kriz dönemlerinde 1994, 2000-2001 krizleri ile 2007-
2008 küresel krizinde kırılmalar olduğu gözlenmiş, krizlerin banka kredileri üzerindeki etkisini 
kontrol etmek amacıyla kukla değişkenler kullanılmıştır.   

 
Tablo 2: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Değişkenler Ortalama Standart Hata Maksimum Minimum 

KREDI 5,47 0,689 7,098 4,735 

GSYH 10,301 0,303 10,832 9,773 

ENF 10,49 2,988 13,584 4,489 

M2 5,534 0,794 6,991 4,505 

TSF 1,366 0,642 2,693 0,451 

KARSILIK 2,101 0,949 3,399 0,627 

ΔKREDI 0,021 0,071 0,182 -0,275 

ΔGSYH 0,009 0,027 0,075 -0,105 

ΔENF 0,085 0,068 0,339 -0,068 

ΔM2 0,019 0,082 0,023 -0,301 

ΔTSF -0,001 0,184 0,846 -0,728 

ΔKARSILIK 0,024 0,192 1,034 -0,471 

 
Tablo 2’de değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerini sunmaktadır. İncelenen dönemde 

toplam reel banka kredileri ortalamada yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşirken, reel gayrisafi 
yurtiçi yüzde 0,9 seviyesindedir. Enflasyon oranı yüzde 8,5, para arzı yüzde 1,9, tasfiye 
edilen krediler –yüzde 0,01 ve krediler için ayrılan özel karşılık kalemi yüzde 2,4 
seviyelerinde seyretmiştir.   

 
5.   Ampirik Bulgular  
 
5.1. Birim Kök Testi 
 
Eşbütünleşme testinin ilk koşulu, değişkenlerin durağan olmamalarıdır. Modelde 

kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadıkları ve durağan iseler hangi düzeyde durağan 
oldukları, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ile sınanmıştır. ADF birim kök test 
sonuçları Tablo 3’de yer almaktadır. ADF test istatistikleri hem sabit içeren model ile hem de 
sabit ve trend içeren bir model ile hesaplanmıştır. ADF testinde bağımlı değişkenin 
otokorelasyona yol açmayacak optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesinde Schwarz Bilgi 
Kriteri (SC) kullanılmıştır. Elde edilen test sonuçları (Tablo 3), araştırma kapsamındaki 
değişkenlerin birim kök içerdiğini ve serilerin birinci farkları alındığında durağan olduklarını 
göstermektedir.   
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Tablo 3. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler                         Düzey I(0)                                                    Birinci Fark  I(1)                                            

                              Sabit            Sabit ve Trendli                          Sabit            Sabit ve Trendli 

 

KREDI                   1,18(1)                -1,24(1)                           -7,52(0)*               -7,93(0)*   

GSYH                   -0,45(0)                -3,11(0)                         -10,42(0)*             -10,38(0)* 

ENF                      -1,10(3)                -2,24(3)                         -13,61(2)*             -13,52(2)*           

M2                         0,76(0)                -1,97(0)                           -9,29(0)*               -9,49(0)* 
TSF                      -2,24(1)                -2,45(1)                           -7,15(0)*               -7,18(0)*                  
KARŞILIK            -1,24(0)                 -1,92(0)                           -4,31(3)*               -4,28(3)* 
 

* yüzde 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  ADF testinde *yüzde 1 anlamlılık düzeyi için kritik 
değerler; sabit terimli model için -3,49, sabit ve trendli model için -4,05’dir.  

 
5.2. Eşbütünleşme Testi 
 
Seriler birinci farklarında durağan oldukları için, reel krediler, reel GSYH, enflasyon, 

reel para arzı, reel tasfiye olunacak alacaklar ve reel özel karşılık değişkenleri arasındaki 
uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesinde Johansen eşbütünleşme analizi kullanılmıştır. Bu 
analiz, serilerin seviyelerinde durağan olmayıp, aynı dereceden bütünleşik olmalarını 
gerektiren bir analizdir. Ancak eşbütünleşme testi uygulamasından önce VAR modelinin 
gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü eşbütünleşme testi gecikme 
uzunluklarına duyarlıdır (Maddala ve Kim, 1998). VAR modelinin gecikme uzunluğunun 
belirlenmesinde Likelihood Ratio (LR), Akaike Information Criteria (AIC), Schwartz Criteria 
(SC), Final Prediction Error (FPE), Hana-Quin Information Criterion (HQ) gibi kriterler 
kullanılmakta, seçilen gecikme uzunluğunda VAR modelinde otokorelasyon ve değişen 
varyans sorununun olmaması önem kazanmaktadır. Bu sorunların giderildiği gecikme 
uzunluğu Olabilirlik Oran (LR) kriterine göre altı (k=6) olarak belirlenmiştir.  

 
Johansen eşbütünleşme testinde eşbütünleşme vektör sayısı belirlenirken, diğer bir 

ifadeyle uzun dönemli bir denge ilişkisinin olup olmadığı belirlenirken, iki olabilirlik oranı (LR) 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri iz (trace) istatistiği, diğeri ise maksimum özdeğer (eigen 
value) istatistiğidir. Test işlemi “eşbütünleşme vektörü yoktur” (r=0) hipotezinin testi ile başlar. 
Bu hipotez reddedilmemişse, eşbütünleşik vektörlerin varlığına ait bir kanıt bulunamadığı için 

test işlemi durur. Hipotez rededildiğinde ise ,...2,1  rr hipotezlerinin testi ile işlem devam 

ettirilir. Tablo 4’de görüldüğü üzere, yüzde5 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme vektörü 
yoktur (r=0) hipotezi iz istatistiği tarafından reddedilmekte, fakat dört bütünleşme vektörü 
vardır hipotezi (r=4) reddedilememektedir. Bu sonuç modelin değişkenleri arasında uzun 
dönem denge ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Modelin eşbütünleşmeye sahip olması 
kökünün birden küçük olduğunu ifade etmektedir. Bu ise modelin istikrarlı olduğunu 
göstermektedir. 

 
Tablo 4. Johansen Eşbütünleşme Rank Testi Sonuçları 

Sıfır Hipotezi                          Eigen Değeri                       Trace İstatistiği                      yüzde5 Kritik 
değer     

H0: r = 0                                      0,573                                   271,855*                                 197,370           
H0: r ≤ 1                                      0,399                                   186,701*                                 159,529 
H0: r ≤ 2                                      0,345                                   135,626*                                 125,615 
H0: r ≤ 3                                      0,222                                    93,163                                    95,753 
H0: r ≤ 4                                      0,026                                     63,013                                    69,818        
H0: r ≤ 5                                      0,214                                     38,824                                    47,856 

* yüzde 5 anlamlılık düzeyinde hipotezin reddedildiğini göstermektedir.  
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Değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisini gösteren eşbütünleşme denklemi 
aşağıdaki gibidir: 

 

)2008(23.0)2001(19.0)1994(76.249.034.0237.134.035.12 DFDFDFKARSILIKTSFMENFGSYHKREDI   (1)      
                 (1.829)                  (0.168)               (0.298)              (0.097)                   (0.177)                         (0.092)                       (0.052)                   (0.062)           

                

 
Reel GSYH ve reel para arzının reel krediler üzerindeki etkisinin pozitif, enflasyon, 

reel tasfiye olunacak krediler, reel özel karşılıkların ve kriz değişkenlerinin etkisinin negatif 
olması beklenmektedir. Yukarıda verilen denklem (1)’e göre, reel GSYH, reel özel 
karşılıkların, DF(1994) ile DF(2008) kriz değişkenlerinin reel krediler üzerindeki etkisi 
istatistiki olarak anlamlı ve pozitif, enflasyon, reel para arzı ve reel tasfiye olunacak 
alacakların reel krediler üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı ve negatiftir. Reel GSYH’nın 
reel krediler üzerindeki etkisinin beklenildiği gibi pozitif çıkması, ekonomideki toplam 
harcama düzeyinin banka kredileri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Reel özel 
karşılıkların katsayısı beklenildiği gibi negatif değildir. Ancak reel tasfiye olunacak alacaklar 
değişkeninin katsayısının negatif olması kredi riskinin reel banka kredi miktarını etkilediğini 
göstermektedir. Benzer şekilde enflasyonun reel krediler üzerinde etkisinin negatif yönlü 
olması enflasyon artışlarının reel krediler üzerinde azaltıcı bir etki yarattığına işaret 
etmektedir. Para arzı katsayısı ise anlamlı olmasına rağmen reel krediler üzerindeki etkisi 
pozitif değildir. Kriz değişkenlerinden sadece DF(2001) değişkeninin banka kredileri 
üzerindeki etkisinin beklenildiği negatif yönlü olması, bankaların 2001 kriz döneminde daha 
tutucu bir kredi politikası geliştirdiklerini ve bu krizin reel banka kredileri üzerinde azaltıcı bir 
etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 

 
5.3. Hata Düzeltme Modeli 
 
Johansen eşbütünleşme testi ile reel krediler ile reel GSYH, enflasyon, reel para arzı, 

reel tasfiye olunacak alacaklar ve reel özel karşılıklar arasında uzun dönem denge ilişkisinin 
varlığı saptandığı için, değişkenler arasında kısa dönem nedensellik ilişkisine bakılabilir. 
Eşbütünleşik seriler arasında nedenselliğin yönünün saptanmasında hata düzeltme modeli 
kullanılmaktadır (Engle ve Granger, 1987). Eşbütünleşme testinde olduğu gibi hata düzeltme 
modelinde de gecikme sayısının belirlenmesi önemlidir. Model için uygun gecikme sayısı 
AIC, SC, HQ ve FPE kriterleri çerçevesinde 5k  olarak belirlenmiştir. Hesaplanan model 

üzerinde yapılan tanımlayıcı testler, seriler arasında otokorelasyon, değişen varyans 
sorununun olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla gecikme sayısı  5k  olduğunda standart 

varsayımlar sağlanmaktadır. Modele ait istatistiki testlere göre, modelin açıklayıcılık gücünü 
gösteren düzeltilmiş R2 değeri 0.73 olarak tespit edilmiştir. Modelin bir bütün olarak anlamlı 
olduğunu gösteren F-istatistiği değeri yüzde 1 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Modelde otokorelasyon ve değişen varyans sorunu yoktur.    

  
Modelde hata düzeltme terimi negatif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Hata düzeltme 

terimi katsayısının negatif olması, uzun dönem dengesi için bağımlı değişkenin kısa dönem 
uyarlama hızını sağladığını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, gecikmeli hata terimi, reel 
kredilerin gerçek değerleri ile uzun dönem değeri arasındaki sapmanın her çeyrek dönemde 
yüzde 14 kadarının ortadan kalktığını ve reel krediler değişkeninin modelde yer alan diğer 
değişkenlerindeki değişmelere göre düzeltildiğini göstermektedir.  

 
Tahmin edilen hata düzeltme modelinde (Tablo 5), gecikmeli değişkenlerin katsayıları 

bağımlı değişkenin kısa dönem dinamiklerini göstermektedir. Banka kredilerinin, banka 
kredilerinin gecikmeli değerleriyle negatif, para arzı ile pozitif, geri ödenmeyen kredi 
miktarları ve krizlerle negatif bir ilişkisi bulunmaktadır. Reel banka kredileri para arzının 
gecikmeli değerlerinden önemli düzeyde etkilenmektedir. Geri ödenmeyen kredi miktarının 
reel banka kredileri üzerinde belirli düzeyde etkisi bulunmaktadır. Benzer şekilde 1994, 2001 
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ve 2008 krizlerinin reel banka kredileri üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Özetle, banka 
kredilerinin, para arzı, geri ödenmeyen kredi miktarları ve krizlerle kısa dönem ilişkisi 
bulunmaktadır. Oysa, reel gayri safi yurtiçi hasıla, enflasyon, reel krediler özel karşılıklarının 
reel banka kredileri üzerinde kısa dönem etkisi bulunamamıştır. 

 

Tablo 5: Hata Düzeltme Modeli 
Değişken Katsayı Standart Hata t değeri Olasılık 

ΔKREDI(-1)                      -0.801453 0.147805 -5.422364 0.0000* 

ΔKREDI(-2) -0.909601 0.176460 -5.154727 0.0000* 

ΔKREDI(-3) -0.669828 0.203875 -3.285485 0.0018* 

ΔKREDI(-4) -0.424600 0.176203 -2.409719 0.0195** 

ΔM2(-1)  0.359745 0.119381  3.013435 0.0040* 

ΔM2(-2)  0.436663 0.117995  3.700674 0.0005* 

ΔM2(-3)  0.242865 0.119065  2.039761 0.0464** 

ΔM2(-4)  0.261738 0.108525  2.411765 0.0194** 

ΔTSF(-2) -0.092545 0.036564 -2.531006 0.0144** 

ΔTSF(-3) -0.084321 0.034506 -2.443647 0.0179** 

ΔTSF(-4) -0.069627 0.036846 -1.889655 0.0643*** 

ΔTSF(-5) -0.074198 0.043562 -1.703271 0.0944*** 

ΔDF(1994) -0.029248 0.048932 -5.977353 0.0000* 

ΔDF(2001) -0.018637 0.060548 -3.078159 0.0033* 

ΔDF(2008) -0.018631 0.050422 -3.694998 0.0005* 

ECM katsayısı                    -0.141208                    0.076719                       -1.840594                        0.0713*** 

Fist.= 6,895(0,00)  LMist= 0,793(0,45) 
 2 4133,42(0,52) 

Seriler arasında otokorelasyon testinde Lagrange Çarpanı (LM) istatistiği kullanılmıştır. Değişen 
varyans için kullanılan değer Ki-kare değeridir.  

     

6. Sonuç 
 
Bu araştırmada, Türkiye’de 1987:1 ve 2013:3 dönemi bankacılık sektörüne ait reel 

krediler ile reel GSYH, reel para arzı, enflasyon, reel tasfiye olunacak alacaklar ve reel özel 
karşılık değişkenleri arasında hem uzun dönem hem de kısa dönem ilişkileri ekonometrik 
olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, eşbütünleşme analizi yapılmış ve hata düzeltme modeli 
kurulmuştur. Eşbütünleşme analizi, değişkenler arasında istikrarlı bir uzun dönem ilişkisinin 
olduğunu göstermektedir. Hata düzeltme modelinde, hata düzeltme terimi katsayısının 
negatif ve anlamlı olması da değişkenler arasında uzun dönem denge ilişkisinin olduğunu 
göstermektedir. Reel GSYH’nın reel banka kredileri üzerindeki etkisi kısa dönemde 
kaybolmakta, bu etki uzun dönemde ortaya çıkmaktadır. Reel üretim düzeyindeki 
dalgalanmalar banka kredi döngüsünü etkilemektedir. Bu ise Türkiye’de banka kredilerinin 
konjonktür yönlü bir değişken olduğunu göstermektedir. Kısa dönemde reel üretim düzeyinin 
reel banka kredileri üzerinde etkisinin olmaması konjonktür dalgalanmalarının yapısı ile 
açıklanabilir.  

 
Enflasyonunun kısa dönemde reel banka kredilerini üzerinde bir etkisi olmamakla 

birlikte, uzun dönemde azaltıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, kısa 
dönemde reel GSYH, enflasyonun kredilerin elde edilebilirliği üzerinde bir etkisinin olmadığı 
sonucuna ulaşılmaktadır. Para arzı reel banka kredilerini kısa dönemde pozitif olarak 
etkilemektedir. Kredi riskinin krediler üzerindeki etkisi ise hem kısa hem de uzun dönemde 
ortaya çıkmaktadır. Kredi riskindeki artışlar bankaların verecekleri kredi miktarını azaltmaları 
şeklinde sonuçlanmaktadır. Bulgular, 1994, 2001 ve 2008 krizlerinin kısa dönemde banka 
kredilerini etkilediğini, ancak 2001 krizinin daha uzun dönemli bir etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir.    
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Zayi Edilen Boş Çek Yapraklarının Mahkeme 
Tarafından İptaline Karar Verilip Verilemeyeceği 

Üzerine Bazı Düşünceler 
 
 
 

Dr. Sefer Oğuz* 
 
 
Öz 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bono ve poliçeye ek olarak çek de kambiyo senedi olarak 

kabul edilmiştir. Ayrıca, Türk hukukunda boş çek yapraklarının sadece bankalar tarafından basılacağı 
veya bastırılacağı düzenlenmiştir. Çek hesabı sahibine bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutar 
açısından, boş çek yapraklarının teslim edilmesiyle gayri nakdi kredi açıldığı kabul edilir (Çek Kanunu 
m. 3/3). Böylece çek yapraklarının basılarak hesap sahibine teslim edilmesine hukuki bir sonuç 
bağlanmış bulunmaktadır. Fakat söz konusu boş çek yapraklarının hukuki niteliği belirli değildir. Bu 
çalışmada boş çek yapraklarının kaybı halinde, iptal davası açılıp açılamayacağı ele alınmıştır. 
Doktrinde boş çek yapraklarının zayi edilmesi halinde iptal davası açılıp açılmayacağı konusu 
tartışmalıdır. Yargıtay kararlarında ortaya konan çözüm yönteminin doktrinde eleştirildiği 
görülmektedir. Bu amaçla öncelikle çekin hukuki niteliği tartışılacak, ikinci olarak unsurları tam bir 
çekin iptaline ilişkin hususlar değerlendirilecek, son başlık altında ise unsurları eksik bulunan bir çek 
olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz boş çek yaprağının iptali sorunu üzerinde 
durulacaktır. 

  
Anahtar Kelimeler: Banka, Kıymetli Evrak, Kambiyo Senedi, Çek, Çek İptal Davası. 
JEL Sınıflaması: K12, K22. 

 

Some Remarks About Blank Check Forms; Whether the Cancellation By Court  
Is Possible In Case of Lost 

Abstract 

 
Check is legalized as a bill of exchange besides promissory note and letter of exchange in 

Turkish Commercial Code numbered 6102. In Turkish law, the law maker has only given the authority 
to print or give order to print check books to the banks. As soon as a check book is delivered to an 
account holder of a Bank it is accepted that an irrevocably non cash loan is made between the Bank 
and the customer (Check Law Art. 3/3). Therefore, a blank check form to be printed and delivered to 
the account owner has its legal effect. The aforementioned check forms legal qualifications are 
unspecific. The subject of this article is that whether it is possible to bring an action for cancellation of 
the blank check forms in case those check forms are lost. This issue is controversial in Turkish Law 
doctrine. The Supreme Court’s rule for resolution to this problem is criticized by the doctrine. For that 
matter, first of all a checks legal qualification than cancellation of a check in due form and lastly 
cancellation of a blank check form, which we think it should be considered as a check lack of 
necessary elements, will be discussed.  
 
Keywords: Bank, Negotiable Instrument, Bill of Exchange, Blank Check Form, Check Cancellation 
Action. 
JEL Classification: K12, K22. 
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I.   Giriş 
 
Çek, kaynağı bakımından Türk hukukunda iki ayrı yasal düzenlenmeye konu olmuştur. 

Bunlardan ilkinde çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) Kambiyo Senetleri başlığı 
taşıyan Dördüncü Kısmın Üçüncü Bölümde, kambiyo senetlerinin üçüncü üyesi olarak 780 ile 
818. maddeler arasında toplam 39 maddede tanzim edilmiştir. Bu maddelerden 38’i 
doğrudan çeke ilişkin hükümleri tanzim ederken, 37 madde için poliçeyi düzenleyen 
hükümlere atıf yapılmıştır (TTK m. 818/I-s). 

 
Çek hakkında ikinci düzenleme ise, 5694 sayılı Çek Kanunu’dur (ÇekK). Kanun 

koyucunun ÇekK’de hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağı şeklindeki 
ifadesiyle, ÇekK’nin TTK’ya nazaran özel bir kanun olduğuna vurgu yaptığı söylenebilir 
(ÇekK m. 1/2). 

 
TTK açısından vadeli olarak düzenlenebilen poliçe ve bono birer kredilendirme aracı 

iken, görüldüğünde ödemesi gereken çek bir ödeme (tediye) aracı olarak tasarlanmıştır1. 
Başka bir deyişle çek para borçlarının ödenmesinde kullanılır2. Bu nedenle, çekin nitelikli bir 
havale ilişkisi olduğu öğretide ittifakla kabul görmektedir (Karayalçın, 1970, s. 262; Öztan, 
1997, s. 1033; Kendigelen, 2007, s. 35; Reisoğlu, 2011, s. 39: Bozer/Göle, 2013, s. 150; 
Arslan/Kayançiçek, 2010, s. 22). Bu itibarla, çeklerin ödenmesi için takası dışında, poliçede 
kabul eden muhatap veya bonoda ödeme vaadinde bulunan borçluda olduğu gibi çekin 
muhatap bankaya ibrazı gerekmektedir.  

 
Borçlu ile alacaklı arasında uzun mesafe bulunması halinde kambiyo senetleri bankalar 

vasıtasıyla tahsil edilmektedir. Bu kambiyo senetleri banka şubelerine posta veya kargo ile 
gönderilmektedir. Bu gönderme sürecinde veya ibraz sonrasında kambiyo senetlerinin 
kaybolması olaylarıyla karşılaşılmaktadır. Benzer şekilde, tahsile veya örtülü rehin cirosu ile 
teminata verilen çekler şubede veya takas merkezlerinde kaybolabilmektedir.  

 
Özellikle, zayi olan bir çekin ödenmesi için takas odasına ibrazı (TTK m. 798) halinde, 

muhatap banka sadece sistem üzerinden veya şüphelenmesi halinde fotokopi üzerinden 
inceleme yapabilmektedir. Bu durum kötü niyetli hamillerin çeki nakde çevirmesini 
kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle, çek kullanımının yaygınlığı ve buna getirilen takas odasına 
ibraz gibi teknolojik çözümler, çek ile çeki inceleyen banka çalışanı arasına mesafe 
koymaktadır. Bu durum, çekin şekil şartlarını, cirolar arasında muntazam bir teselsülün olup 
olmadığını ve özellikle keşideci imzasının sıhhatini incelemekle sorumlu banka çalışanlarını 
zor durumda bırakabilmektedir. Dolayısıyla, çekin zıyaı nedeniyle iptali diğer kambiyo 
senetlerine nazaran daha fazla önem arz etmektedir. 

 
Bankacılık uygulamasında, imza karşılığında teslim edilen çek koçanlarındaki 

yaprakların her biri için sistem kaydı yaratılmakta ve bu kayıt üzerinden çekler takip 
edilmektedir. Bu çeklerin bankanın ödemekle zorunlu olduğu tutar kadar kısmı ya çek hesabı 
sahibi tarafından nakit olarak hesaba depo edilmekte ya da bu tutar kadar gayri nakdi kredi 
açılmaktadır3. Çek, çekin şubeye veya takasa ibraz edilmesi suretiyle işleme alınmaktadır. 
Çek ödendiğinde veya çekin iptaline mahkeme tarafından karar verildiğinde açılan gayri 
nakdi krediden bankanın ödemekle zorunlu olduğu tutar düşülmektedir. Ancak, çeke 
karşılıksız işlemi yapılması halinde, bankanın ödemekle zorunlu olduğu tutarı ödemesiyle 
birlikte, gayri nakdi kredi nakdi krediye dönüşerek, bankanın alacağı haline gelmektedir. Bu 
işlemin sonucunda, yapılan karşılıksız işlemi Merkez Bankasına bildirilmektedir. Bununla 
birlikte, çeklerin muhataba ibraz edilmeden haricen ödenmesi de söz konusu olabilmektedir. 
Bu durumda, bankanın ödemekle zorunlu olduğu tutar kadar gayri nakdi krediden düşebilmek 
için, çekin bankaya teslim edilmesi istenmektedir. 
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Bir hukuki müessese kanunlaşırken veya ilga edilirken bütün tarafların menfaatlerini 
dikkate almak lazımdır. Rıza hilafında elinden çıktığı beyanı ile ödemenin durdurulması 
hakkının keşidecinin elinden 5838 sayılı Kanunla4 alınması ve TTK’da bu hakka yer 
verilmemesi, gerçekten rızası hilafına çekini zayi edenlerin menfaatlerini savunmasız 
bırakmıştır. Bu itibarla, çek üzerinde, senet hamilinin menfaatleri olduğu kadar keşideci ve 
muhatap bankanın menfaatlerinin de korunması icap eder.  

 
Bu çalışmamızda unsurları eksik çek yapraklarının iptaline karar verilmesi ile bu iptal 

kararının da iptaline karar verilmesi hususları üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte, 
unsurları eksik veya boş olarak kaybedilen çek yapraklarının mahkeme kararı ile iptal edilip 
edilemeyeceği sorusuna cevap aranacaktır. 

 
II. Çekin Hukuki Niteliği 
 
TTK m. 645’de verilen kıymetli evrak tanımı aşağıdaki şekildedir. 
 
“Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri 

sürülemeyeceği gibi başkalarına da devredilemez.” 
 
Doktrinde çekin kambiyo senedi olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bir görüşe göre 

çek kambiyo senedi değildir. Zira, Türk hukukunda “kambiyo taahhüdü” ifadesi MK m. 429, 
462, BK m. 113, 504, 547 ile 551 ve TTK m. 1070/4 ile 1105/I’te geçmektedir. İsviçre 
hukukunda bu hükümleri karşılayan maddelerde bu ifade ile kast edilen bono ve poliçedir. Bu 
hükümlerde “kambiyo taahhüdünde bulunmak” ifadesiyle kastedilen, kredi işlemini kapsayan 
bono veya poliçe ile borç altına girmektir (Karayalçın, 1970, s. 40). Aynı yönde savunulan 
diğer görüş ise, “çek kambiyo senedi değildir” yönündedir (Kalpsüz, 1981, s. 219). Hatta bir 
görüşe göre “çekte kambiyo taahhüdü hiç yoktur. Çek bakımından gündeme gelebilecek tek 
bir kambiyo taahhüdü avaldir” [Ülgen(Helvacı/Kendigelen/Kaya), 2013, s. 89]. Ayrıca, poliçe 
kabul eden muhatap veya bonoda düzenleyen borçlu gibi çekte doğrudan bir borç ikrarını 
söz konusu değildir (Can, 1998, s. 67). Bu görüşün, Cenevre Yeknesak Kurallarının aynısını 
benimseyen İsviçre hukuku ve çekin bu ülkedeki düzenleme tarzı ile ödeme aracı olması 
fonksiyonu bakımından tutarlı olduğu söylenebilir. Ancak, çek düzenlemesinin temelinde 
kambiyo ilişkisi olmadığının kabulü üzerine, bu senet üzerine verilen avalin kambiyo 
taahhüdü olduğu görüşüne katılmak mümkün değildir. Zira, aval kanunen ve fiziken kambiyo 
senedine bağlı şahsi bir teminattır. Bu itibarla açık poliçe, bono veya çek hariç, aval şeklen 
dahi olsa önceden var olan kambiyo senedi borçlusu lehine verilebilir. 

 
Bu görüşü savunanların temel gerekçesi, çekin İsviçre hukukunda düzenlendiği yer 

dışında kredi fonksiyonunu içermeyen asli fonksiyonunun ödeme aracı olması noktasında 
toplanmaktadır. Görüldüğünde5 ödenecek bir senet olması ile faizin şart koşulamaması (TTK 
m. 786) ve buna aykırı kayıtların yazılmamış sayılacağı hükmü çekin bir ödeme aracı olarak 
vasıflandırılmasını haklı kılmaktadır (TTK m. 795/I). Bununla birlikte, ibraz süresi hukuki 
anlamda bir vade değildir. Bu itibarla, çek hamilinin ileri tarihli çekin zilyetliğine geçmesinden 
itibaren çeki ibraz etmesinde, yasal bir engel bulunmamaktadır. İleri tarihli çekin ibrazında 
ödenebilir olması, bunların dahi vadeli senet gibi işlem görmesine ve kredi aracı gibi 
kullanılmasına engel teşkil eder (Tandoğan, 1981, s. 74).   

 
Karşı görüşü savunanlar ise, çekin Türk hukukunda kambiyo senedi olduğunu şu 

gerekçelerle savunmaktadır. Bu görüşlerden ilki, kanun koyucunun çeki, TTK’nun üçüncü 
kitabının “Kambiyo Senetleri” başlığını taşıyan dördüncü kısmın altında üçüncü bölümde 
düzenleyerek bir tercih yaptığı yönündedir [Kalpsüz(Çelebican/Erem), 1974, s. 44; Öztan, 
1997, s. 1024; Bozer/Göle, 2013, s. 149; Poroy/Tekinalp, 2013 s. 292]. Çekin düzenlendiği 
özel hükümler dışında TTK m. 818/I-s hükmü ile poliçe hükümlerine atıf yapılması da kanun 
koyucunun bilinçli bir tercihi olduğunu göstermektedir (Poroy/Tekinalp, 2013, s. 295). 
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Nitekim, kanun koyucu çeki kambiyo senedi olarak bilinçli bir şekilde düzenlediğini 
06.03.1965 tarih ve 538 sayılı kanunla İcra İflas Kanunu’nda yaptığı değişiklikle bir kez daha 
göstermiştir (Kınacıoğlu, 1999, s. 79; Kendigelen, 2007, s. 23).    

 
Türk hukukunda çekin iki gerekçe ile kambiyo senedi olarak kabul edilmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. Bu gerekçelerden ilki, kanun koyucunun çeki doğrudan bir kredi aracı olarak 
düzenleme amacı olmasa da ileri tarihli (posta date) çek keşidesine imkan tanımasıdır (Bu 
konuda bkz. Tandoğan, s. 63-94; Kalpsüz(Çelebican/Erem), s. 105; Boyacıoğlu/Dülger, 
2011, s. 321-322). Buna göre çek keşidecisi, lehtar ile vade konusunda anlaşarak düzenleme 
gününden farklı ileri bir tarih belirlemek veya tanzim yerini farklı bir kıtadaki şehir göstermek 
suretiyle çek düzenleyebilir. Böylece çekin asli fonksiyonu ödeme iken arızi olarak çek bir 
kredi aracına dönüşebilir [Çelebican (Kalpsüz; Eren), s. 19; İnan, 1981, s. 101].  

 
Diğer gerekçe ise, kanun koyucunun İİK’unda yaptığı düzenlemelerle bilinçli bir tercihte 

bulunarak çeki kambiyo senedi olarak kabul etmesidir. Güven ihtiyacının bir sonucu olarak 
diğer kambiyo senetleri gibi çekteki mündemiç hakkın doğumu, tedavülü ve sona ermesi sıkı 
yazılı şekil şartlarına bağlanmıştır. Ayrıca, kanun koyucu geçerli bir çekin varlığı için sadece 
TTK’nda belirtilen lüzumlu unsurları taşıyan senedin varlığını şart koşmuştur (TTK m. 783/I-
son cümle; ÇekK m. 2/9). Burada amaç, çekin sürat ve emniyet içinde tedavül etmesini 
sağlamaktır6.  

 
Kanun koyucunun yaptığı kıymetli evrak tanımından hareketle, çekte mündemiç olan 

hakkın doğması için üç kavramsal unsurun birlikte gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır 
(Poroy/Tekinalp, 2013, s. 21). Bu unsurlar, borçlanma ehliyetine sahip keşidecinin (TTK m. 
670) borçlanma iradesini somutlaştıracağı senedin varlığı, hakkın bu senede kanunda 
öngörülen biçimde yerleşmesi ve senede yerleşen bu hakkın bir alacaklısının olmasıdır.  

 
A. Hakkın Mündemiç Olacağı Senet 
 
Senet, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kıymetli evrak hukukunun esaslı bir 

unsurdur. Çekte de mündemiç hakkın doğmasının ön şartı olarak düzenleyenin irade 
beyanının kanunda öngörülen şekil şartlarına göre somutlaşacağı bir senede ihtiyaç vardır.  

 
Senet kavramından borçlunun ikrarını içeren beyanın yazılı olarak somutlaştığı kağıt 

veya bu işlevi gören diğer bir taşıyıcı materyal anlaşılır. Kambiyo senetleri açısından 
senedin, metin yazmaya ve düzenleyenin elle atılan imzasını kalıcı olarak barındırmaya 
(tutmaya) uygun taşıyıcı materyal olması gerekir (TTK m. 756/I; 818/I). Zira, metin yazılması 
mümkün olan elektronik taşıyıcı materyaller üzerinde borçlunun irade beyanı somutlaştırılsa 
bile, elle imza atılması uygun olmadığından çek, bono veya poliçe düzenlenmesi mümkün 
değildir (TTK m. 1526/I). Benzer şekilde, elektronik çek veya “e-checks” elle imzanın atıldığı 
fiziki materyal içermediklerinden kambiyo senedi olarak vasıflandırılabilmesi mümkün 
değildir7. 

 
Uygulamada karşılığın tutulacağı banka ile çek düzenleyecek kişi arasında yazılı çek 

sözleşmesi yapılmaktadır (TTK m. 783). Bu sözleşmenin gereği olarak, çek hesabı sahibi 
boş çek yaprakları kullanılmak suretiyle kambiyo taahhüdünde bulunmak imkanına 
kavuşmaktadır. Ayrıca, matbu olarak teslim edilen boş çek yapraklarının kullanılması hamiller 
nazarında bankanın ödemekle zorunlu olduğu tutarın ödeneceğine dair prima facia güven 
yaratmaktadır. 

 
Kanun koyucu, çek defterlerini basmaya veya bastırmaya sadece bankaları yetkili 

kılmıştır (ÇekK m. 2/5). Başka bir deyişle, diğer kambiyo senetlerinin aksine çek defterlerinin 
basılması konusunda bankalara münhasır yetki tanınmıştır. Bununla birlikte, doktrinde haklı 
olarak alelade bir kağıt üzerine lüzumlu ve alternatif lüzumlu unsurların bulunduğu senedin, 
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çek olarak kabul edileceği savunulmaktadır [Karayalçın, 268; Kalpsüz (Çelebican/Erem), 
1974, s. 48; Öztan, 1997, s. 1066; Yasaman, 1998, s. 225; Bozer/Göle, 2013, s. 156]. Çek 
sözleşmesinin bulunmamasının, çekin geçerliliğini etkilemeyeceği düzenlenmiştir (TTK m. 
783). Bu görüşü, TTK m. 780’deki unsurları taşıması kaydıyla ÇekK ile getirilen baskı 
şeklinde bulunması gereken bilgilerin yer almamasının çekin geçerliliğini etkilemeyeceği 
hükmü de desteklemektedir (ÇekK m. 2/9). 

 
Öte yandan, azınlık görüşü olarak bankalarca bastırılan çeklerin kullanılmasının bir 

geçerlilik şartı olduğu savunulmaktadır (Kayar, 2013, s. 180). Buna dayanak olarak çek 
defteri basmaya veya bastırmaya yetkili olanlar dışında, çek defteri basan veya bastıranlara 
getirilen ceza hükmü gösterilmektedir (Reisoğlu, 2011, s. 106).  

 
Biz, ÇekK m. 2/9’un lafzından ilk savunulan görüşün daha üstün tutulması gerektiğini 

düşünüyoruz. Bu noktadan hareketle, TTK m. 780’deki unsurları taşıması kaydı ile alelade 
kağıt üzerine düzenlenen çek geçerli olmalıdır. Ancak, ÇekK ile hamiline yazılı çeklerde bir 
istisna getirip getirilmediği tartışılmalıdır (ÇekK m. 7/9). Zira bu hüküm ile aksi davranışa her 
bir çek yaprağı için idari para cezası öngörülerek, hamiline düzenlenecek çeklerde hamil 
ibaresinin matbu yazıldığı yaprağın kullanılması mecburiyeti getirilmiştir. Ayrıca, bankalara 
matbu “hamiline” ibaresi taşımadığı halde hamiline yazılı çek düzenleyenleri Cumhuriyet 
Başsavcılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir (ÇekK 
m. 4/3). Kanaatimizce bu hükmün konuluş amacı TTK m. 780’deki unsurlara bir unsur daha 
eklemek olmayıp, çek ile yapılan ödemeler vasıtasıyla kayıt dışı ekonominin denetim altına 
alınmasına katkıda bulunmaya ilişkindir8 (Aynı yönde bkz. Kayar, 2013, s. 179). Bu konuda 
getirilen mecburiyeti, tıpkı çek yaprağında bulunması gereken hesap numarası ve bulunduğu 
şube adı, hesap sahibinin adı, vergi kimlik numarası, basıldığı tarih ve imzalayanın adı ve 
soyadı unsurları gibi ele almak gerekir. Bu itibarla, matbu hamiline yazılı çek yaprakları 
kullanılmadan TTK m. 780’deki unsurları taşıması kaydıyla alelade kağıt üzerine keşide 
edilen hamiline çekinde geçerli olduğu görüşüne katılmaktayız [Kendigelen 
(Ülgen/Helvacı/Kaya), 2013, s. 248; Bahtiyar, 2013, s. 132]. Zira, kanun koyucu çek 
anlaşması bulunmamasının, çekin geçerliliğini etkilemeyeceğini öngörmüştür (TTK m. 783). 
Böylece, ÇekK m. 2/6-9. fıkrasına aykırı olan işlemin geçerliliğinin sürdürmesine imkan 
verildiğinden hüküm “lex minus quam perfecta” (sadece cezai müeyyidesi olan hüküm) 
niteliğindedir (Arslan/Kayançiçek, 2010, s. 178).  

 
Kanaatimizce, çek anlaşmasının bulunmaması halinde bankanın bu çeki mutlak surette 

işleme almak mecburiyetinin söz konusu olmaması gerekir (Aynı yönde Pulaşlı, s. 259). 
Ancak, bankanın alelade kağıt üzerine yazılmış olan çeki işleme alıp, karşılıksız işlemi 
yapması veya ödemesi hallerinde, zımni olarak da kurulabilen (TTK m. 783/I) çek 
sözleşmesinin çekin keşide anından itibaren geçerli hale geleceği kanaatindeyiz. 

 
Böyle bir ihtimalde, bankanın alelade kağıt üzerine keşide edilmiş bir çeke karşılıksız 

işlemi yapması halinde muhatap bankanın her çek yaprağı için yasal ödeme yükümlülüğü 
söz konusu olmayacaktır. Muhatap bankanın bu konudaki sorumluluğu, kendisi tarafından 
basılan veya bastırılan çek yaprakları kullanılarak düzenlenmesi halinde söz konusu olabilir 
(ÇekK m. 3/3). Kanun koyucu, bankanın yasal ödeme sorumluluğunun, hesap sahibi ile 
muhatap banka arasında boş çek yapraklarının teslimi sırasında yapılmış geri 
dönülemeyecek bir gayri nakdi kredi sözleşmesi hükmünde olduğunu kabul etmiştir 
(Bozer/Göle, 2013, s. 312). 

 
B. Hakkın Senette Mündemiç Olması 
 
Kambiyo senetleri borçlanma senetleridir (TTK m. 670). Kambiyo senedine yerleşen 

haktan kasıt, bu ilişkideki obje olan paradır. Başka bir deyişle, kambiyo ilişkisinin, objesi 
olarak ifade ettiğimiz mündemiç hak mutlak surette bir parayı temsil eder. Bu nedenle, çeke 
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yerleşebilecek bu hakkın niteliği ile bu hakkın senetle bütünleştiği anın tespiti önem arz eder. 
Çünkü çek, hakkın senetle mündemiç olmasından sonra devir ve tedavül kabiliyeti 
kazanabilir. Bu durumun tek istisnasının açık çek olduğu söylenebilir (TTK m. 680). Ancak, 
açık çek olarak keşide edilmiş senet dahi ödeme için ibraz edilmeden önce lüzumlu 
unsurların tekemmül ettirilmesi gerekir. 

  
1. Senette Mündemiç Olan Hakkın Niteliği  
 
Kıymetli evrakın tanımından, senede ancak devir ve tedavül kabiliyeti olan hakların 

yerleşebileceği anlaşılmaktadır (TTK m. 645). Bu itibarla, senette bütünleşmek suretiyle 
ayrılmaz hale gelen hakkın, özel hukuk kapsamında değerlendirilebilen mameleki değer 
taşıması gerekir. Dolayısıyla, özel hukuk alanına ait kanunen devir edilmesi yasaklanmış bir 
hakkın yada kamu hukuku kapsamında ki bir hakkın kıymetli evraka yerleşmesi mümkün 
değildir (Öztan, 1997, s. 33; Öztürk (Dirikkan), 1990, s. 6; Kınacıoğlu, 1999, s. 12; Pulaşlı, 
2012, s. 31). Çek, diğer kambiyo senetleri gibi bir para borcunun ödenmesini taahhüt eder. 
Ancak, kambiyo senetlerinden poliçe ve bononun öne çıkan fonksiyonu kredi olması, çekin 
öne çıkan fonksiyonu ise ibrazında para borçlarının ödenmesidir (TTK m. 671, 771, 780). 
Çek temsil ettiği hakkın türü bakımından bir para alacağı senedidir. Bu yönüyle belirli bir 
parayı temsil eder. Bu anlamda, özellikle hamiline yazılı çekler paraya çok yaklaşır. Ancak, 
yine de ödemenin çekle yapılacağı konusunda bir anlaşma yoksa alacaklı çeki kabule 
zorlanamaz (Öztan, 1997, s. 1034). 

 
Egemenlik hakkının gereği para borçlarının ödenmesinde, ödenen ülkenin para birimi 

dikkate alınır (TBK m. 99/I). Bununla birlikte çek, ülke parası veya yabancı para birimlerinden 
birisi ile ödenmek üzere de keşide edilebilir. Çek bedeli, keşide ve ödeme ülkelerinde aynı 
adı taşıyan fakat değerleri birbirinden farklı olan para birimi ile gösterildiği takdirde, ödemenin 
yapılacağı ülkenin para birimi kastedildiği kabul edilir (TTK m. 802/IV). Ancak, çeke para 
dışında, ayni hak veya pay sahipliğinden doğan haklar konu olamaz. 

 
2. Senette Mündemiç Hakkın Doğumu 
 
Çekinde dahil olduğu kambiyo senetlerinde mündemiç olan hakkın doğduğu an bir 

takım teoriler ile açıklanmaya gayret edilmiştir [Bu konuda bkz. Arslanlı, 1954, s. 31-35; 
Öztan, 1997, s. 102-109; Kınacıoğlu, 1999, s. 27-32; Tekil, 1994, s. 28-29; Kalkan, 2004, s. 
87-91; Poroy/Tekinalp, 2013, s. 55-65; Karahan(Arı/Bozgeyik/Ünal), 2013, s. 34-40]. Bu 
husus boş çek yaprağının iptale tabi tutulup tutulmayacağının belirlenmesi bakımından da 
önemlidir. Ancak, biz çekte mündemiç hakkın doğduğu anı çek kullanım pratiğini dikkate 
alarak tespit etmeye çalışacağız. Bu pratikte, mündemiç hakkın doğması için lüzumlu 
unsurları tam olan bir çekin imzalanması ilk lehtara düzenleyen tarafından teslim edilmesi 
aşamaları önem taşır. Çekte mündemiç hakkın doğması için öncelikle çekin imzalanmak 
suretiyle ilk hamile (lehtar) teslimi şarttır. 

 
Çek de diğer kambiyo senetleri gibi keşidecinin para borcunu ödemesi yükümlülüğünü 

doğuran alım, kira, hizmet, istisna sözleşmesi, teminat ve hatır gibi bir temel ilişkiye 
dayanılarak düzenlenebilir [Öztan, 1997, s. 373; Kendigelen, 2007, s. 39; (Ülgen 
(Helvacı/Kendigelen/Kaya), 2013, s. 86]. Başka bir deyişle, bu temel ilişki olmadan çek 
keşide edilmek suretiyle bir hak tesis edilmesi mümkün değildir (Reisoğlu, 2011, s.135). 
Ancak, çekte vücut bulan mündemiç hak bu temel ilişkiden tamamen bağımsızdır. Çekte 
mündemiç olan hakkın doğuşuna neden olan konu, borcun ödenmesinin şartı olarak 
yazılması durumunda senedin geçersizliğine neden olur (Öztan, 1997, s. 273). Bu itibarla, 
soyutluk ilkesinin gereği olarak, iyi niyetli hamile karşı çek metininden anlaşılmayan defiler 
ileri sürülemez (Poroy/Tekinalp, 2013; s.35). 
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Bununla birlikte, mündemiç hakkın doğması için keşidecinin lüzumlu unsurları tam bir 
çeki imzalayarak senedi lehtarına teslim etmiş olması şarttır. Senedin lehtara teslim edilmesi; 
sözlü, sadece senedin verilmesiyle zımni veya bir alt ilişkinin yazılı olduğu sözleşmede bir 
hükmün ifa edilmesi şeklinde olabilir. Öğretide, bu akit ayni (Arslanlı, 1954, s. 35), kambiyo 
oluşum (Poroy/Tekinalp, 2013, s. 67), geçirim (Oktay, 1986, s. 345), verme (Kınacıoğlu, 
1999, s. 31), teslim [Öztan, 1997, s. 112; Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya), 2013, s. 88; 
Karahan(Arı/Bozgeyik/Saraç/Ünal), 2013, s. 44)] sözleşmeleri olarak isimlendirilmiştir.  

 
Farklı sözcüklerle isimlendirilen bu sözleşmenin niteliği de doktrinde tartışmalıdır. Bir 

görüşe göre, bu sözleşmenin içeriği her olayda değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, 
sözleşmenin niteliği içeriğinde tesis edilen hakka ve mahiyetine göre tespit edilmesi gerekir 
(Kınacıoğlu, 1999, s. 31; Poroy/Tekinalp, 2013, s. 68). Diğer bir görüşe göre, bu sözleşme 
borçlar hukuku kapsamında isimsiz bir sözleşmedir [Ülgen (Helvacı/Kendigelen/Kaya)], 2013, 
s. 88; [Karahan(Arı/Bozgeyik/Saraç/Ünal), 2013, s. 44)]. Nihayet üçüncü bir görüşe göre ise, 
bu sözleşme “rıza+malın teslimi” ile kurulan real sözleşme olarak vasıflandırılmıştır (Kalkan, 
2004, s.96). Doktrinde teslim sözleşmesinin, özünde bir borçlar hukuku sözleşmesi olduğu ve 
senedin bunun ifası maksadıyla verilmesi gerektiği, bu olgunun dikkate alınarak 
(consensus+res) nitelemesi yapılmasının hatalı olduğu belirtilerek eleştirilmektedir 
[Ülgen(Helvacı/Kendigelen/Kaya), 2013, s. 88].  

 
Çekte mündemiç hakkın doğması için esaslı şart, keşidecinin senede imzasını mutlak 

surette el ile atmasıdır. Lüzumlu unsurları tam çek ile beyaza imzalı çekte, mündemiç hakkın 
doğduğu anların farklı olduğu söylenebilir. Zorunlu unsurları tam olan bir çekte hak, çekin 
keşideci tarafından imzalanmasından sonra ilk lehtara teslim edilmesiyle doğarken, beyaza 
imzalı çekte hakkın, çekin ilk lehtarına teslim edilmesi anında değil, zorunlu unsurların 
anlaşmaya uygun biçimde doldurulduğu anda doğduğu kanaatindeyiz. Böyle bir uygulamada 
çek, başlangıçtan itibaren lüzumlu unsurları taşıyormuş gibi işlem görür. Başka bir deyişle, 
doldurmanın hükümleri teslim anına şamil olmak üzere geriye doğru işler (Karayalçın 1970, 
s. 120; Tekil, 1994, s. 104; Öztan, 1997, s. 508). Dolayısıyla, beyaza imzalı çekte, üçüncü 
kişiler yönünden luzumlu unsurlar tamamlanıncaya kadar ortada geçerli bir çek söz konusu 
değildir. Bununla birlikte, çekte veya kambiyo senetlerinde, kefalette olduğu gibi çekin 
unsurlarının keşideci tarafından elle yazılması konusunda bir mecburiyet söz konusu değildir. 
Bu itibarla, beyaza imzalı olarak lehtara teslim edilen bir çekin lüzumlu unsurlarının tekemmül 
ettirildiği anda mündemiç hakkın doğduğunun kabulü gerekir.  

 
Aksi takdirde, lüzumlu unsurlara havi olmayan bir çek imzalı olsa dahi, muhatap banka 

tarafından ödenmeyecektir. Sonuç olarak, çekte mündemiç olan hak, lüzumlu unsurları tam 
ve düzenleyenin imzası havi senedin lehtara teslim edildiği anda ya da beyaza imzalı olarak 
lehtara teslim edilen senedin muhataba ibraz edilmesinden önce lüzumlu unsurların lehtar 
tarafından aralarındaki doldurma sözleşmesi ile verilen yetkiye uygun şekilde tamamlandığı 
anda vücut bulur. Başka bir deyişle, mündemiç hakkın senette belirmesi için kanun 
koyucunun öngördüğü sıkı yazılı şekil şartlarının senet üzerinde tekemmül etmesi yeterli 
değildir. Ayrıca, bu çekin, lehtara teslim sözleşmesi ile zilyetliğin geçirilmesi gerekir. Böylece, 
çekte hak ile senet iç içe geçerek bütünleşir. Bu hak, senede yerleşir ve çekin kaderine bağlı 
hale geldiği kabul edilir. Bu aşamadan sonra mündemiç hakkın doğduğu karinesi ortaya 
çıkar. Kanun koyucu, mündemiç hakkın doğmadığını ispat için çek keşidecisini defiler ile 
teçhiz etmiştir (Defiler için bkz. Kınacıoğlu, 1999, s. 159-171; Oktay, 1986, s. 339-386; 
Pulaşlı, 2012, s. 61-67; Öztan, 2012, s.335-336; Poroy/Tekinalp, 2013, s. 93-99; [Helvacı 
(Ülgen/Kendigelen/ Kaya), 2013, s. 64-70)]. 

 
C. Senette Mündemiç Hakkın Alacaklısı Olması 
 
Çekin zıya nedeniyle iptal davası açılabilmesi için öncelikle senetteki hakkın varlığını 

devam ettirmesi gerekir (11.HD, 17.04. 2013, E. 9292/ K. 7541 Eriş, 2014, s. 508). Lüzumlu 
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unsurları tam ve keşideci tarafından imzalanan çekin teslimi ile lehtar, muhatap bankaya 
karşı doğrudan doğruya talep hakkı kazanır. Dolayısıyla, çekte mündemiç hakkın alacaklısı 
olur. Çekte mündemiç olan hak üzerinde tasarruf edebilmek için iki şartın birlikte 
gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlardan ilki, teşhise imkan verecek şekilde unsurları tam ve 
düzenleyen tarafın imzalanmış bir çeke zilyet olunmasıdır. Diğeri ise, zilyet olunan bu çeke 
meşru hamil olunmasıdır (Tekil, 1994, s. 20). Burada, meşru hamilden kasıt, lüzumlu 
unsurları tam ve keşideci tarafından imzalanan veya beyaza imzalı çekin teslim edildiği lehtar 
veya çeki iktisap ettiği anda iyi niyetli hamil sıfatını taşıyan kişidir.  

 
Çekin zayi olduğu veya zıyaı ortaya çıktığı anda senet üzerinde hak sahibi olan kişi 

iptali davası açabilir (TTK m. 651/II). Hak sahibi, öncelikle adına emre veya nama yazılı 
çeklerde lehtar ile muntazam ciro silsilesi ile veya hamiline yazılı çeke zilyet olduğunu ileri 
süren hamildir. Hak sahibi ifadesinden, çekin temsil ettiği hakkın mülkiyet sahibi ile birlikte bu 
hak üzerinde ayni hak sahibi olanları da anlamak gerekir (Sezer, 2013, s. 105; Gürühan, 
2011, s.60). Kıymetli evrakın üzerinde bir hakkı temsil etmesi nedeniyle rehin (TTK m. 689) 
ve intifa hakkı (MK m. 794) kurulabilir. Doktrinde, senet maliki, çekin iptali için dava 
açmaması halinde, hukuki menfaatlerinin bulunması kaydı ile ayni hak sahiplerinin ve tahsil 
cirosu ile çeki devralan vekilin (Banka) iptal davası açabilecekleri kabul edilmektedir 
(Karayalçın, 1970, s. 356; Kınacıoğlu, 1999, s. 57; Öztürk (Dirikkan), 1990, s. 22; Pulaşlı, 
2012, s. 84; Sezer, 2013, s.106; Gültekin, 2011, s.65).  

 
Ayrıca, Yargıtay bir kararında, muhatap bankaya ibraz edilen ve kanuni yükümlülük 

miktarı ödenen karşılıksız çekin, muhatap bankanın başka bir şubesine gönderilirken 
kaybolması halinde, bankanın hamil sıfatıyla dava açabileceğine hükmetmiştir (11. HD, 
16.01.2012, E. 2010/7886, K. 2012/157 Batider, Mart 2012, C.XXVII S.1, s. 367-368).  

 
Yargıtay’ın müstakar hale gelen kararlarında keşidecinin veya çek hesabı sahibinin, 

ödemeden men etme hakkı yürürlükte iken iptal davası açamayacağına hükmetmekte idi (11. 
HD, 18.10.2004, E. 809/ K. 9910; 11. HD, 31.01.2011, E. 2009/7835, K. 2011/901 
kazancı.com). 6762 sayılı TTK m. 711/III’de keşideciye tanınan geçici tedbir niteliğindeki bu 
hak 6102 sayılı TTK’na alınmamıştır. Bu itibarla, 6102 sayılı TTK döneminde ödemeden men 
yetkisi kaldırılan keşidecinin kanuni yasak olmadığından açacağı iptal davasında tedbir 
niteliğinde ödemeden men kararı alabileceği kanaatindeyiz (Aynı yönde görüş için bkz. 
Gürühan, 2011, s. 64; Bozer/ Göle, 2013, s.326; Seven, 2009, s. 104).   

 
III. Unsurları Tam Çek Yapraklarının İptaline Karar Verilmesi 
 
Çekin iptal edilmesinden kasıt, çek üzerinde kambiyo taahhüdü ile yerleşen, mündemiç 

hakkın mahkeme kararı ile senetten ayrılmasıdır. Kanaatimizce, bir çekin iptal edilebilmesi 
için her zaman mündemiç hakkın doğması şartı aranmamalıdır. Zira, düzenleyen çekin 
lüzumlu unsurlarını doldurup veya doldurmadan imzaladıktan sonra, ilk lehtara teslim 
edemeden de kaybedebilir. Böyle bir çekin iptaline karar verebilmek için diğer şart çekin 
geniş anlamda kaybedilmesi, yitirilmesidir. Böyle bir durumda çekin meşru hamili, senetten 
doğan haklarını kullanamaz hale gelir. Dolayısıyla, çekin iptali için mahkemeye müracaat 
etmekten başka çıkar yol kalmayabilir.  

 
Çekin ziyaı, kanun koyucunun iptal hükmüne bağladığı hukuki bir olaydır. “Zayi” veya 

“zayi olma” sözcüklerinin anlamı kaybolma, yitme, kayıp, yok olmuş, elden çıkmış ve 
mahvolmuş olarak verilmektedir (Türkçe Sözlük, s. 2226). Kanun koyucu, “kıymetli evrakın 
ziyaı” konusunda bir tanım vermekten kaçınmış ve hangi hallerde söz konusu olacağı 
hususundaki yorumu doktrin ve içtihatlara bırakmıştır.  

 
Bu kapsamda, çekin zıyaı iki şekilde söz konusu olabilir. Bunlardan ilki, çekin hamilin 

rızası hilafında elinden çıkması suretiyle zilyetliğin kaybedilmesidir. Bu durum kanunda, 
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“herhangi bir surette hamilin elinden çıkmış bulunursa” (TTK m. 651, 757, 792) şeklinde 
ifadesini bulmuştur. Doktrinde, bu durum senedin mutlak kaybı olarak adlandırılmaktadır. 
Diğeri ise, çeke doğrudan zilyet olunmasına rağmen, çekin teşhis kaydına imkan verilmeyen 
bir halde olmasıdır (Öztan,1997, s. 268; Öztürk (Dirikkan), 1990, s.8; Gültekin, 2011, s. 57; 
Sezer, 2013, s. 93; Gürühan, 2011, s. 6). Bu durum ise, kanunda “tedavülü mümkün 
olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuş ya da içeriği veya ayırt edici nitelikleri 
tereddüde yer bırakmayacak şekilde anlaşılamıyorsa” (TTK m. 488) şeklinde ifade edilmiştir. 
Doktrinde bu durum ise senedin nisbi kaybı şeklinde ifade edilmektedir. Bu tasnif, senedin 
mutlak kaybı halinde sadece iptal davası açılabileceği istirdat davası açılamayacağı 
ayrımında kullanılabilir. 

 
Hamil yönünden, çekin nisbi kaybında zilyet olunmasına rağmen, teşhis kaydına imkan 

vermeyecek şekilde tahrif olması, çekin kaybedilmesine oranla daha az tehlike yarattığı 
söylenebilir. Böyle bir durumda, TTK m. 488 hükmüne göre çek hamili tahrif olmuş çeki 
keşideciye iade ederek, yeni bir çek düzenlemesini de talep edebilir (Öztan, 1997, s. 269; 
Karayalçın, 1970, s. 352; Gürühan, 2011, s.120). Aynı zamanda hesap sahibi, tahrif olan çeki 
bankaya ibraz ederek, sistemden kaydını kapattırabilir ve bankanın ödemekle yükümlü 
olduğu tutarın iadesini veya borcuna mahsup edilmesini isteyebilir. Çek üzerindeki zilyetliğin 
sürekli kaybedilmesi fiili hakimiyetin sona ermesiyle sonuçlanır. Ancak, fiili hakimiyetin 
kaybedilmesi çekte mündemiç olan hakkın varlığını etkilemez. Ancak, çekin iptal 
edilmesinde, mündemiç olan hakkın varlığı veya bu hakkın varlığının kabulü imkanı 
bulunuyorsa pratik bir fayda söz konusudur (Kınacıoğlu, 1999, s. 69).  

 
Çekin kanunen emre düzenlenen bir senet olması nedeniyle üzerinde “emre değildir” 

veya benzeri bir kayıt yoksa poliçe hükümlerine göre iptal edilmesi gerekir (emre yazılı 
senetelerin iptali konusunda bkz. Tekil, 1994, s.71; Gürühan, 2011, s. 53-83; Gültekin, 2011, 
s.102-142; Öztürk (Dirikkan), 1990 s. 35-82). Ancak, doktrinde haklı olarak, hamiline yazılı bir 
çek ciro ile devir edilse dahi, bu durum onu emre yazılı bir çeke tahvil etmeyeceğinden TTK 
m. 818/I-s hükmüne rağmen hamiline yazılı çeklerin hamiline yazılı senetler zayi ve iptaline 
ilişkin TTK m. 661 ve devamındaki hükümleri uygulanmak suretiyle iptaline karar verilmesinin 
menfaatler dengesine ve kanunun sistemine uygun düşeceği ileri sürülmektedir (Kalpsüz, 
1981, s.40; Bozer/Göle, 2013, s.328). Ancak, kanun koyucunun doktrinde yapılan bu haklı 
eleştiriyi dikkate almadan TTK m. 818/I-s hükmünde eski hükme dair esasları koruduğu 
gözlemlenmiştir. 

 
VI. Unsurları Eksik Çek Yapraklarının İptaline Karar Verilmesi 
 
Çekin lüzumlu unsurları sayma usulü ile tespit edilmiştir (TTK m. 780). Bu unsurlardan 

herhangi birisini içermeyen senedin çek olarak kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Ancak, 
unsurları eksik çekin, bu unsurlardan imza dışındakilerin hamil tarafından tekemmül 
ettirilmesiyle sıhhatli bir çek haline gelmesine kanuni bir mani yoktur. Bununla birlikte, imza 
dışında unsurları tam olan çekin, imzanın yetkisiz hamil tarafından tekemmül ettirilmesi 
mümkün değildir. Aksi halde, hamilin tekemmül ettirdiği imza ile sahte çek gündeme 
gelebilecektir. 

 
Bir görüşe göre boş matbu çek yapraklarının zayi edilmesi halinde, bu çek 

yapraklarının muhatap bankaya ibraz edilebilmesi için mutlak surette doldurulması 
gerektiğinden, bu çek iptal edilebilmelidir. Diğer bir görüşe göre ise, boş matbu çek yaprakları 
zayi edilmesinden sonra üçüncü kişiler tarafından doldurulması halinde sahte bir çek söz 
konusu olacağından muhatap bankanın ödeme yapmaması gerekir. Zira, sahte imza ile 
düzenlenen çekten dolayı geçersizlik defi herkese karşı ileri sürülebilir (TTK m. 677). Bu 
nedenle, sahte çekin iptal edilmesine gerek olmadığı kanaatindeyiz.  

 



Dr. Sefer Oğuz 

42 

Yargıtay ise, boş matbu çek yapraklarının iptal edilmeyeceğine, ancak düzenleyenin 
borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açabileceğine dair kararlar vermektedir. 
Ancak, Yargıtay’ın benimsediği yöntem zaman itibariyle çekin sahte kullanılmasından sonra 
gündeme gelebilecek bir çözüm yoludur. Bu şartlar altında, sahte çekin ödenmesi riski ortaya 
çıkar. Kanaatimizce, boş matbu çek yapraklarının zayi edilmesiyle birlikte geçici önleyici 
tedbiri de kapsayan bir tespit kararına ihtiyaç söz konusudur. Bu itibarla, ÇekK’nın  
3. maddesinin 9. fıkrasına sonuç kısmında önerdiğimiz şekilde bir bendinin eklenmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. 

 
Öte yandan doktrinde, imza ve diğer unsurların eksikliği konusunda bir ayrım 

yapılmadan unsurları eksik çek keşide edilmesi halinde hamilin haklarının korunması 
konusunda kanuni bir boşluk olduğu görüşü savunulmaktadır. Bu görüşe göre, hamilin 
unsurları eksik bir çeki zayi etmesi halinde iptal davası açma hakkının tanınmasının doğru ve 
gereklidir (Bozer/Göle, 2013, s.329). Kanaatimizce, burada keşideci tarafından imzalandıktan 
sonra diğer lüzumlu unsurları eksik çek yapraklarının iptali için dava açılabileceğini kabul 
etmek gerekir. Zira, hesap sahibinin imzasını taşımayan ancak diğer lüzumlu unsurları tam 
olarak kaybedilmiş çek yaprakları da boş çek yaprakları ile aynı statüde değerlendirmelidir.  

 
A. Açık Çek Yaprakları Yönünden 
 
Açık çek, imza dışında çekin lüzumlu unsurlarını taşımayan senettir. Ticari hayatta açık 

çek düzenlendiği ve tedavüle konulduğu görülmektedir. Çeke uygulanacak poliçe hükümleri 
arasında açık poliçeye ilişkin TTK m. 680 hükmü de sayılmıştır (TTK m. 818/I-c). Kanunu 
koyucu bu hükümle, açık poliçe de olduğu gibi açık çeki de kabul etmiştir. 

 
Çekte imza dışında, lüzumlu unsurların keşidecinin el yazısı ile doldurulacağına ilişkin 

bir hüküm bulunmamaktadır. Bu itibarla, çekin imzalanmak suretiyle lehtara nasıl 
dolduracağına ilişkin bir sözleşme yaparak teslim edilmesi mümkün ve geçerlidir. Açık çekin 
teslim edildiği lehtarın, bu senedi aralarındaki doldurma anlaşmasına aykırı olarak 
doldurması halinde, bu durumu iyi niyetli hamile karşı ileri süremeyecektir. Bu durumun tek 
istinası, hamilin çeki kötü niyetle iktisap etmesi veya iktisabında ağır kusurlu olması halidir. 
Böyle bir durumda, çek keşidecisi bu hamile açık çekin, doldurma anlaşmasına aykırı şekilde 
tekemmül ettirildiği itirazını ileri sürebilir (TTK m. 680). Ancak, keşidecinin bu itirazını yazılı 
delil ile ispat etmesi gerekir (HGK, 24.11.1999, E. 13-910/ K.993 kazanci.com).  

 
Yargıtay lüzumlu unsurlarından bir veya bir kaçı eksik ancak imzalı veya sadece imzalı 

çeklerin tedavüle çıkarılmasının mümkün ve geçerli olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle, 
imzalı fakat lüzumlu unsurları eksik bu çeklerin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşmıştır 
(11. HD, 26.09.2012, E. 8246/ K. 14377-Eriş, 2014, 490; 26.06.2013, E. 16026/ K. 13351- 
Eriş, 2014, s. 486).   

 
Bu itibarla, lüzumlu unsurları eksik ve imzalanmış veya açığa imzalı çek, teslim 

sözleşmesi ile ilk hamile teslim edilmeden zayi edilmiş olsa bile iptal edilmesine imkan 
tanımak gerekir. Bu ihtimalde ortada kanunen tedavülü yasak olmayan bir kıymetli evrak söz 
konusudur. Zira, açık çekin, imza dışındaki diğer lüzumlu unsurları tekemmül ettirildiğinde 
gerçek bir çekin ortaya çıkmasında hukuki bir engel yoktur. 

 
B. Boş Çek Yaprakları Yönünden 
 
Çekin ibrazında ödenmesi konusundaki mecburiyet, sahte çekin muhatap dışındaki 

başka banka şubesinden takas vasıtasıyla ibrazı neticesinde tahsil edilmesi riskini de 
beraberinde getirmektedir. Kanun koyucu TTK m. 812’de bankalar yönünden kusursuz 
sorumluluk ilkesini benimsemiştir. Buna göre sahte veya tahrif edilmiş çeki ödeyen banka bu 
zararın tümüne katlanmak mecburiyetinde kalabilecektir. Ancak, keşidecinin de sahte çek 
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kullanılmasında kusuru olması halinde kusur oranına göre zarar banka ile keşideci arasında 
paylaştırılacaktır.    

 
Hatta, bankanın iyi niyetli müktesibe karşı hataen ödediği çek bedelini sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine göre talep etmesi de mümkün değildir. Zira, çek nitelikli havale 
olduğundan havaleye ilişkin Borçlar Kanunu hükümleri çek hakkında da uygulama alanı 
bulur. TBK m. 557/I hükmüne göre havaleyi kabul ettiğini bildiren banka bundan geri 
dönemez. Hatayla çeki ödeyen banka çekteki havale ilişkisini kabul etmiş sayıldığından 
bundan geri dönerek iyi niyetli müktesibe yapmış olduğu ödemeyi geri isteyemez. Aynı 
şekilde böyle bir ödemeyi iyi niyetle alan kişinin de sebepsiz zenginleştiğinden söz edilemez. 
(11. HD, 24.06.1983, E. 3125/K. 3302 kazanci.com). Ayrıca, banka yaptığı hatalı işlem 
nedeniyle keşideci ile hamil de dahil olmak üzere tüm çek borçlularına karşı TTK m. 808’de 
düzenlenmiş olan müracaat hakkını da kaybetmiş olmaktadır (Kendigelen, 2007, s. 274). 

 
1. Boş Çek Yapraklarının İptal Edilebileceğini Savunan Görüş 
 
Diğer kambiyo senetlerinin aksine, boş çek yapraklarının Tebliğe uygun şekilde banka 

tarafından basılması veya bastırılması gerekmektedir. Uygulamada bu şekilde basılan bu 
boş çek koçanı imza karşılığında, çek hesabı sahibine veya yetkilisine teslim edilmektedir. 
Çekin banka tarafından basılması veya bastırılması ibrazında bankanın teşhis imkanını 
kolaylaştırmaktadır. Banka çalışanı ibraz edilen çekin imza ve lüzumlu unsurlar kontrolünü 
dışında sahteliğinden tereddüt etmesi halinde bu çeki mor ışığa tutarak kontrol etmektedir. 

 
Doktrinde savunulan bir görüşe göre mahkeme boş çek yapraklarının iptaline karar 

verilebilmelidir Bu fikri savunanlar çeşitli gerekçeler ileri sürmektedir. Bir görüş Yargıtay 11. 
Hukuk Dairesi’nin 31.05.1999 tarih E. 3094/K. 4676 nolu hükmü9 üzerinden oluşturulmuştur. 
Bu görüşe göre, boş çek yaprağı sahibinin açacağı iptal davasının Yargıtay tarafından 
kabulünde, işlem güvenliğinin yanı sıra, hukuken zorunlulukta bulunduğu savunulmaktadır. 
Zira, iptal davasının reddedilme gerekçelerinin başında, boş çek yapraklarının “çek” olmadığı 
gösterilmektedir. Bu gerekçe, çek yaprağının sürekli boş kalacağı kesin varsayımına 
dayanmaktadır. Oysa, boş çek yaprağının hesap sahibi dışında üçüncü bir kişi tarafından 
doldurulmasıyla “gerçek çek” ortaya çıkacak, geçerli kabul edilecek ve yaratılan hukuki 
görünüş dolayısıyla boş çek yaprağının sahibi sorumlu tutulacaktır. Böyle bir kayıp riski 
dikkate alınarak, iptal davası kabul edildiğinde, usul gereği ilanlar sonucunda çek 
doldurulmuş olarak ibraz edilecek olursa, boş çek yaprağı sahibi bu çekin geçerli olmadığını 
ve geçersiz çekin kendisine iadesini dava edilecektir. Yargıtay’ın boş çek yaprağı sahibine bu 
imkanın tanıması çekle ödemelerin hakkaniyet üzerine çalışması ve selameti açısından 
mecburidir (Poroy/Tekinalp, 2013, s. 372).   

 
Diğer bir görüşe göre, zayi edilen boş çek yapraklarının ele geçirenler tarafından 

doldurularak, bankaya ibraz edildiğinde ödenmemeleri mümkündür. Ancak, görünüşte çek 
vasfı kazandırılan senetlerin bedeli, anılan kararda belirtildiği şekilde, keşideciden 
istenebilecek hale geldiğinde, artık ödenmeleri gerekecektir. Bu durumda keşidecinin uzun 
yargılama sürelerini gerektiren menfi tespit davası açarak hukuken korunmasını beklemek 
mağduriyetlere yol açabileceğinden çeke olan güveni sarsacaktır. Bu nedenle, yukarıdaki 
şartlar gerçekleştiğinde keşidecinin de zayi edilen boş çek yapraklarının iptal için dava açma 
hakkının olması gerektiği savunulmaktadır (Gürühan, 2011, s. 66).  

 
Nihayet, üçüncü bir görüşe göre, bankalar müşterilerine boş çek yapraklarını teslim 

ederken, ödemek zorunda oldukları tutar kadar teminat almaktadırlar. Bankalar, bu çek 
yaprakları için yarattıkları sistem kayıtlarını kapatmak ve çek başına ödemek zorunda 
oldukları tutarlar iade etmek için çeklerin ibraz edilip ödenmiş olmasını ya da boş olarak 
teslim edilmesini talep etmektedirler. Bu nedenle, zayi olan boş çek yapraklarının bankaya 
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teslimi fiilen mümkün olmayacağından iptallerine karar verilebilmesi gerektiği ileri 
sürülmektedir (Seven, 2009, s. 104, dn 7). 

 
Biz bu fikre katılamıyoruz. Zira, bir çekin iptal davasına konu olabilmesi için lüzumlu 

unsurları tam olmalı ve çek hesap sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır. Zayi edilen boş çek 
yaprakları, hesap sahibinin imzasını taşımıyorsa sonradan doldurma ile dahi gerçek bir çek 
vasfını kazanamayacaktır. Başka bir deyişle, çek yaprağındaki imzanın sahte olması halinde, 
ortada gerçek bir çek olduğu söylenemez. Böyle bir durumda, gerçekte olmayan bir çekin 
iptaline karar verilerek, onun yerine geçen bir karar ihdası hukuken doğru bir uygulama 
olmayacaktır (Bozer/Göle, 2013, s. 328). Bu itibarla, çek hesabı sahibi boş çek yapraklarını 
özenle saklamalı ve zayi ettiğini muhatap bankaya bildirmelidir (Reisoğlu, 2011, s. 322; 
Bozer/Göle, 2013, s. 328). Aksi halde, bankanın hata ile ödemesiyle ortaya çıkan zarardan 
kusuru oranında sorumlu olabilir. 

 
2. Boş Çek Yapraklarının İptal Edilemeyeceğini Savunan Görüş 
 
Boş çek yapraklarının basılmasından sonra, çek hesabı sahibine teslimi aşamasında 

kaybolduğu, çalındığı veya gaspa konu olabildiği yukarıda ifade edilmişti. Böyle bir durumda, 
bu çeklerin üçüncü kişiler tarafından doldurulup imzalanması suretiyle çek sahtekarlığının 
ortaya çıkma ihtimali söz konusu olmaktadır. Ancak, keşidecinin sorumluluktan kurtulması 
için bankaya, çek yapraklarını boş olarak kaybettiği konusunda uyarıda bulunması gerekir 
(TTK m. 812). Bu uyarıdan sonra bankanın sahte bir çekin ödenmiş olmasından doğan 
zarara tek başına katlanması gerekir. İşte bu nedenle, doktrinde böyle bir durumda muhatap 
bankanın uyarılmasının yeterli olacağı ileri sürülmektedir. Zira, ortada geçerli bir çek 
olmadığından boş çek yapraklarının mahkeme kararı ile iptaline karar verilemeyeceği 
savunulmaktadır. 

 
Bu fikri savunanlar çeşitli gerekçeler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre, henüz boş 

olan ve kambiyo hukukuna göre lüzumlu unsurları tamamlanmamış bir çek kambiyo senedi 
olarak kabul edilemez (Kalpsüz,1981, s.165). Zayi edildiği ileri sürülen senet, gerçek bir çek 
niteliği taşımadığından, iptalinin istenmesi mümkün değildir. Ayrıca, boş çek yapraklarının 
iptaline karar verilmesi halinde, gerçek anlamda olmayan çek yerine geçen iptal kararı 
tartışmalara neden olabilecektir (Bozer/Göle, 2013, s. 328; Reisoğlu, 2011, s. 322). Bu 
itibarla, hesap sahibi, zayi ettiği iddiasıyla boş çek yapraklarının iptalini dava edemez. Bu 
görüşe göre böyle bir durumda, çek hesabı sahibi mahkemeden borçlu olmadığının tespitini 
isteyebilir (Reisoğlu, 2011, s. 321).  

 
Bizde, bu görüşe şu gerekçe ile katılmaktayız: Bir kambiyo senedinin iptaline karar 

verilebilmesi için lüzumlu unsurları tam ve keşideci tarafından imzalanmış gerçek bir çekin 
zayi edilmiş olması gerekir. Başka bir deyişle, lüzumlu unsurları tam ve çek hesabı sahibi 
veya yetkilisi tarafından imzalanmış, şeklen gerçek bir çekin bulunması lazım gelir. Bu çekin, 
her zaman teslim sözleşmesi ile lehtara verilmesine de gerek yoktur. Çekin keşideci 
tarafından imzalanmasından sonra zayi edilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda, 
keşidecinin kendi ihmali ile yarattığı hukuki görünüşe itimat eden iyi niyetli müktesibin 
kazanımlarının korunması gerekir. Bu itibarla, çek yaprağının iptaline karar verilebilmesi için 
lüzumlu unsurları tam olmasa bile en azından hesap sahibinin imzasını taşıması şarttır. Aksi 
halde, sahte bir çek söz konusu olacağından muhatap bankanın evvelemirde ödeme 
yapmaması gerekir. 

  
3. Yargıtay’ın Görüşü 
 
Yargıtay ise yukarıdaki görüşün aksine müstakar hale gelmiş kararlarında boş çek 

yapraklarının iptaline karar verilemeyeceğini içtihat etmiştir (11. HD, 31.05.999, E. 3094/K. 
4676; kazancı.com). Bununla birlikte, boş çek yaprakları için açılan davada ihtiyati tedbir 
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kararı verilip verilemeyeceği konusunda da farklı iki karara rastlanılmıştır. Yargıtay’ın bir 
dairesi boş ve imzasız kaybedilen çek yaprakları hakkında ne iptal davası açılabileceği ne de 
ödeme yasağı konusunda tedbir konulabileceğine hükmedilmiştir (11. HD, 09.10.2006, E. 
2005/9416, K. 2006/10018 kazancı.com). Yargıtay’ın diğer bir dairesi ise çek yaprağının boş 
zayi edildiğini belirtmiş olmasının söz konusu çekten dolayı davacının geçici hukuki 
korumalara başvuramayacağı anlamına gelmeyeceğine karar vermiştir (19. HD, 22.01.2013, 
E. 2012/17986, K. 2013/1055 kazancı.com). Kanaatimizce, böyle bir ihtilafta geçici hukuki 
koruma kapsamında ihtiyati tedbir kararı verilebilmesinin şartları oluşmuştur (HMK m. 389). 
İhtiyati tedbir kararı verilmesi için lüzumlu unsurları tam ve imzalı bir çekin olması şartı 
aranmamalıdır. Boş çek yapraklarını zayi edene, böyle açık hukuka aykırılık durumunda 
geçici hukuki korumanın bahşedilmesi gerekir.   

 
Yüce mahkeme bu kararlarına boş çek yapraklarının kaybedilmesi nedeniyle açılan 

iptal davalarında, boş çek yaprağının çek niteliğinde olmadığı veya çek vasfı taşımadığını 
gerekçe göstermiştir (11. HD, 29.05.2006, E. 2005/5775, K. 2006/6299). Bununla birlikte 
başka bir kararında hesap sahibinin zayi nedeniyle iptal davası açmasında hukuki yararı 
bulunmadığı, boş çek yapraklarının üçüncü kişiler tarafından doldurulması ihtimaline karşı da 
borçlu olmadığının belirlenmesi amacıyla bir menfi tespit davası açabileceği sonucuna 
varmıştır (11. HD, 25.10.1993, E. 519/ K. 6809; 11. HD, 29.05.2006, E. 2005/5775, K. 
2006/6299; 11. HD, 12.07.2010, E. 2009/2193, K. 2010/8233; 19. HD, 24.01.2008, E. 
2007/7131, K. 2008/303 kazancı.com). 

 
Çekin iptali davası, zaman itibariyle boş çek zayi edilmesinden hemen sonra, ancak 

unsurları doldurulup sahte imza ile muhataba ibraz edilmeden önce açılabileceğinden iptal 
talebi ile birlikte ayrıca geçici hukuki koruma talep etme imkanı da sağlamaktadır. 
Keşidecinin borçlu olmadığının tespiti maksadıyla açılabilecek olan menfi tespit davası ise 
zaman itibariyle muhataba çekin ibraz edilmesinden sonra açılabilecek olan davadır. Zira, 
boş olarak kaybedilen çek yaprağının muhatap bankaya ibraz edilmeden önce doldurulması 
ve imzalanması gerekir. Bu durumda, sahte çekin ödenmesi rizikosu ortaya çıkabilir. 
Kanaatimizce, mevzuatımızda özellikle ödeme yasağının kaldırılması neticesinde boş çek 
yapraklarının zayi edilmesinden sonra hukuki koruma sağlanmasında hukuki boşluk söz 
konusudur. 

  
4. Değerlendirme 
 
Bir çekin iptaline karar verilebilmesi için öncelikle, gerçek bir çekin zayi edilmesi 

gerekir. Bu kapsamda, hesap sahibinin imzaladığı lüzumlu unsurları sonradan üçüncü kişiler 
tarafından doldurulabilecek çek yaprağının da iptaline karar verilebilmelidir. Zira, sadece 
imzalandıktan sonra zayi edilen çek yaprağının doldurulmasıyla gerçek bir çek ortaya çıkma 
ihtimali söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda, muhatap banka ve iyi niyetli üçüncü kişilerin 
zarara uğrama tehlikesi ortaya çıkacaktır. Keşidecinin de, böyle bir çekin ödenmesi halinde 
kendi kusuru ile yarattığı hukuki görünüşten sorumlu olması gerekir. Bu durumda, lüzumlu 
unsurları tam olmasa bile keşideci tarafından imzalandıktan sonra zayi edilen çeklerin iptal 
edilmesine imkan tanınması uygun olacaktır. 

 
Öte yandan, hesap sahibi adına basılmış ancak imzasını taşımayan boş çek 

yapraklarının iptaline karar verilebileceği görüşüne katılmıyoruz. Zira, lüzumlu unsurları 
tamamlanmış olsa dahi çek hesabı sahibi tarafından imzalanmayan bir senet olduğundan 
gerçek veya gerçek olması ihtimali olan çek ortada yoktur. Mahkemenin iptal kararı 
verebilmesi için hesap sahibinin kusuru ile gerçek çek olduğuna dair yaratılmış veya 
yaratılması ihtimali olan hukuki görünüş bulunması gerekir. Hesap sahibinin imzası 
bulunmayan boş çek yapraklarının iptaline karar verilmesi, maddi olarak doğmamış kambiyo 
senedi yerine geçen bir kararın ihdası olur ki hukuken savunulması mümkün değildir (İptal 
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kararının sonuçları için bkz. Öztürk (Dirikkan), 1990, s. 84; Sezer, 2013, s. 220; Gültekin, 
2011, s. 145; Pulaşlı, 2012, s. 46).  

 
Boş çek yapraklarının kaybedilmesi halinde yetkisiz kişilerin bunları imzalamaları 

suretiyle şeklen de olsa ortaya sahte bir çek çıkabilecektir. Böyle bir durumda, sahte çekin 
ibrazı halinde muhatap banka bu çeki ödeme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Boş çek 
yapraklarının ziyaı halinde, mülga TTK m. 711/III gereğince keşideciye tanınan geçici önleyici 
tedbir mahiyetindeki ödemeden men kararı ile iptal davası, çekin ibraz edilmesinden önceki 
süreçte kullanılacak bir yöntem iken, Yargıtay kararlarında belirtilen menfi tespit davası sahte 
çekin ibraz edilmesinden sonraki bir süreçte açılabilecek olan davadır. Bu nedenle, menfi 
tespit davası açılması sahte çekin ibraz edilmesinden önce geçici önleyici tedbir alınmasını 
sağlamaktan uzaktır. Bu durum, muhatap banka ile hesap sahibinin menfaatlerini korumasız 
bırakmaktadır.  

 
V. Çek İptal Kararının Ortadan Kaldırılması 
 
Düzenleyen çeki kendisi imzalamak suretiyle tedavüle çıkarmasına rağmen kötü niyetle 

çek yaprağını kaybettiği iddiasıyla karşılıksız işlemi yapılmasını önlemek istemesi ihtimali söz 
konusu olabilir. Böyle bir ihtimalde, düzenleyen mahkemeye başvurarak, çek iptalinden 
haberi olmayan hamilin zarara uğraması gündeme gelebilir. 

 
Kanun koyucu, çekin iptalini TTK m. 818/I-s’de poliçenin iptaline dair TTK 757 ile 763. 

maddelerle 764/I maddelerine atıf yapmak suretiyle düzenlemiştir. Ancak, 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) mahkemece verilen çek iptal kararına karşı yasa 
yolu öngörülmemişti. Bu nedenle, zayi nedeniyle kıymetli evrakın iptal edilmesine dair 
kararların iptali talebi, Yargıtay uygulaması ile ortaya çıkmıştır. Yüksek mahkeme isabetli bir 
şekilde, kıymetli evrakın iptaline ilişkin ihtilafın, çekişmesiz yargı alanına girdiğinden ve 
verilen iptal kararı maddi anlamda kesin hüküm oluşturmayacağından sonradan verilecek bir 
karar ile değiştirilip, ortadan kaldırılabileceğine hükmetmiştir (Kararlar için bkz. Reisoğlu, 
2011, s. 328 dn. 795). 

 
Doktrinde de çekişmesiz yargı kararlarının mahiyeti itibariyle çekişmeli yargı 

kararlarından farklı olduklarından, mesnetsiz veya hukuka aykırı olması halinde her zaman 
kararı veren mahkemeden iptalinin (ortadan kaldırılmasının) istenebileceği kabul edilmektedir 
(Temyiz konusundaki tartışmalar için bkz. Karayalçın, 1970, s. 365; Öztan, 1997, s. 267; 
Öztürk (Dirikkan), 1990, s. 70; Gürühan, 2011, s. 79). 

 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) çekişmesiz yargıya ilişkin 

hükümler 382 ile 388. maddeler arasında düzenlenmiştir. Kıymetli evrakın iptali konusu da 
çekişmesiz yargı işlerinden sayılmıştır (HMK m. 382/e-6). Ayrıca, uygulamada yerleşen ve 
doktrin tarafından kabul edilen kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde çekişmesiz yargı 
kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmeyeceği görüşü yasal bir düzenlemeye 
kavuşturulmuştur (HMK m. 388). Ayrıca, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak 
kaydıyla, hukuki yararı bulunanların çekişmesiz yargı kararlarına karşı öğrenilmesinden 
itibaren iki hafta içinde istinaf10 yoluna başvurabileceği düzenlenmiştir (HMK m. 387).  

 
Bunun dışında iptal kararının, hukuka aykırı olması durumunda kararı veren hakimden 

ortadan kaldırılmasının istenip istenemeyeceği konusunun yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Doktrinde çekişmesiz yargının hukuki mahiyeti tartışmalıdır. Bizimde 
katıldığımız bir görüşe göre haklı olarak çekişmesiz yargıya tabi mahkeme kararlarının, idari 
mahiyette yönetime ilişkin tasarruflar olduğu görüşü savunulmaktadır. Zira çekişmesiz 
yargıda, karşı taraf bulunmadığından gerçek anlamda bir yargılama faaliyeti söz konusu 
değildir. Nitekim, çekişmesiz yargı kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmemesi 
de bu görüşü desteklemektedir (HMK m. 388) (Postacıoğlu, 1975, s. 26; Gözübüyük/Tan, 
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2001, s. 8). Diğer bir görüş ise çekişmesiz yargının kısmen idari kısmen yargısal karar niteliği 
taşıdığı yönündeki görüştür (bkz. Akil, 2013, s.929 dn 29). HMK düzenlemesinden sonra 
dahi, çekişmesiz yargı kapsamında verilen çek iptaline ilişkin kararın kesin hüküm teşkil 
etmemesinden dolayı aynı hakim tarafından gerekçesi gösterilmek şartıyla iptal edilmesi, 
değiştirilmesi veya düzeltilmesi mümkündür (Yılmaz, 2012, s.1620; Akil, 2013, s. 929 dn. 28).  

 
Sonuç itibariyle, HMK’da çekişmesiz yargı kararlarının denetimini sağlamak için istinaf 

yolu açılmıştır. Bununla birlikte, istinafın yanında çek iptal kararının ortadan kaldırılması yolu 
hukuki yararı bulunan ilgililerin menfaatlerinin korunmasına hizmet etmektedir. Bu itibarla, 
HMK’da yapılan düzenleme kanun yolu düzenlemesinin yanında alternatif bir yol olarak 
çekişmesiz yargıya konu işlerden sayılan idari mahiyetteki çekin iptaline dair kararın, bu 
kararı veren hakim tarafından ortadan kaldırılmasının mümkün olduğunu kabul etmek 
gerekir. 

 
Vl. Sonuç 
 
Kanun koyucu hamiline de düzenlenebilen çekin bankaya ibrazında derhal ödenmesi 

konusunda bir mecburiyet getirmiştir. Hesapta para olmasına rağmen ödeme yapılmayan 
veya ödemekle zorunlu olan tutarı ödemeyen banka görevlisine hapis cezası sorumluluğu 
getirilmiştir (ÇekK m. 7/5). Bu zorlayıcı hükümler, sahte çeklerin ödenmesi riskini 
artırmaktadır. Diğer riski ise, çeklerin takas sistemi ile tahsilidir. Bu nedenle, çalınmış ya da 
sahte imzalı çeklerin muhatap bankalar tarafından ödenmesi, uygulamada çok rastlanan 
rizikodur (Bu konuda bkz. Karayalçın, 1970, s. 299; İnan, Riziko 1981, s. 21; Öztan, 1997, 
1116; Kendigelen, 2007, s. 254). 

 
Zayi edilen boş çek yapraklarının kullanılması ile ortaya çıkan sahte çekin iyi niyetli 

müktesibe ödenmesinde bankanın kusursuz sorumluluğu söz konusu olacaktır (TTK m. 812). 
Ancak, bankanın zararın tümünden sorumlu tutulabilmesi için hesap sahibinin göstermekle 
yükümlü olduğu özen borcunun bir gereği olarak boş çek yapraklarını zayi ettiğini derhal 
bankaya bildirmesi gerekir. Bu itibarla, boş çek yapraklarının kullanılmasıyla ortaya çıkan 
sahte çeklerin ödenmesinden doğan zararların tümüne bankaların katlanması, bankaları 
müşkül durumda bırakabilir. Bankanın, hata ile ödediği çek bedelini sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine dayanarak iyi niyetli hamilden talep edilebileceği düşünülebilir. Ancak, böyle bir 
ihtimalde iyi niyetli hamilin sebepsiz zenginleşmesinden de söz edilemeyecektir (BK m. 61). 
Ayrıca, muhatabın sahte çeki ödemekle yapmış olduğu hatalı işlem nedeniyle keşideci ve 
diğer çek borçlularına karşı rücu hakkını da yitirecektir. Bu itibarla, çek hesabı sahibinin 
kusuruna rağmen muhatap bankanın hatalı işleminden kaynaklanan zararın tek başına 
yüklenmesi de doğru olmayacaktır. Böyle bir durumda, mahkemeler, sahte çekin 
ödenmesinden doğan zararı, BK m. 114/II’nin yaptığı atıf gereğince, kusuru oranında çek 
hesabı sahibine de yüklemektedir (11. HD, 23.06.2011, E. 2009/14253, K. 2011/7629). 
Ayrıca, bu durum iktisadi yönden de çek hesabı sahibinin menfaatlerine zarar vermektedir.  

 
Kanun koyucu, banka için boş çek yapraklarının teslimini, geri dönülemez bir gayri 

nakdi kredi sözleşmesi hükmünde olduğunu düzenlemiştir. Bu itibarla, banka boş çek 
yapraklarını teslim ettiği anda 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre karşılık ayırmak 
mecburiyetindedir (m. 53). Bunun için müşterisinden nakit para veya diğer maddi 
teminatlardan birini talep edebilmektedir. Dolayısıyla, iktisadi menfaatleri yönünden muhatap 
banka, her bir boş çek yaprağı için ödemekle zorunlu olduğu tutarı teminat olarak tutmayı 
tercih etmektedir. Bu durum, zorunlu karşılığın nakit blokede tutulması, çek kullananların 
likiditesini azalmakta veya gayri nakdi kredisinin bir kısmını buna ayırmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankasının Tebliğine uygun olarak basılan boş çek yaprakları 
görünüşe güven yaratmaktadır. Bu güven, poliçe ve bonoya nazaran sahte imzalı çeklerin 
ödenmesine neden olabilmektedir. 
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Yukarıdaki nedenlerle, boş çek yapraklarının zayi edilmesi durumda, çek yapraklarının 
boş olarak kaybedildiğine dair tespit kararı mahiyetinde karar verilebilecek bir düzenleme 
getirilmelidir. Bu karar maddi hukuk bakımından kesin hüküm teşkil etmeyen, çek 
yapraklarının boş olarak kaybedildiğini tespit eden bir karar olmalıdır. Bu kararın da, çekin 
iptali kararında olduğu gibi iptali mümkün olmalıdır. Bu itibarla, ÇekK’nın 3. maddesinin 9. 
fıkrasına aşağıdaki şekilde (b) bendinin eklenmesi, çekin sürat ve güvenlik içinde tedavül 
etmesine de katkı sağlayacaktır. 

 
(9) Çek yaprağı; 
 
a) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu 

maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez. 
 
b)“Türk Ticaret Kanununun 757 ile 764/I hükümleri uygulanmak suretiyle boş çek 

yapraklarının zayi edildiğinin tespitine karar verilebilir.”    
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Dipnotlar: 
                                                            
1
  Kanun koyucu, çekin ödeme aracı olmasını, onu poliçeden farklılaştırarak yaptığı düzenlemelerle 

sağlamayı amaçlamıştır. Bunlardan ilki, düzenleyenin çeki ancak bir banka nezdinde bulundurduğu 
para veya çekle tasarrufu kabil olan hesap üzerine düzenleyebilecek olmasıdır. Diğeri ise, muhatap 
banka tarafından çekin kabulünün yasaklanmış olmasıdır (Öztan, 1997, s. 72). Poliçe ve bonoda 
dört vade türünden biri görüldüğünde ödeme ise de (TTK m. 672/II). Çek’te vadenin değil, ibraz 
sürelerinin esas alınmış olması da bir farklılık olarak eklenebilir. 

2
  Bilindiği üzere çekte ibraz süreleri, düzenleyenin serbestçe belirleyebileceği senet üzerine yazılan 

tanzim tarihinden itibaren başlamaktadır. 5941 sayılı Çek Kanunu’nun Geçici 1. maddesinin 5. 
fıkrasında çeklerin 1.7.2017 tarihine kadar düzenleme tarihinden önce ödenmek üzere muhataba 
ibrazı geçersiz kılınmıştır. Böyle bir düzenleme tanzim tarihinde karşılığı olamayan bir çekin 
keşidesine imkan tanımıştır. Dolayısıyla, çeke ibraz süresi içinde bir kredi aracı fonksiyonu 
yüklenmiş ve keşideciye tutar kadar kredi açılması mümkün olmuştur. Bu kapsamda, çekin kredi 
aracı olduğu kabulüyle en azından 31.12.2017 tarihine kadar rehin cirosu yapılabileceğinin kabulü 
gerekir. Öğretide, haklı olarak çekin bir kredi aracı olarak kullanılmasıyla asli fonksiyonundan 
sapıldığı eleştirisi yapılmaktadır (Çelebican/Kalpsüz/Erem, 1974, s.19).  

3  6273 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (2012). T.C. Resmi Gazete,  
28193, 3 Şubat 2012, 2. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 3. maddesine eklenen 9. fıkra ile 
çekin üzerine yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap 
bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer. Geçici 3. maddenin 4. 
fıkrasına göre ise üzerinde baskı tarihi yazılmayan eski çeklerden doğan bankanın ödemekle 
yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu ise 30.06.2018 tarihinde sona erer. 
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4
  5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (2009). T.C. Resmi Gazete,  

27155, 28 Şubat 2009, 32. maddesi ile 29/6/2014 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 711. 
maddesinin 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

5  Kanun koyucu, düzenleme tarihi olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çeklerin, 
ibraz günü ödeneceğini emredici bir şekilde hüküm altına alarak ileri tarihli (post date) çekleri 
düzenlemiştir (TTK m. 795/II). Ancak, kanun koyucu 6273 sayılı Çek Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunu’nda yaptığı düzenleme ile 31.12.2017 tarihine kadar ileri tarihli çeklerin 
üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz 
olacağını da tanzim etmiştir ( m. 6/5).  

6  Çekin, diğer emre yazılı kambiyo senetleri gibi kamu güvenine sahip (ammenin itimadına mazhar) 

bir kıymetli evrak olmasının iki sonucu olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, çek ve içerdiği mündemiç 
hakkı, yetkili olmayan bir hamilden, devralan kişinin iyi niyetli iktisabının ve buna ilişkin tasarruf 
yetkisinin korunmasıdır. Diğeri, ise çekin sürat ve emniyet içinde tedavül etmesine yönelik kamu 
güveninin korunmasıdır. Böyle bir güvenin korunmaması halinde, çek kullanılmasıyla ortaya 
çıkacak kamu menfaati ihlal edilmiş olacaktır. Bunlardan dolayı, sahte veya tahrif edilmiş emre 
veya hamiline yazılı çek resmi evrakta sahtecilik suçu olarak kabul edilmiştir (CK m. 204/I, 
210/I)(Bu konuda bkz. Kalpsüz, 1981, 56-57). 

7
  Elektronik çek kağıt tabanlı çekin e-imza ile oluşturulmuş elektronik versiyonudur. Borçlu müşteri 

kendi ekranında beliren elektronik çeki formunun unsurlarını tekemmül ettirdikten sonra e-imzası ile 
imzaladıktan sonra alacaklısına gönderir. Alacaklısı da bu çeki elektronik ortamda ulaştırır. 
Alacaklının bankası, söz konusu elektronik çeki muhatap bankadan tahsil ederek alacaklının 
hesabına aktarır. Bu şekilde ödeme veya ifa tamamlanmış olur (Topaloğlu, 2005, s. 208).    

8
  TTK m. 780’deki unsurları taşıyan çekin geçerli olacağını kabul etme gerekir. Çek keşide etmek için 

ek şartlar getiren TTK, ÇekK ve Tebliği çekin kullanımı ve çekle ödemeleri düzenleme amacı 
taşıyan geçersizlik yaptırımı dışında başka hukuki ve cezai sonuçları olan düzenlemelerdir (Kayar, 
2013, s. 179). 

9
  “6762 sayılı TTK m. 730/20 madde ve bendi yollamasıyla aynı Yasanın 669 vd. maddeleri 

uyarınca, rızası dışında elinden çıkması nedeniyle çekin iptalini isteme hakkı hamile aittir. Böyle bir 
durumda keşideci aynı Yasanın 711. maddesinde öngörüldüğü şekilde muhatabı ödemekten men 
edebilir veya elinden çıkan çek bedelinin kendisinden istenmesi halinde borçlu olmadığının tespitini 
isteyebilir ancak, çek hamiline tanınan iptal davası açma hakkını kullanamaz. Mahkemece davanın 
öncelikle bu nedenle reddi gerekirken, boş çek yapraklarının iptalinin istenemeyeceği gerekçesine 
dayanılması doğru değil ise de hüküm sonucu itibariyle doğru olduğundan gerekçesi değiştirilerek 
onamıştır” [(11. HD, 31.05.1999, E. 3094/K. 4676), (YKD, C. XXV, S. 11, s 1543; kazancı.com)]. 

10
  İstinaf mahkemeleri faaliyete geçinceye kadar, çekişmesiz yargıda verilen kararlara karşı temyiz 

yoluna gidilebilir (HMK Geçici m.3). 
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Faiz Oranı Vade Yapısı: Türk Lirası Faiz Oranları 
Üzerinde Bir Çalışma 

 
 
 

Yunus Demirel* 
 
 

Öz 
 
Faiz oranları finansal uygulamalarda kullanılan en temel unsurlardan biridir. Faiz oranı vade 

yapısı hem portföy yönetimi ve hem de risk yönetimi uygulamaları için hayati öneme sahiptir. Çünkü 
faiz oranları, sabit getirili menkul kıymetlerin fiyatlanmasında ve faize duyarlı enstrümanlara sahip 
portföylerin risklerinin hesaplanmasında kullanılmaktadır. Faiz oranı vade yapısı faiz ile vade 
arasındaki ilişkiyi göstermektedir (Fabozzi, 2005, s. 139). Her bir vade için farklı bir faiz oranı 
mevcuttur. Bu veriden oluşturulan eğri “faiz oranı vade yapısı” ya da “verim eğrisi” olarak 
adlandırılmaktadır. Fakat, her bir vade için gözlem bulunmadığından dolayı bu eğri teorik bir eğridir. 
Bu nedenle, piyasada gözlenen faiz oranlarından verim eğrisini tahmin etmek için çeşitli teknikler 
geliştirilmiştir. Bu çalışmada Türk Lirası faiz oranı vade yapısı bootstrapping yöntemi ve en küçük 
kareler metodu kullanılarak tahmin edilmiştir. Borsa İstanbul günlük bülteninden elde edilen sabit 
getirili menkul kıymet verisi kullanılarak yapılan analiz sonuçları istatistiki olarak anlamlıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Faiz Oranı Vade Yapısı, Verim Eğrisi, Bootstrapping Yöntemi, En Küçük Kareler 
Yöntemi (EKK) 
JEL Sınıflaması: G12. 
 

Term Structure of Interest Rates: A Study On Interest Rates of Turkish Lira 
 

Abstract 
 
Interest rates are one of the basic elements used widely in financial applications. Term structure 

of interest rates is crucial for both portfolio management and risk management applications. Because, 
interest rates are used to price fixed income securities and to measure the risk of portfolios which 
have interest rates sensitive instruments. Term structure of interest rates is the relationship between 
yield and maturity (Fabozzi, 2005, p. 139). There is a different interest rate for each maturity. The 
curve consisting from these data is called “term structure of interest rates” or “yield curve”. However, 
this curve is a theoretical curve because there is no observation for every maturity. Therefore various 
techniques have been developed to estimate the yield curve from observed interest rates in the 
market. In this study, term structure of interest rates of Turkish Lira has been estimated by using 
bootstrapping method and ordinary least squares (OLS). Results of the analysis using daily fixed 
income securities data obtained from Borsa İstanbul which is security market of Turkey are statistically 
significant.  
 
Keywords: Interest Rate Term Structure, Yield Curve, Bootstrapping, Ordinary Least Squares (OLS). 
JEL Classification: G12. 

 
1. Giriş 
 
2007 yılında başlayan ve etkileri halen devam eden küresel finans krizinde, başta 

bankalar olmak üzere finansal kurumların, özellikle uluslararası entegrasyon ve fiyatlanması 
ve dolayısıyla risk analizleri güç türev ürünlerin bu kurumların portföylerinde yoğun şekilde 
bulunması nedeniyle taşıdıkları risklerin tahmin edilenden daha yüksek olduğu ve risk 
yönetim sistemlerinin bu boyutta bir krizi öngörmede yeterli olmadığı görülmüştür. Amerika 
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Birleşik Devletleri (ABD) konut piyasasında yaşanan temerrütler, önce ödeme gücü zayıf 
müşterilere verilen konut kredileri (subprime mortgage) üzerine yazılı türev ürünlere 
yansımış, sonrasında ise tüm finansal sistem kredi ve likidite sorunları ile karşı karşıya 
kalmıştır. Uluslararası finansal sistemdeki yüksek entegrasyon ve bankaların karşılaştıkları 
kredi temerrütleri ve dolayısıyla likidite sorunlarının reel sektörün kredi kullanımlarını olumsuz 
etkilemesi neticesinde ABD’de yaşanan kriz tüm dünyada etkili olmaya başlamıştır. Neticede 
riskleri tam olarak öngörülemeyen (yüksek hacimli) bir piyasadaki temerrütler domino etkisi 
ile tüm dünyada finansal tarihin en büyük zararlarına neden olmuştur.  

 
Bu gelişmelerin ardından tüm dünyada denetim otoriteleri, başta bankalar olmak üzere 

finansal kurumların sermaye yapılarını güçlendirmelerine ve aynı zamanda risklerini daha 
doğru ölçmelerine imkân tanıyacak mekanizmalar geliştirmeye çalışmışlardır. Ülkemizde 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankaların özkaynakları ve 
iç sistemleri ile ilgili olarak yapılan değişiklikleri ve başta likidite riski olmak üzere bankaların 
taşıdıkları riskleri ölçmelerinde kullanacakları yeni yöntemleri bu çerçevede geliştirdiğini 
söylemek mümkündür. Böylelikle tüm dünyada denetim otoriteleri, bankaların risklerini daha 
net şekilde tanımlamalarına, daha doğru şekilde ölçmelerine ve elde edilen sonuçlara göre 
en uygun aksiyonları almalarına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Görüldüğü üzere 
günümüzde risk yönetimi ve özellikle de risklerin doğru tanımlanması ve doğru şekilde 
ölçülmesi her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.  

 
Bankaların maruz kaldıkları risklerin, özellikle de piyasa risklerinin ölçülmesinde en 

temel girdilerden biri olan faiz oranlarının doğru şekilde tahmin edilmesi ve analizlerde doğru 
şekilde modellenmesi de bu anlamda hayati öneme sahiptir. Diğer bir ifadeyle, portföyünde 
yüksek hacimde faize duyarlı enstrüman bulunan finansal kurumların doğru bir risk 
tanımlaması ve ölçümü yapabilmelerinin ön koşullarından birisi, bu analizlerin temel 
girdilerinden olan faiz oranlarının sağlıklı şekilde belirlenmesi ve analizlere uygun şekilde 
dahil edilebilmesidir.  

 
Değerleme ve risk analizlerinde faize duyarlı enstrümanların tüm nakit akışlarının 

vadeye kalan gün sayılarına tekabül eden spot faiz oranlarının bilinmesi zorunludur. Çünkü 
öncelikle değerleme (ilgili enstrümanın bugünkü değerinin hesaplanması) ve sonrasında risk 
analizleri bu oranlar üzerinden yapılmaktadır. Burada söz edilen spot faiz oranları, o gün 
piyasada işlem gören iskontolu bonoların bileşik faiz oranlarıdır. Teorik olarak her güne denk 
gelen bir iskontolu bono faiz oranı (iskontolu bono fiyatı üzerinden vadeye kalan gün sayısı 
dikkate alınarak hesaplanan bileşik faiz oranı) olduğu düşünüldüğünde, bu oranların bileşimi 
ile faiz oranı getiri eğrisi (verim eğrisi) elde edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, teorik olarak her 
vadeye kalan gün sayısına karşılık bir bileşik faiz oranı bulunmaktadır. Ancak uygulamada, 
piyasada işlem gören iskontolu bono sayısının az olduğu dikkate alındığında, teorik olarak 
mümkün olan verim eğrisinin aslında uygulamada karşılığının tam olarak olmadığı, sadece 
gözlemle belirlenebilecek bir verim eğrisine ulaşılamadığı görülmektedir (Zipf, 2003, s. 239). 
İşte bu noktada çeşitli yöntemler kullanılarak mevcut gözlemlerden faydalanmak suretiyle, 
faiz oranı bilinmeyen günlerin bileşik faiz oranları hesaplanmaya çalışılmaktadır. 

 
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da aynı gün valörlü kuponsuz bono ve sabit kuponlu 

tahviller kullanılarak Türk Lirası verim eğrisinin bootstrapping ve sonrasında OLS analizi 
kullanılarak nasıl oluşturulacağı tartışılmıştır.  

 
Çalışmanın kavramsal çerçeve bölümünde faiz oranı vade yapısı (verim eğrisi), 

bootstrapping yöntemi ve OLS analizi ile ilgili olarak temel bilgiler verilecektir. Uygulama 
bölümünde çalışma çerçevesinde kullanılan veri seti, veri seti ile ilgili kısıtlar ve analiz 
yöntemlerine ilişkin detaylara yer verilecek ve analiz sonuçları özetlenecektir. Model tahmini 
ve parametre değerleri bu bölümde sunulacaktır. Sonuç bölümünde elde edilen sonuçlara 
ilişkin değerlendirmelere yer verilecektir. Son olarak Ek 1’de Türkiye Cumhuriyet Merkez 
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Bankası’nın 16 Mayıs 2013’te gecelik borç verme faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesinin 
verim eğrisine olan etkisini gösteren analizlerin detayına ve verim eğrisindeki değişimi 
gösteren grafiğe yer verilmiştir. 

 
2. Kavramsal Çerçeve 

 
2.1. Faiz Oranı Vade Yapısı (Verim Eğrisi) 
 
Finans alanında yapılan en ileri ve önemli hesaplamalardan biri verim eğrisi 

modellemesidir (Nawalkha et al, 2007, s. 1). Piyasada hiç şüphe yok ki bir para birimi için tek 
bir faiz oranı değil, aslında bağımsız bir faiz oranı vade yapısı mevcuttur (Fabozzi, 2005, s. 
139). Bir başka deyişle farklı vadeler için geçerli olan farklı faiz oranları söz konusudur. Faiz 
oranı vade yapısı, ya da diğer adıyla verim (getiri) eğrisi, vade ve getiri arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir (Fabozzi, 2005, s. 139; Akıncı et al, 2006, s. 1; Tüysüzoğlu, 2013, s. 1). Bu 
bağlamda verim eğrisi bir piyasadaki çeşitli vadelere tekabül eden faiz oranlarını gösteren 
Şekil 1’deki gibi bir grafik olarak düşünülebilir (Dubil, 2004, s. 40).  

 
Şekil 1: Faiz Oranı Vade Yapısı 

 
 
Verim eğrisi özellikle finansal enstrümanların fiyatlanmasında (Fabozzi, 2005, s. 139; 

Bolgün ve Akçay, 2005, s. 298), yeniden değerlenmesinde, likidite primlerinin 
hesaplanmasında (Gürkaynak et al, 2007, s. 2292) kullanılmaktadır. Dolayısıyla farklı 
amaçlarla verim eğrisine ihtiyaç duyulabilmekte ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılan 
tahmin yöntemleri değişebilmektedir.  

 
Verim eğrisi aynı zamanda merkez bankalarının geleceğe dönük olarak para politikası 

duruşunu temsil eden en önemli göstergedir. Merkez bankaları para politikası ile 
piyasalardaki orta ve uzun vadeli faiz oranlarını etkilemek imkânına sahiptir (Andersson et al, 
2006, s. 1815; Bikbov ve Chernov, 2013, s. 27; Jones ve Kulish, 2013, s. 2547; Evans ve 
Marshall, 1998, s. 54; Kaketsis ve Sarantis, 2006, s. 487; Kuttner, 2001, s. 523). Faiz 
oranları ekonomide hem arz hem de talep üzerinde etkili olan en önemli değişkenlerden 
biridir. Faiz oranlarının düşmesi halinde bir yandan tüketimin artması diğer yandan tasarruf 
edilen fonların yatırımlara dönüşmesi nedeniyle toplam talebin ve böylelikle toplam gelirin 
artacağını söylemek mümkündür. Öte yandan, faiz oranlarındaki yükseliş yatırımların 
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azalmasına ve toplam tüketimin dolayısıyla da toplam gelirin azalmasına neden olmaktadır 
(Ünsal, 2013, s. 139 - 140). Bu bağlamda kısa, orta ve uzun vadeli faiz oranları yani verim 
eğrisi ekonomi üzerinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle para politikasında verim 
eğrisinin hayati bir önemi vardır ve makro ekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 
merkez bankaları verim eğrisini uygun seviyeye getirecek para politikası araçlarını 
kullanmaktadırlar. 

 
Farklı vadelerdeki faiz oranlarındaki değişme finansal piyasalardaki oyuncuların 

kararlarını da etkilemektedir. Faiz oranlarının yükselmesi veya düşmesi halinde ya da bu 
hareketlerin beklendiği dönemlerde, piyasa oyuncuları portföylerindeki enstrümanların 
bileşimini gelirlerini maksimize edecek şekilde değiştirme eğilimindedirler. Örneğin faiz 
oranlarının düşmesi tahvil fiyatının yükselmesine dolayısıyla portföyünde tahvil bulunan 
yatırımcıların kârlarını realize etmek için ellerindeki tahvilleri satmalarına neden olur (Ünsal, 
2013, s. 205 - 206). Bu fonlar şüphesiz hisse senedi ve emtia gibi diğer yatırım araçlarında 
değerlendirilebilmektedir. Böylelikle para politikası uygulayıcıları verim eğrisini etkilemek 
suretiyle finansal piyasaları yönlendirebilmektedirler. Özetle verim eğrisinin para politikası 
duruşunu temsil eden önemli bir gösterge olduğunu, merkez bankalarının makro ekonomik 
hedefleri gerçekleştirmek ve finansal piyasaları yönlendirmek için verim eğrisini 
kullandıklarını söylemek mümkündür.  

 
Literatürde verim eğrisi ile merkez bankası faiz oranları arasındaki ilişkileri inceleyen 

çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte verim eğrisinin merkez bankası faiz 
oranındaki değişmelere nasıl tepki gösterdiği ile ilgili olarak ciddi bir belirsizlik vardır 
(Berument ve Froyen, 2006, s. 737). Blanchard (2000) ve Cook ve Hahn’a (1989), göre, kısa 
vadeli merkez bankası faizlerindeki eğişime uzun vadeli faiz oranları aynı yönlü tepki 
vermektedir. Fakat uzun vadeli faiz oranlarındaki değişim, kısa vadeli faiz oranlarındakinden 
daha az olmaktadır. Türkiye’de de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun aldığı faiz 
kararları (gecelik O/N, geç likidite, 1 hafta repo faizlerindeki veya faiz koridorundaki 
değişiklikler) verim eğrisi üzerinde etkili olmaktadır. Böylelikle TCMB’nin faiz oranlarında 
indirime gittiği dönemlerde verim eğrisinde de aşağı yönlü, faiz oranlarında artışın 
gerçekleştiği dönemlerde ise yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmektedir. Aktaş et al (2008, s. 
12) Merkez Bankası’nın faiz kararlarının finansal piyasalardaki göreli uzun vadeli faiz 
oranları, ulusal hisse senedi piyasası endeksi, döviz kuru ve risk primi gibi değişkenler 
üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında, politika faizi değişikliklerinin mali piyasalarda, 
özellikle tahvil ve bono faizleri üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır.  

 
Ek 1’de TCMB Para Politikası Kurulu’nun gecelik O/N faizleri 50 baz puan indirdiği 16 

Mayıs 2013 tarihindeki kararından önce ve sonraki verim eğrilerindeki değişim yer 
almaktadır. Faiz oranlarındaki 50 baz puanlık indirim sonrasında verim eğrisinin Aktaş et al 
(2008, s. 12) çalışmasıyla tutarlı şekilde özellikle uzun vadeli faiz oranlarında aşağı yönlü 
hareket ettiği görülmektedir. 

 
Verim eğrisi ile ilgili olarak çeşitli hipotezler geliştirilmiştir. Bunları aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Horcher, 2005, s. 10 - 11): 
 

1. Beklentiler Teorisi: Bu teoriye göre uzun vadeli faiz oranları aslında kısa vadeli beklenen 
faiz oranlarının ağırlıklı ortalamasına eşittir (Bolgün ve Akçay, 2005, s. 299). Bir başka 
deyişle, bilinen kısa vadeli faiz oranlarını kullanmak suretiyle uzun vadeli faiz oranlarını 
tahmin etmek mümkündür (Zipf, 2003, s. 242 - 243).  
 
2. Likidite Teorisi: Teoriye göre yatırımcılar, eğer uzun vadeli enstrümanların getirileri daha 
yüksek seviyede ise bu enstrümanlara yatırım yapacaklardır. Diğer bir ifadeyle, daha yüksek 
risk primine sahip olan uzun vadeli enstrümanların daha yüksek seviyede getiri sunmaları 
halinde tercih edilme oranları yükselecektir (Horcher, 2005, s. 11). Dolayısıyla faiz oranı 
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likiditeden vazgeçmenin fiyatı olarak düşünülürse, yatırımcı ne kadar uzun vade için 
likiditeden vazgeçerse o kadar yüksek bir faiz oranı beklentisi içinde olacaktır. 

 
3. Piyasa Belirsizliği Teorisi: Bu teoriye göre faize duyarlı finansal enstrümanların vadesi 
arttıkça elde edilecek nakit akışlarının belirsizliği de aynı oranda artmaktadır (Bolgün ve 
Akçay, 2005, s. 300). Belirsizliğin artması risk priminin yükselmesi, dolayısıyla da beklenen 
getirinin yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle genellikle daha uzun vadeli 
finansal enstrümanların faiz oranlarının yüksek olacağı düşünülmektedir.  

 
Görüldüğü üzere, verim eğrisinin genellikle mevcut verilerden tahmin edilebileceği ve 

vade arttıkça da gerek belirsizliğin artması ve gerekse likidite tercihleri nedeniyle faiz 
oranlarının da yükseleceği düşünülmektedir. Verim eğrisi ile ilgili hipotezler aslında faiz 
oranlarının doğası ile ilgilidir. Verim eğrisinin tahmin edilmesinde, diğer bir ifadeyle bu 
doğaya uygun şekilde ilgili gün için faiz oranı vade yapısının belirlenmesinde çeşitli modeller 
kullanılmaktadır. Bu anlamda verim eğrisi ile ilgili çalışmalar, hem Varlık Fiyatlama 
Teorisi’ndeki gelişmeler hem de makro ekonomi konuları ile ilintilidir (Bolgün ve Akçay, 2005, 
s. 298).  

 
Verim eğrisinin tahmin edilmesinde kullanılan modelleri genel olarak üç kategoride 

incelemek mümkündür (Tüysüzoğlu, 2013, s. 1).  
 

1. Arbitraj olanaklarına imkan tanımayan modeller (no arbitrage models), 
2. Denge modelleri (equilibrium models), 
3. İstatistiksel ya da parametrik modeller. 

 
İlk grup modeller arbitraj olanaklarına imkan tanımayan (arbitrajsız) modellerdir. Arbitraj 

olanaklarına imkan tanımayan modeller, özellikle türev ürünlerin fiyatlanmasında çok önemli 
bir yere sahip olup, faiz oranı vade yapısının arbitraj olanaklarının bulunmadığı noktalara 
mükemmel şekilde uyumuna odaklanmaktadır (Diebold ve Li, 2006, s. 337 - 364). Diğer bir 
ifadeyle arbitraj olanaklarına imkan tanımayan modellerde, arbitraj imkanının bulunmadığı 
noktalara mükemmel şekilde uyum sağlayan eğriler araştırılmaktadır. Bu yöntemde değişik 
vadelerdeki getiriler üzerindeki arbitraj olanakları ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Hull ve 
White (1990, s. 573 – 592) ve Heath et al. (1992, s. 77 – 105) çalışmalarını bu çerçevede 
incelemek mümkündür (Tüysüzoğlu, 2013, s. 1).  

 
İkinci grup modeller denge modelleri olarak adlandırılmaktadır. Bu modellerle risk primi 

ile ilgili çeşitli varsayımlardan yola çıkılarak verim eğrisi tahmin edilmeye çalışılmaktadır 
(Diebold ve Li, 2006, s. 337 - 364). Denge modelleri ile ilgili öncü çalışmaları Vasicek (1977, 
s. 177 – 188), Cox et al. (1985, s. 331–351) ve Duffie ve Kan (1996, s. 379 – 406) olarak 
saymak mümkündür (Diebold ve Li, 2006, s. 337 - 364; Tüysüzoğlu, 2013, s. 1).  

 
Son verim eğrisi tahmin modelleri istatistiksel ya da parametrik modeller olarak 

adlandırılan model grubudur. Bu modeller de kendi içinde getiri eğrisi uydurma modelleri ve 
temel bileşenler yöntemi olarak iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Getiri eğrisi uydurma 
modelleri, eldeki veriye en iyi şekilde uyan sürekli bir getiri eğrisi elde etmeye odaklanmıştır. 
Üzerinde çokça uygulama yapılmış olan Nelson ve Siegel (1987, s. 473 – 489) Modelini bu 
çerçevede değerlendirmek mümkündür (Tüysüzoğlu, 2013, s. 2). Dolayısıyla bu tür 
modellerde, örneğin Nelson – Siegel Modeli’nde, çeşitli vadelere tekabül eden faiz oranları 
zaten bilinmekte ve bunlar üzerinden bu noktalara mükemmel şekilde uymak şartıyla diğer 
vadelerin faiz oranlarını belirlemeyi sağlayacak fonksiyonun katsayıları tahmin edilmeye 
çalışılmaktadır. Bu nedenle Nelson – Siegel Modeli uygulanırken parametre tahminleri için 
girdi niteliği taşıyan bilinen vadelerdeki faiz oranları kritik öneme sahiptir.  
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Litterman ve Scheinkman (1991, s. 54 – 61) ve Knez et al. (1994, s. 1861 – 1882) 
tarafından yapılan çalışmaların öncü çalışmalar olduğu temel bileşenler yöntemi istatistiksel 
ya da parametrik modellerin ikinci kategorisini oluşturmaktadır. Temel bileşenler yönteminde 
faktörler açıklayıcı değişkenlerle birlikte gizli değişkenler olarak ele alınmaktadır (Tüysüzoğlu, 
2013, s. 2). 

 
2.2. Bootstrapping Yöntemi İle Faiz Oranı Vade Yapısının Oluşturulması 
 
Bootstrapping yöntemi, verim eğrisi analizlerinde kullanılan en temel metotlardan 

biridir. Yöntem arbitraja imkan tanımayan modeller içerisinde sınıflandırılmaktadır ve esasen 
mevcut tahvil fiyatları üzerinden piyasadaki verim eğrisinin tahmin edilmesini sağlamaktadır. 
Bootstrapping yöntemi ile piyasada işlem görmüş mevcut iskontolu bono ve kuponlu 
tahvillerden faydalanmak suretiyle verim eğrisini tahmin etmek mümkündür (Fabozzi, 2005, 
s. 142). Bu yönüyle bootstrapping yöntemi mevcut tahvil verileri ile verim eğrisi tahmininde 
kullanılan en temel adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada bootstapping 
yöntemi, arbitraja imkan vermeyen yöntemlerden olması ve piyasadaki mevcut bono ve 
tahvillerden faydalanarak verim eğrisinin tahminine olanak tanıması nedeniyle tercih 
edilmiştir. 

 
Kısaca bootstrapping yöntemi mevcut tahvillerin vadelerine göre sıralanması ve vadesi 

en yakın olan tahvil üzerinden ilgili vadedeki spot faiz oranının belirlenmesi, sonrasında ise 
bu oran ve bir sonraki vadedeki tahvilin fiyatı kullanılarak ikinci vadedeki spot oranın 
hesaplanması şeklinde uygulanmaktadır. Bu suretle hesaplanan her yeni spot faiz oranı 
bilinmeyen bir sonraki vadedeki faiz oranını hesaplamak için kullanılmaktadır (Zipf, 2003, s. 
242 - 244; Fabozzi, 2005, s. 142). Dolayısıyla bootstrapping iterative bir yöntemdir. Çünkü 
her faiz oranı bu orandan önce hesaplanmış faiz oranları kullanılarak belirlenmektedir. 
Modelde tahvil fiyatları üzerinde çalışılıyor olması nedeniyle, üretilen verim eğrisi mevcut 
tahvil fiyatları ile birebir uyumlu sonuçlar sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle model arbitraj 
olanağına imkan tanımamaktadır.  

 
Çalışmanın bu kısmında, bootstrapping yönteminin matematiksel detayına girmeden 

önce, tahvil fiyatlaması ile ilgili temel hesaplamalara yer verilecektir. Ardından bootstrapping 
yönteminin matematiksel detayları anlatılacak ve çalışma kapsamında faiz oranı vade 
yapısının belirlenmesinde nasıl kullanılacağı açıklanacaktır.  

 
Sabit getirili menkul kıymetler, özellikle tahvil ve bonolar, nakit akışlarının oluşturulması 

ve nakit akışındaki her bir vadeye denk gelen iskonto oranı kullanılarak bugünkü değere 
çekilmesi suretiyle fiyatlanmaktadır (Jorion, 2003, s. 160; Fabozzi, 2005, s. 143). Bu 
bağlamda sabit kupon ödemeli bir tahvilin fiyatı 2.1 eşitliği kullanılarak hesaplanmaktadır. 

 

   ∑
  

(    )
 

 
    

 

(    )
 
       (2.1) 

Formülde; 
PV : Tahvilin fiyatı (bugünkü değeri) 
A : Anapara, 
Ct : Kupon ödemesi, 
yt : İlgili nakit akışı vadesine (t) denk gelen iskonto oranı, 
YN : Tahvilin vadesindeki (T) iskonto oranı, 
T : Tahvilin vadesini ifade etmektedir. 

 
2.1. eşitliğinde PV tahvilin fiyatını ifade etmekte olup, bu değer tahvil / bono 

piyasasında arz talep koşullarına göre oluşan fiyattır. Dolayısıyla ilgili tahvilin ağırlıklı 
ortalama fiyatı o gün için PV’si olarak ele alınabilir.  
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Tahvilin durasyonu 2.2 eşitliğinden faydalanılarak hesaplanmakta olup, ilgili tahvilin 
nakit akışlarının ağırlıklı ortalamasını ifade etmektedir. 

  

   ∑      ∑   
   (    )

 

∑   (   )
 

 
   

 
        (2.2) 

 
Yukarıda hesaplanan durasyon Macaulay durasyonu olup, bu değer üzerinden finansal 

hesaplamalarda sıklıkla kullanılan modifiye durasyon aşağıdaki gibi hesaplanır. 

    
 

(   )
                    (2.3) 

 
Verim eğrisi analizlerinde kullanılan diğer iki önemli kavram iskonto fonksiyonu ve 

forward faiz oranlarıdır. İskonto fonksiyonu 2.4, forward oranlar ise 2.5 eşitliği kullanılarak 
hesaplanmaktadır.  

 ( )  
 

(   ( ))
(
 
   

)
                   (2.4) 

    [
(      )

   

(    )
 
]

 

 
          (2.5) 

 
 
Bootstrapping yöntemi ile faiz oranı hesaplaması yapılırken esasen 2.1 eşitliğinden 

faydalanılmakta ve belli vadeye kalan gün sayıları için bilinen faiz oranlarından yola çıkılarak 
bilinmeyen faiz oranları hesaplanmaktadır. Bunun için genellikle piyasada işlem gören 
kuponsuz bonolar ile sabit kupon ödemeli tahvillerinden oluşturulan veri kullanılmaktadır. Bu 
veride kuponsuz bonoların bileşik getirileri ilgili vadeye kalan gün sayısı için bilinen faiz 
oranlarını temsil etmektedir ve yapılmak istenen aslında bilinmeyen diğer günlerin faiz 
oranlarını tahmin etmektir. Diğer bir ifadeyle verim eğrisinde kuponsuz bonoların bileşik 
getirileri zaten vadeye kalan gün sayıları için ilgili günün faizini göstermektedir. Bootstrapping 
yöntemi ile de bilinmeyen günlerin faiz oranları elde edilmektedir.  

 
Bootstrapping yöntemi ile faiz oranı hesaplanırken kullanılan temel eşitlik, 2.1 eşitliği 

kullanılarak elde edilen ve detayları aşağıda yer alan 2.12 eşitliğidir. Buna göre bir tahvilin 
fiyatı tekrar aşağıdaki gibi yazılabilir:  

 

   ∑
  

(    )
 

 
    

 

(    )
 
  

 
Burada tahvilin vadesinde (T) CT + A kadar nakit akışı oluşmaktadır ve bu durumda 

tahvil fiyatı aşağıdaki gibi yazılabilmektedir: 
 

   ∑
  

(    )
 

   
    

    

(    )
 
       (2.6) 

 
Dikkat edilecek olursa sadece vadesinde kupon ödemesi yapacak bir tahvil esasen bir 

kuponsuz bono gibi vadede CT + A kadar nominal ödeme yapmakta ve fiyatı bilinen bu 
tahvilin yN faiz oranı 2.7 eşitliğinden yola çıkılarak hesaplanabilmektedir.  

 

   
    

(    )
 
                      (2.7) 

 
Bu eşitlik kullanılarak yN aşağıdaki gibi elde edilmektedir: 
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   √
    

  

 
           (2.8) 

 
Elde edilen yeni faiz oranı (yN) bir önceki faiz oranına kadar tüm vadeler için sabit kabul 

edilmektedir. Birden çok kupon ödemesi bulunan tahvillerin vadelerine tekabül eden faiz 
oranları belirlenirken, vadesindeki kupon + anapara ödemesi dışındaki tüm nakit akışları ilgili 
güne denk gelen bu faizler kullanılarak değerlenir. Dolayısıyla fiyatı ve vadesinden önceki 
tüm kuponlarının bugünkü değeri bilinen bir tahvilin sadece vadesindeki faiz oranı 
bilinmemektedir. Bu oranı hesaplamak için T-1’e kadarki nakit akışlarına PVT-1 denirse; 

         
    

(    )
 
        (2.9) 

Bu eşitlikten; 

         
    

(    )
 
       

 (2.10) 

(    )
  

    

        
       

 (2.11) 

   √
    

        

 
         

 (2.12) 
 
eşitliğine ulaşılır ve böylelikle T vadesine sahip sabit kupon ödemeli tahvilin fiyatı ve 

önceki faiz oranlarından faydalanılarak bu vadeye denk gelen faiz oranı belirlenmiş olur.  
  
Yukarıda görüldüğü üzere bootstrapping yöntemi ile elde edilen verim eğrisi kesikli bir 

fonksiyondur. 1  Diğer bir deyişle, ilgili tahvillerin vadelerinden yola çıkılarak bulunan faiz 
oranlarının bir önceki tahvilin vadesine kadar sabit olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla Şekil 
2’de olduğu gibi bir verim eğrisi elde edilmektedir. 

 
  Şekil 2: Bootstrapping Yöntemi İle Elde Edilen Örnek Verim Eğrisi 
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Şekil 2 incelendiğinde ne kadar çok gözlem var ise verim eğrisinin o kadar sağlıklı 
olacağı, aksi halde uzun süreler için aynı faiz oranının geçerli olacağı açıktır. Bu nedenle 
analizin uç değerlerden etkilenmemesi ve sağlıklı olmasının ön koşullarından birisi gözlem 
sayısının çok olmasıdır denilebilir. 

 
Yukarıda izah edildiği ve Şekil 2’de gösterildiği üzere bootstrapping yöntemi ile elde 

edilen verim eğrisi kesikli bir fonksiyondur ve bu anlamda bootstrapping verim eğrisi elde 
etmede kullanılan bir ön hesaplamayı ifade etmektedir. Verim eğrisi oluşturmanın ikinci 
aşamasında bootstrapping yöntemi ile elde edilen faiz oranları kullanılarak 2. bölümde 
detaylandırılan yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, bootstrapping yöntemi 
ile verim eğrisi oluşturulduktan sonra nihai verim eğrisi en küçük kareler yöntemi (ordinary 
least squares – OLS) kullanılarak hesaplanmıştır. Türk Lirası verim eğrisi tahmini ile ilgili 
olarak, başta Nelson - Siegel yöntemi olmak üzere diğer yöntemlerle çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Ancak Echols ve Elliot (1976) tarafından önerilen ve OLS yöntemi ile verim eğrisi 
tahminine olanak tanıyan metodolojiyle yeteri kadar çalışma olmaması nedeniyle bu 
çalışmada OLS yöntemi tercih edilmiştir. Öte yandan yöntemin hesaplanmasındaki kolaylık 
ve katsayıların istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını tespit etmedeki yeterliliği de 
çalışmamızda OLS’nin tercih edilmesinin diğer nedenleri olarak sayılabilir. 

 
Alman matematikçi Carl Friedrich Gauss tarafından bulunduğu kabul edilen (Gujarati 

ve Porter (2012) en küçük kareler yöntemi, çeşitli istatistiksel özellikleri (yöntemin 
varsayımları) nedeniyle regresyon analizleri için kullanılan en temel tahmin yöntemlerinden 
biridir (Kutlar, 2012, s. 27). Verim eğrisi hesaplamalarında da en küçük kareler yöntemi 
sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir.  

 
OLS ile verim eğrisi modellemesi 2.13 eşitliğinde verilen yapı kullanılarak 

hesaplanmaktadır Echols ve Elliot (1976). Eşitlikte Ti i nolu bononun vadesine kalan süreyi, 
y(t, Ti) ise bononun vade sonuna kadarki getirisini ve ci ise i nolu bononun kupon getirisini 
ifade etmektedir.  

  (   (    ))       (  )    (
 

  
)             

 (2.13) 
 
Dolayısıyla kupon getirisinin sıfır alınması durumunda kuponsuz getirinin hesaplanması 

mümkün olabilmektedir. Diğer bir ifadeyle, yukarıdaki eşitlikte kupon oranı sıfır alınarak 
bootstrapping yöntemi ile ilgili vadeler için elde edilen getiriler en küçük kareler yöntemi ile 
regresyon analizine tabi tutulabilmekte ve modeldeki β0, β1, β2 parametreleri tahmin 
edilebilmektedir. Böylelikle herhangi bir vadeye kalan gün sayısı için (Ti) faiz oranını 
hesaplamak mümkün hale gelmektedir (Echols ve Elliot, 1976, s. 28 - 44). Sonuç olarak bu 
işlemle, bootstrapping yöntemi ile elde edilmiş kesikli fonksiyon sürekli bir fonksiyon haline 
getirilmekte ve verim eğrisi elde edilmektedir. 

 
3. Uygulama 
 
3.1. Veri 
 
Sabit kuponlu tahvil ve kuponsuz bonolar kullanılarak ilgili güne ait Türk Lirası verim 

eğrisini tahmin etmeyi amaçlayan bu çalışmada, Borsa İstanbul’un 31 Aralık 2013 tarihli 
borçlanma araçları piyasası bülteninden temin edilen veriler kullanılmıştır. Analize konu veri 
kamu tarafından ihraç edilmiş aynı gün valörlü sabit kuponlu tahvillerden ve kuponsuz 
bonolardan oluşmaktadır. Dolayısıyla değişken faizli tahviller, enflasyona endeksli tahviller ve 
özel sektör tahvil ve bonoları veriye dahil edilmemiştir. Aynı zamanda sabit kuponlu tahvil 
veya kuponsuz bonolardan ileri valörlü olanlar da analiz kapsamına alınmamıştır. Analize 
konu veri Tablo 1’de özetlenmiştir. 31 Aralık 2013 tarihli veride 6 Ağustos 2014 vadeli bir 
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kuponsuz bono (ISIN Kod: TRT060814T34) ve bir de sabit kuponlu tahvil (ISIN kod: 
TRT060814T18) bulunmaktadır. Analize kuponsuz bono dahil edilmiş, sabit kuponlu tahvil 
analiz dışında tutulmuştur.  
 
Tablo 1: Analize Konu Sabit Kuponlu Tahvil ve Kuponsuz Bono Bilgileri 

ISIN Kod Tür Vade Fiyat 
Kupon 

Frekansı 
Kupon 
Oranı Bileşik Getiri 

TRT290114T18 Sabit Kuponlu Tahvil 29.01.2014 101.38 4      8.00% 7.98% 

TRT050314T14 Sabit Kuponlu Tahvil 05.03.2014 103.05 2 9.00% 8.30% 

TRT090414T19 Kuponsuz Bono 09.04.2014 97.72 0 0.00% 8.85% 

TRT040614T12 Sabit Kuponlu Tahvil 04.06.2014 100.36 4 8.00% 8.83% 

TRT110614T13 Kuponsuz Bono 11.06.2014 96.31 0 0.00% 8.84% 

TRT060814T34 Kuponsuz Bono 06.08.2014 94.62 0 0.00% 9.70% 

TRT240914T15 Sabit Kuponlu Tahvil 24.09.2014 100.51 2 7.50% 9.85% 

TRT191114T18 Kuponsuz Bono 19.11.2014 92.16 0 0.00% 9.67% 

TRT070115T13 Sabit Kuponlu Tahvil 07.01.2015 100.09 2 6.50% 9.90% 

TRT130515T11 Sabit Kuponlu Tahvil 13.05.2015 94.56 2 5.00% 10.11% 

TRT170615T16 Sabit Kuponlu Tahvil 17.06.2015 100.46 2 10.00% 10.16% 

TRT071015T12 Sabit Kuponlu Tahvil 07.10.2015 99.49 2 8.30% 10.03% 

TRT270116T18 Sabit Kuponlu Tahvil 27.01.2016 101.91 2 9.00% 10.26% 

TRT080317T18 Sabit Kuponlu Tahvil 08.03.2017 100.10 2 9.00% 10.23% 

TRT140218T10 Sabit Kuponlu Tahvil 14.02.2018 90.28 2 6.30% 10.15% 

TRT200618T18 Sabit Kuponlu Tahvil 20.06.2018 94.01 2 8.30% 10.28% 

TRT141118T19 Sabit Kuponlu Tahvil 14.11.2018 96.18 2 8.80% 10.31% 

TRT150120T16 Sabit Kuponlu Tahvil 15.01.2020 107.13 2 10.50% 10.19% 

TRT120122T17 Sabit Kuponlu Tahvil 12.01.2022 100.77 2 9.50% 10.39% 

TRT140922T17 Sabit Kuponlu Tahvil 14.09.2022 92.88 2 8.50% 10.40% 

TRT080323T10 Sabit Kuponlu Tahvil 08.03.2023 84.28 2 7.10% 10.36% 

TRT270923T11 Sabit Kuponlu Tahvil 27.09.2023 94.08 2 8.80% 10.34% 

 
3.2. Model Tahmini 
 
Verim eğrisi analizi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 2.2. bölümünde 

detaylandırılan bootstrapping yöntemi ile kesikli verim eğrisi elde edilmiştir. İkinci aşamada 
ise OLS yöntemi kullanılarak ilgili vadelere en iyi uyum sağlayan verim eğrisi tahmin 
edilmiştir. 

 
Bootstrapping yöntemi aşağıdaki adımlarda gerçekleştirilmiştir 2: 
 

1. Kuponsuz bonolar ve sabit kupon ödemeli devlet tahvilleri vadeye kalan gün sayılarına 
göre artan şekilde sıralanır, 
 
2. Kuponsuz bonoların bileşik getirileri vadeye kalan gün sayılarına tekabül eden faiz oranı 
olarak dikkate alınır, 

 

3. Sabit kupon ödemeli tahvillerin vadelerine tekabül eden faiz oranları, bilinen önceki faiz 
oranları ve tahvilin fiyatı kullanılarak 2.12 eşitliği vasıtasıyla hesaplanır, 
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4. Hesaplanan faiz oranı; ilgili vadeye kalan gün sayısından bilinen son faiz oranının 
vadeye kalan gün sayısını takip eden ilk güne kadar sabit kabul edilir, 
 
5. Yukarıdaki 3 ve 4 adımları tüm tahviller fiyatlanıp tüm tahvillerin vadelerine tekabül eden 
faizler bulunana kadar tekrarlanır. 

 
31 Aralık 2013 tarihli veri kullanılarak bootstrapping yönemi ile hesaplanmış faiz 

oranları Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda koyu ile işaretli olan faiz oranları (99, 162, 218 ve 
323 vadeye kalan gün sayısı için hesaplanmış faiz oranları) kuponsuz bonoların ilgili gün için 
bileşik getirisidir. Diğer oranlar bootstrapping yöntemi ile elde edilmiştir.  

 

Tablo 2: Bootstrapping Sonucu Elde Edilen Faiz Oranları 

Sıra No Vadeye Kalan Gün Sayısı Faiz Oranı 

1 29 7.9746% 

2 64 8.2956% 

3 99 8.8500% 

4 155 8.8549% 

5 162 8.8400% 

6 218 9.7000% 

7 267 9.8836% 

8 323 9.6700% 

9 372 9.9354% 

10 498 10.1445% 

11 533 10.1921% 

12 645 10.0560% 

13 757 10.3067% 

14 799 10.3067% 

15 981 10.3067% 

16 1163 10.2477% 

17 1324 10.2477% 

18 1506 10.1667% 

19 1632 10.3379% 

20 1779 10.3499% 

21 1842 10.3499% 

22 2024 10.3499% 

23 2206 10.1639% 

24 2388 10.1639% 

25 2570 10.1639% 

26 2752 10.1639% 

27 2934 10.5278% 

28 2997 10.5278% 

29 3179 10.3822% 

30 3354 10.3866% 

31 3375 10.3866% 

32 3557 10.3664% 
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31 Aralık 2013 tarihi için bootstrapping yöntemi ile hazırlanan faiz oranı grafiği Şekil 
3’te sunulmaktadır. 

 
Şekil 3: Bootstrapping Yöntemi İle Elde Edilen 31 Aralık 2013 Tarihli Türk Lirası  
Verim Eğrisi 

 
 
Tablo 2’deki veriye en iyi uyumu sağlayan verim eğrisi OLS yöntemi ile tahmin edilmiş 

olup, çoklu regresyon analizi sonuçları aşağıda yer almaktadır3 
 

 

Tablo 3: Regresyon İstatistikleri 

Çoklu R 0.959937 

R Kare 0.921480 

Düzeltilmiş R Kare 0.916064 

Standart Hata 0.001739 

Gözlem 32 

  

 
Tablo 4: ANOVA 
 

      df SS MS F Significance F 

Regresyon 2 0.001029 0.000515 170.165431 0.000000 

Fark 29 0.000088 0.000003 
  Toplam 31 0.001117 

    
Tablo 5: Katsayı Tahminleri 

      

  Katsayılar 
Standart 

Hata t Stat P-değeri 
Düşük 

%95 
Yüksek 

%95 
Düşük 
%95,0 

Yüksek 
%95,0 

Kesişim *** 0.052139 0.0028 18.4558 0.0000 0.0464 0.0579 0.0464 0.0579 

X Değişkeni 1 *** -0.000004 0.0000 -6.4044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

X Değişkeni 2 *** 0.007155 0.0005 13.6405 0.0000 0.0061 0.0082 0.0061 0.0082 
*    p < 0.05 
**   p < 0.01 
***  p < 0.001 
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Tablo 5’te görüldüğü üzere kesişim (β0), X değişkeni 1 (β1) ve X değişkeni 2 (β2) 
katsayılarının tahminleri istatistiki olarak anlamlıdır. Bu katsayılar kullanılarak elde edilen 
verim eğrisi fonksiyonu ile tüm vadeye kalan gün sayıları için faiz oranı tahminleri 
yapıldığında Şekil 4’te yer alan sonuçlar elde edilmiştir. 

 
  Şekil 4: 31 Aralık 2013 Tarihli Türk Lirası Verim Eğrisi 

 
 

4. Sonuç 
 
Faiz oranı vade yapısı diğer deyişle verim eğrisi halen finans alanında üzerinde çokça 

çalışma yapılan konulardan biridir. Özellikle sabit getirili menkul kıymetlerin finansal sistem 
içindeki yeri ve diğer finansal ürünlerin değerlenmesi için de faiz oranının kritik girdilerden biri 
olduğu dikkate alındığında, faiz oranı tahminlerinin finansal kurumlar için hayati öneme sahip 
olduğu görülmektedir.  

 
Teorik olarak her bir vadeye tekabül eden bir faiz oranı bulunduğu kabul edilmekle 

birlikte uygulamada bu sayıda kuponsuz bono işlem görmediği için bu durumu gözlemek 
mümkün olamamaktadır. Bu nedenle gözlenen verilerden yola çıkılarak istenen vadeler için 
faiz oranları tahmin edilmektedir. Diğer bir ifadeyle piyasada oluşan mevcut faiz oranlarına 
en iyi uyumu sağlayan teorik bir faiz oranı seti oluşturulmaktadır.  

 
Bu amaçla çeşitli yöntemler geliştirilmiş olup, bu çalışmada 31 Aralık 2013 tarihli Türk 

Lirası verim eğrisi bootstrapping yöntemi ve ardından gerçekleştirilen OLS analiziyle elde 
edilmiştir. Analiz sonuçları bootstrapping yöntemi ve OLS analizi sonucunda hesaplanan 
parametrelerin istatistiki olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Böylelikle 31 Aralık 2013 
tarihi için finansal hesaplamalarda kullanılabilecek Türk Lirası verim eğrisi elde edilmiştir.  
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Ek 1: TCMB Faiz İndirim Kararının Verim Eğrisi Üzerindeki Etkisi 
 
TCMB 16 Mayıs 2013 tarihinde gecelik O/N faiz oranlarında 50 baz puanlık indirime 

giderek gecelik O/N faiz oranını yüzde 7’den yüzde 6.5’e düşürmüştür. Aşağıda TCMB’nin 
faiz kararının verim eğrisi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaçla 15 Mayıs 2013 ve 20 
Mayıs 2013 tarihlerine ait Borsa İstanbul’da işlem görmüş sabit kuponlu tahviller ile iskontolu 
bono verileri kullanılarak detayları yukarıda verilen bootstrapping ve OLS yöntemiyle verim 
eğrileri üretilmiştir. Faiz kararı öncesi ve sonrasındaki verim eğrisi Şekil 5’te yer almaktadır. 
15 Mayıs 2013 tarihli analiz sonuçları Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de; 20 Mayıs 2013 tarihli 
analiz sonuçları ise Tablo 9, Tablo 10 ve Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

Tablo 6: Regresyon İstatistikleri 

Çoklu R 0,993544 

R Kare 0,987130 

Düzeltilmiş R 
Kare 

0,986177 

Standart Hata 0,000776 

Gözlem 30 

 

Tablo 7: ANOVA 

      df SS MS F Significance F 

Regresyon 2 0,001246 0,000623 1035,479506 0,000000 

Fark 27 0,000016 0,000001 

  Toplam 29 0,001262 
   

 

Tablo 8: Katsayı Tahminleri 

      
  Katsayılar 

Standart 
Hata 

t Stat P-değeri 
Düşük 
%95 

Yüksek 
%95 

Düşük 
%95,0 

Yüksek 
%95,0 

Kesişim *** 0,01569 0,00217 7,23054 0,00000 0,01124 0,02015 0,01124 0,02015 

X Değişkeni 1 *** 0,00000 0,00000 3,54504 0,00145 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

X Değişkeni 2 *** 0,00516 0,00038 13,53346 0,00000 0,00438 0,00594 0,00438 0,00594 

*    p < 0.05 

        **   p < 0.01 

        ***  p < 0.001 

         

Tablo 9: Regresyon İstatistikleri 

Çoklu R 0,986579 

R Kare 0,973337 

Düzeltilmiş R 
Kare 

0,971433 

Standart Hata 0,001025 

Gözlem 31 

 
Tablo 10: ANOVA 

      df SS MS F Significance F 

Regresyon 2 0,001074 0,000537 511,079970 0,000000 

Fark 28 0,000029 0,000001 

  Toplam 30 0,001103 
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Tablo 11: Katsayı Tahminleri 

      
  Katsayılar 

Standart 
Hata 

t Stat P-değeri 
Düşük 
%95 

Yüksek 
%95 

Düşük 
%95,0 

Yüksek 
%95,0 

Kesişim *** 0,02490 0,00281 8,86137 0,00000 0,01914 0,03065 0,01914 0,03065 

X Değişkeni 1 *** 0,00000 0,00000 5,06905 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

X Değişkeni 2 *** 0,00346 0,00049 7,00271 0,00000 0,00245 0,00447 0,00245 0,00447 

*    p < 0.05 

        **   p < 0.01 

        ***  p < 0.001 

         
  Şekil 5: 16 Mayıs 2013 Tarihli TCMB Faiz Kararının Verim Eğrisi Üzerindeki Etkisi 
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Dipnotlar: 
                                                            
1
  Elde edilen verim eğrisi tahvil fiyatları üzerinden hesaplandığı için, bu faiz oranları kullanılarak ilgili 

tahviller değerlendiğinde piyasada oluşan fiyata eşit bir PV elde edilmektedir ki bu da bootstrapping 
yönteminin arbitraja imkan vermeyen yöntemler içerisinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

2
  Hesaplamalar araştırmacı tarafından VB .Net üzerinde geliştirilen bir yazılım vasıtasıyla yapılmıştır.  

3
  Çoklu regresyon analizi Microsoft Excel 2007 yazılımı kullanılarak yapılmıştır.  
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Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Hisse Senedi 
Likiditesi: Borsa İstanbul Örneği 
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Öz 
 
Çalışmada hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde kurumsal yönetim 

uygulamalarının şirket hisselerinin likiditesi üzerindeki etkisi panel regresyon analizi yöntemi ile 
araştırılmıştır. Sonuçta, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının hisse senedinin likiditesi üzerinde pozitif 
bir etkisi bulunmuştur. Ancak bu etki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Çalışmanın bulguları 
akademisyenler ve düzenleyici kurumlar açısından önem taşımaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Kurumsal Yönetim, Likidite, Panel Regresyon Analizi. 
JEL Sınıflaması: C23, G30, G34. 
 

Corporate Governence Implementations and Equity Liquidation: An Example of 

Borsa Istanbul 

Abstract 
 
The paper tests the relationship between corporate governance and stock liquidity of the firms’ 

stock of which are traded in Borsa İstanbul by employing panel regression analysis. In conclusion, we 
find that good corporate governance practices have positive impact on stock liquidity of firms. 
However, this impact is not statistically significant. The findings of the paper are important for 
academicians and stock market regulators. 
 
Keywords: Corporate Governance, Liquidity, Panel Regression Analysis. 
JEL Classification: C23, G30, G34. 

 
1. Giriş 
 
Kurumsal yönetim akademisyenler, uygulayıcılar, piyasa düzenleyicileri ve şirket 

paydaşları açısından oldukça önemlidir. Kurumsal yönetim kavramının tanımını yapmak 
kolay değildir. Literatürde, araştırmacılar bakış açılarına göre kurumsal yönetimi çok farklı 
şekillerde tanımlamışlardır; bu nedenle tek ve genel kabul görmüş bir tanımı 
bulunmamaktadır. Kurumsal yönetimin yaygın olarak kullanılan tanımlarından bir tanesi 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 1999 yılında yapılmıştır. Bu 
tanıma göre “Kurumsal yönetim, işletmelerin yönetildiği ve denetlendiği bir sistemdir. 
Kurumsal yönetim yapısı şirket içindeki farklı katılımcılar arasındaki hak ve sorumlulukların 
dağılımını belirlemektedir ve işletmede karar alma mekanizmasına ilişkin kural ve 
prosedürleri detayları ile açıklamaya çalışır. Bu şekilde, işletme amaçlarının belirlenmesi, bu 
amaçlara ulaşma ve performansın izlenmesine yönelik bir fayda sunmaktadır”. OECD 2004 
yılında güncelleme yaparak kurumsal yönetimi şu şekilde tanımlamıştır: “Kurumsal yönetim, 
bir şirketin, yönetimi, yönetim kurulu, hissedarları ve diğer paydaşları arasındaki ilişkileri 
içermektedir. Kurumsal yönetim aynı zamanda işletmenin amaçlarının belirlenmesi, bu 
amaçlara ulaşılması ve performansın izlenmesinde kullanılan araçların belirlendiği bir yapıyı 
ortaya koymaktadır”. 

 

                                                                                                                                                                                          
*  Dumlupınar Üniversitesi, Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi. 
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Kurumsal yönetime ilişkin diğer bir tanım, 1999 yılında Dünya Bankası tarafından 
yapılmıştır. Dünya Bankası, kurumsal yönetimi işletme açısından ve kamu yararını gözetme 
açısından olmak üzere iki farklı bakış açısıyla tanımlamıştır. “İşletme açısından, vurgu daha 
çok işletme sahibi, yönetim kurulu ve diğer paydaşlar (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, 
yatırımcılar ve toplum) üzerindedir. Kurumsal yönetimde en çok önem verilen konu yönetim 
kurulu ve yönetim kurulunun tarafların çıkarlarını dengeleyerek uzun dönemde sürdürülebilir 
değer yaratma yeteneğidir. Kamu yararını gözeten politika açısından ise, kurumsal yönetim 
bir şirketin yaşamını sürdürmesi, büyümesi, gelişimini ve aynı zamanda gücünü kullanma ve 
şirketlerin kontrolünde hesap verilebilirliğini sağlamaktır. Kamu politikasının rolü, şirketleri 
disipline etmek ve aynı zamanda özel ve sosyal çıkarlar arasındaki farklılıkları azaltmaya 
teşvik etmektir” (Roche, 2005, s.6). Cadbury (2000) kurumsal yönetimi biraz daha dar 
kapsamda tanımlamıştır. Cadbury (2000)’e göre kurumsal yönetim ekonomik ve sosyal 
amaçlar ve bireysel ve toplumsal amaçlar arasında denge kurmayı amaçlamaktadır. Bu 
tanımda yönetim, kaynakların etkin kullanımını ve bu kaynakların idaresi için hesap 
verilebilirliği teşvik etmek anlamını taşımaktadır. Amaç mümkün olduğu kadar bireylerin, 
firmaların ve toplumun çıkarlarını dengelemektir. 

 
Kurumsal yönetim özellikle son yıllarda ortaya çıkan finansal krizler, şirket skandalları 

nedeniyle oldukça önem kazanmış ve şirketlerde yönetim, denetim kavramları öne çıkmıştır. 
Şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin yerleşmesi, şirketler açısından pek çok avantajı da 
beraberinde getirmektedir. İyi bir kurumsal yönetim, yöneticilerin, şirketin ve hissedarların 
çıkarlarını gözetmesi için doğru teşvikleri sağlamalı ve etkin denetime olanak tanımalıdır. 
Etkin bir kurumsal yönetim sisteminin varlığı, piyasa ekonomisinin işlemesi için gerekli olan 
güven ortamını oluşturur. Sonuçta, sermaye maliyeti düşer, şirketler kaynakları daha etkin 
kullanırlar ve büyüme sağlanır (OECD, 2004, s.11). Bunların yanında, iyi bir kurumsal 
yönetimin varlığının finansal piyasaların gelişimi, firma değeri ve kâr, satışların büyümesi, 
piyasa likiditesi gibi firma performansının farklı bileşenlerini de olumlu etkilediği görülmektedir 
(Dumitrescu, 2010, s.1). 

 
Finansal şeffaflık ve kamuyu aydınlatma kurumsal yönetimin en önemli 

bileşenlerindendir. Daha iyi bir şeffaflık ve kamuyu aydınlatma, hissedarların şirket yönetimini 
daha iyi anlayabilmelerini sağlayarak bilgi asimetrisini azaltır. Yatırımcılar da kamuyu 
aydınlatma ve bilgilendirme konusuna özen gösteren şirketlerin hisselerine daha yüksek fiyat 
biçmektedir ve bilgilendirme konusunda hassas davranan şirketlerin hisselerine daha fazla 
talep olmakta ve daha fazla işlem görmektedir. Sonuçta, şirket hisselerinin likiditesi 
artmaktadır (Chen vd., 2007, s.2). 

 
Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamalarının piyasa likiditesi üzerindeki 

etkisini araştırmaktır. Piyasa mikroyapısına ilişkin çalışmalar, finansal piyasalardaki likiditenin 
önemine vurgu yapmaktadır. Handa ve Schwartz (1996) çalışmalarında “Yatırımcılar 
piyasadan üç şey beklerler: likidite, likidite, likidite” diyerek likiditenin önemini belirtmişlerdir. 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde primlerin yüksek olması düşük likiditenin neden olduğu 
yüksek riskten kaynaklanmaktadır. Hisse likiditesindeki artış firmanın piyasadaki itibarını 
arttırır. Sonuçta firma değeri yükselir ve sermaye maliyeti düşer (Loukil ve Yousfi, 2012, s.3). 
Hisse senedi likiditesinin şirket ve ülke ekonomisi açısından taşıdığı önem, hisse likiditesinin 
hangi faktörler tarafından etkilendiği konusunu araştırmacılar açısından oldukça dikkat çekici 
kılmaktadır. Kurumsal yönetim ve likidite arasındaki ilişkinin belirlenmesi, kurumsal yönetimin 
hissedarların refahı üzerinde nasıl etkili olabileceğine dair fikir vermesi açısından önemlidir 
(Chung vd., 2010, s.2).  

 
Bu kapsamda, çalışmanın ikinci bölümünde kurumsal yönetim temellerine yer verilmiş, 

üçüncü bölümde kurumsal yönetim ile likidite arasındaki ilişkiye yönelik literatür verilmiş, 
dördüncü bölümde çalışmada kullanılan veri ve metodoloji açıklanmış, beşinci bölümde 
ampirik bulgular yorumlanmış ve son bölümde sonuç ve özet yer almıştır. 
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2.    Kurumsal Yönetimin Temelleri 
 
2.1. Kurumsal Yönetim İlkeleri  
 
Kurumsal yönetim ile ilgili düzenlemeler dört temel ilke üzerine odaklanmaktadır. Bu 

ilkeler, adillik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluktur. Adillik ilkesinde, azınlık pay 
sahipleri ve yabancı hissedarlar da dahil olmak üzere şirketteki tüm pay sahiplerine adil ve 
eşit davranılması istenmektedir. Tüm hissedarlar, hak ve menfaatlerine karşı herhangi bir 
saldırı olduğu durumda buna etkin bir şekilde karşı koyabilme şansına sahip olmalıdır  
(OECD, 2004, s.20). Şeffaflık ilkesi genel olarak, ortaklıkların finansal durumları, sermaye ve 
idari yapısı hakkında kamunun zamanında ve yeterli bilgiyle aydınlanması olarak 
tanımlanmaktadır (Gürbüz ve Ergincan, 2004, s.29). Hesap verilebilirlik ilkesinde, şirket 
faaliyetleri ve uygulamalarının sonuçları ile birlikte açıklanması istenmektedir. Bu amaca 
yönelik olarak, yönetim kurulunun şirket üst yönetiminin performansını objektif ve gerçekçi 
olarak bağımsız bir şekilde değerlendirebilmesi amacıyla gerekli kontrol sistemlerinin 
kurulması, şirket yöneticilerinin pay sahiplerine karşı hesap verebilmesine yönelik 
düzenlemelerin yapılması ve izlenmesi gerekmektedir. Sorumluluk ilkesinde, şirketin kendi 
içine ve dışına karşı olan tüm sorumluluklarının belirlenmesi istenmektedir. Buna yönelik 
olarak, şirketlerin kendi pay sahipleri için artı değerler yaratırken, toplumsal değerleri 
yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum göstererek faaliyetlerini sürdürmeleri, şirket içinde 
gerekli görev dağılımlarının yapılarak birimlerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi ve bu 
birimlerin şirketin yönetim kurulu ile ilişkilerinin çerçevesinin ortaya konulması, bağımsız ve 
etkin olarak şirket lehine çalışabilecek bağımsız yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulunda 
görev verilmesi gerekmektedir (Güçlü, 2010, s.13). 

 
2.2.    Kurumsal Yönetim Teorileri 
 
2.2.1. Vekalet (Agency) Teorisi 
 
Finansal bakış açısına göre, kurumsal yönetimde temel problem, yöneticilerin 

davranışları ile şirket sahiplerinin istekleri ve beklentileri arasındaki uyumu sağlayacak kural 
ve teşviklerin belirlenmesidir. Bu uyumun sağlanamaması Jensen & Meckling (1976) 
tarafından belirtilen vekalet maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Burada temel 
varsayım, yöneticilerin hissedarların çıkarlarından önce kendi çıkarları doğrultusunda hareket 
edecek olmalarıdır. Jensen& Meckling (1976) vekalet maliyetlerini, yöneticilerin denetlenmesi 
esnasında ortaya çıkan maliyetler, yöneticilerin hissedarların çıkarlarına hizmet etmesine 
yönlendirme esnasında ortaya çıkan maliyetler ve diğer maliyetlerin toplamı olarak 
tanımlamışlardır. Vekalet teorisinin en temel sonucu, yöneticilerin kendilerine değer transferi 
yapmalarına yardımcı olacak karar mekanizmalarına sahip olmalarından dolayı firma 
değerinin maksimize edilemeyeceğidir. İdeal bir dünyada, yöneticiler ortaya çıkan tüm 
durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini ve kârın nasıl dağıtılacağını belirten kapsamlı 
anlaşmalar imzalamaktadırlar. Buradaki problem, gelecekte ortaya çıkacak olayların tahminin 
tanımlanmasının ve öngörülmesinin çok zor olması ve sonuçta kapsamlı anlaşmaların 
uygulanabilir olmamasıdır. Sonuçta, yöneticiler daha önceden anlaşmalarda tanımlanmamış 
konular hakkında karar verme hakkına sahip olmaktadırlar. Bu durum da vekalet problemini 
ortaya çıkarmaktadır (Turnbull,1997, s.8). 

 
2.2.2. Yönetim (Stewardship) Teorisi 
 
Yönetim teorisinin temelleri psikoloji ve sosyolojiye dayanmaktadır ve Davis, 

Schoorman & Donaldson (1997) tarafından geliştirilmiştir. Vekalet teorisinden farklı olarak, 
yönetim teorisi bireycilik bakış açısı üzerine vurgu yapmaz, bunun yerine üst yönetimin 
rolüne ve amaçlarını organizasyonun bir parçası olarak entegre etmek üzerine vurgu 
yapmaktadır. Yönetim teorisi, yöneticilerin organizasyonel başarı elde edildiğinde tatmin 
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olacağı ve motive olacağını öne sürer. Yönetim teorisi, vekalet maliyetlerinin düşürülmesi için 
ve yöneticilerin organizasyonda daha fazla önemli role sahip olması için üst düzey 
yöneticilerinin rollerinin belirlenmesi gerektiğini belirtir. Bu durumda hissedarlarının 
çıkarlarının daha iyi korunacağı açıktır (Masdoor, 2011, s.1-9). 

 
2.2.3. Paydaş (Stakeholder) Teorisi 
 
Paydaş teorisi, ekonomi, davranış bilimleri, iş etiği ve paydaş kavramının bir sentezini 

sunmaktadır. Paydaş teorisi firmayı tüm çıkar gruplarını-çalışanlar, müşteriler, aracılar, devlet 
ve toplum-içeren bir girdi çıktı modeli olarak ele almaktadır. Teori, hizmet etiği, güvene dayalı 
ilişki etiği, sosyal sözleşme teorisi, mülkiyet hakları teorisi vb. gibi normatif teorik bakış 
açılarını içermektedir. Paydaş teorisi, şirketler tarafından uygulanabilirliğinin sınırlı olması 
nedeniyle eleştirilmektedir. Teorinin eleştirilmesinin diğer bir nedeni ise paydaş kavramı ile 
kurumsal performans arasındaki ilişkinin zayıf olduğuna yönelik elde edilen bulgulardır. 
Ancak, paydaşların çıkarlarının gözetilmesinin önemini destekleyen teorik argümanlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle, paydaşlar, yöneticilere organizasyonel görevlerini yerine 
getirirken başarılı olmalarında yardımcı olabilir (Fernando, 2009, s.50). 

 
2.2.4. Kaynak Bağımlılığı Teorisi 
 
Kaynak bağımlılığı teorisinin (Pfeffer ve Salancik, 1978, s.2) temelini şirketlerin hayatta 

kalması, faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamada 
çevreleri ilişki içerisinde olması oluşturmaktadır. Bu noktada yönetim kurulu ve yapısının 
önemli bir rolü vardır. Yönetim kurulu dış çevre ile ilişki kurmada önemli bir mekanizmadır.  
Dışarıdan yöneticilerin atanması gibi organizasyonlar arası bağlar, çevresel risklerin 
yönetiminde kullanılabilir. Kendi mesleklerinde ya da topluluklarında tanınmış saygın 
yöneticiler, şirket için yerinde bilgi sağlayabilir (Düztaş, 2008, s.40). Kaynaklara ulaşımı 
imkan kılan kişi olarak üyenin en büyük katkısı şirkete getirdiği ilişkiler ve sosyal statüsüdür. 
Özellikle çevresel belirsizliğin yüksek olduğu sektörlerde dış çevreyle bağlantı kurmanın 
önemi düşünüldüğünde, yönetim kurulunda dış çevre ile bağlantıyı kuran dış üyelere olan 
ihtiyaç artacak ve bu üyeler yönetim kurullarında daha çok yer bulacaklardır (Arslantaş, 
2012, s.19). 

 
2.3. Kurumsal Yönetim Uygulamaları 
 
Bir organizasyonda vekalet problemi yok ise kurumsal yönetime ihtiyaç duyulmaz. 

Kurumsal yönetim bir organizasyon içinde iki koşul mevcut olduğunda ortaya çıkabilir. Bu 
koşullardan birincisi organizasyon üyeleri (sahipler, yöneticiler, çalışanlar ya da müşteriler) 
arasında bir vekalet probleminin ya da bir çıkar çatışmasının olmasıdır. İkincisi ise vekalet 
probleminin bir anlaşma ile çözülemediğinde ortaya çıkan işlem maliyetleridir (Hart, 1995, 
s.2-4). 

 
2.3.1. Vekalet Probleminin Yokluğunda Kurumsal Yönetim  
 
Vekalet probleminin yokluğunda, bir organizasyondaki tüm bireyler kârın ya da  

net piyasa değerinin maksimize edilmesi ya da maliyetlerin minimize edilmesi  
konusunda yönlendirilirler. Bireyler organizasyon aktivitelerinin performansına fazla dikkat 
etmediklerinden dolayı, talimatları yerine getirmek için gönüllüdürler. Çaba ve diğer maliyet 
türleri doğrudan tazmin edilir ve bu nedenle çalışanları motive etmek için teşviklere ihtiyaç 
duyulmaz. Anlaşmazlıkları çözmek için herhangi bir yönetim yapısına ihtiyaç duyulmaz; 
çünkü anlaşmazlık yoktur (Hart, 1995, s.2-4). 
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2.3.2. Tek Başına Vekalet Probleminin Varlığında Kurumsal Yönetim  
 
Neoklasik teori çaba tercihlerinin ve maliyetlerin gözlemlenebilir olduğunu 

varsaymaktadır. Vekalet teorisi bazı maliyetlerin gizli bilgi olduğunu varsaymasından dolayı 
neoklasik teoriden farklıdır. Örneğin, tipik bir vekalet probleminde, firma sahibi firmayı kendisi 
adına yönetmesi için bir yönetici ile anlaşmaktadır. Brüt kâr ile ifade edilen firma performansı 

 , yöneticinin çabasına, α, ve şans değişkenine, δ, bağlıdır. ),(  g . Yöneticinin çaba 

tercihinin sadece kendisi tarafından bilindiği varsayılmaktadır. Sonuçta yöneticinin 
tazminatını, C, yöneticinin çabasının, α, doğrudan bir fonksiyonu yapan anlaşma zorla kabul 

ettirilemez. Onun yerine, yöneticinin tazminatı gerçekleşen kâra   dayandırılmaktadır 

)( CC  . Bu model teşvikler ile risk paylaşımı arasında denge kurmaktadır. Bir taraftan 

yöneticiyi motive etmek için ona önemli teşvik vermek gerekmektedir. Örneğin, tazminatın, C, 

firma performansı  ’ya olan duyarlılığı arttırılabilir. Diğer taraftan yöneticiyi riskten korumak 

için daha az teşvik edilmelidir. Örneğin tazminatın, C, firma performansı  ’ya olan duyarlılığı 

düşürülebilir. Vekalet teorisine ilişkin literatürün önemli bir kısmı etkinlik ile risk alma 
arasındaki optimal dengenin nasıl kurulacağına ilişkindir (Hart, 1995, s.2-4). 

 
Vekalet teorisi yöneticilere (ya da çalışanlara) neden performans ile ilişkili pay ya da 

hisse opsiyonları gibi teşviklerin verilmesi gerektiğini açıklamada yardımcı olur. Ancak teori 
tek başına yönetim yapısı için yeterli değildir. Bunun nedeni ise optimal vekalet anlaşmaları, 

C’nin doğrudan α’ya bağlı olması yerine,  ’ye bağlı olması nedeniyle kapsamlıdır ve 

anlaşma tüm tarafların sorumluluklarını mümkün olduğu kadar geniş tutmaktadır. Örneğin, bir 
vekalet modelinin çok dönemli versiyonunda, başlangıç anlaşması sadece ilk dönemin teşvik 
tasarısını değil, ilk dönemde gerçekleşenlerin bir fonksiyonu olarak ikinci dönemin teşvik 
tasarısını da belirtmelidir. Benzer şekilde, üçüncü dönemin teşvik tasarısı da birinci ve ikinci 
dönemde gerçekleşenlerin bir fonksiyonu olarak belirtilmelidir. Bir vekalet modelinin daha 
genel versiyonlarında, anlaşma aynı zamanda hangi yöneticinin yerine geçeceği, hangi 
varlıkların alınıp satılacağı, yeni çalışanların mı alınacağı yoksa eski çalışanların işten mi 
çıkarılacağı gibi durumları da içermelidir. Optimal vekalet anlaşmaları kapsamlı olduğundan 
dolayı, yönetim yapısı için bir role sahip olması oldukça zordur. Bunun nedeni, yönetim 
yapısının başlangıç anlaşmasında belirlenmeyen ve gelecekte karar verilmesi gereken bazı 
olaylar ile ilgili olmasıdır. Yönetim yapısı bu faaliyetlere ilişkin kararlar alınmasını 
sağlamaktadır. Ancak kapsamlı bir anlaşmada, her şey detayları ile belirlenmiştir ve bu 
nedenle rassal kararlara yer verilmemektedir (Hart, 1995, s.2-4). 

 
2.3.3. Vekalet Problemlerinin Varlığında ve Anlaşmalar Eksik Olduğunda 
Kurumsal Yönetim 
 
Standart Vekalet modeli kapsamlı bir anlaşma yapmanın maliyetsiz olduğunu 

varsaymaktadır. Halbuki, anlaşma maliyetleri çok yüksek olabilmektedir. İşlem maliyeti 
üzerine literatürde, önemli olan üç maliyet yer almaktadır. Birincisi, anlaşmada belirtilen ilişki 
boyunca ortaya çıkabilecek tüm ihtimalleri düşünmenin ve onlarla nasıl başa çıkılacağının 
maliyetidir. İkincisi bu planlar ile ilgili diğerleri ile anlaşmanın maliyetidir. Üçüncüsü ise 
anlaşmazlık durumunda bir üçüncü taraf tarafından planların yazılması durumunda ortaya 
çıkan maliyetlerdir. Bu işlem maliyetleri nedeniyle taraflar kapsamlı bir anlaşma yazmak 
istemeyeceklerdir. Onun yerine, eksik bir anlaşma yazacaklardır. Bu da anlaşmanın açıkları 
ve eksik maddeleri olacağı anlamına gelmektedir. Eksik anlaşmalar durumunda (ve vekalet 
problemi olduğu durumlarda) yönetim yapısı bir role sahip olabilir. Yönetim yapısı başlangıç 
anlaşmasında belirtilmeyen durumlarda karar verme mekanizması olarak rol almaktadır.  
Örneğin, yönetim yapısının bir şekli bir şahsın sahip olduğu şirkettir. Eğer A şirketinin sahibi 
bir kişi ise, bu o kişinin A şirketinin varlıklarını ilgilendiren (Varlıklar nasıl kullanılmalı, ya da 
satılmalı mı) ve önceden belirlenmeyen tüm kararları alma hakkına sahip olduğu anlamına 
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gelir. Yönetim yapısının ikinci şekli ise ortak sahipliktir. Eğer iki taraf A şirketine ortak 
sahipse, A şirketinin varlıkları üzerindeki kararlarda anlaşmaya varmalıdır. Üçüncü örnek ise 
ortaklıktır. Eğer üç taraftan her biri A şirketinin çıkarları üzerinde üçte bir hakka sahipse, bu 
durumda kararlar çoğunluk oyu ile alınır. Bu açıklamalar kurumsal yönetimin küçük bir 
firmada da olabileceğini göstermektedir. Ancak, kurumsal yönetim büyük ve halka açık 
firmalarda her zaman daha fazla öneme sahiptir (Hart,1995, s.2-4). 

 
3. Literatür 
 
Mevcut literatürde kurumsal yönetim ve piyasa likiditesi arasındaki ilişki hem gelişmiş 

ülkelerde (Heflin ve Shaw, 2000; Chung vd., 2010) hem de gelişmekte olan ülkelerde 
(Mattoussi vd., 2004; Haddad vd., 2009) araştırılmıştır. 

  
Welker (1995) kamuyu aydınlatma ile hisse senedi piyasalarında likidite arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. Piyasa likiditesinin ölçüsü olarak da alış-satış fiyat farkını 
kullanmışlardır. Sonuçta, iyi bir kamuyu aydınlatma politikasının bilgi asimetrisini düşürdüğü 
ve hisse senedi piyasasında likiditeyi artırdığını vurgulamışlardır.  

 
Heflin ve Shaw (2000), grup mülkiyeti ile piyasa likiditesi arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Blok hissedarlarının şirketin faaliyetlerini denetleme rolleri olması nedeniyle, 
şirkete ait özel ve değerli bilgiye sahip oldukları düşünülmektedir. Bununla uyumlu olarak da 
Heflin ve Shaw (2000) grup mülkiyetinin büyük olduğu şirketler de kote edilen fiyat farkının, 
etkin fiyat farkının, ters seçim fiyat farkı bileşeninin daha büyük, kote edilen derinliğin daha 
küçük olduğunu gözlemlemişlerdir. 

 
Heflin vd., (2005) Amerika’da işletmelerin kamuyu aydınlatma politikası ile piyasa 

likiditesi arasındaki ilişkiyi incelemişler ve kamuyu aydınlatma derecesinin yüksek olmasının 
bilgi asimetrisini düşürdüğünü vurgulamışlardır. Genel olarak, bulguları kamuyu aydınlatma 
dereceleri ile işlem maliyetleri arasındaki ters ilişkiyi desteklemektedir. Sonuçta, finansal 
kamuyu aydınlatmanın piyasa likiditesini artırdığını öne sürmüşledir. 

 
Chen vd., (2007) kamuyu aydınlatma ve diğer kurumsal yönetim mekanizmalarının 

hisse likiditesi üzerindeki etkisini yatay kesit regresyon analizi yolu ile araştırmışlardır. 
Firmalarda daha iyi kamuyu aydınlatma ve şeffaflık uygulamalarının piyasa tarafından 
algılanan asimetrik bilgiyi azalttığı ve bunun sonucunda piyasa likiditesinin arttığı yönünde 
bulgular elde etmişlerdir. 

 
Kanagaretnam vd., (2007) hisse senedi piyasasında, kâr duyuruları zamanlarında 

kurumsal yönetim kalitesi ile bilgi asimetrisi arasındaki ilişkiyi temel bileşen analizi ve 
regresyon analizi kullanarak araştırmışlardır. Bulgular kâr duyuruları zamanlarında alış satış 
spredlerindeki değişim ile yönetim kurulu bağımsızlığı, yönetim kurulu faaliyetleri ve 
yöneticilerin sahip olduğu hisse oranı ile negatif ilişkiye sahip olduğunu desteklemektedir. 
Araştırmacıların sonuçları daha iyi kurumsal yönetim uygulamalarının bilgi asimetrisini 
düşürdüğü ve likiditeyi arttırdığı hipotezi ile uyumludur. 

 
Chung vd., (2010) kurumsal yönetim ile hisse senedi piyasası likiditesi arasındaki 

ilişkiyi araştırmıştır. Sonuçta iyi kurumsal yönetime sahip şirketlerde, alış satış fiyat farkının 
dar, piyasa kalitesi endeksinin yüksek, işlemlerin fiyat üzerindeki etkisinin küçük ve bilgiye 
dayalı işlem olasılığının düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. Chung vd., (2010) sonuçları bilgi 
asimetrisini ortadan kaldıran kurumsal yönetim standartlarını uygulayarak hisse senedi 
piyasası likiditesini artırabileceklerini vurgulamışlardır. 

 
Dumitrescu (2010) çalışmasında, kurumsal yönetim ile hisse likiditesi arasındaki ilişkiyi, 

likiditeki değişimlerin hangi kurumsal yönetim özelliklerdeki değişimler tarafından açıklandığı 
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analiz edilerek araştırmıştır. Sonuçta, yüksek likiditenin, hissedarların gücünün ve mülkiyet 
yoğunluğunun düşük olduğu durumlarda sağlandığını gözlemlemiştir. Aynı zamanda, 
yöneticilere performansa dayalı ücretlendirme sistemi uygulandığında likiditenin arttığını 
belirtmiştir. Dumitrescu (2010) çalışmasında elde ettiği diğer önemli bir bulgu da iyi bir 
kamuyu aydınlatma mekanizmasının ancak diğer kurumsal yönetim mekanizmaları da etkin 
ise, piyasa likiditesini arttırdığı yönündedir. 

 
Loukil ve Yousfi (2012), 1998-2007 yılları arasında 49 Tunus firmasına ait verileri 

kullanarak, Tunus hisse senedi piyasasında kurumsal yönetimin bilgi asimetrisi problemi ve 
hisse likiditesi üzerindeki etkisini test etmiştir. Sonuçta, kurumsal yönetimin hisse likiditesi 
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkisi olduğunu görmüşlerdir. Kurumsal yönetimin bazı 
özelliklerinin hisse likiditesini düşürürken, bazı özelliklerinin ise bilgi asimetrisini 
azaltmasından dolayı likiditeyi arttırdığını bulmuşlardır. 

 
Prasanna ve Menon (2012), Hindistan Borsasında kurumsal yönetim ile hisse likiditesi 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Prasanna ve Menon (2012), şirketler tarafından yıllık olarak 
açıklanan kurumsal yönetim raporlarını inceleyerek bir kurumsal yönetim endeksi 
oluşturmuştur. Elde edilen bulgular kurumsal yönetimin hisse senedi likiditesi üzerinde pozitif 
etkisi olduğu yönündedir. Daha iyi yönetilen firmaların daha yüksek likiditesi olduğu 
görülmüştür. 

 
Chung vd., (2012), farklı dünya ülkelerinde kurumsal yönetim, hukuk sistemleri ve hisse 

senedi piyasası likiditesi arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Sonuçta, Anglo-Sakson Hukuk 
Sistemini benimsemiş ülke işletmelerinin Kıta Avrupası Hukuk Sistemini benimsemiş 
ülkelerin işletmelerine göre daha iyi kurumsal yönetim yapısına ve daha yüksek piyasa 
likiditesine sahip olduğunu görmüşlerdir. Hisse senedi piyasası likiditesi, ilgili ülkenin hangi 
hukuk sistemini benimsediğine bağlı olmaksızın, kurumsal yönetim yapısının daha iyi olduğu 
işletmelerde daha yüksek olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda ülke düzeyinde hissedarları 
koruyan yasal ve düzenleyici çevre ve işletme düzeyinde iyi bir kurumsal yönetim 
tamamlayıcıdır; çünkü hissedar haklarının korunması kurumsal yönetimin hisse senedi 
piyasasının likiditesinin geliştirilmesindeki etkinliğini arttırmaktadır. 

 
Prommin vd., (2014), vekalet teorisine dayanarak Tayland’da kurumsal yönetimin hisse 

senedi piyasası likiditesi üzerindeki etkisini test etmişlerdir. Tayland’da 2006-2009 yılları 
arasında büyük işletmelerin verilerini kullanarak yaptıkları araştırmada, belirlenen dönemde 
kurumsal yönetim ile piyasa likiditesi arasında anlamlı bir ilişki gözlemlemişlerdir. Yönetim 
kalitesi arttıkça, likidite de artmaktadır. 

 
Literatürde yer alan bu çalışmaların büyük bir kısmının ortak özelliği, kurumsal yönetim 

ile piyasa likiditesi arasındaki ilişkiyi araştırırken kurumsal yönetimin, kamuyu aydınlatma ya 
da mülkiyet yoğunluğu, yönetim kurulunun özellikleri gibi sadece bir ya da birkaç özelliğini 
dikkate almışlardır. Bu çalışmanın, gelişmekte olan piyasa olan Borsa İstanbul’da hisse 
senedi işlem gören şirketlerde, kurumsal yönetimin tüm özelliklerini dikkate alarak, kurumsal 
yönetim ile piyasa likiditesi arasındaki ilişkiyi araştırması bakımından literatüre katkı yapması 
beklenmektedir. 

 
4. Veri ve Metodoloji 
 
Çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören ve 2011-2013 yıl sonu verilerine ulaşılabilen 

228 şirkete ait veriler kullanılmıştır. Mali sektör şirketleri, mevcut literatür de göz önünde 
bulundurularak çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır (Tang ve Wang, 2011). Çünkü mali 
sektör şirketlerinin mali tabloları farklılıklar içermekte ve finansal oranlar farklılaşabilmektedir. 
Çalışmada bağımlı değişken olarak hisse senetlerinin likiditesini temsilen hisse senetlerinin 
işlem görme oranı (turnover ratio) (L) kullanılmıştır ve bir yıl boyunca aylık işlem görme 



Bankacılar Dergisi 

75 

oranlarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Aylık işlem görme oranı ise bir ay içindeki 
işlem gören hisse sayısının, ilgili ay sonundaki fiili dolaşımdaki hisse sayısına oranlanması ile 
elde edilmiştir1. Çalışmada kullanılan ilk bağımsız değişken kurumsal yönetim endeksi (KY) 
kukla değişkenidir.   

 
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni uygulayan şirketlerin 

dahil edildiği endekstir. BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nin amacı, payları Borsa İstanbul 
pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi hariç) işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerine 
uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir ana başlık itibarıyla 10 üzerinden en az 6,5 olan 
şirketlerin fiyat ve getiri performansının ölçülmesidir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum notu, 
SPK tarafından belirlenmiş derecelendirme kuruluşları listesinde bulunan derecelendirme 
kuruluşlarınca, şirketin tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyumuna ilişkin yapılan 
değerlendirme sonucunda verilmektedir. Kurumsal Yönetim Endeksi’nin hesaplanmasına 
31.08.2007 tarihinde başlanmış olup, endeksin başlangıç değeri 48.082,17'dir 
(http://borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetimendeksi). Kurumsal 
Yönetim Endeksinde yer alan şirketler, tüm kurumsal yönetim ilkelerine göre 
değerlendirildikleri için, bu çalışmada kurumsal yönetimin piyasa likiditesi üzerindeki 
etkisinde tek bir özellik değil, kurumsal yönetimin tüm özellikleri dikkate alınmaktadır. Bu 
çalışmada şirket BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıyorsa, değişken 1 değerini 
alırken, almıyorsa 0 değerini almaktadır.  

 
Kurumsal yönetim ile likidite arasında bir ilişki tespit edilse bile bu ilişkinin sahte olma 

olasılığı bulunmaktadır. Çünkü her iki değişken de pek çok faktörün etkisi altında 
bulunmaktadır. Bu nedenle, kurumsal yönetim uygulamalarının, piyasa likiditesi üzerinde 
doğrudan bir etkisi olup olmadığını tespit amacıyla, mevcut literatür dikkate alınarak firma 
büyüklüğü (BUYUK), kaldıraç (KAL), Piyasa Değeri/ Defter değeri oranı (PD), volatilite 
(VOL), firma yaşı (YAS) kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin 
açıklamalar Tablo.1’de yer almaktadır. 

 
 

Tablo.1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler2 

Değişken Açıklama 
 

L 
Hisse senetlerinin işlem görme oranı (turnover ratio) (L) kullanılmıştır ve bir yıl boyunca 
aylık işlem görme oranlarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır 

 
KY 

İşletme BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıyorsa 1, almıyorsa 0 değerini alan 
kukla değişkendir. 

VOL Aylık hisse getirilerinin standart sapması bulunarak oluşturulmuştur. 
PD Yılsonu piyasa fiyatı ve dolaşımdaki hisse senedinin çarpılması ile bulunan piyasa 

değerinin işletme özsermayesine oranlanması ile oluşturulmuştur. 
KAL İşletmenin toplam borçlarının toplam varlıklarına oranlanması ile hesaplanmıştır. 

BUYUK İşletmenin toplam varlıklarının doğal logaritması alınarak oluşturulmuştur. 
YAS İşletmenin Borsa İstanbul’a kote olduğu tarihten itibaren geçen yıl sayısıdır. 

 
Değişkenlere ait özet istatistiklere ilişkin veriler Tablo.2’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetimendeksi
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Tablo.2: Özet İstatistikler 

 L KY VOL PD KAL BUYUK YAS 

Ortalama 0.93 0.09 0.11 1.60 0.50 19.11 14.17 
Medyan 0.59 0.00 0.10 1.26 0.47 19.21 15.00 

Maksimum 7.43 1.00 1.25 68.20 8.67 23.95 27.00 
Minimum 0.00 0.00 0.00 -171.00 0.00 0.00 0.00 

Std. Sapma. 1.07 0.29 0.10 7.36 0.49 2.75 8.59 
Çarpıklık 2.07 2.69 4.37 -17.33 9.90 -4.13 -0.26 
Basıklık 8.62 8.28 36.16 441.85 144.68 30.36 1.84 

Jarque-Bera 1429.05 1668.44 34408.13 122337.60 598644.20 23905.21 46.93 
Olasılık 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Çalışmada panel veri regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ampirik model, 
Eşitlik[1]’de verilmiştir: 

titititi XKYL ,,,,                                              Eşitlik[1] 

 
Eşitlik [1]’de L, likidite değişkenini temsilen işlem görme oranını, KY, şirketin BIST 

Kurumsal yönetim endeksinde olup olmama durumuna göre oluşturulan kukla değişkeni, X 
ise kontrol değişkenlerini göstermektedir. Panel veri regresyon modelinde i, yatay kesit 
birimini, t ise periyodu (zaman boyutu) ifade etmektedir. Genel olarak panel veri 
regresyonunun tahmin edilmesinde sabit etkiler model (fixed effects model) ve rassal etkiler 
modeli (random effects model) kullanılmaktadır. Hatalarda sabit etkiler ve rassal etkilerin 
varlığı sırasıyla FOLS ve LM testleri ile araştırılmıştır. Eşitlik[2]’de FOLS istatistiği yer almaktadır. 
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,  , U ve R , 
* 2 ’nin 

kısıtlanmamış ve kısıtlanmış tahminlerini göstermektedir. FOLS, FP,T-K  ile dağılmaktadır. 

yatay kesit etkisini,  zaman etkisini göstermek üzere, modelde iki yönlü yani hem yatay kesit 

hem de zaman boyutunda sabit etkilerin varlığı 0,0:0  H , yatay kesit boyutunda 

sabit etkilerin varlığı 0,0:1  H  hipotezi ile ve zaman boyutunda sabit etkilerin varlığı 

ise 0,0:2  H  hipotezi ile test edilir (Erlat,2006, s.4).  

 
Rassal etkilerin varlığı ise LM testi ile test edilmiştir (Breusch ve Pagan, 1980). Rassal 

etkilerin varlığın test edilmesinde ortak varyansların sıfıra eşitliği test edilmektedir. Çift yönlü 

rassal etki  0:
22

0   H hipotezi ile, yatay kesitte rassal etki 00:
22

1   H ile ve 

zaman boyutunda rassal etki ise 00:
22

2   H  ile test edilir. LM testi ,
2  dağılımına 

sahiptir ve Eşitlik[3]’te verilmiştir (Erlat, 2006, s.20). 
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Eşitlik[3]’te N yatay kesit, T ise zaman boyutu gözlem sayısını göstermektedir. Sabit 
etkiler ve rassal etkilerin varlığı araştırıldıktan sonra en uygun tahminciyi seçmek amacıyla 

Hausman testi yapılmaktadır. ubXy   şeklinde doğrusal bir modelde, y bağımlı değişken, 

X bağımsız değişkenler ve u ise hata terimidir. 10:  ve olmak üzere iki tahminci 

bulunmaktadır. 0H  Her iki tahminci de tutarlı ve 
1  etkindir. 1H  0  tutarlı ancak 

1

tutarlı değildir. Sabit etkiler modeli ve rassal etkiler modeli arasında seçim yapma da 0 sabit 

etkiler tahmincisi ve 
1  rassal etkiler tahmincisidir. H0 hipotezi reddedilemezse her iki 

tahminci tutarlı ancak sadece rassal etkiler tahmincisi etkin olduğu için rassal etkiler 
tahmincisi kullanılır. Eğer H0 hipotezi reddediliyorsa, bu durumda rassal etkiler tahmincisi 
tutarsız iken, sabit etkiler tahmincisi tutarlı olduğu için sabit etkiler tahmincisi kullanılır 
(Hausman,1978). 

 
Hatalarda değişen varyansın varlığının test edilmesinde LM istatistiği kullanılmıştır. LM 
istatistiği Eşitlik[4]’te verilmiştir. 
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5. Çalışmanın Bulguları 
 
Kurumsal yönetim ile piyasa likiditesi arasındaki ilişki panel regresyon yöntemi ile test 

edilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle regresyon tahmininde sabit etkiler modeli mi yoksa rassal 
etkiler modelinin mi kullanılacağına karar vermek adına sırasıyla FOLS ve LM testleri 
uygulanmıştır. FOLS istatistik sonuçları Tablo.3’te yer almaktadır. 
 

Tablo.3 : Sabit Etkiler Modeli F Testi Sonuçları 

  H0 H1 H2 

F-değeri 5.5916 5.5484 12.7616 

p-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 

 

Tablo.3’teki bulgulara göre 0,0:0  H  hipotezi ile hem yatay kesit hem de 

zaman boyutunda sabit etkiler olduğunu ileri süren hipotez yüzde 1 anlamlılık düzeyinde 
reddedilmektedir. Bu durumda, en az bir yönlü sabit etkiler olması beklenebilir. Yatay kesit 

boyutunda sabit etkilerin varlığı 0,0:1  H  hipotezi ile, zaman boyutunda sabit etkilerin 

varlığı ise 0,0:2  H  hipotezi ile test edilmiştir. Her iki hipotez de yüzde 1 anlamlılık 

düzeyinde reddedilmektedir. Bu durumda, bulgular iki yönlü, hem yatay kesit hem de zaman 
boyutunda, sabit etkilerin olduğunu göstermektedir. 

 
Hatalarda rassal etkilerin varlığı ise LM testi ile test edilmiştir ve bulgular Tablo.4’te 

verilmiştir. 
 

Tablo.4 : Rassal Etkiler Modeli LM Testi Sonuçları 

  H0 H1 H2 
2  değeri 57.0179 48.9244 8.0934 

p-değeri 0.0000 0.0000 0.0044 
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Tablo.4’te çift yönlü rassal etkinin varlığını test eden  0:
22

0   H hipotezi yüzde 

1 anlam düzeyinde reddedilmiştir. Bu durumda en az tek yönlü bir rassal etkinin varlığından 

bahsedilebilir. Bu nedenle, yatay kesitte rassal etkinin varlığı 00:
22

1   H ile test 

edilmiş ve yüzde 1 anlam düzeyinde reddedilmiştir. Sonrasında, zaman boyutunda rassal 

etkinin varlığı ise ise 00:
22

2   H  ile test edilmiş ve yüzde 1 anlam düzeyinde 

reddedilmiştir. LM test sonuçları bize iki yönlü bir rassal etkinin varlığına işaret etmektedir. 
 
Hatalarda hem sabit etkilerin hem de rassal etkilerin varlığı her iki modelin de tahminde 

kullanılabileceğini göstermektedir. Bu durumda hangi tahmincinin daha uygun olduğunun 
belirlenmesi için, Hausman testi uygulanmıştır. Hausman test sonuçları Tablo.5’te verilmiştir. 

 

Tablo.5: Hausman Test Sonuçları 
2 değeri 23.2098 

p-değeri 0.0000 

 
Tablo.5’teki bulgular her iki tahmincinin de tutarlı ancak sadece rassal etkiler 

tahmincisinin etkin olduğunu ifade eden H0 hipotezinin yüzde 1 anlam düzeyinde 
reddedildiğinin göstermektedir. Bu durumda rassal etkiler tahmincisi tutarsız iken, sabit 
etkiler tahmincisi tutarlı olduğu için model tahmininde sabit etkiler tahmincisinin kullanılması 
uygun olacaktır. Son olarak hatalarda değişen varyansın varlığı Lagrange çarpanı (LM) testi 
ile araştırılmıştır. Değişen varyans test sonuçları Tablo.6’da yer almaktadır. 
 

Tablo.6 : Değişen Varyans LM Testi Sonuçları 

Ki-kare-değeri 1200.95 

p-değeri 0.0000 

 
 

Tablo.7: Panel Veri Regresyon Tahmini Sonuçları 

  Bağımlı Değişken:L 

Bağımsız Değişkenler Katsayı Std.Hata t-istatistiği Olasılık 

C 12.3518 6.7352 1.8339 0.0673 

KY 0.0954 0.4522 0.2111 0.8329 

KAL 0.1647 0.2580 0.6383 0.5236 

VOL 0.8574 0.3731 2.2978 0.0220 

YAS -1.3639 0.2737 -4.9822 0.0000 

BUYUK 0.4039 0.2397 1.6852 0.0926 

PD -0.0022 0.0053 -0.4174 0.6766 

R
2
 0.6261 

   F istatistiği 3.1968 
  

0.0000 

Not: Panel veri regresyon modeli iki yönlü sabit etkiler tahmincisi ile tahmin edilmiştir. KY ( İşletme 
BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıyorsa 1, almıyorsa 0 değerini alan kukla değişken)’dir. L 
(Likiditeyi temsilen, hisse senetlerinin işlem görme oranı) bağımlı değişkendir. KAL (kaldıraç oranı), 
VOL (volatilite), YAS (firma yaşı), BUYUK (firma büyüklüğü), PD (Piyasa Değeri/Defter Değeri oranı) 
kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. 

 

Tablo.6’daki sonuçlara göre hatalarda değişen varyans yoktur şeklinde olan H0 hipotezi 
yüzde 1 anlam düzeyinde reddedilmektedir. Bu sonuç, hatalarda değişen varyans 
probleminin olduğunu göstermektedir. Bu nedenle modelin iki yönlü sabit etkiler modeli ile 
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tahmininde, değişen varyans problemi, White (1980) değişen varyansa uyumlu kovaryans 
matris tahmincisi kullanılarak düzeltilmiştir. Kurumsal yönetimin piyasa likiditesi üzerindeki 
etkisini test etmek amacıyla tahmin edilen panel regresyon modeli sonuçları Tablo.7’de yer 
almaktadır. 

 
Tablo.7’de sabit terim katsayısı 12.3518 olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak 

yüzde 10 düzeyinde anlamlıdır. Bu bulgu, tüm bağımsız değişkenler “0” olsa bile bağımlı 
değişkenin alacağı değeri göstermektedir. Bu durumda bağımsız değişkenlerin değeri “0” 
olsa bile likiditeyi temsil eden işlem görme oranı 12.35 olacaktır. Kontrol değişkenleri 
değerlendirilirse, KAL değişkeninin katsayısı pozitif olarak bulunmuştur ancak anlamlı 
değildir. Bu durum şirketlerin kaldıraç oranları arttıkça, piyasa likiditesinin de artacağı 
yönünde yorumlanabilir ancak bu sonuç anlamlı bulunmamıştır. VOL değişkeninin işareti 
literatürde diğer çalışmalardan elde edilen bulguları destekler nitelikte pozitif ve anlamlıdır 
(Locke ve Sarkar, 1996; Chung vd., 2010; Ding ve Hou, 2011; Tang ve Wang, 2011). Bu 
bulgu hisse volatilitesi yüksek (düşük) olan şirketlerin piyasa likiditesinin de yüksek (düşük) 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Şirketin yaşını gösteren YAS değişkeninin katsayısı ise -
1.3639 olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak yüzde1 düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç, 
şirketin yaşlandıkça piyasa likiditesinin düştüğü anlamına gelmektedir. Yine elde edilen bu 
bulgu, farklı çalışmaların bulguları ile uyumludur (Chung vd., 2010; Ding ve Hou, 2011). 
Firma büyüklüğünü temsil eden BUYUK değişeninin katsayısı ise 0.4039 olarak bulunmuştur 
ve yüzde10 düzeyinde anlamlıdır. İşaretin pozitif olması ise firmaların büyüklüklerinin arttıkça 
(düştükçe) piyasa likiditelerinin de arttığı (düştüğü) anlamına gelmektedir. Yine bu bulgu 
literatürde yer alan diğer çalışmalarda elde edilen bulgular ile uyumludur (Stoll ve Whaley, 
1983; Sinthupundaja ve Chiadamrong, 2015). PD değişkeninin katsayısı ise -0.0022 olup 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Firmaların PD değeri ile likiditesi arasında negatif bir ilişki 
bulunmuştur ancak bu ilişki anlamlı değildir. Tüm bu değişkenlerin etkileri kontrol edildiğinde, 
KY değişkeninin katsayısı 0.0954 olarak bulunmuştur. İşaretin pozitif olması, iyi kurumsal 
yönetim uygulamalarına sahip firmaların, hisse likiditesinin de yüksek olduğu şeklinde 
yorumlanabilir, ancak bu katsayının olasılık değerinin 0.8329 olarak bulunması yani 
istatistiksel olarak anlamlı olmaması, bu yorumu anlamlı kılmamaktadır.  

 
Modelin R2 değerinin yüzde 62.61 olması, modele dahil edilen değişkenlerin piyasa 

likiditesindeki değişimin yaklaşık yüzde 63’ünü açıkladığı anlamına gelmektedir. F istatistik 
değeri ise 3.1968 olup istatistiksel olarak yüzde 1 düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuç modelin 
genel olarak istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. 

 
6. Özet ve Sonuç 
  
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim 

uygulamalarının şirket hisselerinin likiditesine olan etkisi, panel regresyon analizi yöntemi ile 
araştırılmıştır. Şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler, BIST 
Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıp almamalarına göre yapılmıştır. Bu şekilde, şirketler 
sadece tek bir kurumsal yönetim kriterine göre değil, kurumsal yönetime ilişkin tüm kriterler 
dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kuşkusuz, Borsada işlem gören şirketlerin hisse 
senetlerinin likiditesini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Kurumsal yönetim 
uygulamaları ile hisse senedi likiditesi arasında sahte ilişkinin tespitinin önlenmesi amacıyla, 
mevcut literatür takip edilerek kaldıraç oranı, hisse senedi volatilitesi, firmanın yaşı, firma 
büyüklüğü, defter/piyasa değeri oranı değişkenleri kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. 
Kontrol değişkenlerinin etkisi de dikkate alındığında, kurumsal yönetim uygulamaları ile hisse 
senedi likiditesi arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ancak bu ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı değildir. İlişkinin işaretinin pozitif olarak bulunması, yine kurumsal yönetimin tek bir 
özelliğini değil de bir bütün olarak likiditeye etkisini araştıran Tang ve Wang (2011) 
çalışmasındaki bulguları desteklemektedir; ancak onların çalışmasında bu ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı iken, bu çalışmada değildir. İlişkinin anlamlı olmamasının farklı nedenleri 
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olabilir. Örneğin, bu çalışmada likidte ölçüsü olarak işlem görme oranı (turnover ratio) 
kullanılmış, ancak bu oran 2011 yılından itibaren hesaplanabildiği için örneklem periyodu 
2011-2013 yılları ile sınırlı bırakılmıştır. Ancak, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ülkemizde 
2007 yılından itibaren hesaplanmaya ve yayınlanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 
literatürde kabul gören farklı bir likidite ölçüsü kullanılarak, örneklemin 2007 yılından itibaren 
başlatılması elde edilen bulguları etkileyebilir. 

 
Çalışmanın bulguları akademisyenler ve düzenleyici kurumlar açısından önem 

taşımaktadır. İyi kurumsal yönetim uygulamalarının hisse senedi likiditesi üzerinde pozitif etki 
yaratması, kurumsal yönetimin yararlarının ve firma değerine etkilerinin değerlendirilmesi 
açısından önemlidir. Aynı zamanda, düzenleyici kurumlar açısından, şirketlerde kurumsal 
yönetim uygulamalarının yerleştirilmesinin önemine vurgulamaktadır. 
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Dipnotlar 
 

1  
Hisse senetlerine ait fiili dolaşım verileri, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun web sitesinden elde edilmiştir. 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 sayılı kararı çerçevesinde fiili dolaşım 
verileri günlük olarak hesaplanıp kamuoyuna duyurulmaktadır. Daha önceki yıllar için, her aya ait 
fiili dolaşım verilerine ulaşılamadığı için çalışma 2011-2013 yılları arasındaki verileri 
kapsamaktadır. 

2  
KY kukla değişkeni oluşturulurken şirketlerin endekse giriş tarihleri Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği’nin web sitesinden elde edilmiştir (http://www.tkyd.org/tr/derecelendirme.asp). VOL 
değişkeninin oluşturulmasında hisse senetlerinin getirilerine ait veriler Borsa İstanbul web 
sitesinden alınmıştır (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-
verileri). PD, KAL ve BUYUK değişkenlerine ait veriler şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformunda 
yer alan mali tablolarından elde edilmiştir (http://www.kap.gov.tr/). YAS değişkenine ait veriler 
Borsa İstanbul web sitesinden alınmıştır (http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-
senetleri-piyasasi-verileri/sirketler-verileri). 

 

http://www.worldbank.org/
http://borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/kurumsal-yonetim-endeksi
http://www.tkyd.org/tr/derecelendirme.asp
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri).%20DP
http://www.borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleri-piyasasi-verileri).%20DP
http://www.kap.gov.tr/).%20YAS
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ABD’de 1933 Glass-Steagall Yasasının Yürürlükten 
Kaldırılması 2007 Küresel Finansal Krizini  

Tetikledi mi?: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme 
 
 
 

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu* 
 
 

Öz 

 
Bu makale, 1933 tarihli Bankacılık Yasası veya öteki adıyla Glass-Steagall Yasasının 1999 

yılında çıkarılan Gramm-Leach-Bliley Yasası ile yürürlükten kaldırılmasının, 2007 Küresel Finansal 
Krizinin nedenleri arasında sayılıp sayılmayacağını anlamaya çalışmaktadır. Makalede Glass-Steagall 
Yasasının lehinde ve aleyhindeki görüşlerden seçilen örnekler ana hatları ile özetlenmekte ve mevcut 
tartışmalar üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmaktadır. Makalede Glass-Steagall 
Yasasının 1980-1999 döneminde sürekli ihlal edilmesinin krizin sebeplerinden biri olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu nedenle ana akım iktisadın ceteris paribus varsayımına kilitlediği ve özellikle ölçme 
güçlüğü nedeniyle modellerinin dışında tuttuğu hukuk sistemleri ve iş ahlakı gibi değişkenleri, taşıdığı 
ağırlıkla orantılı şekilde, iktisadi modellemede dikkate alması önerilir.    
 
Anahtar Kelimeler: 1929 Büyük Dünya Buhranı, 2007 Küresel Finansal Krizi, Glass-Steagall Yasası, 
Gramm-Leach-Bliley Yasası, Hukuk Düzeni, İş Ahlakı. 
JEL Sınıflaması: E32, G01, G18, G28, G38.  
 

 
 Did The Repeal Of 1933 Glass-Steagall Act In The Usa Trigger The 2007 Global 

Fınancial Crisis?: A Comparative Evaluatıon   
   

Abstract 
 
This paper tries to understand whether or not the repeal of 1933 Banking Act, namely Glass-

Steagall Act, by Gramm-Leach-Bliley Act in 1999 is among the causes of 2007 Global Financial Crisis 
in the USA. The paper summarizes the selected considerations that are against and in favor of Glass-
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1. Giriş 
 
2007 Küresel Finansal Krizinin nedenleri üzerindeki tartışmalar sürmektedir.1929 

Büyük Bunalımının sebepleri üzerindeki tartışmalar halen devam ettiğine göre, bu durum 
normal karşılanmalıdır. 2007 Küresel Finansal Krizi ile ilgili ilginç durumlardan biri, ana akım 
(Ortodoks) iktisadın bel kemiğini oluşturan Ortodoks Keynesçi, Ortodoks Paracı, Yeni Klasik, 
Yeni Klasik Reel Konjonktürcü ve Yeni Keynesçi okulların geliştirdiği konjonktür teorilerinin 
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2007 krizini açıklamaya uygun olmayışlarıdır. Bu nedenle dikkatler, ana akım dışı  
(heterodoks) iktisatçıların geliştirdikleri teorilere çevrilmiştir. Literatürde Post Keynesçi ve 
Avusturyacı konjonktür teorilerinin 2007 Küresel Finansal Krizini açıklama güçleri 
araştırılmış, Post Keynesçi temele dayalı Minskyci konjonktür teorisinin mevcut krizi açıklama 
gücünün sınırlı, hatta yetersiz (Bocutoğlu, 2010), Avusturyacı konjonktür teorisinin ise 
mevcut krizi açıklamaya göreceli olarak daha uygun olduğu Bocutoğlu, Ekinci, (2010a, 2010b 
ve 2011) ortaya konmuştur. Bununla birlikte ana akım iktisat okullarının geliştirdiği konjonktür 
teorilerinin açıklama gücünün zayıflığı, krizin nedenleri konusundaki araştırmaları 
yavaşlatmış değildir. 

 
1929 Büyük Dünya Buhranından sonra, ABD finansal hizmetler endüstrisinde1 bir dizi 

yasal düzenleme yapıldı. Bunlardan en önemlisi 1933 yılında çıkarılan Bankacılık Yasası 
veya yaygın kullanımı ile Glass-Steagall Yasası (bundan böyle GSA)’dır. Bu yasa ticari 
bankalar ile yatırım bankaları arasında kesin bir ayırım yapmış ve faaliyet alanlarını sıkıca 
belirlemiştir. Buna göre ticari bankaların faaliyet alanı mevduat toplayıp kredi vermek, yatırım 
bankalarının faaliyet alanı ise menkul kıymetler alım satımı yapmaktır. GSA ile ticari 
bankalarda mevduatı bulanan mudilerin parası her türlü spekülasyondan korunurken, 
spekülasyona meraklı yatırımcılar yatırım bankalarına yönlendirilmektedir. Ticari 
bankalardaki mevduat belirli ölçülerde sigortalanmakta, yatırım bankaları ise böyle bir 
koruma şemsiyesinin dışında tutulmaktadır. Ayrıca ticari ve yatırım bankaları arasındaki 
birleşmeler yasaklanarak, finansal hizmetler endüstrisinde ortaya çıkabilecek tekelleşme 
eğilimlerinin önü kesilmek istenmektedir.   

 
Amaçları bu şekilde özetlenen GSA yürürlükte iken, 1980’li yıllardan itibaren delinmeye 

başlanmış, nihayet 1999 tarihli Finansal Hizmetleri Modernleştirme Yasası veya yaygın 
kullanımı ile Gramm-Leach-Bliley Yasası (bundan böyle GLBA) ile tamamen yürürlükten 
kaldırılmıştır.   

 
GSA yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte tartışmalar bitmedi. 2007 Küresel Finansal 

Krizinin nedenleri araştırılırken, bir grup iktisatçı, finansçı ve politikacı GSA’nın 1999 yılında 
ilga edilmesini kriz sebepleri arasında sayarken; bir başka grup iktisatçı, finansçı ve politikacı 
da yürürlükten kaldırılan yasanın kriz nedenleri arasında gösterilemeyeceğini ileri sürmüştür. 
Bu makalenin amacı, yukarıdaki tartışmaların ışığında, GSA’nın yürürlükten kaldırılmasının, 
2007 Küresel Finansal Krizinin ortaya çıkmasına yol açan sebeplerden birini oluşturup 
oluşturmadığını anlamaya çalışmaktır.  

 
2007 Küresel Finansal Krizinin sebepleri hakkında, özellikle heterodoks ağırlıklı, zengin 

bir literatür bulunmaktadır (Bordo, 2008; Soros, 2008; Blanchard, 2009; Romer, 2009; 
Krugman, 2009; Blankenburg-Palma, 2009; Galbraith, 2008; Crotty, 2009; Perez, 2009; 
Morgan, 2009; Wade, 2009; Stiglitz, 2010; Bocutoğlu, 2011; Crawford, 2011; The National 
Commission, 2011; Roubini ve Mihm, 2012; Kuttner, 2013;). Söz konusu literatürün bir 
bölümü, özellikle GSA üzerinde yoğunlaşmaktadır (Kuttner,2013; Roubini ve Mihm,2010; The 
National Commission, 2011; Wallach, 2012). 

 
Makale, GSA üzerine yoğunlaşan literatür yardımı ile 2007 Küresel Finansal Krizinin 

ortaya çıkış nedenlerini ve GSA’nın yürürlükten kaldırılmasının krize yol açan nedenlerden 
biri olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır ki, söz konusu anlama 
süreci üzerine yapılan değerlendirmeler de ayrı bir tartışmaya konu olacaktır. 

 
GSA’nın yürürlükten kaldırılmasını kriz sebebi sayan ve saymayan görüşleri incelerken, 

makale ve rapor sahiplerinin çalışmalarından uzun alıntılar yapılmış ve alıntı yapılan sayfalar 
konu girişlerinde verilmiştir. Makale, 2007 Küresel Finansal Krizi ile ilgili tartışmaların bir 
boyutunu ve bu boyutla ilgili bir kısım literatürü Türk okuyucusuna tanıtma niyetiyle yazılmış 
olup, bunun dışında bir akademik iddia taşımamaktadır.  
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Makalede, ana akım iktisadın ceteris paribus sepetine attığı ve sabit varsaydığı, hukuk 
düzeni ve iş ahlakı gibi, iktisadi analizde ölçülmeye uygun olmayan değişkenlerin, zaman 
içinde değişmesi durumunda, ana akım modellerin açıklama gücüne getireceği zaafa vurgu 
yapılmaktadır. 

 
2. Glass-Steagall Yasası Nedir? 
 
Glass-Steagall Yasası ile ilgili özet ve karşılaştırmalı bilgiye, C. Crawford’un 

makalesinden (Crawford,2011) ulaşılabilir. Makale aşağıda özetlenmektedir. ABD’de, 1929 
Büyük Buhranıyla karşı karşıya kalan Herbert Hoover iktidarının (1929-1933) sonlarına 
doğru, ABD Senatosunun Banka ve Para Komitesi 1929 Büyük Buhranının sebeplerini 
araştırmak üzere bir oturum düzenledi. Komite, Wall Street’in marjda satış2 (margin selling),  

şikeli hisse senetleri3 (stock rigging) ve spekülasyonla dolu gri alanına asla nüfuz edemedi, 
çünkü bir yanda dinlenen şahitler gerçeği gizlemekte öte yandan da Komitenin yapısı sürekli 
değişmekte ve önderliği zayıf bir performans göstermekteydi (Crawford, 2011, s.127). 

 
Banka ve Para Komitesinin başına 1933 yılı Ocak ayında F. Pecora getirildikten sonra, 

Wall Street bankacılık endüstrisinin hırs ve hile ile çılgın işler yapmış olduğu ortaya çıktı. 
ABD’nin ikinci en büyük bankası olan National City Bank, yeni riskli menkul değerlerin 
satışını teşvik etmiş, bu tür menkul kıymetleri satanlara, yaptıkları satış miktarı üzerinden 
ikramiye vermişti. Risk yükseldikçe ikramiye de artmaktaydı. Banka, bu riskli menkul 
kıymetleri finansallaştırarak, Latin Amerika ülkelerinde durumun farkında olmayan 
müşterilerine satmıştı. Benzer şekilde Chase Bank da, kriz esnasında bankanın stoklarını 
açığa satarak zengin olmuştu. O dönemdeki ABD bankaların etik dışı taktikleri, finansal 
sistemin çökmesine yol açmıştı (Crawford, 2011, s.128).  

 
Bankalar; Pecora oturumundan önce Kongre nezdinde, kamunun talebi olmadığı için, 

yeni ve önemli regülasyonlara gidilmemesi gerektiği konusunda başarılı bir lobi faaliyeti 
gerçekleştirmişlerdi. Oturumdan sonra, bankaların finansal sistemi bozucu uygulamaları ve 
danışıklı dövüşe dayanan pratikleri kamuoyunda, kamunun finansal hizmetler endüstrisini 
kontrol etmesi gerektiği konusunda ciddi bir talep doğurdu. 1933 yılı ortalarında Kongre, 
daha sonra GSA olarak tanınacak olan 1933 Bankacılık Yasasını çıkardı.  

 
GSA ile birlikte bankalar, mevduat toplayan ve kredi veren ticari banka alternatifi ile 

menkul kıymetlerin satışını yürüten yatırım bankası alternatifinden birini seçmeye mecbur 
bırakıldı. Böylece yasa, ticari bankalara halka arza aracılığı (underwriting) yasakladı. Yasa 
aynı zamanda Federal Mevduat Sigorta Şirketini (FDIC) kurdu. FDIC ticari bankaların 
mevduatını sigortaladı. Bu sigorta koruması karşılığında da, FED’in ticari bankalar üzerindeki 
regülasyonu ve kontrolü güçlendirildi.  

 
GSA’nın amacı, ABD bankalarına, finansal sistemin sağlamlığı ve istikrarı bakımından 

yeni bir temel sağlamak idi ve böylece amacını gerçekleştirdi. Gerçekten de Amerikan iç 
savaşından (1861-1865) önce, ABD ekonomisinde finansal panikler düzenli ve yıkıcı 
tekrarlarla ortaya çıkarken, yeni düzenleme ile bu durum ortadan kalkmış oldu. Bireysel 
bankalar ara sıra krize girmekle birlikte, bu bankaların mudileri büyük zararlarla 
karşılaşmadan söz konusu krizleri atlattılar. Hisse senedi ve tahvil piyasalarına olan güven 
arttı. Dünyadaki yatırımcılar bakımından, ABD finansal sistemi, şeffaflık ve güvenilirlik 
standartlarını yükseltti. GSA, halkın ABD finansal sistemine olan güvenini arttırdı. Bununla 
birlikte bankalar, imzalandığı günden başlamak üzere, GSA’nın yürürlükten kaldırılması 
yönünde lobi faaliyetleri yürüttüler.1970’lerde yoğunlaşan GSA’yı gevşetme çabaları, 
1980’lerde yasanın kaldırılması için Kongreye yeni yasa tasarıları sunulmasıyla farklı bir 
boyut kazandı. 
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1987 yılında, Kongre Araştırma Servisi, yasanın lehinde ve aleyhinde olan hususları 
maddeleştirdi (Crawford, 2011, s.129). Buna göre GSA’nın lehindeki görüşler şöyle 
özetlenmektedir:  

 
1. Aynı finansal kurumun krediyi sağlaması, krediyi (reel sektöre) kullandırması ve krediyi 

(finansal sektöre) yatırması; kurumlar arası danışıklı dövüş için alt yapı oluşturur ve 
finansal fonların kötüye kullanılmasına yol açar. GSA bu tür danışıklı dövüşlerin ve 
kötüye kullanımların önünü kesmektedir.  

  
2. Mevduat toplayan kurumlar, yani ticari bankalar, diğer insanların paraları üzerindeki 

kontrollerinden dolayı ellerinde olağanüstü bir finansal güç bulundurur. Fon piyasasının 
sağlamlığı ve rekabetçiliğinin sağlanması amacıyla, bu güç sınırlandırılmalıdır. Nitekim 
GSA, mevduat toplayan kurumların gücünü sınırlandırmaktadır.  

 
3. Finansal istikrar ve güven açısından mevduat toplayan kurumların, riskleri sınırlaması 

beklenir. GSA, mevduat toplayan kurum yöneticilerinin spekülatif menkul kıymet işine 
girmelerini engellemektedir.  

 
4. Mevduat toplayan kurumların menkul kıymet faaliyetine girmeleri risklidir ve büyük 

finansal kayıplara yol açma potansiyeli taşır. Finansal kayıplara uğrama ihtimali, 
mevduat sahiplerinin itimadını sarsar. GSA, hükümetin mevduatı sigortalamasını ve bu 
yolla menkul kıymet kayıplarından dolayı mevduat toplayan kurumlar çöktüğünde, 
kamunun mevduat sahiplerine ödeme yapmasını sağlamaktadır. 

 
GSA’nın aleyhindeki görüşler ise şöyle özetlenmektedir:  
 
1. Mevduat toplayan kurumlar; kredi, menkul kıymet ve mevduat arasındaki ayırımın net 

olarak yapıldığı, regülasyona tabi finansal piyasalarda faaliyet gösterir. Bu durumda 
regülasyona tabi finansal piyasalarda faaliyet gösteren mevduat toplayan kurumlar, 
faaliyet alanları regülasyon dışında kalan yerli finansal kurumlara ve regülasyonların etki 
alanı dışında kalan yabancı finansal kurumlara karşı rekabet ve pazar payı kaybıyla yüz 
yüze gelir. GSA, regülasyona tabi finansal piyasalarda faaliyet gösteren, mevduat 
toplayan kurumların rekabet gücünü sınırlamakta ve pazar payı kaybetmesine yol 
açmaktadır. 
 

2. Temel mesele danışıklı dövüşün engellenmesi ise bu amaç, aynı finansal kurumun farklı 
bağlı kuruluşları aracılığıyla kredi sağlama ve kredi verme fonksiyonlarını birbirinden 
ayıran yasal düzenlemeler ile önlenebilir. GSA’nın danışıklı dövüşü önlemek amacıyla 
yaptığı düzenlemeler sisteme zarar vermektedir. 
 

3. Mevduat toplayan kurumların aradığı menkul kıymet faaliyetleri, hem doğası gereği 
düşük risklidir hem de risklerin çeşitlendirilmesi toplam riski düşürür. GSA’nın bu 
konudaki hassasiyeti yersizdir. 
 

4. Dünyanın büyük bir kısmında, mevduat toplayan kurumların kendiliğinden ve başarılı bir 
şekilde hem bankacılık hem de menkul kıymetler alanında faaliyet gösterdiği 
görülmektedir. Onların tecrübelerinden çıkarılacak dersler ABD’nin milli finans ve 
regülasyon yapısına uyarlanabilir. GSA’nın ticari bankacılık ile yatırım bankacılığı 
arasında ayırım yapmak suretiyle, finansal sektördeki riski azaltma amacı; bu ayırıma 
başvurmadan, uluslararası tecrübelerden yararlanmak suretiyle ABD milli finans sistemi 
ve regülasyon yapısında düzenleme yapılarak da gerçekleştirilebilir.  

 
Bu tartışmalar sürerken, 1980’li ve 1990’lı yıllarda yapılan bazı Kongre düzenlemeleri 

ve uygulamaları, GSA’nın yasal varlığına dokunmadan, onu pratikte uygulamadan kaldırmış 
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oldu. Bu düzenleme ve uygulamalar bir yandan ticari bankaların riskli menkul kıymet işine 
girmelerine izin verilmesine ve bu yolla, ticari banka ile yatırım bankası arasında GSA’nın 
yaptığı ayırımın göz ardı edilmesine yol açarken öte yandan finansal kurumların 
birleşmelerine izin verilmek suretiyle, GSA’nın finansal kurumların gücünü kontrol etme 
amacını çiğnemiş oldu. Buna karşılık, büyüyen ve riskli menkul kıymet işine giren ticari 
bankaların, yüz yüze gelecekleri muhtemel zararların karşılanmasında, GSA’nın mevduata 
sağladığı garantiler devam etti. Böylece muhtemel bir finansal krizde ortaya çıkacak finansal 
riskler, ABD vergi ödeyenlerinin omuzlarına yüklenmiş oldu.  

 
Kongre 1980’lerde GSA’yı yürürlükten kaldırmadan, FED yasanın bazı bölümlerini 

yeniden yorumlayarak, ticari bankaların toplam hasılatlarının yüzde 5’i kadar menkul kıymet 
kazancı elde edebilmelerine izin verdi ve 1980’lerin sonuna gelmeden, bu sınır yüzde 10’a 
yükseltildi. Bu düzenlemeye ek olarak, ticari bankaların küçük miktarlarda halka arza aracılık 
yapmasına izin verildi. 1996’da bankaların menkul kıymet kazancı sınırı tekrar yükseltilerek 
yüzde 25’e çıkarıldı. Aslında kazanç sınırındaki söz konusu artış, yasal olarak etkilememekle 
birlikte, pratik olarak GSA’yı yürürlükten kaldırdı.  

 
1998’de, GSA’nın finansal kurumların tekelleşmesini engelleme amacına tamamen 

aykırı olmak üzere, Citicorp ile Travelers Insurance Company’nin Citigroup adı altında 
birleştirilmesi, yasanın pratikte yürürlükten kaldırılmasının ikinci bir göstergesi oldu. GSA’nın 
önemli maddelerini yürürlükten kaldıran ve onu ilga eden Bankacılık Hizmetlerinin 
Modernizasyonu Yasası veya öteki adıyla GLBA tasarısı 1999 yılında, Senatodan 8’e karşı 
90, Temsilciler meclisinden ise 57’ye karşı 362 oy ile geçti.   

 
Senator B. Dorgan 1999’da, GSA’nın ilgasının ABD finansal sisteminin bütünlüğünü 

bozduğu uyarısında bulundu ve şu değerlendirmeyi yaptı: “1999 yılında Glass-Steagall 
Yasasını kaldırdık. Sanırım 10 yıl içinde geriye bakıp keşke bunu yapmasaydık diyeceğiz. 
Fakat yaptık çünkü geçmişten aldığımız dersleri unuttuk. 1930’larda doğru olan 2010’da da 
doğrudur. 1930’larda veya Glass-Steagall Yasası ile ilgili tartışmaların geçtiği yıllarda 
yaşamadığımın farkındayım, ancak şu anda modernleşme adına geçmişten itibar, istikrar ve 
emniyet konusunda aldığımız dersleri unutma kararı vermiş bulunuyoruz.”  

  
Senator P. Wellstone, yasanın kaldırılmasına karşı yaptığı konuşmada, şöyle dedi: 

“GSA’yı ilga etmeyi amaç edinen GLBA teklifine şiddetle karşıyım. Bu yasa teklifi sadece 
bizim ekonomimizi değil fakat aynı zamanda demokrasimizi de tehlikeye sokacak bir 
ekonomik güç konsantrasyonu eğilimini güçlendirecektir. Bu öneri bankaların, menkul değer 
şirketlerinin ve sigorta şirketlerinin, ABD ekonomisine ve Amerikan finansal endüstrisine 
hakim olacak şekilde dev bir tekelleşmeye gitmesini kolaylaştıracaktır. Bu yeni finansal 
devlere karşı uygun regülasyonların yürürlüğe konma çabaları başarısızlığa uğrayacaktır ve 
ekonominin bütünü tehlike altına girecektir. Bu tekeller, batırılamayacak kadar 
büyüdüklerinde (too big to fail)4, yüz yüze gelecekleri riskler ABD vergi ödeyenlerinin sırtına 
binecektir.”   

 
1939 yılında F. Pecora, finansal hizmetler endüstrisinin GSA’yı yürürlükten kaldırma 

çabaları konusunda toplumu uyarmıştı. “İşler düzelir düzelmez, yani 1929 Büyük Buhranının 
olumsuz etkileri ortadan kalkar kalkmaz, finans devleri bir kere daha saldırgan özgüvenlerini 
kazandılar ve kendi faaliyetlerini kısıtlayan her hareketin ekonominin yıkımı olacağı 
konusundaki dogmatik  inançları tekrar güç kazanmaya başladı“.   

 
GSA’nın karşısında olanlar da az olmayıp, ileri sürdükleri itirazlar yasayı 

savunanlarınkinden aşağı değildi. Hazine Bakanı L. Summers şöyle dedi: “Bugün Kongre, 
1929 Büyük Bunalımından beri yürürlükte olan kuralları, yani GSA’yı, güncellemek için oy 
kullandı ve eski finansal sistemi 21. Yüzyılın sistemi ile değiştirdi. Tarihi yasa, yani GLBA, 
Amerikan firmalarının yeni ekonomide daha iyi rekabet etmelerine imkan verecektir.” 
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Senatör P. Gramm ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünya değişiyor ve biz de onunla 
birlikte değişmek zorundayız. Önümüzde yaklaşan yeni bir yüzyıl var ve yaklaşan yüzyıla 
tıpkı geçmiş yüzyıla hakim olduğumuz gibi hakim olacağımız fırsatlara sahibiz. 1929 Büyük 
Buhranının ortasında GSA, ekonomiye kamu müdahalelerinin çözüm olduğunu 
düşündüğümüz bir zamanda geldi. Günümüzdeki iktisadi zenginlik çağında, özgürlüğün 
çözüm olduğuna karar verdik.”  

 
GSA’nın ilgasından sonra finansal istikrarsızlığın ortaya çıkacağı görüşünü yanlış bulan 

Senator B. Kerrey’in yorumu ise şöyleydi: “1929 Büyük Buhranı gibi bir çöküşle yüz yüze 
kalacağımız düşüncesi aşırı ölçüde abartılıdır.” Senator C. Schumer, “GSA yürürlükte 
kalsaydı ABD dünyadaki finansal liderliğini kaybederdi. Eğer GLBA’yı geçirmeseydik, Londra, 
Frankfurt veya yıllar sonra Shanghai dünyanın finans merkezleri haline gelirdi. GLBA’nın 
sağladığı pek çok yarar içinde en önemlisi, ABD finansal firmalarının rekabetçi pozisyonlarını 
korumalarına yardım etmesidir.” dedi. Bill Clinton’a göre, “GSA, yaşadığımız ekonomiyle 
uyumlu değildir. Bu yasa sanayi ekonomisi için son derece uygun idi, ama dünya artık çok 
değişti.”   

 
3. Glass-Steagal Yasası İle 2007 Küresel Finansal Krizi Arasındaki İlişkiler 
Üzerine Tartışmalar   
 
Üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen, 1929 Büyük Buhranının sebepleri üzerindeki 

tartışmaların sürdüğü dikkate alındığında, nispeten yeni olan 2007 Küresel Finansal Krizinin 
nedenleri üzerindeki tartışmaların gündemde olması son derece normal görülmelidir. 2007 
Küresel Finansal Krizine yol açan faktörler araştırılırken, bazı düşünürler GSA’nın 1999 
yılında yürürlükten kaldırılması olgusunu krizin sebepleri arasında sayarken, bazı düşünürler 
de bu görüşün yanlış olduğunu, GSA’nın krizin nedenleri arasına yerleştirmenin konunun 
yeterince anlaşılmamasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu alanda zengin bir literatür 
bulunmakla birlikte makalenin bu bölümünde, GSA’nın yürürlükten kaldırılmasının 2007 
Küresel Finansal Krizine yol açan faktörlerden biri olup olmadığı konusundaki lehte ve 
aleyhteki görüşlerden ancak bazıları ele alınabilecektir.   

 
3.1. Glass-Steagall Yasası’nın Yürürlükten Kaldırılmasını 2007 Küresel Finansal 
Krizinin Sebepleri Arasında Sayan Bazı Görüşler 
 
3.1.1. R. Kuttner’in Görüşleri 
 
R. Kuttner, Glass-Steagal Yasası’nın 1999 yılında yürürlükten kaldırılmasını, 2007 

Küresel Finansal Krizinin nedenleri arasında saymaktadır. Kuttner, ABD’de 2007 Küresel 
Finansal Krizine yol açan 7 ölümcül hata işlendiğini ileri sürmekte ve bu hataları şöyle 
sıralamaktadır (Kuttner, 2013, s.1-4):   

 
1. Konut Kredilerinin Spekülasyona Dönüştürülmesine İzin Verilmesi   
 
Fannie Mae 1969 yılına kadar bir kamu kurumu idi ve konut kredisi sağlayan finansal 

kurumlar, sıkı bir şekilde regüle edilmişti. Savaş sonrası dönemde ABD’de vatandaşların 
konut sahipliği oranları yükseldi, 2. Dünya Savaşı arifesinde yüzde 44’ten, 1960 ortalarına 
doğru yüzde 64’e ulaştı. Konut kredisi alanında faaliyet gösteren finansal kurumlar istikrarlı 
konumlarını sürdürdüler, ne büyük paralar kazandılar ne de büyük finansal kayıplarla 
karşılaştılar. Fannie Mae’nin görevi, bankalardan ve tasarruf kurumlarından konut kredisi 
temin etmek, bu yolla konut kredisi sektörüne likidite sağlamak ve sektöre belirli bir standart 
getirmekti. Fannie Mae konut kredisi temini operasyonlarını, bono satmak suretiyle finanse 
etmekteydi. 1970’lerin sonlarına doğru, Wall Street firmaları Fannie Mae’ye öykünmeye ve 
onunla rekabete girmeye başladılar. Bu amaçla konut kredilerini paketlediler ve bonolara 
dönüştürdüler. Wall Street firmalarının riski yüksek ürünler geliştirerek daha fazla kar 
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etmeleri, zaman içinde sektördeki standartların bozulmasına yol açtı. Fannie Mae de   
sektördeki pazar payını kaybetmemek amacıyla, Wall Street firmalarının hatalarını, 
suiistimallerini tekrarladı. Bütün bunlar olurken devlet, sektörü regüle etmek için adım atmadı. 
Bu durum, ilerde krizlere yol açacak, eşik altı (sub-prime) konut kredisi sektörünün 
doğmasına yol açan kritik bir adım oldu.  

 
2. Moody’s ve Standard and Poors Gibi Regüle Edilmemiş Bazı Kredi Derecelendirme 

Kuruluşlarının Bono Derecelendirmesi Yapmasına İzin Verilmesi 
 
Konut kredilerinin bonolara dönüştürülmesi, menkul kıymetleştirme olarak 

isimlendirilmektedir. Meselenin özü, ödünçlerin borç senedine dönüştürülmesidir. Bu 
bonoların yatırımcı açısından güvenilirliği nedir? Bu bonoların güvenilirliğini gösteren 
derecelendirme işlemi, devletin resmi olarak tanıdığı fakat herhangi bir kamu regülasyonuna 
tabi tutmadığı Moody’s ve Standard and Poors gibi özel şirketler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, pazar paylarını arttırmak 
amacıyla kendi aralarında girdikleri rekabet ve bunun doğal sonucu ortaya çıkan çıkar 
çatışması nedeniyle mesleki standartlarından taviz verdiler ve kendi dinamikleri ile 
yozlaştılar. Konut kredilerine dayalı bonoları paketleyip satmak isteyen bir finansal kuruluşun 
başarısı, hazırladığı paketlerin sahip olduğu derecelendirme notu ile doğru orantılıdır. Çünkü 
yüksek dereceli bonolar, yatırımcıya güven verdiği için daha kolay satılır. Riskli kredilere 
dayalı bonoları paketleyip satmak isteyen bir finansal kuruluş, söz konusu kredi 
derecelendirme kuruluşlarına yüksek ödenti yaptığı taktirde, kredi derecelendirme kuruluşları 
bonoların dayandığı kredilerden bazılarının riskli olduğunu bildiği halde, başvuru dosyası 
üzerinde oynayarak başvuru yapılan bonolara AAA notu vermektedir. Mesleki standartlara 
bağlı kaldıklarında; haksız rekabete uğrayacakları ve pazar kaybedecekleri endişesine 
kapılan kredi derecelendirme kuruluşları bu bataklığa saplandı. Akılda tutulmalıdır ki bono 
derecelendirme kuruluşlarının hilesi olmaksızın, eşik altı kredilerin verilmesi imkansızdır. Aksi 
takdirde AAA notu taşımayan bonoların satılması ve kitlesel piyasalara ulaşması söz konusu 
bile olamazdı. Regülatörler, regülasyon alanı dışında kalan kredi derecelendirme 
kuruluşlarının faaliyetlerini dikkate almadılar. Dikkat etmiş olsalardı, mesele başından 
çözülmüş olurdu. Regülasyon alanı dışında kalan faaliyetler bir yana, regülatörler kendi 
regülasyon alanlarına giren ticari bankalara bile yeterli özeni göstermedikleri için, 
regülasyona tabi ticari bankalar dahi eşik altı kredilerin finansmanına bulaşmıştı.   

  
3. Eşik Altı Kredilerinin Denetlenmesinde Zaaf Gösterilmesi 
 
Banka regülasyonunun ana fikri, hükümet müfettişlerinin periyodik olarak banka 

varlıklarının kalitesini denetlemesidir. Banka kredi portföyünün oldukça büyük bir parçası, faiz 
ödemelerinin gerisinde ise, yani faiz gelirleri kredileri ödemekten uzaksa, bankanın kayıplara 
karşı bir tampon oluşturmak üzere sermayesini arttırmaya zorlanması gerekir. Böyle 
davranılması durumunda sorunlar daha işin başında giderilebilir. Ancak karmaşık hisse 
senetleri, basit kredilere göre daha kompleks düzenlemeler gerektirmektedir. Regülatörler, 
esasen eşik altı kredi veren finansal kurumların sermaye yeterliliğine sahip olup olmadıklarını 
ihmal etmişlerdir. Konut kredisi şirketlerinin çoğu ticari banka değildir ve bunlar kredileri 
yukarıda özetlenen 1 numaralı hatayı işleyen Wall Street firmalarına satmak için oluştururlar. 
Bu nedenle kontrol edecekleri ne kredi portföyleri vardır ne de reel sermayeleri bulunur. 
Demokrat çoğunluklu Kongre bu problemi 1994’de öngördü ve Ev Sahipliği Fırsatı ve Öz 
Sermaye Muhafaza Yasası’nı çıkardı. Bu yüksek öngörülü yasa FED’i, regülasyon alanı 
dışında bulunan konut kredisi şirketlerinin kredi orijin standartlarını regüle etmekle 
görevlendirdi. FED Başkanı Alan Greenspan, söz konusu yasayı uygulamadı. 
Cumhuriyetçiler 1995 yılında Kongre’de hakimiyeti sağladıklarında, Greenspan’ın bu 
uygulamasını tersine çevirdiler. 
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4. Aşırı Kaldıracı Sınırlamada Başarısızlık 
 
Finansal sistemi çökerten etkenlerden birisi de, ödünç alınan para ile yüksek seviyede 

spekülasyon yapılmasıdır. Borsada rizikolu işlemlere yatırılmak amacıyla yakınlar arasında 
oluşturulan fon anlamında bir hedge fonunun veya girişim sermayesi şirketinin tipik kaldıraç 
oranı 30’a 1’dir. Bu durumda 1 ABD doları cari sermayesi olan bir şirket, 30 ABD Doları 
borçlanabilmektedir. Şirket ciddi bir hesap hatası yapmış ise piyasadan silinir. Eşik altı konut 
kredisi şirketlerinin hiç sermayeleri bulunmadığı için, kaldıraç oranı sonsuzdur. Oyun 
tamamen borç alma üzerine kurulmuştur. İşler iyi gittiği sürece, firmalar işlerini finanse etmek 
için borç almaya devam edebilirler. Fakat bir kere yatırımcının ayağı kaydığında, panik 
başlar. Finansal sistemin hedge fonları ve özel girişim sermayesi gibi kısımları regüle 
edilmemiştir. Hedge fonları ve özel girişim sermayesi şirketleri netice olarak ticari 
bankalardan büyük miktarlarda borç aldıkları için, bankaların bilançolarına yakından bakma 
yetkisine sahip olan regülatörler, ellerindeki yetkiyi yüksek riskli ticari bankaların verdiği 
kredileri izlemede kullanılmış olsaydı, bankaları kapatırlardı. Ama yetkilerini kullanmadılar. 

 
5. Çıkar Çatışmalarını Gözetim Altında Tutmada Başarısızlık 
 
En basit ifadesi ile bir işin iki tarafı aynı şirkete bağlı ise, yapılan iş çıkar çatışması veya 

popüler bir ifade ile danışıklı dövüş alanına girmektedir. ABD’de 1990’larda ortaya çıkan 
muhasebe skandallarında muhasebe firmalarına; başta anonim şirketlerin bilançolarının 
incelenmesi, sonra da hesaplarının düzeltilmesine yardım edilmesi ve denetlemeden 
paçalarının kurtarılmasının sağlanması için ödeme yapılmıştır. Bu en halisinden bir çıkar 
çatışması örneğidir. Gevşek bir şekilde regüle edilen muhasebecilerin, üzerinde oynama 
yapmış oldukları bilançolarla hisse senedi piyasasının çökmesine yol açtıkları ana kadar, 
Kongre sıkı tedbir alma yoluna gitmemiştir. İkinci bir çıkar çatışması, hisse senetlerinin 
analizinden sorumlu analistlerin yolsuzluğa bulaşmasıdır. Analistler, yatırımcılara şüpheli ve 
riskli hisse senetlerini almalarını tavsiye ediyorlardı, çünkü analistleri istihdam eden 
şirketlerin patronları, aynı hisse senetlerini garanti etmekten dolayı para kazanıyorlardı. Dot-
com krizinden hemen sonra, Kongre 2002 tarihli Sarbanes-Oxley Yasası ile bu iki kötüye 
kullanım örneğini kapsayacak şekilde fakat yüzeysel tedbirler geliştirdi. Buna karşılık bono 
derecelendirme kuruluşlarının rolü ile tepe yöneticilerinin hisse senedi fiyatları üzerine 
ikramiye koyma alışkanlığı gibi örnekleri görmezden geldi. Açıktır ki görmezden gelinen iki 
durum, tepe yöneticileri tarafından kolayca maniple edilme riski taşımaktaydı.  

 
6. Hedge Fonları ve Girişim Sermayesinin Regüle Edilmesinde Başarısızlık 
 
Roosvelt’in New Deal Programı (1933-1938), finansal piyasalardaki suiistimalleri 

dizginlemek amacıyla, ticari bankalar, hisse senedi brokerleri, holding şirketler ve menkul 
kıymet borsası gibi ana oyuncuları regüle etti. Günümüzde en büyük risk taşıyıcı olan hedge 
fonları ve girişim sermayesi firmaları, o zaman mevcut değildi. Hedge fonları ve girişim 
sermayesi şirketleri şu anda bankaların faaliyet alanına girmiş bulunmakta ve çoğu işlerini 
üstlenmektedir. Bu finansal kurumlar piyasalarda egzotik hisse senetleri çıkararak kredi 
yaratmakta, firmaları satın almakta ve satmakta, ödünç paralar ile regülasyona tabi 
bankalardan daha yüksek risklere girerek finansal piyasalarda spekülasyon yapmaktadır. 
Konut Bankacılığı Komitesi Başkanı B. Frank’a göre, geçen yıllarda yaratılan kredilerin 
yarısından fazlası esasen regüle edilmemiş kurumlar tarafından sağlanmıştır. Bu yeni dalga 
finansal oyuncular; özel bir tüketici korumasına ihtiyaç duymayan, birbirleri ile mutabakata 
varmış yetişkinler arasındaki işlemlere aracılık etmektedir. Açıktır ki bunlar  finansal sistemin 
bütünü bakımından risk oluşturmaktadır. 
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7. Glass-Steagal Yasası’nın Yürürlükten Kaldırılması 
 
1999 tarihli Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA); bir taraftan GSA’yı öte taraftan da Kamu 

Hizmetleri Holding Şirketleri Yasası’nı yürürlükten kaldırarak, New Deal Programının iki köşe 
taşını yerinden sökmüş oldu. GSA, ticari bankalar ile yatırım bankalarının birbirinden 
ayrılmasını öngörmektedir. Ticari bankalar, banka sisteminin bir parçası olup kredi yaratır. 
Ticari bankalar regüle edilir, bunlara kamu danışmanlığı sağlanır, FDIC’in mevduat sigortası 
korumasından yararlanır ve olağanüstü hallerde FED’den ödünç alabilir. Spekülasyon 
yapmak isteyenler ise, regülasyon alanının dışında bulunan yatırım bankalarından istifade 
edebilir. Ticaret bankalarına tanınan ayrıcalıklar ve destekler yatırım bankalarına tanınmaz.  
Yatırım bankaları ile ticari bankalar iki ayrı kategoridir ve birbirleri ile örgülü bir ilişki içinde 
bulunmamaları gerekir. GSA’nın bu açık hükümlerine rağmen, 1980’li yılların başında, 
regülasyona inanmayan regülatörler, ya GSA’nın zımni olarak delinmesine rıza gösterdiler 
veya yatırım bankaları ile ticari bankaların birbirine daha fazla benzemesine ılımlı baktılar. 
1999’a kadar Citigroup hızlı davranarak, içinde ticari banka, yatırım bankası, hisse senedi 
brokerliği ve sigorta şirketi bulunan bir “süpermarket” oluşturduğunda, GSA’nın içi öylesine 
boşaltıldı ki pratik alarak yürürlükten kalkmış oldu. GLBA ise sadece GSA’yı yasal olarak 
sonlandırmış oldu.   

 
Kuttner’e göre bu yedi temel hatanın genel olarak doğurduğu sıkıntı, finansal 

piyasalardaki varlıkların yanlış fiyatlandırılmasına yol açmasıdır. Alıcılar temin ettikleri 
kaldıraçlı krediler ile gerçeği yansıtmayan bilgilere dayalı hisse senetlerini satın alma 
durumunda kaldılar. Firmalar 2007 ortalarında eşik altı varlıklarda para kaybetmeye 
başladıkları ve diğer varlık sahipleri paralarını çekme vaktinin geldiğini düşündükleri zaman, 
kaldıracın bütün büyüsü bozulmuş oldu. Regülatörlerin göz yumduğu çıkar çatışmasının 
sonucu olarak, bu durum yanlış fiyatlanmış diğer hisse senetlerine de yayılmış oldu. 

 
Ticaret ve yatırım bankaları arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmış olması, finansal 

ekonominin reel ekonomiye finansman sağlama fonksiyonunu ikinci plana itti ve finansal 
sisteme spekülasyon hakim oldu. Spekülasyondan orta sınıf istifade etti ve giderek 
zenginleşti, ancak 2007 krizinin doğurduğu finansal risk vergi ödeyenlerin üzerinde kaldı.   

 
3.1.2. N.Roubini ve S.Mihm’in Görüşleri 
 
N. Roubini ve S. Mihm; kitaplarının (Roubini ve Mihm, 2010) üçüncü bölümünü 

oluşturan “Plaka Tektoniği” başlığı altında, 2007 Küresel Finansal Krizinin nedenleri üzerinde 
durmaktadır (Roubini ve Mihm, 2010, s.69-94). Bu nedenler şöyle özetlenebilir: 

 
1. Finansal Yenilikler / Menkul Kıymetleştirme 
 
Krize yol açan pek çok balon, bir yenilik veya teknoloji patlamasının sonucunda ortaya 

çıkmaktadır. 1840’larda İngiltere’deki demiryolu krizi ile 1990’lardaki dot.com krizi buna örnek 
gösterilebilir. 2007 Küresel Finansal Krizinde ise finansal hizmetler endüstrisindeki yenilikler 
balon oluşumunda önemli bir rol oynadı. Burada ortaya çıkan finansal yeniliklerden birisi, 
geleneksel konut kredisi sistemindeki “krediyi oluştur ve elde tut” modelinin yerini, “krediyi 
oluştur ve dağıt” modeline bırakmış olmasıydı. Krediyi oluştur ve elde tut modelinde, 
müstakbel konut sahibi konut kredisine başvurur, banka kredi verir, sonra geriye yaslanıp 
ana para ve faiz ödemelerini tahsil ederdi. İpotek kredisini oluşturan banka ipoteği elde 
tutardı, bu kesinlikle konut sahibi ile banka arasında gerçekleştirilen bir işlemdi. 

 
Finansal yenilik bunu değiştirdi. 1970’lerde Devlet Milli İpotek Birliği (Ginnie Mae) ilk 

ipoteğe dayalı menkul kıymeti çıkararak, krediyi oluştur ve dağıt modeline geçti. Sonuç 
olarak, ipotek ödemelerini tahsil etmek için 30 yıl beklemek yerine, Ginnie Mae bonoyu satın 
alanlardan toplu bir tutar tahsil edebiliyordu. Karşılığında bu bonolara yatırım yapanlar 
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binlerce konut sahibinin oluşturduğu ipotek ödemeleri gelir akışının belirli bir tutarını 
kazanıyorlardı.  

 
“Menkul kıymetleştirme” adı verilen bu sistem sayesinde, ipotek gibi likit olmayan 

varlıklar şimdi bir havuzda toplanıp, piyasada alınıp satılan likit varlıklara dönüşebiliyordu.  
Bu menkul kıymetlere “ipoteğe/varlığa dayalı menkul kıymetler” adı veriliyordu. 1990 ve 
2000’lerde menkul kıymetleştirme daha olağan bir hale geldikçe, ipotek komisyoncuları, 
ipotek eksperleri, ticari bankalar, yatırım bankaları ve hatta Freddie Mae ve Fannie Mae gibi 
yarı devlet kurumları ipoteğe dayalı menkul kıymet işine soyundular ve kredi talebinde 
bulunanları yeterince dikkatli bir incelemeye tabi tutmaz hale geldiler. Kredi verme 
standartları aşırı derecede düşürüldü. Kredi talep edenlerin en alt katmanında yer alan 
NINJA5 grubunun; herhangi bir geliri, işi veya varlığı bulunmuyordu.  

 
Menkul kıymetleştirme; kredi kartı borçları, öğrenci kredileri, araç kredilerini de 

kapsayacak şekilde yaygınlaştı. Kurumsal krediler de menkul kıymetleştirmeye dönüştürüldü. 
İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin güvenilirliğinin teminat altına alınması gerekiyordu. Ancak 
bununla görevli kredi derecelendirme kuruluşları görevlerini yerine getirmediler (Roubini ve  
Mihm, 2010, s.70-75). 

 
2. Kredi Derecelendirme Kuruluşları 
 
Moody’s, Fitch, Standard and Poors gibi kredi derecelendirme kuruluşları, teoride kredi 

alanların kalitesinin düşük ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin çürük olduğuna dair bilgilere 
ulaştıklarında alarma geçip ortalığı ayağa kaldırmaları gerekirken, uygulamada bunun tam 
aksini yaptılar. Kredi derecelendirme kuruluşları pazar paylarını genişletmek amacıyla 
birbirleriyle rekabete girişerek, inceledikleri ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yüksek not 
verme yarışına girdiler. Böylece değerlendirmeye tabi tuttukları kurumlardan komisyon geliri 
ve gelecekte iş yapma imkanı kazandılar. Kredi derecelendirme kuruluşları için gerçekçi bir 
değerlendirme yapmak, kazandıkları mevcut komisyon gelirlerini, gelecekte sağlayacakları 
komisyon gelirleriyle birlikte kaybetmek anlamına gelebilirdi. Krizin hemen öncesinde, kredi 
derecelendirme kuruluşlarının, karlarının yarısından fazlasını garip bir şekilde ipoteğe dayalı 
menkul kıymet ürünlerine verdikleri hak edilmemiş/sahte AAA kredi notları ile elde ettikleri 
görülmektedir (Roubini ve Mihm, 2010, s.73-74).  

 
3. Ahlaki Tehlike  
 
2007 Küresel Finansal Krizinde menkul kıymetleştirme sürecinde, sorunlu kredi 

olduğunu bildiği halde bankaya getiren ipotek komisyoncusu ücretini almakta, lakin ileride 
ipoteğin geri ödenmemesi durumunda hiç bir sorumluluk üstlenmemektedir. Benzer şekilde 
teminatlı borç yükümlülüklerine (CDO) büyük paralar yatıran bir trader başarılı olursa 
cömertçe ödüllendirilmekte, başarısız olduğunda aldığı karar çalıştığı şirketin sorunu 
olmaktadır.  

  
Ahlaki tehlike finansal hizmetler endüstrisinde yaygın bir sorundur. Yatırım bankaları, 

hedge fonları ve diğer finansal kurumlarda çalışanların performansı, belirli bir maaş yerine, 
yıllık bir ikramiye sistemi ile ödüllendirilmektedir. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill 
Lynch, Lehman Brothers ve Bear Sterns gibi büyük yatırım bankalarının tümünün ödediği 
ikramiyeler 2006 yılı itibariyle 36 milyar dolara ulaşmış olup, beş büyük yatırım bankasının 
ortalama ikramiye toplamının, toplam ücrete oranı yüzde 60’ı bulmuştur. Finansal krizin tam 
ortasında finansal hizmetler endüstrisindeki ikramiyeler, esas maaşın on ila on iki katına 
ulaşmıştı. 

 
Yıl içinde yapılan kısa vadeli karlar üzerine kurulu olan ikramiye sistemi, risk almayı ve 

devasa boyutlardaki borçlanmayı cesaretlendiriyordu. Sigorta poliçesi satmak konusunda 
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ihtisaslaşmış olan AIG’in, her başvuruyu sigortalama eğilimi; büyük gelirler, karlar ve 
çalışanlar için ikramiyeler kazanılmasına  imkan sağlıyordu. AIG’in iflası gündeme geldiğinde, 
borç yükü vergi ödeyenlerin üzerinde kaldı.  

 
Ahlaki tehlikede, asil-vekil sorunu da önemli bir rol oynamıştır. Finansal hizmetler 

endüstrisinde şirket hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri asilleri, şirket yöneticileri ise 
vekilleri temsil eder. Şirketin işleyişi konusunda vekiller ile asiller arasında bilgi asimetrisi 
bulunur ve vekiller asillerden daha fazla bilgiye sahiptir. Vekiller daha fazla ikramiye 
alabilmek için riskli yatırımlara imza atma eğilimindedir. Yatırım kazançlı ise herkes memnun 
olur, yatırım riske girerse yük asillerin üstünde kalır. 

 
Finansal hizmetler endüstrisinde nihai bir kredi merciinin varlığı, yani işler kötüye 

gittiğinde bir kurtarıcının mutlaka ortaya çıkacağı düşüncesi, ahlaki tehlikeye yol açan 
unsurlardan biridir. Bilindiği gibi finansal hizmetler endüstrisinde bütün finansal kurumlar 
mevduat sigortası kapsamında değildir. Ama herkes bilmektedir ki, işler ters gittiğinde günü 
kurtarmak için ortaya mutlaka bir nihai kredi mercii çıkacaktır. 1929 Büyük Buhranından beri 
FED daima nihai bir kredi mercii görevi görmüştür. FED mevduat sigortası kapsamı dışında 
kalan yatırım bankalarına da, gereğinde, görülmemiş seviyede likidite sağlamaktadır. Nihai 
kredi merciinin varlığının bilinmesi, finansal kurumların bankalara hücum ihtimaline karşı 
büyük miktarda likit aktif bulundurma eğilimini azaltmaktadır. Mevduat sahipleri de 
mevduatları garanti altında bulunduğu için, finansal kurumlar üzerindeki denetimlerini 
gevşetmektedir. Dünyanın her yerinde bir kriz karşısında merkez bankaları mutlaka imdada 
koşmaktadır (Roubini ve Mihm, 2010, s.76-79). 

 
4. Deregülasyon, Glass-Steagall Yasasının Yürürlükten Kaldırılması ve Gölge 

Bankacılık Sistemi 
 
Regülasyonlardan, piyasalara hükümet müdahalelerinden hoşlanmayan ve tam bir 

serbest piyasa savunucusu olan (bkz.Greenspan,2008) Alan Greenspan’ın FED 
Başkanlığına getirilmesi ve o görevde 19 sene kalması (1987-2006), “finansal krizlere yol 
açan balonların oluşumunu engellemek FED’in görevidir” şeklinde özetlenebilen merkez 
bankacılığı felsefesinin geri plana atılması anlamına geliyordu. Başkanlığı döneminde izlediği 
düşük faiz politikası, konut balonunun oluşumunda önemli bir rol oynamıştı. Greenspan 
ekonomiye devasa büyüklükte ucuz para pompalayarak ve parayı piyasada uzun süre 
tutarak, bir balonun patlamasının etkilerini, bir başka balonun şişirerek ortadan kaldırma 
yoluna gitmişti. Traderler biliyordu ki, FED sürekli genişletici para politikası uygulayacak, 
balonları şişirecek ve balonlar patladıktan sonda da yatırımları kurtaracaktır. “Greenspan 
Putu”6 denen bu olgunun, yukarıda izah edildiği gibi, ekonomide ahlaki tehlike oluşturduğu 
açıktır. 

 
Greenspan, piyasaları düzenlemek için FED’in gücünü kullanmayı reddeden bir tutum 

izlemiştir. 1994 yılında Kongre, çıkardığı Konut Sahipliği ve Öz Sermaye Koruma Yasası ile 
yüksek riskli kredileri düzenlemeye tabi tutmaya niyetlendi. Bu yasaya göre Greenspan, 
yüksek riskli kredi veren finans kurumlarını regüle etme yetkisine sahipti, fakat o bu yetkiyi 
kullanmaktan kaçındı. Greenspan yüksek riskli kredi vermedeki artışın iyi bir gelişme 
olduğuna ve piyasaların serbestçe çalıştığını gösterdiğine inanıyordu.   

 
ABD’de regülasyonların devamlı olarak azaltılmasında Greenspan ve ekibinin önemli 

payı bulunmaktadır. Otuz yıl boyunca, piyasaları zahmetli regülasyonlardan uzak tutmak, 
muhafazakarlar arasında doğru bir politika olarak kabul edilmişti.1929 Büyük Buhranı 
esnasında, finansal sisteme getirilmiş olan regülasyonlar, 1980 yılından itibaren ya 
hafifletilmiş veya kaldırılmıştır. Bunlardan en dikkat çekeni ise, 1933 yılında çıkarılan 
GSA’dır. Bu yasa, mevduat toplayıp kredi veren ticari bankalar ile menkul değer alan, satan, 
halka arza aracılık yapan yatırım bankaları arasına bir güvenlik duvarı örmüştü. Bu güvenlik 
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duvarı zaman içinde defalarca delindi ve geçersiz hale getirildi. FED 1980’lerden itibaren, 
ticari bankaların belirli menkul değerleri alıp satmasına izin vermeye başladı. Başlangıçta 
ticari banka karlarının yüzde 10’u menkul değer ticaretinden elde edilirken, 1996’da bu oran 
yüzde 25’e yükseldi. Ertesi yıl Banker Trust, aracı kurum satın alan ilk ticari banka olarak 
tarihe geçti ve diğer ticari bankalar da bu örneği izlediler. GSA’nın tamamen ortadan 
kaldırılması ise, Travelers ile Citigroup’un birleşmesi, böylece ticari bankacılık, sigorta 
poliçesi düzenleme ve menkul değer çıkarma işlemlerinin aynı çatı altında toplanması ile 
gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan yeni finansal dev, yürürlükteki mevzuata göre yasal 
görünmüyordu. Kongre 1999 yılı sonunda, yoğun lobi faaliyetleri sonucunda, GSA’dan arta 
kalanları da GLBA ile yürürlükten kaldırarak; ticari bankalar, yatırım bankaları ve sigorta 
şirketleri arasındaki yeni birleşmelerin yolunu açmış oldu. 

 
Cumhuriyetçi Senatör Phil Gramm, GSA’nın ve bu yolla finansal regülasyonların 

ortadan kaldırılması için başlatılan çabalara önderlik etti. 2000 yılında Bütçe Yasasına 
eklediği Emtia Vadeli İşlemler Modernizasyonu Yasası, vadeli işlemler piyasasının çok büyük 
bir kısmının fiilen regülasyon kapsamından çıkarmıştır. Emtia Vadeli İşlemler 
Modernizasyonu Yasası, Bütçe Yasasına eklendiği için Senato ve Kongreden tartışılmadan 
geçmiştir.    

 
Regülasyon dışına çıkarılan araçlar arasında; hem bir otomobil imalatçısı tarafından 

çıkarılan çok basit bonoları hem de ipoteğe dayalı menkul kıymetler örneğinde olduğu gibi 
son derece karmaşık teminatlı borç senetlerini satın alan yatırımcıların, bu borç senetlerinin 
geri ödenmemesi durumunda “sigorta” satın almasına izin veren kredi temerrüt swapları da 
bulunmaktaydı. Mantar gibi çoğalan ve 2008 yılına gelindiğinde toplamı 60 trilyon doları aşan 
kredi temerrüt swapları, finansal sistemin bütününü tehdit eden “sistemik riskin” en önemli 
kaynağı haline gelmiştir. 

 
Finansal hizmetler endüstrisindeki regülasyonların azaltılması için Kongre dışından da 

baskılar vardı. 2004 yılında en büyük beş yatırım bankası, Menkul Kıymetler ve Borsa 
Komisyonu nezdinde, adı geçen bankaların sahip olduğu aracı kurum birimlerinin 
kullanabileceği azami borç tutarını sınırlandıran kuralların gevşetilmesi için lobi yapıyordu. 
Kuralların hafifletilmesi, bu yatırım bankalarının, bugüne kadar yatırımlarında 
uğrayabilecekleri zarara karşı sermaye yedeği olarak tuttukları milyarlarca doların, artık kredi 
haline dönüşebileceği ve kar oranlarının artacağı anlamına geliyordu. Menkul Kıymetler ve 
Borsa Komisyonu, oy birliği ile bankaların bu talebine onay verdi. Regülasyonlardaki bu 
gevşeme, ticari bankalara izin verilen 1’e 12.5 olan kaldıraç oranının bozulması ve 1’e 20  
hatta 1’e 25’e yükselmesi ile sonuçlandı.  

 
Gölge bankacılık sistemi; banka gibi görünen, banka gibi hareket eden banka gibi borç 

alıp veren, yatırım yapan, ancak bankalar gibi regülasyona tabi olmayan finansal 
kurumlardan oluşmaktadır. Bankalar, mevduatların kısa vadeli, plasmanlarının ise uzun 
vadeli olması nedeniyle, temerrüde düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu durumda iki 
enstrüman bankaların imdadına yetişir. Bunlardan biri nihai kredi mercii olan FED, ikincisi de 
mevduat sigortasıdır. Bankalara yönelen bir hücum durumunda bir yandan FED, bankaların 
mudilerine ödeme yapabilmeleri için yeterli nakde erişmelerini mümkün kılar öte yandan da  
mevduat sigortası, mudilere güvence vererek bankalara hücumu daha işin başında önler. 
Bankalar nihai kredi mercii olarak FED ve mevduat sigortası desteği almaları karşılığında, 
bazı regülasyonları kabul etmişler; likidite, kaldıraç ve sermaye kontrolleri şeklinde ortaya 
çıkan ve banka karlarını sınırlandıran gözetime boyun eğmişlerdir. Buna ilave olarak Basel I 
ve Basel II gibi uluslararası düzenlemeleri de kabul etmişlerdir. Böylece ticari bankaların 
altında bir güvenlik ağı gerilmiştir. 

 
Bununla birlikte 1980’lerden itibaren, finansal hizmetler endüstrisine giren çok sayıda 

insan, bankacılık ipinde aşağıda bir güvenlik ağı olmaksızın yürümeyi göze aldıkları taktirde, 
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daha fazla para kazanabileceklerini fark ettiler. Regülasyonlar ve benzer düzenlemelerin 
dışında kalarak bankacılık yapmanın yolları vardı. Ancak bu durumda bankalara sağlanan 
koruyucu önlemlerin, yani ağların, dışında kalmak gerekiyordu. Bu girişim gölge 
bankacılığının yükselmesine yol açtı. Gölge bankalar her şekil ve büyüklükte olabiliyordu: 
Banka olmamasına rağmen ipotek kredisi verenler, kendilerini varlığa dayalı ticari kağıt 
olarak bilinen, karmaşık kısa vadeli kredilerle fonlayan özel yatırım araçları (SIV) 7  ve 
aracıları, kendilerini gecelik repoyla fonlayan yatırım bankaları ve aracı kurumlar, 
yatırımcılardan gelen kısa vadeli fonlara dayanan para piyasası fonları, hedge fonlar, özel 
sermaye fonları, hatta devlet ve yerel hükümet destekli ihale oranlı menkul değerler ve 
opsiyon bonosu havuzları gölge bankacılık içinde yer almaktaydı. 

 
Gölge bankaların çoğunun ortak bir özelliği vardı: derin vade uyumsuzluğu. Çoğunlukla 

kısa vadeli likit piyasalardan borçlanıyor, sonra uzun vadeli likit olmayan varlıklara yatırım 
yapıyorlardı. Ancak bankalara hücum söz konusu olduğunda, yüz yüze gelinen aynı 
kırılganlığı taşıyorlardı. Gölge bankalar bu halleriyle krizin merkezinde yer aldılar (Roubini ve  
Mihm, 2010, s.80-88). 

 
5. Küresel Finansman 
 
2004-2006 döneminde FED, politika faiz oranını yüzde 1’den yüzde 5.25’e çıkardığı 

halde, uzun vadeli faiz oranları ve ipotek kredi faizleri neredeyse hiç kıpırdamamış; 
Greenspan’ın bu geç kalmış sıkı para politikasının, faiz oranlarını yükseltmede ve toplam 
talebi kısmada hiç bir etkisi olmamıştır. Teorik olarak FED’in politika faiz oranını arttırmasıyla 
birlikte, uzun vadeli faiz oranlarının ve ipotek faiz oranlarının yükselmesi öngörülmektedir. 
Greenspan, iktisat teorisinin öngörülerine uymayan bu ilginç duruma, yani sıkı para 
politikasının faiz oranını yükseltmemesine, bono piyasası bilmecesi adını vermiştir. Daha 
sonra bu durum şu şekilde izah edilmiştir: Küreselleşmiş ve birbirine entegre olmuş bir dünya 
ekonomisinde, ABD’nin borç alabileceği faiz oranları artık FED tarafından değil, giderek artan 
oranda küresel piyasalar tarafından belirlenmektedir. Küresel piyasalarda başta Çin ve 
Japonya’dan kaynaklanmak üzere, belirli bir tasarruf fazlası mevcuttur. Federal hükümetin 
uzun ve kısa vadeli bonolarının düşük faiz getirileri, yatırımcıların anlaşılır bir şekilde daha 
yüksek getiri sağlayan kağıtlara yönelmesine sebep olmaktadır. Böylece yatırımcılar, ABD 
Hazinesinin garantisi altında bulunan, Freddie Mac ve Fannie Mae’nin borçları ve bu 
kurumların garanti ettiği ipoteğe dayalı menkul değerleri satın almayı tercih ettiler. Tahminler 
değişkenlik göstermekle birlikte, ABD’nin ihraç ettiği menkul kıymetlerin yüzde 40-50’si 
yabancı yatırımcıların portföyünde yer alıyordu. Bir başka ifade ile kredi kartı borçları, konut 
teminatlı krediler, öğrenci kredileri, araç kredileri ve ipoteklerin nakit akışı menkul 
kıymetleştirme yoluyla yabancı yatırımcıların portföylerine girmiş durumdaydı. Demek ki 
küresel finansmanın yol açtığı kredi bolluğu 2007 Küresel Finansal Krizinin en önemli 
tetikleyicileri arasında bulunmaktadır (Roubini ve Mihm, 2010, s.89-90). 

 
6. Kaldıraç 
 
Ekonominin oyuncuları iktisadi faaliyetlerini finanse etmek amacıyla borçlanmaya 

yöneldiklerinde, iflasa yakın hale gelirler. Borç ve kaldıraca ne kadar ağırlık verilirse, finansal 
sistem de o kadar kırılgan hale dönüşür. ABD’de 1960 yılından itibaren bankaların kaldıraç 
oranı sürekli olarak artış göstermiştir. 1981’de ABD özel sektör borcunun GSYİH’ya oranı 
yüzde 123 iken, 2008 yılı itibariyle yüzde 290’a fırlamıştır.  

 
Kaldıraçla satın alınmış bir menkul kıymetin değerinin sabit kalması veya yükselmesi 

durumunda her hangi bir sorun ortaya çıkmaz. Buna karşılık menkul kıymetin değerindeki 
düşüş, ilgili hedge fonunun kaldıraca esas teşkil eden sermayesinin buharlaşmasına yol 
açabilir. Endişelenen yatırım bankasının teminat tamamlama çağrısı yapması durumunda, 
kaldıraçlı satın alma yapan hedge fonunun teminatı tamamlayamaması, kendisini elindeki 
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değerli varlıkları satmaya zorlar. Bu durum bütün hedge fonlarına yayıldığında, varlık fiyatları 
düşer ve kriz körüklenir (Acharya, Philippon, Richardson, Roubini, 2009, s.2; Roubini ve  
Mihm, 2010, s.90-94). 

 
3.1.3. Finansal Krizi Araştırma Komisyonunun Görüşleri 
 
3.1.3.1. Komisyon Üyeleri Arasındaki Görüş Ayrılıkları 
 
ABD Kongresi 2009 yılında, 111-21 sayılı Kamu Yasası olarak çıkarılan Suiistimale 

Karşı Tedbirleri Güçlendirme ve İyileştirme Yasasına dayanarak 10 kişilik bir komisyon 
kurdu. Bu komisyonun adı ABD’deki Finansal ve İktisadi Krizin Sebeplerinin Araştırılması 
Milli Komisyonudur ki bundan sonra kısaca Komisyon olarak kısaltılacaktır. Komisyon, 
çalışmalarını tamamlayarak, 2011 yılında “Finansal Krizi Araştırma Raporu” adlı bir rapor 
yayınladı (The National Commission, 2011).   

 
Raporun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 10 kişilik araştırma komisyonu üyeleri, 

krizin sebepleri üzerinde kendi aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için ikiye 
bölünmüşlerdir. Bu nedenle konunun daha doğru kavranması amacıyla, Komisyon Başkanı 
P. Angelides ile B. Born, B. Georgiou, H.H. Murren, B. Graham ve J. W. Thompson’dan 
oluşan komisyon üyelerinin görüşleri (A Grubunun Görüşleri); Komisyon Başkan Yardımcısı 
B. Thomas ile K. Hennessey ve D. Holtz-Eakin ve P.J. Wallison’un görüşleri ise (B Grubunun 
Görüşleri) başlığı altında sunulacaktır. 

 
A Grubu, GSA’nin yürürlükten kaldırılmasını finansal krizin sebepleri arasında 

sayarken, B Grubu aynı fikirde değildir. Bu nedenle A Grubunun finansal krizin sebepleri 
üzerindeki görüşleri aşağıda ele alınacak, B Grubunun karşı görüşleri ise ilerleyen 
başlıklarda incelenecektir.   

 
3.1.3.2. Komisyonun A Grubunun Görüşleri   
 
“Finansal Krizi Araştırma Komisyonunun Ulaştığı Sonuçlar” başlığı altında, 2007 

Küresel Finansal Krizi ile ilgili bulgular şöyle özetlenmiştir (The National Commission, 2011, 
s. xv-xxviii):   

 
a) Bu krizden kaçınmak mümkün iken, b) finansal regülasyonlar ve rehberlikteki yaygın 

başarısızlıklar, milli finansal piyasaların istikrarını bozmuştur, c) sistemik önem taşıyan çoğu 
finansal kurumdaki anonim şirket idaresi ve risk yönetimi başarısızlık göstermiştir, d) aşırı 
borçlanma, riskli yatırımlar ve yetersiz şeffaflıktan oluşan bir bileşim, finansal sistemi hileli bir 
çöküş sürecine sokmuştur, e) hükümet krize hazırlıksız yakalanmıştır ve krize karşı 
geliştirdiği tutarsız tedbirler, finansal piyasalarda hüküm süren belirsizliği ve paniği 
arttırmıştır, f) finansal piyasalarda hesap verilebilirlik ve ahlak ilkelerinde sistemik bir çöküş 
mevcuttur, g) konut kredisi standartlarının ve konut kredisi güvenlik hatlarının, yani kredi geri 
ödeme kanallarının çökmesi; krizin ve krizin yayılma mekanizmasının fitilini tutuşturmuş ve 
ateşi yaymıştır, h) tezgah-üstü türev ürünler, krize ciddi katkıda bulunmuştur, ı) kredi 
derecelendirme kuruluşlarının başarısızlıkları, finansal yıkımın başlamasında ana etken 
olmuştur.    

 
Komisyonun A Grubu, yukarıda verilen (b) şıkkında yer alan, milli finansal piyasaların 

istikrarını bozan ve finansal regülasyonlar ve rehberlikteki yaygın başarısızlıkları, krizin 
nedenleri arasında değerlendirmekte; Raporun 4. Bölümünde “Deregülasyonun Azaltılması” 
başlığı altında, bankacılık faaliyetlerinin genişletilmesinin GSA’yı ortadan kaldıran ana sebep 
olarak göstermektedir. Raporun GSA ile ilgili kısmı şöyle özetlenebilir (The National 
Commission, 2011, s.52-56):   
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1990’lı yılların ortalarına kadar, paralel bankacılık sistemi bir hayli serpilmiş, büyük 
ticari bankalardan bazıları tamamen yatırım bankalarına benzemiş ve bunların tamamı daha 
büyük, daha karmaşık ve menkulkıymetleştirme alanında daha faal hale gelmiştir. Bazı 
akademisyenler ve endüstrisi analizcileri, veri işleme, telekomünikasyon ve enformasyon 
hizmetlerindeki ilerlemelerin, ölçek ekonomilerine ve finans alanında yeni ufaklara yol açtığını 
ve buradan da daha büyük finansal kurumların ortaya çıkmasına haklılık kazandırdığını ileri 
sürdüler. Bunlara göre daha büyük olan finansal kurumlar daha güvenli; daha  çeşitlendirilmiş 
finansal hizmetler ve enstrümanlar daha yenilikçi, daha etkin ve gelişen bir ekonominin 
ihtiyaçlarını karşılamada daha kudretli idi. Bir kısım yazarlar da, büyük bankaların daha etkin 
olmalarına gerek bulunmadığını, piyasaya hükmetme güçleri ve kredi verenlerin algıları 
nedeniyle büyüdüklerini, bu nedenle batırılamayacak kadar büyük bir konuma geldiklerini ileri 
sürdü. Büyüme esnasında, büyük ticari bankalar regülatörlere, kamunun yasa yapıcı 
kurumlarına ve Kongreye, büyüme ve rekabetin önündeki arta kalan diğer engellerin 
kaldırılması için baskı yaptılar ve başarılı oldular. Kongre 1994 yılında çıkardığı Riegle-Neal 
Eyaletler Arası Bankacılık ve Şube Etkinliği Yasası ile milli seviyede faaliyet gösteren 
bankacılık sektörünü yetkilendirdi. Bu yasa ile banka holding şirketlerinin, her eyalette banka 
satın almasına izin verildi ve bu bankaların birden fazla eyalette şube açmasının önündeki 
engellerin büyük bir kısmını kaldırıldı. Yasa, bir eyaletin dışındaki bankaların, o eyaletin 
sınırları içinde yer alan bankalarla rekabetini sınırlandıran bütün eyalet yasalarını kaldırdı.  

 
Engellerin kaldırılması, bankacılık endüstrisinin birleşmesine yardım etti. 1999 ile 2005 

yılları, her biri 10 milyar dolardan fazla varlığı olan bankaların birleşmeleri olgusuna ve 
“megamerger” 8  haline dönüşmelerine şahit oldu. Böylece en büyük 10 ticari bankanın, 
toplam bankacılık varlıkları içindeki payı, yüzde 25’ten, yüzde 55’e yükseldi.1998’den 
2007’ye kadar, en büyük beş ABD ticari bankasının –Bank of America, Citigroup, JP Morgan, 
Wachovia ve Wells Fargo- birleşik varlıkları, üç katından fazlasına yükselerek 2.2 trilyon 
Dolardan, 6.8 trilyon Dolara çıktı (2007 ABD GSYİH’sının yüzde 51’i). Bu arada yatırım 
bankalarının da hızla büyüdüğünü belirtmek gerekir. Smith Barney, 1993’te Shearson’u ve 
1997’de Salomon Brothers’i; Paine Webber, Kidder, Peabody’yi 1995’te satın aldı. Örnekler 
çoğaltılabilir. Özetle ABD’nin en büyük beş yatırım bankasının -Goldman Sachs, Morgan 
Stanley, Merill Lynch, Lehman Brothers ve Bear Sterns- varlıkları beş katına çıkarak, 1998 
yılında 1 trilyon dolardan, 2007 yılında 4 trilyon dolara yükseldi (2007 ABD GSYİH’sının 
yüzde 30’u). 2007 yılında ABD’deki en büyük 5 ticari ve en büyük 5 yatırım bankasının 
(topluca finansal hizmetler endüstrisinin) sahip olduğu varlıkların büyüklüğünün, 2007 ABD 
GSYİH’nın yüzde 81’ine ulaştığı söylenebilir.   

 
1996 yılında İktisadi Büyüme ve Regülasyon Evraklarını Azaltma Yasası, federal 

regülatörlerden, on yılda bir kurallarını gözden geçirmelerini; modası geçmiş, gereksiz ve 
haddinden fazla formaliteci kuralları bildirmelerini istedi. Bazı regülasyon ajansları bunu 
memnuniyetle karşılayıp, kurallara saldırırken; bir kısım ajanslar durumdan rahatsız oldular. 
Rahatsız olanların endişesi; finansal hizmetler endüstrisindeki regülasyon karşıtı lobicilerin 
Kongreye baskı yaparak, Kongrenin kendilerini sıkıştırması ihtimalinden kaynaklanıyordu. Bu 
durumda ajanslar görevlerini yapamayacak ve yeni regülasyonlar yapma konusunda 
cesaretleri kırılacaktı. 

 
Deregülasyonlar, zaman içinde regülasyonların tamamen tasfiyesinin de ötesine geçti. 

Deregülasyon yanlıları yeni regülasyonlardan hoşlanmama veya finansal yeniliklerin 
doğurabileceği riskleri görmezden gelme eğilimine girdiler. FED yetkilileri; hissedarlarını 
koruma güdüsü güçlü finansal kurumların, kendi risklerini dikkatlice değerlendirerek, kendi 
kendilerini regüle etmeleri gerektiğini düşünmekteydiler. Benzer şekilde, FED ve diğer 
yetkililer, finansal analizcilerin ve yatırımcıların faaliyetlerini/görüşlerini dikkate alarak 
piyasaların kendi kendini regüle etmesi gerektiğine inanıyorlardı. FED Başkanı Greenspan 
1997’de şu açıklamayı yaptı: “ Hiç bir piyasanın tam anlamıyla regülasyonlardan arınmış 
olmadığının farkında olmak son derece önemlidir. Piyasa katılımcılarının kendi öz çıkarları, 



Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu 

98 

özel piyasa regülasyonlarını üretir. Gerçek soru, hükümet müdahalelerinin, piyasanın ürettiği 
bu regülasyonları zayıflattığı mı yoksa güçlendirdiği mi sorusudur.” 

 
Kontrol ve denge sağlamak, herhangi bir ajansı çok gevşek veya çok katı 

davranmaktan alıkoymak için, tecrübeli politika yapıcıları çoklu regülatör sistemi için 
bastırdılar. 1994 yılında Greenspan banka regülasyonlarının sıkılaştırılması önerisine karşı 
Kongrede şahitlik yaptı ve şöyle dedi: “Mevcut yapı, bankalara kendi regülatörlerini 
değiştirebileceği bir yöntem sağlamaktadır. Bu yöntem, aşırı katı ve aşırı gevşek 
regülasyonlara sınırlama getiren ve regülatörün aşırı düzenlemesine karşı dengeleyici bir güç 
gibi davranan bir testtir.” Tasarruf Denetleme Ofisi ve Para Deneticileri Komitesi’nin de içinde 
bulunduğu bazı regülatörler, geniş ölçüde regüle ettikleri kurumların değerlendirmesinden 
elde ettikleri gelirlerle finanse edilirler. Netice olarak, bu regülatörleri seçen kurumların sayısı 
arttıkça, regülatörün bütçesi de artar. 

 
İçinde bulunulan zamanın başarıları ve tabiatı gereği, büyük bankalar ve onların 

regülatörleri, banka faaliyetleri ve banka büyümeleri üzerine konan sınırlara itiraza devam 
ettiler. Ticari bankalar ile yatırım bankalarını birbirinden ayıran setler, küçük parçalar halinde, 
birbiri ardına ortadan kaldırılmaya başlandı ve artık ticari bankalar, yatırım bankaları ve 
sigorta şirketlerini birbirinden ayıran son düzenlemelerin de ortadan kaldırılma zamanı gelmiş 
gibi görünüyordu.  

 
1996 yılının baharında, uzun yıllar GSA’nın değiştirilmesi çabalarına karşı durduktan 

sonra Menkul kıymetler Endüstrisi Ajansı -ki Goldman Sachs ve Merill Lynch gibi Wall Street 
firmalarının çatı örgütüdür-, tavrını değiştirdi. Geçen onlarca yıl boyunca bankalar üzerine 
konan kısıtlamalar yavaşça ortadan kaldırıldığı için, bankalar zaten menkulkıymetler ve 
sigorta alanlarında köprübaşını tutmuş vaziyetteydi. FED ve Para Deneticileri Komitesi’ne 
karşı açtıkları sayısız davalar zincirine rağmen, menkulkıymet firmaları ve sigorta şirketleri, 
ajans kuralları aracılığıyla yürüttükleri küçük parçalar halindeki regülasyonu delme  
çabalarından vazgeçmediler. Bir lobi örgütü olan Amerikan Bankacılar Birliği’nin CEO’su E. 
Yingling şöyle dedi: “Ticari bankaları, yatırım bankalarını ve sigortaları birbirinden ayıran 
duvarın gövdesinde pek çok delik açtığımız için, ticari bankalar olarak diğer ikisinin alanına 
agresif olarak, hatta onların bizim alanımıza girişlerinden daha agresif olarak girdik. Böylece 
ilk olarak menkulkıymetler endüstrisi, daha sonra sigorta şirketleri ve nihayet regülasyon 
ajanları bize gelerek, anlaşalım ve birlikte çalışalım dediler.” 

 
1998’de Citicorp, Citigroup’u oluşturmak amacıyla, sigorta devi Travellers ile birleşme 

kararı aldı ve FED, Banka Holding Şirketleri Yasası’na bir istisna olarak, bu birleşmeyi onadı. 
Bununla birlikte Citigroup, yasalar değişmedikçe, beş yıllık bir sürede kendisini, birleştiği 
Travellers’in çoğu varlıklarını kullanamama kısıtı ile yüz yüze buldu. Çünkü mevcut yasalar 
söz konusu kullanıma izin vermiyordu. Bu durumda Kongre bir karara varmak zorundaydı: 
Kongre ABD’nin en büyük finansal firmasını parçalara ayırmaya hazır mıdır? Yoksa GSA’ı 
tamamen ortadan kaldırma zamanı gelmiş midir? 

 
Kongre yasal düzenlemeye şekil vermeye başladığında, bankalar lobi faaliyetlerine 

başladılar. 1999 yılında, finansal hizmetler endüstrisi federal seviyede 187 milyon dolarlık bir 
lobi harcaması yaparken, sektördeki bireyler ve siyasi eylem grupları 2000 seçim sürecinde 
yürütülen federal seçim kampanyalarına 202 milyon dolar bağışta bulundu. 1999-2008 
dönemi boyunca, finansal sektör tarafından yürütülen federal lobicilik faaliyetlerine sağlanan 
destek 2.7 milyar dolara ulaştı. Sektördeki bireylerden ve siyasi eylem gruplarından seçim 
kampanyalarına sağlanan bağışların toplamı ise 1 milyar dolar ile zirve yaptı. 

 
1999’da, GLBA kabul edildi ve GSA döneminden kalan diğer kısıtlamaların çoğunu 

ortadan kaldırdı. GLBA, Hazine’nin daha önce savunduğu tedbirlerin büyük bir kısmını 
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kapsamaktaydı. Citigroup Ceosu S. Weill ofisine, üzerine kendi portresinin yer aldığı, “Glass-
Steagall’ı Parçalayan Adam” yazısı bulunan bir tabela astırdı.  

 
Artık banka holding şirketleri belirli güvenlik ve sağlamlık kriterlerini sağladıkları sürece; 

bankacılık, menkul kıymetler ve sigortacılık ürünlerine teminat verme ve bu ürünleri satma 
faaliyetlerini yürütebilmektedir. Banka menkul değerlerinin bağlı şirketleri, artık FED’in yüzde 
25’lik sınırının konusu olmamakta, sınırları koyan tek kurum olarak Menkul Değerler ve 
Mübadele Komisyonu gündeme gelmektedir. GLBA yasasını savunanlara göre, yeni yasadan 
sonra, yeni holding şirketleri ölçek ekonomileri ve kapsamları nedeniyle daha karlı, risklerin 
daha geniş alanlara yayılması nedeniyle daha güvenli, finansal hizmetlerin tek noktadan 
alınması nedeniyle de müşterilere daha uygun ve nihayet kredi, menkul kıymetler ve 
sigortacılık ürünleri satan büyük yabancı bankalar ile daha rekabetçidir. Yasaya karşı olanlar 
ise şu uyarıyı yapmaktadır: Ticari bankaların, menkul kıymetlerle uğraşan yatırım bankaları 
ile birleşmeleri, aşırı spekülasyonu teşvik edecek ve 1929 yılında olduğu gibi bir krizi 
tetikleyecektir. Citigroup’un eski ortak Ceosu J. Reed, GSA ile ortaya konan ticari banka-
yatırım bankası ayırımını, finansal sistemin bir felakete sürüklenmesi ihtimalini azaltan pozitif 
bir faktör olarak değerlendirmektedir. 

 
Yatırım bankalarının desteğini almak üzere GLBA; menkul kıymet firmalarına, 

faaliyetlerinde daha sıkı limitler bulunan mevduat toplama kurumları olarak, kendi tasarruf 
mevduatlarını toplama ve sanayi sektörüne kredi verme yetkisi veren iki istisna getirdi. Bu 
istisnalar aracılığı ile menkul kıymet firmaları, FED’in denetimi olmadan Federal Mevduat 
Sigortası Şirketince (FDIC) sigortalanan mevduata ulaşma imkanını elde ettiler.  Bazı menkul 
kıymet şirketleri, kendi sanayi kredileri şirketlerini ve tasarruf mevduatı şirketlerini 
genişleterek, ticari bankacılık alanında büyüdüler. Merrill Sanayi Kredileri Şirketi 1998 yılında 
1 milyar dolardan az varlığa sahip iken, 1999’da 4 milyar dolarlık ve 2007’de 78 milyar 
dolarlık varlığa; Lehman Tasarruf Mevduatı Şirketi, 1998’de 88 milyon dolardan,1999’da 3 
milyar dolarlık ve 2005’te 24 milyar dolarlık varlığa ulaştı. 

 
Fed tarafından regüle edilen kurumlar için GLBA, “fed-lite” adı verilen melez bir 

regülasyon yapısı geliştirdi. FED, holding şirketinin sahip olduğu bütün bağlı ortaklıkların 
karşılaşabileceği riskleri inceleyerek, finansal holding şirketlerini bir bütün halinde denetledi. 
Fed-lite’in açıklanan amacı, aşırı ve birbiri ile çakışan regülasyonları ortadan kaldırmaktı. 
Bununla birlikte FED Başkanı Bernanke FDIC’e şu bilgiyi verdi ki fed-lite, herhangi bireysel 
bir regülasyoncunun, büyük ve karmaşık bankacılık kurumlarının faaliyetleri ve riskleri ile ilgili 
güvenilir bir büyük resmi görmesini güçleştirmektedir. Gerçekten de FED dahil regülatörler; 
Citigroup ve Wachovia gibi finansal holding şirketlerinin bankacılık dışı bağlı ortaklıklarında 
ortaya çıkan aşırı riski ve çürük bankacılık uygulamalarını fark edemediler.   

 
Ticaret ve yatırım bankalarının yakınlaşması, bu iki kurum arasındaki 

dayanışmacı/destekleyici ilişkileri zayıflattı. Bu ilişkiler tıptı otomobillerdeki yedek lastiğin 
fonksiyonuna benzer bir görev yapmaktaydı. Büyük ticari bankalar sıkıntıya girdiğinde, 
bankaların müşterileri yatırım bankalarından kredi alarak veya sermaye piyasalarından fon 
tedarik ederek sorunun çözülmesine katkı yapıyordu. Yatırım bankaları sıkıntıya düştüğünde 
ise tersine süreç başlıyor ve ticari bankalar tasarruf mevduatları ile yardıma koşuyordu. 
Şüphesiz bu bir güven unsuru idi. 1990’dan sonra, menkul kıymetleştirilen konut kredisi 
ödünçleri, ev alanlara ve diğer kredi talep edenlere yeni bir kredi kaynağı sağladı, ki bu yeni 
durum ticari banka kredilerindeki keskin düşüşü yumuşattı. 1990’ların sonunda Asya finansal 
piyasalarında ortaya çıkan krizi takiben sistemin esnekliği, bu hususu doğruladı. Ticaret ve 
yatırım bankaları, kritik durumlarda otomobil yedek lastiği gibi bir birlerine yardımcı 
olmaktaydılar.   

 
GLBA ile tesis edilen yeni finansal sistem; bankacılık, menkul kıymetler ve sigortacılık 

faaliyetleri arasında ve içinde büyümeyi ve birleşmeyi yüreklendirdi, rekabeti arttırdı ve 
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dayanışmayı zayıflattı. Citigroup, JP Morgan ve Bank of America gibi ticari banka merkezli 
finansal holding şirketleri, doğrudan doğruya Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, 
Lehman Brothers ve Bear Sterns gibi “beş büyük” yatırım bankası ile, menkul kıymetleştirme, 
halka hisse senedi ve bono arzına aracılık, kredi sendikasyonu ve eşik-altı türev ürünleri 
alanında rekabete girişti. En büyük ticari banka holding şirketleri, yatırım bankacılığında ana 
oyuncular haline geldiler. En büyük ticari bankaların ve onlara bağlı holding şirketlerinin 
stratejileri, yatırım bankalarının stratejileriyle birebir örtüşmeye başladı. Bu durumdan her 
ikisi de avantaj sağladı: ticari bankalar sigortalanmış mevduata daha fazla ulaşma imkanına 
kavuşurken, yatırım bankaları daha az regülasyona muhatap oldular. 1990’lardan krizin 
patladığı 2007’ye kadar geçen sürede, hem ticaret hem de yatırım bankaları zenginleştiler. 
Ancak, rekabet nedeniyle, ticaret ve yatırım bankaları arasındaki dayanışmacı/destekleyici 
ilişkiler zayıfladığı için, kriz ortaya çıktığında yedek lastiğin arabada bulunmadığı anlaşıldı.  

 
3.2.Glass-Steagall Yasası’nın Yürürlükten Kaldırılmasını 2007 Küresel Finansal 
Krizinin Sebepleri Arasında Saymayan Bazı Görüşler 
 
3.2.1.P.A. Wallach’ın Görüşleri  
 
P.A. Wallach, 2012 yılında kaleme aldığı makalesinde (Wallach, 2012), GSA’nın 

yürürlükten kaldırılmasının 2007 Küresel Finansal Krizine yol açan sebepler arasında 
bulunduğunu ileri süren görüşlere karşı çıkmakta ve GSA’ya dönüş çabalarını yersiz 
bulmaktadır. Wallach’a göre, GSA’yı geri isteyenlerin gerekçeleri ve bu gerekçelerin 
değerlendirmesi özetle şöyledir (Wallach, 2012, s.1-11):   
 

1. Laisez-Faire Karşı Siyasi/İdeolojik Duruş 
 
GSA’yı geri isteyenlerin bir kısmı, siyasi duruşları nedeniyle bu yolu seçmekte, bu 

nedenle de GSA’nın yürürlükten kaldırılmasını; deregülasyon ve serbest piyasa 
savunucularının New Deal düzenlemelerini ortadan kaldırıp krize yol açtıkları bir ahlaki çöküş 
hikayesi olarak takdim etmektedirler. ABD’den bakılınca sadece ABD’de değil, Atlantik 
okyanusunun öteki yakasında dahi bankaların yaptıklarının yanlarına kar kaldığı 
düşünülmekte, bu nedenle de bankaların ciddi bir yeniden değerlendirmeye ve regülasyona 
tabi tutulmaları gerektiği şeklinde duygusal bir tepki toplumda kök salmış bulunmaktadır. 
Banka organlarının bir kısmının, onları kontrol altında tutan yasalar eliyle kesilip küçültülmesi, 
en azından bankaların katlanmak zorunda olacakları bir ceza olmalıdır.  

 
Başkan adayı Barack Obama bile 2008 seçim kampanyasında benzer argümanları 

kullanmıştır: GSA’nın ilgası, regülatörcü çerçeveyi ortadan kaldıran daha büyük ölçekli bir 
söküm projesinin küçük bir parçasıdır ve bu söküm projesi “seçim kampanyalarına sağlanan 
finansal desteklerin sıklıkla politikaları şekillendirdiği ve uzak görüşlülüğün zedelendiği, yasal 
fakat kirli/çürümüş bir pazarlık tarafından desteklenmiştir.” (Wallach, 2012, s.2). GSA’yı 
yürürlükten kaldıran GLBA’nın önde gelen ismi Texas’ın Cumhuriyetçi temsilcisi Phil Gramm 
aşırı laissez-faire ideolojisinin temsilcisi olarak eleştiri oklarına hedef olmuştur. Bütün bu 
görüşler doğru bile olsa, bu haklı kızgınlığın, regülatörcü sistemi sorgulamak ve hizaya 
getirmek için hissi bir neden teşkil etmemesi gerekir (Wallach, 2012, s.2-3). 

 
2. Finans Fonksiyonları Arasında Sağ Duyunun Gerektirdiği Ayırım 
 
Massachusetts’de Senato seçim kampanyası yürüten E. Warren, “bankacılık sıkıcı bir 

faaliyet olmalıdır” sloganını ortaya attı. Bunun anlamı şuydu: Mevduat toplayan ve kredi 
veren bir sistem olarak bankacılık, macera peşinde koşmamalı, iddiasız ve ılımlı bir gelişme 
göstermeli, hedge fonu sahipleri ve yatırım bankacılarından oluşan dibi belirsiz riskli bir 
zenginler dünyası olmamalıdır. Bu teoriye göre, finansal hizmetler sektörü, fayda fonksiyonu 
ve gazino/spekülasyon fonksiyonuna dayalı olarak kesin bir ayırıma tabi tutularak ikiye 
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bölünebilir. GSA’nın yürürlükten kaldırılması ile birlikte finansal hizmetler endüstrisinin bu iki 
fonksiyonunun birbirine karışması, doğrudan doğruya 2007/2008 krizine yol açmıştır. Buna 
göre şöyle bir akıl yürütme yapılmalıdır: a) Ticari bankacılık sadece kredi vermeye dayalı  
sıkıcı bir faaliyet olmalıdır, b) Ticari bankacılık, 1933-1999 döneminde GSA’nın teminatı 
altında sadece kredi vermeye dayalı sıkıcı bir faaliyet idi, c) Bu nedenle GSA’ya geri 
dönülmelidir. (Wallach, 2012, s.3). 

 
Wallach’a göre bu akıl yürütmede yer alan (a) şıkı, göründüğünden daha sorunludur.  

Kredi verme ile ilgili hiç bir konu kendiliğinden güvenli değildir. Nitekim eşik-altı nitelikli 2007 
Küresel Finansal Krizinde, sıkıntıya düşen finansal kurumların bazıları, tamamen kredi verme 
işine angaje olan, yani spekülasyonla ilgilenmeyen kurumlardı. Demek ki finansal hizmetler 
endüstrisinde fayda fonksiyonu ve gazino/spekülasyon fonksiyonu esaslı bir ayırıma gitmek, 
sektördeki potansiyel riski ortadan kaldırmaya yetmemektedir.  

 
Akıl yürütmenin (b) şıkkı da tarihi açıdan yetersiz temellere sahiptir. Çünkü finansal 

hizmetler endüstrisi, 66 yıllık GSA uygulama döneminde asla statik kalmamıştır. Bu nedenle 
akıl yürütmedeki (c) şıkkına otomatik olarak geçilemez. Eğer daha az riskli bir ticari 
bankacılık sektörü isteniyorsa, ki bu niyet açık değildir, buna ulaşmanın daha iyi bir yolu 
vardır: Bankaların sermaye yeterlilik standardını yükseltmek. Yeni bir GSA’yı tartışmaya 
açmak siyasi açıdan verimli bir söylem teşkil etmekle birlikte, kredilerde daralmaya yol 
açmaksızın, kredi güvenliğini yükseltmek kolay gerçekleştirilebilir bir hedef değildir. Çünkü 
GSA, kredi riskinin düşürülmesi için uygun bir tampon sağlamamaktadır. 

  
Bununla birlikte, yeni bir GSA’yı arzulayan reformcular, Dodd-Frank Yasası içinde 

“GSA Lite” olarak adlandırılan düzenleme ile Volcker politikasına dönüşü sağlayarak büyük 
bir zafer kazandılar. Volcker politikası FED gözetimi altında bulunan bütün bankacılık 
birimlerini, gayri menkul ticaretinden ve herhangi bir hedge fonunun veya özel girişim 
sermayesi fonunun bir parçası olmaktan men etmektedir. Her ne kadar yasanın paragrafları 
arasında ticari bankalar ve yatırım bankaları arasında sıkı bir ayırımcılık savunulmakta ise 
de, ticari bankalar bakımından çok sayıda kaçamak noktasının bulunması nedeniyle, Volcker 
politikasının başarısız olabileceğini, bu nedenle GSA’ya dönmenin daha doğru olacağını ileri 
süren görüşler bulunmaktadır. Volcker politikası henüz uygulanmaya başlanmadığı için, 
peşin tepki koymak sakıncalı olabilir (Wallach, 2012, s.3-4). 

 
3. Finansal Krizlerin Yükünün Vergi Ödeyenlere Yüklenmesi   
 
GSA’nın geri getirilmesini haklı hale getiren belki de en popüler gerekçe, Federal 

Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) tarafından sigorta edilen mevduatın, sonu vergi ödeyenlere 
ekstra yük getirmesine varan, riskli faaliyetlere karşı korunmasıdır. Finansal risk alma 
tamamen iyi bir faaliyettir, ancak bu faaliyet FDIC garantisi olmadan yürütülmelidir. FDIC 
sadece geleneksel ticari bankaların mevduatını koruma görevini üstlenmiştir. New York’un 
Demokrat Temsilci Maurice Hinchey’e göre, bankaların, kabul ettikleri mevduat ve 
kendilerine ait olmayan kredilerle büyük kumarlar oynayacak şekilde desteklenmesi, finansal 
kriz ortaya çıkınca vergi ödeyenlerin yük altına girmesine yol açmıştır.     

 
Wallach’a göre neredeyse herkes vergi ödeyenleri, finansal kurumların kayıplarından 

koruma konusunda hemfikirdir. Sorun, bunun nasıl başarılacağı hususunda 
düğümlenmektedir. Hükümetler herhangi bir finansal kriz durumunda, eğer söz konusu 
finansal kurumlar batırılamayacak kadar büyük iseler, yasalar neyi emrederse emretsin iki 
seçenek arasında kalmaktadırlar: daha büyük bir finansal kaosa izin vermek veya krizdeki 
finansal kurumları kurtarmak. Eski veya yeni haliyle düzenlenecek bir GSA, bu dinamiği 
değiştiremez. Nitekim 2007 Küresel Finansal Krizinde, Bear Stern ve AIG dahil farklı 
türlerdeki başarısızlığa uğramış finansal kurumlar sonunda hükümet desteği almışlardır.  
Kaldı ki GSA ile ticari bankalar ile yatırım bankaları arasında kesin bir ayırıma gidilmesi, kriz 
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esnasında ticari bankaların yatırım bankalarını satın alarak krizi işin başında çözme 
yeteneğini kaybetmesine yol açmaktadır (Wallach, 2012, s.5). 

 
4. Finansal Kurumları Küçülterek Batırılamayacak Kadar Büyük Konumundan 

Çıkarmak   
 
GSA’nın tekrar gündeme alınması için ileri sürülen en güçlü gerekçelerden birisi de 

GSA’yı batırılamayacak kadar büyük konumu ile ilişkilendirmektir. Gerçekten de ticari 
bankaların ve yatırım bankalarının birbirinden ayrılması; dev bankaların küçük parçalara 
bölünerek, her parçanın batırılamayacak kadar büyük konumundan çıkarılması yollarından 
birisidir. Banka ölçeğinin küçültülmesi aynı zamanda, finansal kurumların politik etkilerinin de 
küçültülmesi anlamına gelir. Böylece bankalar siyasi sürecin dışında bırakılarak, vergi 
ödeyenlerin aleyhine olan gereksiz finansal satın almalardan uzak durulmuş olur. Çok firmalı 
bir finansal piyasanın daha sağlam, istikrarlı ve esnek olması akla daha yatkındır. Küçük 
boyutun başka avantajları da vardır. Büyük ölçekli finansal kurumlar muhtemelen daha büyük 
çıkar çatışmaları ile karşılaşırlar ve bu çatışmaların etkin olarak yönetilmesi ilave meseleler 
doğurur (Wallach, 2012, s.6).   

 
Wallach, GSA’yı savunmada kullanılan 4 temel gerekçeyi ele alıp karşı görüşlerini 

ortaya koyduktan sonra, aşağıdaki genel değerlendirmeyi yapmaktadır (Wallach, 2012, s.6-
12): 

 
GSA esasen FED’in oluşturduğu finansal mimari bünyesinde gerçekleştirilen bir 

çalışmadır. Bu yasa ile ticari bankalar ile yatırım bankalarının farklı yasal alt yapılara 
kavuşturulması;  a) menkul kıymetlere riskli yatırım yapan bankaların mevduatlarını tehlikeye 
atmasını, b) ticari bankaların yatırım yaptığı bağlı şirketlere çürük kredi vermesini, c)  
imzalanan menkul kıymetlerin riskinin banka müşterilerinin üzerine itilmesini önlemiş oldu.   

 
Ticari bankaların büyük bir kısmı, GSA’nın yaptığı ayırıma sadık kalarak faaliyet 

göstermeye devam etmekle birlikte, 1950 yılından itibaren ticari bankalar, ayırımın 
gerektirdiği şartlar üzerinde tartışma gündemi oluşturmaya başladılar. Temel soru şu idi: En 
az milli seviyede faaliyet gösteren bir bankayı kontrol eden Banka Holding Şirketleri, GSA’nın 
oluşturduğu ikiye bölünmüş finans sisteminde nereye oturtulacaktır? Çok sayıda deneme 
yanılma işleminden sonra Kongre, 1956 tarihinde çıkardığı Banka Holding Şirketleri Yasası 
ve 1966 ile 1970 yıllarında bu yasa üzerinde yaptığı değişiklikler ile Banka Holding 
Şirketlerinin FED tarafından regüle edilmesi gerektiğine, bu tür şirketlerin hem ticari bankaları 
hem de yatırım bankalarını aynı anda kontrol etmemesi gerektiğine karar verdi. Daha da 
önemlisi, yasa ticari bankaların taahhüt faaliyetlerine açık bir yasaklama getirmemişti. Ayrıca  
yasanın men ettiği faaliyetlerin sarih bir listesi mevcut değildi. Bu nedenle yasanın; ticari 
bankaların veya ticari bankaların aynı Banka Holding Şirketleri şemsiyesi altında bulunan 
bağlı şirketlerinin tam olarak hangi faaliyetlerde bulunmasına izin vereceği sürekli olarak 
tartışılan, on yıllar boyu süren davalara konu olan bir belirsizlik alanı olarak kaldı. 

  
GSA’ya geri dönülmesi için çağrı yapanların, hangi yasaya geri dönmek istediklerini 

anlamak giderek zorlaştı, çünkü 1956 Banka Holding Şirketleri Yasası ile birlikte ele 
alındığında GSA; 1950, 1970 ve 1990 yıllarında tamamen farklı şekilde anlaşılmaktaydı. 
Ticari bankalar zaman içinde, GSA’nın belirlediğinden daha geniş alanlarda faaliyette 
bulunmak üzere FED’den ve Bankacılık Denetim Ofisinden destek alarak esnek hareket 
imkanı kazandılar. Genişleyen yeni faaliyet alanları; halka arza aracılığı, ticari kağıtları, konut 
kredisi destekli tahvilleri, sigorta pazarlamasını, müşteriler için brokerlik hizmetlerini 
kapsıyordu. Kongre finansal hizmetler endüstrisini denetlemede zaafa uğradığı ve 
mahkemeler de regülatörleri uzlaştırarak GSA’nın düzenleyici metninde delikler açtığı için, bu 
yeni faaliyet alanları, regülasyonların yeniden yorumlanması yoluyla kazanılmaktaydı.  
1990’lu yıllar boyunca GSA’nın orijinal hali ile uygulamadaki halini uyumlaştırmak için çaba 
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harcayan Temsilciler Meclisi üyesi Jim Leach, 1999 yılında aradığı desteği sağlayarak, 
GLBA’yı çıkarttı. GLBA, çoğu kimse tarafından New Deal ilkelerini ortadan kaldırdığı için 
eleştiriye hedef olmuş ise de, ticari bankalar zaman içinde zedelenmiş olan GSA’nın 
şemsiyesi altında zaten istedikleri faaliyetleri yapabilmekteydiler. Şurası belirtilmelidir ki, 
gerek GSA gerekse GLBA altında ticari bankalar hiçbir zaman riskli faaliyetlere girmediler. 
Ancak mevcut yasalar altında ticari bankaların hangi tür faaliyetleri yapmasına izin 
verildiğinin bilinmemesi asli bir mesele olarak ortada kaldı.  

 
1933-1999 döneminde, özellikle 1970 ve 1980 yıllarında yapılan deregülasyonlar ile  

milli seviyedeki ticari banka regülasyonları sistemi, marjinalleşme tehlikesi altına girmişti. 
Yeni ve çok daha esnek para piyasası ortak fonları; Wall Street destekli ticari banka 
kağıtlarına giden kısa dönem anonim şirket bonolarını, anonim ticari banka kredilerini, 
GSA’nın 1980 başlarına kadar devam eden Regülasyon Q uygulaması (sıkı faiz tavanı 
kısıtlaması) altındaki banka mevduatlarını çoktan rekabet dışına itmişti. Ticari bankalar için 
geliştirilmiş olan kapsamlı regülasyon sistemi, ticari bankaların aracılık faaliyetlerinden 
dışlanması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum tahvil işleri ile uğraşan yatırım bankalarını 
memnun etse bile, milli finansal sistemin istikrarından sorumlu olan ticari bankaları 
zayıflatıyor ve ticari banka regülatörlerini endişeye sevk ediyordu. 1981-1985 döneminde 
FDIC başkanı olan W. Isaac’e göre, bankaları, karlılığı giderek azalan sınırlı sayıda ürüne ve 
hizmete sıkıştırmak suretiyle GSA, ABD regülasyon sisteminin temeli olan ticari bankaların 
hayatiyetini, uzun dönemli sağlığını tehdit etmektedir. Regülatörler, GSA’nın metnine sadık 
kalarak faaliyet yapmakta, finansal regülasyon sisteminin mahzurlarını görememektedir.  

 
GLBA’nın mükemmel bir yasa olduğu ileri sürülemez. Ancak GSA’ya geri dönelim 

çağrıları “büyük bankaları yıkalım” kodunu ifade etmektedir. Bu nedenle GSA’ya dönüş 
çağrıları, büyük ölçüde tarihi desteği olmayan bir sembolizme karşılık geliyor. Tartışmaların 
GSA ekseninde sürdürülmesi, kurumları 2008 den bu yana banka regülasyonunda sanki hiç 
bir şey değişmemiş gibi hareket etmeye zorlar ki bu doğru değildir. Dodd-Frank Yasası 
(DFA), temel konularda ondan fazla, tali konularda yüzlerce değişiklik yapmıştır. Büyük 
bankaların yıkılması veya batırılamayacak kadar büyük konumunun sona erdirilmesi eksenli 
tartışmaların; DFA‘nın kapsadığı her şey tutarsızdır veya DFA büyük bankaları dizginlemek 
için gerekli donanıma sahip değildir yollu hükümlere varmaktan ziyade, söz konusu yasanın 
bu alanda yaptıklarını dikkate alarak yürütülmesi gerekir. 

 
Volcker Kural9 ile birlikte DFA, bir Finansal İstikrarı Gözetleme Kurulu (FSOC) teşkil 

etmiştir ki bu kurulun gereğinde düzenli tasfiye otoritesi kurma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca 
kurul sermaye yeterliliklerine vurgu yapmakta, sistemik istikrarı bağımsız olarak 
gözlemleyecek bir Finansal Araştırmalar Ofisi kurmaktadır. Kurulun bütün bankaları ve  daha 
önce regüle edilmeyen sistematik olarak önemli banka dışı birimleri güçlendirmek ve zayıf 
olanları ayıklamak için etkili araçları mevcuttur. Reformcular, GSA lehine olan bu 
düzenlemeleri ihmal ederlerse büyük bir fırsat kaçırmış olacaklardır. 

 
FSOC ve düzenli tasfiye otoritesini eleştirenler, DFA’nın bu düzenlemelerinin büyük 

firmalar ile regülatörler arasında samimi ve dayanışmacı bir ilişkinin temellerini 
güçlendirdiğini ve bu durumun batırılamayacak kadar büyük olma problemini daha da 
azdıracağını ileri sürdüler. Ayrıca FSOC’un hangi finansal kurumun tasfiye edileceğinin 
belirlenmesinde sahip olduğu takdir payının,  bazı firmaların keyfi olarak ortadan kaldırılması, 
banka sigortası mevduat fonunun riske atılması ve vergi ödeyenleri sıkıştırması sonucunu 
doğuracağını ifade ettiler. Bu ikinci eleştirinin haklılık payı düşüktür. Çünkü mevduat sigorta 
fonu, bankalardan gelen  sigorta primleri ile finanse edilir. Düzenli tasfiye otoritesi için de ayrı 
bir fon ayrılmıştır. Açıktır ki bütün bunlar riske dayalı bir değerlendirme gerektirir. Eleştiri 
sahipleri bu fonları yetersiz buluyor iseler, doğrudan doğruya bu hususu eleştiri konusu 
yapmalıdırlar. Aşırı risk taşıyan firmaların belirlenmesinde kullanılacak olan kuralları FSOC 
koyacağı için, bu kurallar tüzüklerde sarih olarak belirtilmek suretiyle, FSOC’un takdir payı 
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kontrol altında tutulabilir. Tüzüklerde açık olarak yer alacak olan bu kurallar, firmalara 
konumlarını net olarak bilme imkanı vereceği için belirsizliği azaltacaktır. 

 
Büyük bankaları yıkalım veya daha yumuşak bir ifade ile GSA’yı kullanarak banka 

büyüklüklerini sınırlayalım tezinin taraftarları, yasada zaten var olan düzenlemeden hareket 
etmek zorundadırlar. 1994 tarihli Riegle-Neal Yasası zaten bankacılık faaliyetlerine belirli 
sınırlamalar getirmekte, ABD’nin finansal sistemine zarar verme ihtimali bulunan banka 
birleşmelerini yasaklamakta ve banka büyüklüğünün değerlendirilmesinde, mevduat dışı 
yükümlülükler ve bilanço dışı riskler gibi yeni kriterler getirmektedir. Batırılamayacak kadar 
büyük gerekçesine dayanarak GSA’ya yaslanmaktansa, yasadan bağımsız olarak bankaların 
büyüklük sınırlarının belirlenmesi üzerine yoğunlaşmak şüphesiz daha verimli sonuçların 
doğmasına yol açacaktır.   

 
Bankaların sermaye gereklerinin yükseltilmesi, daha güvenli ve daha az kaldıraçlı bir 

bankacılık sistemine ulaşmanın en kestirme yoludur. Nitekim DFA, sistemik olarak önem 
taşıyan banka dışı kurumlar için, başta yüksek sermaye gereği olmak üzere çok sayıda 
basiretli standartların benimsenmesini şart koşmaktadır. Bu bağlamda, gerek bankalar 
gerekse banka holding şirketleri bakımından gerekli standartları sıkılaştırılmış, sonuç olarak 
toplam kaldıraç oranı düşürülmüştür. Yasa finansal kurumların yedek sermaye kullanmalarını 
zorunlu hale getirmiştir ki yedek sermaye, finansal kriz gibi önceden belirlenmiş özel 
durumlarda, kredi alanların kredi verenlerden sermaye satın almasını sağlayan rahatlatıcı bir 
enstrümandır.   

 
Finansal kurumların sermaye yeterliliğini belirlenmesi özel güçlükler arz etmektedir. 

Sermaye yeterliliğinin belirlenmesinde, varlıkların riskleri dikkate alarak değerlendirilmesi, 
risk değerlendirme modellerinin kaçınılmaz olarak manipülasyona açık olduğu gerekçesiyle 
eleştirilmektedir. Bu nedenle regülatörlerin ve reformcuların kriz durumlarında, finansal 
kurumların sermaye yeterliliğinin nasıl belirleneceği sorunu üzerinde daha teknik ve ayrıntılı 
çalışmaları gerekir.   

 
Son tahlilde reformcuların, her türlü finansal kurum için kurumsal yönetişim reformlarını 

dikkate almaları gerekir. Çünkü AIG gibi sigorta kurumları, Lehman Brothers gibi yatırım 
bankaları ve Citi gibi uluslararası bankalar dahil olmak üzere büyük finansal kurumlar 
yönetmek için çok karmaşık hale gelmişlerdir. Federal finansal analist K. Show’un belirttiği 
gibi, bir banka Ceosu olmak, insan üstü bir öngörüyü ve keskin zekayı gerektiren bir anlama 
süreci ile iç içe yaşamak anlamına gelmektedir. Gözetim altında tutulan yüzlerce kurumsal 
şirketin  ve  sistemik olarak önemli finansal kurumların yönetim kurulu üyelerinin, kurumsal ve 
regülasyon odaklı olarak ileriyi görme kapasitelerinin son derece sınırlı olduğunu anlamak 
zor değildir. V. Reinhart’a göre Bizans tipi kurumsal yapıların muğlaklığı, regülatörlerin kendi 
işini yapmasını, piyasaların gerçek firma değerini ölçmesini ve banka yöneticilerinin şirketleri 
güven içinde idare etmesini neredeyse imkansız kılmaktadır. Bu nedenle dikkatlerin; 
kurumsal yapıları basitleştirecek, risk değerlendirme ve yönetimi için en iyi uygulamaları 
kurumsallaştıracak, mümkün olduğu takdirde regülasyonun gereklerini içselleştirecek bir 
düzenleyici reforma çevrilmesine büyük ihtiyaç bulunmaktadır.    

 
GSA’yı geri getirme çabaları ve baskıları, finansal sistemin güvenilirliği ve 

sağlamlığının arttırılması amacı bağlamında ele alındığında anlam kazanacaktır. Bu amaç 
dışındaki ısrar manasızdır.   

 
3.2.2. Komisyonun B Grubunun Görüşleri   
 
Daha önce de belirtildiği gibi, ABD Kongresi 2009 yılında, 111-21 sayılı Kamu Yasası 

olarak çıkarılan Suiistimale Karşı Tedbirleri Güçlendirme ve İyileştirme Yasasına dayanarak 
10 kişilik bir komisyon kurmuştu. Komisyon, çalışmalarını tamamlayarak, 2011 yılında 
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“Finansal Krizi Araştırma Raporu” adlı bir rapor yayınlamıştır. 10 kişilik araştırma komisyonu 
üyeleri, krizin sebepleri üzerinde kendi aralarında uzlaşma sağlayamadıkları için ikiye 
bölünmüşlerdir. Hatırlanacağı üzere, Komisyon Başkanı P. Angelides ile B. Born, B. 
Georgiou, H.H. Murren, B. Graham ve J. W. Thompson’dan oluşan komisyon üyelerinin 
görüşleri (A Grubunun Görüşleri); Komisyon Başkan Yardımcısı B. Thomas ile K. 
Hennessey, D. Holtz-Eakin ve P.J. Wallison’un görüşleri ise (B Grubunun Görüşleri) başlığı 
altında toplanmış idi.  

 
A Grubunun görüşleri daha önce açıklandığı için, burada B Grubunun karşı görüşleri 

özetlenerek verilmektedir (The National Commission, 2011, s.413-439). Komisyonun B 
Grubu esas itibariyle, 2007 Küresel Finansal ve İktisadi Krizinin on temel sebebi 
bulunduğunu ileri sürmekte, bunları şöyle sıralanmaktadır (The National Commission, 2011, 
s.417-419):  

 
a) kredi balonu, b) konut balonu, c) geleneksel olmayan konut kredileri, d) kredi 

derecelendirme kuruluşları ve menkul kıymetleştirme, e) ölçüsüz risk alan finansal kurumlar, 
f) kaldıraç ve likidite riski, g) krizin diğer sektörlere yayılma riski, h) genel şok, ı) finansal şok 
ve panik, i) iktisadi krize yol açan finansal kriz.  

 
B Grubuna göre; Komisyonun yasal görevi, ABD’de ortaya çıkan ve nedenleri B 

Grubunca yukarıda sıralanan cari finansal krizin yerli ve küresel nedenlerini araştırmak iken; 
dar anlamda sadece ABD’nin regülasyon ve rehberlik vazifeleri üzerinde yoğunlaşan, 
milletlerarası benzer gelişmeleri dikkate almayan, daha fazla regülasyon gerektiğine dair 
görüşlere ağırlık veren, her bir kriz sebebinin özel etkilerini ihmal eden ve nedenlerle 
sonuçlar arasında yeterli ayırımı yapmayan çoğunluk raporu, yani A Grubunun görüşleri 
dengesizdir ve krizin sebepleri hakkında yanlış değerlendirmeler yapmaktadır.   

 
Çoğunluk raporunun II. Kısmı, “Gölge Bankacılık” sisteminin başarısızlığı üzerine 

yoğun bir tartışma ile başlamaktadır. Gölge bankacılıktan kastedilen, bankacılık faaliyetlerine 
paralel faaliyette bulunan, fakat ticari bankalara göre daha az regüle edilen finansal kurumlar, 
yani yatırım bankaları ve onların faaliyetlerdir. Çoğunluk raporuna göre, gölge bankacılık, 
yani yatırım bankacılığı finansal krizin sebeplerinden biridir.  

 
Gölge bankacılık, finansal sistem içinde yer alan farklı finansal kurumların, 

enstrümanların ve süreçlerin toplamında oluşan koleksiyonu temsil eden bir şemsiye terimdir. 
Gerçekten de gölge bankacılık; ardında hükümet desteği bulunmaksızın, kısa dönemli 
borçlanmaları, uzun dönemli kredilere dönüştüren herhangi bir finansal faaliyete karşılık 
gelmektedir. Terim; üç taraflı repo piyasası, Yapılandırılmış Yatırım Araçları (SIV) ve 
kaldıracı arttırmak için kullanılan diğer bilanço dışı varlıkları, Fannie Mae ve Freddie Mac’ı, 
kredi temerrüt svapları ve hedge fonları, monoline10 sigortacılık, ticari kağıtlar, para piyasası 
ortak fonları ve yatırım bankaları gibi çok farklı finansal enstrümanları ve kurumları 
kapsamaktadır. Bu kalemlerden biri veya birkaçı krizin sebepleri arasında yer almış olabilir. 
Krizin oluşumundaki rolleri ne olursa olsun, bu kurumları ve süreçleri bütün halinde bir araya 
toplamak hatadır. Bu nedenle finansal hizmetler endüstrisinin tamamını “yetersiz regülasyon” 
ile suçlamak yerine, endüstriyi oluşturan her bir bileşenin pozisyonunu tek başına tartmak 
gerekir. Yetersiz regülasyon başlı başına bir kriz nedeni değildir (The National Commission, 
2011, s.427).   

 
Komisyon üyeleri arasında süregelen tartışma, büyük finansal kurumların 

başarısızlığında firmaların yasal formlarının ve regülasyon rejimlerinin nispi öneminin 
oynadıkları rol üzerinde olmuştur. Komisyonun anlaştığı hususlardan biri şudur: Yatırım 
bankalarının holding şirketleri, Menkul Kıymetler ve Mübadele Komisyonu tarafından kriz 
patlayana kadar son derece hafif bir şekilde regüle edilmiştir ve bu firmaların Birleşik 
Denetici/Gözetici Birimleri programı çerçevesinde, kendi kendilerini gönüllü denetimleri 
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başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Netice olarak hiç bir regülatörcü bu firmaları, kriz ihtimali 
karşısında sermayelerini veya likidite yastıklarını güçlendirmeye zorlayamamıştır. Bu durum 
söz konusu firmaların başarısızlığa uğramasına katkı yapmıştır.  

 
Komisyonun görüş ayrılığına düştüğü husus; yatırım bankalarının nispeten gevşek 

regüle edilmelerinin, krizin temel sebeplerinden biri olup olmadığı konusundadır. Finansal 
kurumların çeşitli türlerinin kurumsal yapısı ve  tabi tutuldukları farklı regülasyonlar, krizde rol 
oynayan daha az önemli faktörlerdir. ABD’de yatırım bankaları başarısız olmakla birlikte; 
daha sağlam regülasyona ve rehberliğe rağmen küçük ticari bankalar ile Wachovia gibi 
büyük ticari bankalar ve AIG gibi sigorta şirketleri de başarısızlığa uğradı. İngiltere, Fransa, 
Almanya, Hollanda, İzlanda, Belçika, İspanya, İsviçre, İrlanda ve Danimarka’da farklı yapılara 
sahip, geniş ve çeşitli regülasyonlara tabi olarak faaliyet gösteren bankalar da başarısızlığa 
uğradılar ve hükümetleri tarafından kurtarıldılar. Bu ülkelerden bazıları ABD’dekinden daha 
katı regülasyonlara ve denetimlere tabi idi. İngiltere, İrlanda ve İspanya’daki kötü krediler, 
gölge bankalar tarafından değil, federal olarak regüle edilen finansal kurumlar tarafından 
sağlanmıştı. Bu nedenle krizi, ilke olarak bu büyük finansal kurumların sıkıca regüle 
edilmemesine bağlamaktan ziyade, başka faktörlerle ilişkilendirmek daha doğru olur (The 
National Commission, 2011, s.430). Nitekim bu “başka faktörler” arasında, a) ABD ve 
Avrupa’da farklı türlerdeki finansal firmaların, aynı anda ve son derece yoğun biçimde konut 
sektörüne yatırım yapmaları ile b) ABD ve Avrupa’daki farklı türdeki finansal firma 
yöneticilerinin, yönettikleri finansal kurumların borç ödeme (solvency) ve likiditeye dönüşme 
(liquidity) kapasiteleri ile ilgili riskleri doğru değerlendirmemiş olmaları, regülasyon yetersizliği 
argümanı ile karşılaştırıldığında, daha gerçekçi sebepler gibi görünmektedir.    

 
4. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 
 
Makalede, esas itibariyle, ABD’de 1933 tarihli Bankacılık Yasasının, öteki adıyla 

GSA’nın yürürlükten kaldırılmasının, 2007 Küresel Finansal Krizinin sebepleri arasında 
sayılıp sayılmayacağı konusundaki görüşlerden bazıları ele alınmıştır. Bu konuda görüşlerini 
açıklayan tarafların krizin sebepleri konusunda geniş bir mutabakata ulaştığı, ancak GSA’nın 
ilgasının kriz sebepleri arasında sayılıp sayılmayacağı konusunda ise anlaşmazlığa 
düştükleri anlaşılmaktadır. 

 
1929 Büyük Bunalımından sonra çıkarılan 1933 tarihli Bankacılık Yasası veya öteki 

adıyla GSA; ticari bankalar ile yatırım bankaları arasında ayırım yapmış ve faaliyet alanlarını 
sıkıca belirlemiştir. Buna göre ticari bankaların faaliyet alanı  mevduat toplayıp kredi vermek, 
yatırım bankalarının faaliyet alanı ise menkul kıymetler alım satımı yapmaktır. GSA ile ticari 
bankalardaki mevduat her türlü spekülasyondan korunurken, spekülasyona meraklı 
yatırımcılar yatırım bankalarına yönlendirilmektedir. Ticari bankalardaki mevduat belirli 
ölçülerde sigortalanmakta, yatırım bankaları ise böyle bir koruma şemsiyesinin dışında 
tutulmaktadır. Ayrıca ticaret ve yatırım bankaları arasındaki birleşmeler yasaklanarak, 
finansal hizmetler endüstrisinde ortaya çıkabilecek tekelleşme eğilimlerinin önü kesilmek 
istenmektedir. GSA daha yürürlükte iken, 1980’li yıllardan itibaren hükümleri delinmeye 
başlanmış, nihayet 1999 tarihli Finansal Hizmetleri Modernleştirme Yasası veya yaygın 
kullanımı ile GLBA ile tamamen yürürlükten kaldırılmıştır.   

 
GSA’nın yürürlükten kaldırılmasını 2007 Küresel Finansal Krizinin sebepleri arasında 

sayanlara göre yasanın ilgası; finansal hizmetler endüstrisinin tekelleşmesine, tekelleşen 
finansal hizmetler endüstrisinin finansal gücünün artmasına, finansal gücü artan endüstrinin 
lobi faaliyetleri yoluyla siyasi erki etkilemesine ve bu yolla regülasyonları azaltmasına, azalan 
regülasyonların finansal hizmetler endüstrisinde danışıklı dövüş, muhasebe kayıtlarında 
oynamalar ve kredi derecelendirme kuruluşları ile kural dışı ilişkilerin geliştirilmesine (iş 
ahlakında zafiyete) sebebiyet vermiş, bütün bu süreçler bir araya gelerek 2007 Küresel 
Finansal Krizini tetiklemiştir.  
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FED Başkanlığı görevinde 19 yıl kalan Greenspan’ın, GSA’nın bazı hükümlerini 
uygulamaması finansal hizmetler endüstrisinin kendi kendini regüle etmesini savunması, 
ucuz faiz ve fiyat balonlarına yol açan genişletici para politika uygulamaları ile de krizin 
tetiklenmesine yol açmıştır. Tekelleşen finansal hizmetler endüstrisinin batırılamayacak 
kadar büyük olma konumu gereğince kriz anında çökmesine izin verilmeyeceği ve kamu 
tarafından mutlaka kurtarılacağı düşüncesi, finans sisteminde ahlaki risk yaratmıştır. GSA’nın 
yürürlükten kaldırılması, finansal hizmetler endüstrisindeki kazançları özelleştirmiş, kayıpları 
ve riskleri Amerikan vergi ödeyenleri üzerinden kamulaştırmıştır. 

  
GSA’nın yürürlükten kaldırılmasını 2007 Küresel Finansal Krizinin sebepleri arasında 

saymayanlara göre, yasanın ilgası ile küresel kriz arasında bağ kurma çabaları tamamen 
psikolojik nedenlere dayanmaktadır. GSA’ya dönüş çabaları; konunun halka izahının 
kolaylığı, seçim kampanyalarında işe yaraması ve vergi verenlerin hukukunun korunması gibi 
müspet hareketlere temel teşkil etmesi itibariyle taraftar toplamaktadır. Ticaret ve yatırım 
bankalarının faaliyet alanları arasında kesin bir ayırım yapıldığı, ticaret bankalarındaki 
mevduatların korunduğu ve finansal hizmetler endüstrisinin parçalara bölünüp tekelci 
konumdan çıkarıldığı takdirde, yeni bir finansal krizle karşılaşma ihtimalinin ortadan 
kalkacağına dair toplumda yaygın bir inanç bulunmaktadır. Bütün bunlar doğru değildir. 
Çünkü kredi ekonomisi tabiatı gereği risklidir ve kredi verme işi ile ilgili hiç bir konu 
kendiliğinden güvenli değildir. Nitekim 2007 Küresel Finansal Krizinde, sıkıntıya düşen 
finansal kurumların bazıları, tamamen kredi verme işine angaje olan, yani spekülasyonla 
ilgilenmeyen kurumlardı. ABD’de yatırım bankaları başarısız olmakla birlikte; daha sağlam 
regülasyona ve rehberliğe rağmen küçük ve büyük ticari bankalar ile sigorta şirketleri de 
başarısızlığa uğradı. İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İzlanda, Belçika, İspanya, İsviçre, 
İrlanda ve Danimarka’da farklı yapılara sahip ve geniş ve çeşitli regülasyonlara tabi olarak 
faaliyet gösteren bankalar da başarısızlığa uğradılar ve hükümetleri tarafından kurtarıldılar. 
Bu ülkelerden bazılarında finansal hizmetler endüstrisi, ABD’dekinden daha katı 
regülasyonlara ve denetimlere tabi idi. İngiltere, İrlanda ve İspanya’daki kötü krediler, gölge 
bankalar tarafından değil, regüle edilen finansal kurumlar tarafından sağlanmıştı. Krizin 
sebeplerini, ilke olarak bu büyük finansal kurumların sıkıca regüle edilmemesine 
bağlamaktan ziyade, başka faktörlerde aramak daha doğru olur ki bu faktörlere aşağıda 
temas edilmektedir. Finansal hizmetler endüstrisinde ticaret ve yatırım bankacılığı esaslı bir 
ayırıma gitmek, sektördeki potansiyel riski ortadan kaldırmaya yetmemektedir.  

 
GSA’nın geri getirilmesini haklı gösterecek belki de en popüler gerekçe, ticari banka 

mevduatının, sonu vergi ödeyenlere ekstra yük getirmesine varan, riskli faaliyetlere karşı 
korunmasıdır. Finansal risk alma meşrudur, ancak bu faaliyet kamu garantisi olmadan 
yürütülmelidir. ABD’de ticari bankaların, kabul ettikleri mevduatla ve kendilerine ait olmayan 
kredilerle büyük risklere girmelerinin desteklenmesi, finansal krizde zararın vergi ödeyenlere 
yüklenmesi ile sonuçlanmıştır. Vergi ödeyenleri, finansal kurumların kayıplarından koruma 
konusunda herkes hemfikirdir. Sorun, bunun nasıl başarılacağı konusunda 
düğümlenmektedir. Herhangi bir finansal kriz durumunda, eğer söz konusu finansal kurumlar 
batırılamayacak kadar büyük konumunda iseler, yasalar neyi emrederse emretsin, 
hükümetler iki seçenek arasında kalmaktadırlar: daha büyük bir finansal kaosa izin vermek 
veya krizdeki finansal kurumları kurtarmak. Eski veya yeni haliyle düzenlenecek bir GSA, bu 
dinamiği değiştiremez. Nitekim 2007 Küresel Finansal Krizinde, gerek ticaret  gerekse yatırım 
bankası türünde olsun, başarısızlığa uğramış finansal kurumların çoğu hükümet desteği 
almışlardır. Kaldı ki GSA’nın ticari bankalar ile yatırım bankaları arasında kesin bir ayırıma 
gitmesi; kriz esnasında bu iki bankacılık türünün bir biri ile yardımlaşmasını engellemiş, ticari 
bankaların yatırım bankalarını satın alarak krizi daha işin başında çözme potansiyelini 
ortadan kaldırmıştır.   

 
Ticari bankalar için geliştirilmiş olan kapsamlı regülasyon sistemi, ticari bankaların 

halka arza aracılık faaliyetlerinden dışlanması sonucunu doğurmuştur. Bu durum tahvil işleri 
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ile uğraşan yatırım bankalarını memnun etse bile, milli finansal sistemin istikrarından sorumlu 
olan ticari bankaları zayıflatmıştır. 1981-1985 döneminde, bankaları karlılığı giderek azalan 
sınırlı sayıda ürüne ve hizmete sıkıştırmak suretiyle GSA, ABD regülasyon sisteminin temeli 
olan ticari bankaların hayatiyetini, uzun dönemli sağlığını tehdit etmiştir. ABD finansal 
hizmetler endüstrisinin, yabancı finansal kurumlar karşısında rekabet gücü ve pazar payı 
azalmıştır. 

 
2007 Küresel Finansal Krizini, ilke olarak bu büyük finansal kurumların sıkıca regüle 

edilmemesine bağlamaktan ziyade; ABD ve Avrupa’da farklı türdeki finansal firmaların, aynı 
anda ve son derece yoğun biçimde konut sektörüne yatırım yapmaları ile ABD ve 
Avrupa’daki farklı türdeki finansal firma yöneticilerinin, yönettikleri finansal kurumların borç 
ödeme ve likiditeye dönüşme kapasiteleri ile ilgili riskleri doğru değerlendirememiş olmalarına 
bağlamak daha doğru bir tespit olur. Söz konusu risklerin doğru değerlendirilememesinde, 
ucuz kredi bolluğunun rolü konusunda  fikir birliği vardır.   

 
Finansal hizmetler endüstrisinde batırılamayacak kadar büyük konumunun önüne 

geçmek amacıyla GSA’yı savunmaktansa; yasadan bağımsız olarak bankaların büyüklük 
sınırlarını belirlemek, bankaların sermaye gereklerinin yükseltilmesini sağlayarak daha 
güvenli ve daha az kaldıraçlı bir finansal hizmetler endüstrisi tesis etmek, finansal kurumların 
yedek sermaye kullanmalarını zorunlu hale getirerek -finansal kriz gibi önceden belirlenmiş 
özel durumlarda- kredi alanların kredi verenlerden sermaye satın alabilmesine imkan 
sağlamak istikametinde çalışmalar yapmak daha verimli sonuçlar doğurabilir. Finansal kriz 
gibi önceden belirlenmemiş özel durumlarda, ödeme güçlüğüne düşen kredi alanların, küçük 
desteklerle toparlanabilme ihtimallerinin bulunması halinde; kredi verenlerin sağlayacağı ek 
krediler ödeme akışının kesintiye uğramasına önleyebilir ve sistemin istikrarına katkı 
sağlayabilir.   

 
Yukarıda GSA’ya taraf ve karşı olan görüşler karşılaştırmalı olarak özetlenmiştir. 1933 

tarihli GSA’nın yürürlükten kaldırılmasının 2007 Küresel Finansal Krizini tetikleyen 
sebeplerden biri olup olmadığı konusunda, bireysel olarak araştırma yapan ve görüş bildiren 
kimselerin uzlaşmazlığa düşmeleri anlaşılır olmakla birlikte; ABD’deki Finansal ve İktisadi 
Krizin Sebeplerinin Araştırılması Milli Komisyonu’nda görev alan 10 kişinin anlaşmazlığa 
düşmeleri, meselenin göründüğünden daha derin köklere sahip olduğunun bir göstergesi 
sayılabilir.   

 
1929 Büyük Dünya Buhranının köklerini, ABD finansal sisteminin karmaşık yapısından 

alması, Keynesçi Devrim’in arifesinde, finansal sisteme GSA ile çekidüzen verilmesini 
gerektirmiştir. Zamanın ruhuna uygun olarak o dönemde normal kabul edilen bu 
düzenlemeler, 1980’lerden itibaren ABD finansal hizmetler endüstrisine dar gelmeye 
başlamıştır. ABD finansının, ABD dışı finans karşısında rekabet gücü kazanması ve pazar 
payını arttırması amacıyla, finansal hizmetler endüstrisi üzerindeki kontroller gevşetilmiş, 
Greenspan eliyle yürütülen serbest piyasacı FED yaklaşımı gevşetme sürecini hızlandırmış 
ve nihayet 1999 yılında çıkarılan GLBA ile kontroller tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bu 
gevşetme sürecinde, gerek ticaret gerekse yatırım bankaları birlikte hareket etmişler ve 
sürecin sonunda finansal hizmetler endüstrisinde bir mega tekelleşme ortaya çıkmıştır.  2007 
yılı itibariyle ABD’de, en büyük beş ticaret bankası ile en büyük beş yatırım bankasının 
varlıkları toplamı, ABD’nin 2007 GSYİH’nın yüzde 81’ine ulaşmıştır ki bunun nakdi karşılığı 
11.4 trilyon dolar etmektedir. Bu büyüklükte bir finansal güce sahip olan ABD finansal 
hizmetler endüstrisinin, lobi faaliyetleri aracılığıyla yasama organı üzerinde baskı kurmaması 
düşünülemez. Nitekim, GSA’nın yürürlükten kaldırılmasında lobi faaliyetlerinin etkisi açıkça 
görülmektedir. Serbest piyasa ilkelerine göre örgütlenen ABD ekonomisinin, finansal 
hizmetler endüstrisinde bu ölçüde bir tekelleşmeye izin vermesinin, serbest piyasa 
mantalitesine aykırı olduğu açıktır. Finansal hizmetler endüstrisi tekellerinin; aşırı kaldıraç 
kullanımı, muhasebe kayıtlarında manipülasyon, kredi derecelendirme kuruluşlarından 
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haksız not edinimi, finansal firmaların kendi kendilerini regüle etmelerinin yolunun açılması 
ve regülatörlerin gevşek davranmalarına etkisi olmuş mudur? Bu sorular dizisi cevabını 
bekleyecektir. Finansal hizmetler endüstrisi tekelleri ile birlikte hareket ettiği anlaşılan 
Greenspan’ın aşırı serbest piyasacı uygulamaları ve izlediği ucuz para politikasının da 
ekonomide fiyat balonlarının oluşumuna katkı yaptığı anlaşılmaktadır. 2007 Küresel Finansal 
Krizi esnasında, finansal hizmetler endüstrisinin batırılamayacak kadar büyük konuma 
gelmesi nedeniyle, başarısız firmaların kamu tarafından kurtarılması, kriz döneminde elde 
edilen kazançları özelleştirmiş, kayıpları ise ABD vergi ödeyenleri üzerinden kamulaştırmıştır. 
Kamunun, başarısız olması durumunda, finansal sistemi kurtaracağı inancı/algısı, finansal 
hizmetler endüstrisinde ahlaki tehlikeye yol açmıştır. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler, 
GSA’yı savunanların argümanlarını haklı göstermektedir. Buna karşılık, 1980’li yıllardan 
itibaren regülasyondan kurtulan finansal hizmetler endüstrisinde, Roubini’nin ifadesiyle  
“krediyi oluştur ve elde tut” modelinden, “krediyi oluştur ve dağıt” modeline geçilmesiyle 
birlikte, geliştirilen son derece karmaşık yatırım araçlarının GSA’nın öngördüğü regülasyon 
sistemi ile denetlenmesinin de imkansız olduğu açıktır. Bir başka ifade ile GSA 1999 yılında 
kaldırılmamış olsaydı bile, finansal hizmetler endüstrisi denetlenemeyecekti. Çünkü yeni 
finansal mimari, finansal hizmetler endüstrisini batırılamayacak kadar büyük konumuna 
getirirken, finansal sistemi de yönetmek için çok karmaşık pozisyonuna itmişti.  

 
GSA ile ilgili olarak her iki tarafın argümanları tartıldıktan sonra şu sonuca varılabilir: 

GSA’nın delinmesi sonucunda ortaya çıkan hukuk sisteminin izin verdiği finansal tekelleşme, 
söz konusu finansal tekelleşmenin denetlenemeyecek kadar karmaşık bir finansal yapıya yol 
açması ve başarısız finansal firmaların kurtarılacağı algısı ile ortaya çıkan ahlaki tehlike bir 
araya gelerek; 2007 Küresel Finansal Krizinin ortaya çıkmasında önemli roller oynamıştır. 
Bununla birlikte 1999 yılında ilga edildiği haliyle yasanın, finansal sistemi denetim altına alma 
kapasitesine sahip olmadığı da bir hakikattir. O halde krize yol açan etken GSA’nın 1999 
yılında ortadan kaldırılması değil, yasanın 1980’li yıllardan itibaren delinerek etkisiz hale 
getirilmesinin doğurduğu finansal tekelleşme ve kargaşadır. Bu konuda dikkatleri nokta 
olarak 1999 yılına değil, 1980-1999 arasındaki sürece toplamak daha doğru olur. 

 
Bu makalede ulaşılan sonuçlardan iktisat biliminin de alacağı dersler bulunmaktadır. 

Ana akım iktisat teorileri geliştirdiği karmaşık matematiksel modeller yardımı ile iktisadi süreci 
anlamaya, açıklamaya ve öngörmeye çalışmaktadır. Bu modellerde dikkatler firmaların, 
tüketicilerin ve işçilerin rasyonel kararlarını etkileyecek nispi fiyat, ücret ve faiz değişmeleri 
üzerinde odaklanmakta; iktisadi kurumlar, hukuki düzen ve iş ahlakı gibi değişkenler ceteris 
paribus varsayımı ile sistemin dışına atılmakta ve zaman içinde sabit kabul edilmektedir. 
İçinde bulunduğumuz yüzyılın rasyonel beklentilere dayalı dinamik karar verme sürecinde, bu 
değişkenlerin iktisadi analizde dikkate alınmaması, ana akım iktisat teorilerinin anlama, 
açıklama ve öngörme kapasitelerini zedelemiştir. Nitekim ana akım iktisat teorileri, 2007 
Küresel Finansal Krizini anlamada, öngörmede ve açıklamada başarısız olmuşlardır. Bütün 
bu tartışmalardan iktisat bilimi adına alınacak ders; ana akım iktisadın ceteris paribus 
sepetine koyduğu ve özellikle ölçme güçlüğü nedeniyle modellerinin dışında tuttuğu hukuk 
düzeni ve iş ahlakı gibi değişkenleri, taşıdığı ağırlıkla orantılı şekilde, iktisadi modellemede  
dikkate almasıdır.  

 
ABD finansal hizmetler endüstrisinde ortaya çıkan tekelleşmenin, dünya ekonomisi ve  

finans sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi, bu makalenin kapsamı dışında olup, 
Lakatoshcu bir bilimsel araştırma programının konusu olarak araştırmacıların ilgisini 
beklemektedir. 
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Dipnotlar 

                                                        
1 
  Finansal hizmetler endüstrisi; en basit ifadesi ile ticari bankalar, yatırım bankaları, sigorta şirketleri 

ve bunların bağlı şirketlerinden meydana gelen sistemi ifade etmektedir.   
2
  Hisse senedi ve yatırım yapılan menkul kıymetin marjda alınıp satılması, yatırımcının brokerden 

veya yatırım firmasından kredi alarak menkul kıymet alımını gerçekleştirdiği bir kredi sistemidir. 
Marjda alım ve satım, ticari geçmişi temiz, tecrübeli yatırımcılar için geçerli bir sistemdir, çünkü 
hisse senedi fiyatlarının aniden düşmesi durumunda, bu şeklide yapılan bir ticaretin yatırımcıya 
getirdiği potansiyel yükümlülük çok yüksektir.  

3
  Şikeli hisse senetleri, bir şirketin gelirleri ve gelecekteki potansiyeli hakkında pozitif yanlı haber 

yayarak, şirketin hisse senedi değerlerini yükseltme teşebbüsüdür.  
4
  Too big to fail, finansal hizmetler endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların, kamu tarafından, 

iflasına izin verilemeyecek kadar büyümesine/tekelleşmesine verilen isimdir. Kamunun bu tür 
firmaları kurtarmadığı taktirde, ortaya çıkacak olan kaos ve krizin topluma faturasının daha ağır 
olacağı değerlendirilmektedir. Batırılamayacak kadar büyük olduğu gerekçesiyle kamunun  
kendilerini kurtaracağından emin olan finansal kurumların, ahlaki riske yol açan davranışlara girme 
ihtimalleri yükselmektedir. 

5
  NINJA, (no income, no job, no assets) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiş olup; herhangi bir 

geliri, işi veya varlığı olmayan en alt düzeydeki kredi müşterilerini ifade etmektedir.   
6
  Greenspan Put’u, FED Başkanı Greenspan’ın, faiz oranlarını düşürüp piyasalara para akışını 

sağlayarak, menkul kıymetler piyasasını desteklemesine verilen isimdir. 
7
  SIV, Yapılandırılmış Yatırım Aracı anlamına gelmekte olup, kısa vadeli krediler ile uzun vadeli 

varlığa dayalı menkul kıymetler (ABS) gibi yapılandırılmış finansal ürünler arasındaki kredi faizi 
farkından kar sağlamak amacıyla oluşturulan yatırım varlıkları havuzudur. 

8
  Megamerger, burada aşırı tekelleşme anlamında kullanılmaktadır. 

9
  Volcker Kuralı; ticari bankaları kendi sermayeleri ile belirli yatırım faaliyetlerini yapmaktan alıkoyan 

ve hedge fonları ile özel girişim sermayesi fonlarına sahip olmalarına ve bunlarla ilişki 
geliştirmelerine sınırlama getiren federal bir düzenlemedir. Volcker Kuralının amacı, ticari 
bankaların krizlere yol açan spekülatif karakterli belirli yatırımları yapmalarını engellemektir. 

10
  Monoline, tek bir finansal alanda faaliyet yapmaya odaklanan işletmenin sıfatıdır. Monoline 

sigortacılık, konuya örnek olarak verilebilir. 
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Tüketici Kredilerine ve Kredi Kartı İşlemlerine 
Uygulanan Akdi ve Temerrüt Faizleri Oranları 

 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 3 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, “Tüketici 
Kredileri ve Kredi Kartları İçin Uygulanan Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları” konulu konferansta 
yapılan konuşma metnidir. 

 
 

Prof. Dr. Seza Reisoğlu* 
 
 

A- Giriş 
 
Tüketici kredileri, Tüketicinin Korunması Hakkında 4077 sayılı ve 6502 sayılı 

Kanunlarda düzenlenmiş olup, bu Kanunlarda tüketici kredilerine uygulanacak faizlere 
değinilmektedir. Keza Kredi Kartı işlemlerine uygulanacak olan 5464 sayılı Banka Kartları ve 
Kredi Kartları Kanununda da uygulanacak faizlerle ilgili düzenleme bulunmaktadır. 

 
Uygulanacak akdi ve temerrüt faizleri ile ilgili genel yasalar, T. Borçlar Kanunu (md.88 

ve 120), T. Ticaret Kanunu (md.8, 9 ve 19/2) ile 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi 
Hakkında Kanun (md.1 ve 2), Özel Yasalar ise Bankacılık Kanunu (md.144) ile Banka 
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (md.26/3) dur. Bu konuda  çok tartışılacak Yargı kararları 
da değerlendirilecektir. 

 
B- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar İle Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanununda Faiz İle İlgili Düzenlemeler 
 
I-    Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar   
 
6502 Sayılı Kanun 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihe kadar 

verilen tüketici kredilerine 6502 sayılı Yasanın geçici 1. madde çerçevesinde Yürürlükten 
kalkan 4077 sayılı Yasa uygulanacaktır.  

 
Geçici Madde 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar 

açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam eder. 
 
(2) Bu Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken 

bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi Kanun yürürlükte iken 
gerçekleşmiş ise kural olarak o Kanun hükümleri uygulanır. 

 
Ancak: 
 

- Bu Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan ve halen geçerli sözleşmelerin bu 
Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz. 

 
- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile 

zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanunda öngörülen sürenin geçmesiyle hak 
düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur.  

                                                                                                                                        
*  Türkiye Bankalar Birliği Hukuk Başdanışmanı. 
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(3) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, bu Kanunla 
yürürlükten kaldırılan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak çıkartılan 
yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.   

 
a) 4077 Sayılı Yasaya Göre:  

 
Tüketici kredisi sözleşmelerinde (md.10).  

 
- Faiz ve diğer unsurlar ile birlikte toptan borç, 
- Faizin hesaplandığı yıllık oran, 
- Ödeme tarihleri... faizler... ayrı ayrı belirtilen ödeme planları, 
- Akdi faiz oranlarının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi yer 

alacaktır.      
 
Bireysel müşteriler ile bankaların yaptıkları sözleşmelerin tüketici kredisi sözleşmesi 

sayılması için sözleşmede bu hususun açıkça belirtilmesi gerekecektir. 
 
b) 6502 Sayılı Yasaya Göre: 
 
- Tüketici kredisi sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir 

sözleşme yapmamış olan kredi veren sonradan kredinin geçersizliğini tüketicinin 
aleyhine olacak şekilde ileri süremez (md.22/3). 

 
-  Faiz oranı (md.25), 
 
1) Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde bu oran sabit olarak belirlenir. 
 
2) Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdi faiz, efektif yıllık faizin yer almaması  

durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresinin sonuna kadar uygulanır. 
 
- Erken ödeme (md.27),  
 

  ….erken ödenen miktara göre gerekli tüm faizde …kredi veren indirme yapma zorundadır.  
 
II- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun  
 
a) Genel Olarak: 
 
Faiz hesaplaması  
 
Md. 26/1: Bir hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi üzerinden, 

o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim tarihinden önceki bir tarih itibarıyla 
faiz yürütülebileceğine ilişkin kayıtlar hükümsüzdür. 

 
Md. 26/2: Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi 

üzerinden faiz hesaplanır. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması 
durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi 
uygulanır. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik 
faiz uygulanmaz. 

 
Md. 26/3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını 

tespit etmeye yetkilidir ve belirlediği bu oranlarını üç ayda bir açıklar. 
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b) Kredi Kartı Sözleşmesinin Tüketici Kredisi Sayılması: 
 
6502 sayılı Yasanın 22/2. maddesine göre; 
 
“Kredi kartı sözleşmeleri, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç 

aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması 
hâlinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilir”. Ancak bu durumda uygulanacak 
faiz oranı, kredi kartı sözleşmesi uyarınca belirlenen orandan fazla olamaz. 

 
C- Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi İle İlgili Genel Nitelikli Kanunlar 
 
I-  Türk Borçlar Kanunu  
 
T. Borçlar Kanununun “Faiz” başlıklı 88. maddesine göre,  
 
“1) Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede 

kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine 
göre belirlenir”.Mevzuat hükümleri 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hakkında 
Kanundur. Halen bu Kanunun 1. maddesine göre akdi faiz oran yüzde 9’ dur. 

 
2) Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık akdi faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen 

yıllık akdi faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz. Bu durumda yıllık akdi faiz oranı yüzde 
13,5 den fazla olmayacaktır.  

 
T. Borçlar Kanununun “Temerrüt Faizi” başlıklı 120. maddesine göre, 

 
(1) Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz 

borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 
 

Yürürlükteki mevzuat 3095 sayılı Kanun’dur. Bu Yasanın “Temerrüt Faizi” başlıklı 2/1. 
maddesine göre “…..borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci 
maddede belirlenen orana göre -halen yüzde 9- temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Ticari 
işlerde ödenecek temerrüt faizi arada sözleşme olmasa bile Merkez Bankasının önceki yılın 
31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranıdır”. Ancak TC Merkez Bankası 
“kısa vadeli” avans uygulamasını kaldırmış olup 31 12 2013 de avanslar için uygulanan akdi 
faiz oranı yüzde 11,75’dir. “Arada sözleşme olmasa bile” ibaresi arada aksi sözleşme 
olmadığı takdirde şeklinde anlaşılacaktır. Zira 3095 sayılı Kanun; akdi faiz ve temerrüt 
faizinin sözleşme ile belirlenmediği -Kanuni Faiz- hallerde uygulanır. 

 
Md.120/2 “Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca 

belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz”. Bu durumda kararlaştırılacak yıllık 
temerrüt faizi oranı azami yüzde 23,50 olacaktır. 

 
II- Türk Ticaret Kanunu 
 
Kanunda ticari işlerde akdi ve temerrüt faizi oranı kararlaştırılmaması halinde TTK 9 

uncu madde uygulanacak; ayrıca “Ticari İş Karinesi” başlıklı 19/2. madde göz önünde 
tutulacaktır.  

 
Tüketici Kredileri ve Kredi Kartı İşlemleri için önemli olan TTK 19/2. maddesine göre; 
 
“Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda aksine 

hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır”. 
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Ne tüketicinin korunması hakkındaki Kanunlarda -4077 ve 6502 sayılı Kanunlar- ne 
5464 sayılı Kanunda, ne de T. Ticaret Kanununda  tüketici kredisi sözleşmelerinin veya kredi 
kartı sözleşmelerinin ticari iş sayılmalarını engelleyen bir madde, -örneğin bu sözleşmelerin 
ticari iş sayılmayacağı veya bu sözleşmelere uygulanan akdi ve temerrüt faizleri hakkında T. 
Borçlar Kanununun uygulanacağı gibi- bulunmamaktadır. Aşağıda açıklanacağı gibi 
“Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır” fıkrası (TTK md.8/3) da tüketici kredilerinin 
ticari iş sayılmasına engel değildir.  

 
Bu durumda bankaların tüm işlem ve fiilleri ticari iş sayıldığından (TTK md.3) tüketici 

kredi sözleşmelerine ve tüketici kredisi sayılan kredi kartı sözleşmelerine uygulanacak faizler 
hakkında TTK 8. ve 9. maddeler göz önünde tutulacaktır. 

 
III- Ticari işlerde faiz 

  
1- “Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları” başlıklı 
 
Madde 8- (1) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir.   
 
(2) Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz 

yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan 
ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara 
uygulanmaz. 

 
(3) Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. 
 
(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak işletilen faiz yok 

hükmündedir. 
 
8/1. fıkradaki “Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir” ibaresinin akdi ve temerrüt 

faizini kapsadığı tartışmasızdır. 
 
Bankalarla müşterileri arasındaki tüketici kredileri ve kredi kartı sözleşmeleri ticari iş 

sayıldığından, TTK 8/1. maddesine tabi olacak ise de maddenin “(3) Tüketicinin korunmasına 
ilişkin hükümler saklıdır”, fıkrasının tartışılması gerekecektir. Acaba tüketicinin korunması 
sonucu; tüketici kredilerinde akdi ve temerrüt faizlerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, 
örneğin tüketici kredisi sözleşmesinin TTK 19/2 maddesine tabi olmadığı veya T. Borçlar 
Kanununun uygulanacağı ileri sürülebilecek midir?  

 
Yargıtay’ın bir kararında1 
 
“….6102 sayılı TTK'nın 8/1. maddesinde ticari işlerde faiz oranının serbestçe 

belirleneceği hükme bağlanmış, aynı maddenin 3. fıkrasında ise tüketicinin korunmasına 
ilişkin hükümler saklı tutulmuş, başkaca bir istisna getirilmemiştir”, denilmiş; böylece 
tüketicinin korunması söz konusu olduğunda 8/1. maddesindeki serbestiye bir istisna 
getirildiği kabul edilmiştir. Bu durumda istisnanın uygulanması sonucu; tüketici kredisi 
sözleşmelerinin T. Borçlar Kanununun 88 ve 120. maddelerine tabi olması gerektiği ileri 
sürülebilecektir. 

 
Oysa, TTK 8. maddesinin 3. fıkrasının 8/1. madde ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

Zira: TTK 8. maddenin 3. fıkrası ne Hükümet Tasarısında ne TBMM Adalet Komisyonunda 
kabul edilip Meclise sunulan T. Ticaret Kanunu metninde yer almamaktadır. Hükümet 
Tasarısında TTK 8. madde iki fıkradan oluşmuştur 
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“Faiz Oranı  
Madde 8- (1) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. 
Ticari işlerde; kanuni, anapara ile temerrüt faizi hakkında, ilgili mevzuat hükümleri 

uygulanır”. 
 
Tasarının 9. maddesinde ise sadece “Bileşik Faiz” tanımı yer almıştır. 
 
Meclise sevk edilen Adalet Komisyonu Tasarısında ise, 8. madde “(1) Ticari işlerde faiz 

oranı serbestçe belirlenir”, şeklinde tek fıkradan oluşmuştur. 
 
9. maddede ise “Bileşik Faiz”e yer verilmemiş, Hükümet Tasarısının 8. maddesinin (2). 

fıkrası aynen bu maddeye konulmuştur. 
 
Meclis toplantısında 8. madde görüşülürken 1. fıkradan oluşan madde yerine 4 fıkradan 

oluşan bir madde önerilmiştir. 
 
Meclis Başkanı önergeyi oylatmadan önce katılıp katılmadıklarını Adalet Komisyonuna 

ve Hükümete sormuş, katıldıkları cevabını alınca, önergenin gerekçesini okutmuştur. 
 
Bu gerekçe özetle şöyledir; 
 

- “8. maddenin başlığı  

III - Ticari işlerde faiz    

1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları”  

- 1. fıkra Tasarıda ve Meclise sunulan metindeki gibi aynen korunmuştur. 

- 2. fıkranın eklenmesi “…Türk hukukunda bileşik faizin tek istisnasını oluşturan bu 
hüküm, bankacılık uygulamasında önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir” şeklindeki 
gerekçe ile açıklanmıştır. 

- 3. fıkranın eklenmesi “Bileşik faiz tacir olmayan sözleşmelere uygulanmayacaktır” 
şeklinde gerekçede ifade edilmiştir. 

- 8. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak işletilen faizlerle ilgili olan 4. 
fıkranın eklenmesinin gerekçesi olarak “Hükme aykırı olarak yürütülen faizin hukuken yok 
olduğunun belirlenmesi suretiyle, müeyyide hem açıklığa kavuşturulmuş, hem de 
ağırlaştırılmıştır hükmün yeni şeklinin ihlalini göze alabilecekleri caydıracağı 
düşünülmektedir” denilmiştir. 

 
Oylama sonucunda; 8. madde önergedeki gibi aynen kabul edilmiştir. 
 
Böylece, “Yasa koyucunun açık iradesi sonucu, Tüketicinin Korunmasına İlişkin 

hükümler saklıdır”, şeklindeki 8/3. fıkranın doğrudan, Yasaya yeni olarak ilave edilen bileşik 
faizle ilgili olduğu tartışmasızdır. Bu durumda tüketici kredilerine ve kredi kartları işlemlerine 
genel nitelikli Kanunlar uygulandığı takdirde TTK 8. maddesine göre gerek akdi ve gerekse 
temerrüt faizi oranlarını, bankalar ile tüketici kredisi sözleşmesi ya da kredi kartı sözleşmesi 
yapan kişiler serbestçe ve geçerli olarak belirleyeceklerdir. 

 
TTK 9. maddesinin uygulanması ise akdi faizlerin ve/veya temerrüt faizlerinin 

oranlarının belirlenmemesi halinde söz konusu olacak; o takdirde ilgili mevzuat olan 3095 
sayılı Kanuna göre akdi faiz birinci fıkraya göre halen yüzde 9,  2. fıkraya göre ticari islerde 
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temerrüt faizi “Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için 
uyguladığı faiz -halen yüzde 11,75- olacaktır. 

 
D- Akdi Faiz ve Temerrüt Faizi İle İlgili Özel Nitelikli Kanunlar 

 
I-   Bankacılık Kanunu’nun 144. Maddesi 
 
“Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemlerine ….uygulanacak azami faiz 

oranlarını …tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. 
Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir”. 

 
Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devretmiş ve Merkez Bankası 

bankaların ödünç para verme işlemlerine uygulanacak faiz oranlarını -bir istisna dışında- 
serbest bırakmıştır. 

 
Merkez Bankası tebliğine göre2 
Madde  43: 
Bankalarca reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları 

….serbestçe belirlenir. Ancak kredili mevduat hesaplarına uygulanacak azami akdi ve 
gecikme faiz oranları, 2 Nisan 2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanan Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğinin (Sayı 2006/1) 3. 
maddesinde belirlenen akdi ve gecikme faiz oranlarını geçemez.  

 
Belirtmek gerekir ki, tüketici kredileri ve kredi kartları işlemlerine ilişkin krediler 5411 

sayılı Kanunun 144. maddesindeki “Bankaların ödünç para verme işlemleri arasındadır”. 
 
II- Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26. Maddesi 
 
“Faiz hesaplaması” başlıklı ve kredi kartları ile ilgili 26. maddenin 3. fıkrasına göre, 

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, azami akdi ve gecikme faiz oranlarını tespit etmeye 
yetkilidir ve belirlediği bu oranları 3 ayda bir açıklar”. 

 
TC. Merkez Bankası 12 Haziran 2014 tarihli basın duyurusunda, 1 Temmuz 2014 

tarihinden itibaren kredi kartı işlemlerinde geçerli üç aylık akdi ve temerrüt faizlerini 
açıklamıştır.  

 
Buna göre azami bir aylık akdi faiz oranı yüzde 2,02, bir yıllık azami akdi faiz oranı 

yüzde 24,24, 
 
-     Azami bir aylık temerrüt faiz oranı, yüzde 2,52, bir yıllık azami temerrüt faizi oranı 

yüzde 27,24 dür. 
 
Buna karşılık Türk Borçlar Kanununun akdi faizler ile ilgili 80. maddesi kredi kartlarına 

uygulandığı takdirde, kararlaştırılacak azami akdi faiz oranı yıllık yüzde 13,5, TBK 120. 
maddesi uygulandığında kararlaştırılacak azami temerrüt faiz oranı yıllık yüzde 23,50 
olacaktır. 

 
III-   Özel Kanunlardaki Düzenlemelerin Genel Kanunlara Göre Öncelikle      

  Uygulanması  
 
Gerek Bankacılık Kanunu (Md.144) ve gerekse Banka ve Kredi Kartları Kanunu 

(Md.26/3) bankalar açısından özel Kanun niteliğinde olup; genel Kanun niteliğindeki gerek T. 
Borçlar Kanununa ve gerekse T. Ticaret Kanununa göre öncelikle uygulanırlar. 
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E-  Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi 
  
Yargıtay’a intikal eden bir davada davacı, ödenmeyen kredi kartı borçları nedeniyle 

davalı hakkında yürütülen takibe itirazın iptalini istemiş ve icra inkâr tazminatı talep etmiştir.  
 
Yüksek Mahkeme4,  
  
...................................................... 
 
 TBK 88 ve 120. maddelerinin emredici nitelik taşıdığı ve taraflar ileri sürmese de resen 

gözetileceğinin kabulü gerekir. O halde faize ilişkin TBK’nın 88 ve 120. maddelerinin 
uygulanması gerekmektedir.  

 
Faiz (anapara faizi) ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı sözleşmede 

kararlaştırılmışsa buna itibar edilecektir. Burada bir sınır getirilmiştir. Sözleşme ile 
kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen (yani 3095 sayılı yasaya göre 
belirlenen) yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz. 

 
TBK. m.88/f.2 atfıyla 3095 sayılı, yasa m.l ile belirlenen faizin yüzde 50 arttırımlı hali, 

yani yüzde 9 + 4,5 = yüzde 13,5 oranını aşamaz. Burada emredici hukuk kuralı devreye 
girmektedir (TBK m.88/f.2) TBK’nda “temerrüt faizi” başlıklı düzenlemede de (m 120) şu 
şekilde bir çözüme gidilmiştir. Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede 
kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine 
göre belirlenir (TBK m.120/f.1 atfıyla 3035 sayılı Yasa m.2). 

 
Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmışsa, bu oran 

(sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı), birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık 
faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. (TBK. m. 120/2- atfıyla 3095 sayılı Yasa “md.2 adi 
işlerde yüzde yüz fazlası yani yüzde 9 + yüzde yüz fazlası yani = yüzde 18’i; ticari işlerde 
avans faizinin yüzde yüz fazlasını yani avans faizinin iki katını, 1.1.2011 tarihinden 
31.12.2012 tarihine kadar avans faizi yüzde 15 olduğundan iki katı olan yüzde 30’u 
aşamayacaktır” demiştir. 

 
Yargıtay’ın, kredi kartı borcu nedeniyle kredi kartı işlemlerine uygulanacak akdi ve 

temerrüt faizleri ile ilgili yeni bir kararında, 2013 yılında verdiği kararlardaki gerekçeler 
tekrarlanmış olmakla birlikte, neden TBK 88 ve 120. maddelerinin emredici olduğu ayrıntılı 
biçimde açıklanmıştır. 

 
Yüksek Mahkemeye göre5, 

 
Genellikle Kamu yararının, kamu düzeninin, genel ahlakın, zayıfların, kişiliğin 

korunmasına hizmet eden ve bir hukuki işlemin şekline ilişkin getirilen hükümler, emredici 
hukuk kuralı özelliği taşır. Emredici kurallar aksi taraflarca kararlaştırılamayan ve uyulması 
zorunlu olan kurallardır. Bu kuralların uygulanmaması konusunda yapılan sözleşmeler 
hüküm ifade etmediği gibi, emredici kuralın uygulanmasına da engel teşkil etmez. Bir 
hükmün emredici nitelik taşıyıp taşımadığı genel olarak kuralın ifade ve yazılışından 
anlaşılırsa da bazı durumlarda değişiklik gösterebilir. Bu yüzden ilk olarak maddenin yazılış 
ve ifade tarzına bakılmalı, maddenin düzenleniş amacı da değerlendirilerek kuralın emredici 
nitelik taşıyıp taşımadığı tespit edilmelidir. 

......................................... 
 
Yukarıda yapılan tüm açıklamalar değerlendirildiğinde, TBK’nun 88. ve 120. 

maddelerinin emredici nitelik taşıdığı ve taraflar ileri sürmese de re’sen gözetileceğinin 
kabulü gerekir.  
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Ancak bu gerekçelere katılmak mümkün değildir.  
 
T. Borçlar Kanuna göre ticari işlerde akdi ve temerrüt faizlerinde serbesti tanıyan TTK 

8/1 ve 19/2 maddelerinin özel Kanun niteliğinde olan Bankacılık Kanununun 144. ve Banka 
Kartları Kanununun 26/3 maddelerinin kamu yararı, kamu düzeni, genel ahlak, zayıfların 
kişiliğinin korunması gerekçeleri ile uygulanamayacağı; bu gerekçelerle TBK 88 ve 120. 
maddelerinin emredici nitelik taşıması nedeniyle uygulanacağı gerekçesi hukuka ve 
yürürlükte olan yukarıda sayılan Yasalara aykırıdır. 

 
Davacı bankaların davalarda hangi hukuki gerekçelere dayandığı bilinmemekle birlikte, 

Yargıtay’ın, kredi kartı borcunun ödenmesi davalarında, kamu yararı, kamu düzeni, genel 
ahlak vd. gerekçeleri ileri sürmemesi, buna karşılık, 

 
- 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 26/3. maddesine göre TC 
Merkez Bankasının belirlediği azami akdi faiz ve temerrüt faizi oranlarını geçersiz sayıyorsa 
nedenini 
 
- Kredi kartları işlemlerini Bankacılık Kanununun 144. maddesine göre “bankaların ödünç 
para verme işlemleri” arasında sayıp saymadığını, sayıyorsa 144. maddenin uygulanıp 
uygulanmayacağını, uygulanmayacak ise nedenini?  

- Kredi kartı işlemlerinin TTK 19/2. maddesine göre “ticari iş” sayılıp sayılmayacağını, 
sayılmıyorsa nedenini?  

- Kredi kartlarına uygulanacak akdi ve temerrüt faizlerinin TTK 8/1. maddesine göre banka 
ile müşteri arasında serbestçe belirlenip belirlenmeyeceğini, serbestçe belirlenmeyecek ise 
nedenini?  

tartışması ve kararlarında açıklaması uygun olurdu.  

 
Gerek 5411 sayılı Yasanın 146. maddesi ve gerekse 5464 sayılı Yasanın özel Kanun 

olarak öncelikle uygulanacağı görüşündeyim. 
 
Yargıtay diğer bazı kararlarında6, 
  
Kredi kartı faiz ödeme borcunda, yıllık faiz oranı sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz 

borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine -3095 sayılı Kanuni Faiz ve 
Temerrüt Faizi Hakkında Kanun- göre belirleneceğini kabul etmiş, gerekçe olarak aynı 
şekilde TBK 88 ve 120. maddelerini zikretmiştir. Belirtmek gerekir ki; kredi kartları 
sözleşmelerinde belirlenmemiş akdi faiz ve temerrüt faizleri TTK. 19/2. maddesine göre ticari 
iş sayıldığından, bu halde TBK 88/1 ve 120/1. maddelerine göre değil, fakat TTK 9. maddeye 
göre 3095 sayılı Yasa hükümleri uygulanacaktır.   

 
Biran için gerek 5411 sayılı Yasanın 144. maddesinin ve gerekse 5464 sayılı Yasanın 

26/3. maddesinin T Ticaret Kanununa ve T. Borçlar Kanununa göre özel Kanun olarak kabul 
edilemeyeceği; genel nitelikteki Kanunlara Merkez Bankasının uyması gerektiği kabul edilse 
dahi; gerek tüketici kredisi sözleşmelerine ve gerekse kredi kartı işlemlerine uygulanacak 
akdi ve temerrüt faizleri oranları TTK. 8/1, 9 ve 19/2 maddelerine göre belirlenecek, TBK 88 
ve 120. maddelerinin emredici olarak uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 
Yargıtay’ın 19. Hukuk Dairesi bir kararında konuyu Türk Ticaret Kanunu ve Türk 

Borçlar Kanunu Açısından da incelemiş ve 7,   
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Taraflar arasındaki uyuşmazlık ticari nitelikteki banka genel kredi sözleşmesinden 
kaynaklanmaktadır. Anılan sözleşmenin 38.1. maddesinde temerrüt faizi düzenlenmiştir... 
Somut olay bakımından TBK 120. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması 
gerekmektedir. Bazı hukukçular anılan Yasa hükmünün ayırım gözetilmeksizin ticari işlerde 
de uygulanacağını savunmakta ise de, Dairemizin uygulaması 6098 sayılı TBK’nın 88 ve 
120. maddelerinde akdi ve temerrüt faizi ile ilgili sınırlamaların ticari işlerde uygulanmayacağı 
yönündedir. 

 
“………..TTK. 8. ve 9. maddelerinin ticari işler bakımından özel hüküm niteliğinde 

olduğundan ticari işlerde bu hükümlerin uygulanması gereğinin, başka bir anlatımla 6098 
sayılı TBK’nun 88 ve 120. maddeleri hükümlerinin ticari işlerde uygulanmayacağının kabulü 
gerekir” demiştir. 
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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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