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Bankacılar Dergisi Hakkında   
Bankacılar dergisi, ekonomi, finans, bankacılık 
konularında ve bu konularla  ilgili alanlarda 
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli bir 
dergidir. Bankacılar, akademisyenler, 
araştırmacılar, uygulamada yer alan 
profesyoneller ve politika yapıcıları arasındaki 
bilgi paylaşımının artırılmasına, bankacılık 
mesleğinin geliştirilmesine ve literatüre katkıda 
bulunmayı amaçlar.  
  
Bankacılar dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM “Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Veritabanı”nda 
indekslenmektedir. 
  
Yılda dört kez yayımlanır. Üç ana bölümden 
oluşur. Birinci bölümde, hakemler tarafından 
değerlendirilen, yayımlanması uygun görülen 
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi ve 
konuşma metinlerine, üçüncü bölümde ise 
bankacılık uygulamalarına ilişkin özel araştırma 
yazılarına ve çevirilere yer verilir. 
  
Yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerin, 
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başka bir yerde yayınlama girişiminde 
bulunulmaması gerekir. 
  
Bankacılar dergisi, kapsadığı konularla ilgili 
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazım 
kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri 
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim 
hakem” sistemine göre değerlendirilir. Uygun 
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme 
gönderilir. Hakem raporlarına göre makalelerin 
yayınlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. 
Yayımlanacak makalelerde yazım kurallarına ve 
biçime ilişkin değişiklikler yapılabilir veya 
bunların yapılması yazardan istenebilir. 
  
Dergide yayımlanması talep edilen makaleler, 
Birlik idare adresine, posta veya e-posta 
(tbb@tbb.org.tr) olarak  gönderilebilir. 
  
Yayımlanması kabul edilen makalelerin basılı 
ve elektronik tüm yayın hakları, süresiz olmak 
üzere Türkiye Bankalar Birliği’ne aittir. 
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir. 
Yayımlanması uygun görülmeyen yazılar geri 
gönderilmez.  
 
Bankacılar dergisinde yayımlanan yazılar, 
Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi görüşlerini 
yansıtmaz; yazar ve görüş sahiplerini bağlar. 
Yazılardan  kaynak göstererek alıntı yapılabilir. 
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Türkiye Bankalar Birliği’nin 58. Genel Kurulu 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 14 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 58. Genel Kurul 

Toplantısı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır. 

 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın:* 

 
Sayın Başbakan Yardımcım, Değerli Konuklar, Değerli Meslektaşlarım, Medyamızın 

Değerli Temsilcileri, sizleri saygıyla selamlıyorum. Toplantımıza katılmanızdan dolayı 
teşekkür ediyorum. 

 
Konuşmamın birinci bölümünde dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeleri 

değerlendireceğim. İkinci bölümde bankacılık sektörünün performansı hakkında bilgi 
vereceğim. Son bölümde ise düzenlemelerin bankacılık sektörüne ve ekonomiye olan 
etkilerine ilişkin görüşlerimizi ve sektörümüzün beklentilerini paylaşacağım. 

 
Dünya ekonomisinde gündem: Büyüme 
 
Son yedi yıldır, dünya ekonomisinde belirsizliğin ve düşük risk iştahının hakim olduğu 

bir dönem yaşıyoruz. Niteliği ve yansımaları sürekli değişen gelişmelerin son dönemdeki 
karakteristiği ufkumuzun genişlemesine henüz imkan vermiyor. Büyüme hızı potansiyelin 
altında, enflasyon beklentisi düşük, reel faiz oranları sıfıra yakın, ticaret hacminde artış yavaş 
seyrediyor, bazı ülkelerde deflasyon riski hala var.  

 
Dünya ekonomisinde çöküşü durdurmak ve derin bir resesyonu önlemek amacıyla 

genelde parasal genişlemeye dayanan yaklaşımların artçı şoklarını şimdilerde yaşıyoruz. 
Şiddetli dalgalanmalardan korunmak amacıyla özellikle gelişmekte olan ülkeler dalgakıran 
özelliğinde önlemler almaktadırlar. Bu tür yaklaşımlar aynı zamanda küresel büyümeyi ve 
ticareti de yavaşlatmaktadır.  

 
Türkiye de etkileniyor 
 
Küresel piyasalardaki olumsuz yansımaların etkisi uluslararası mal ve sermaye 

hareketlerine açık olan ülkemizde çok yönlü olarak yaşanmaktadır. Esasen, kamu kesimi 
dengesi, demografik yapısı, esnek iç talebi ve bankacılık sektörü ile krizde diğer ülkelerden 
pozitif yönde ayrışmıştır. Sıkı maliye ve para politikası uygulamaları yanında ihtiyatlı 
bankacılık önlemleri çerçevesinde bankacılık sektörünün büyümesi ve iç talep dikkatli şekilde 
ve kırılganlık olmadan yavaşlatılmıştır. Enflasyona ilişkin beklentilerdeki bozulma tersine 
çevrilmiştir. Cari açık düşmüştür. Kamu borç stokunun milli gelire oranı gerilemiştir. Kamu 
kesiminin bankacılık sektöründen kaynak talebi düşmeye devam etmiştir. Ancak, ekonomi 
politikasında dikkatli ve ihtiyatlı yaklaşıma rağmen son dönemdeki gelişmelerden daha fazla 
etkilendik.  

 
Bunun nedeni bölgemizdeki politik, ekonomik ve jeopolitik unsurların iç içe geçtiği zorlu 

bir dönemin yaşanması, dış talepteki toparlanmanın gecikmesi, büyümenin yavaşlaması, 
tasarruf oranının düşük düzeyde olması yanında gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye 
akımlarının azalması hatta çıkış yönünde hareketliliği ve piyasalardaki hızlı dalgalanmadır. 

 
Türkiye’nin duruşu  
Milli gelirin büyüme hızı öngörülenin gerisinde kalmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla 

büyümesi yüzde 2,9 oranına yavaşlamıştır. Talep yönüyle bakarsak, yavaşlamanın ana 

                                                                                                                                                                                          
* Konuşmanın daha detaylı haline www.tbb.org.tr’den ulaşılabilir. 
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nedenleri, hem sabit sermaye yatırımları hem de tüketimde ivme kaybıdır. Gelir artışını çok 
önemsiyoruz ama makro dengeleri gözeten, öngörülebilirlik sağlayan ve en önemlisi güveni 
tesis eden istikrarlı büyümeyi çok daha fazla seviyoruz.  

 
Bankacılık sektörünün performansı 
Aktif/Gsyh oranı on yılda ikiye katlandı 
 
Ekonomi geliştikçe bankacılık sektörünün performansı daha da iyileşmekte ve bu 

sayede kendisi büyürken ekonomik faaliyetin büyümesine de destek olmaktadır. Bankacılık 
sektörünün bilançosu Mart 2015 itibariyle son bir yılda reel olarak yüzde 10 oranında artarak 
2 trilyon 128 milyar TL olmuştur. Dolar bazında ise son bir yılda yüzde 2 oranında 
küçülmüştür. Bilançonun milli gelire oranı on yılda ikiye katlanarak yüzde 120’ye ulaşmıştır. 

 
Aktif/Gsyh’da gelişmekte olan ülke ortalaması geçildi 
 
Yüksek büyüme performansımız sayesinde bilanço büyüklüğünün milli gelire oranında 

gelişmekte olan ülkeler ortalamasını yakaladık. Dünya ve AB ortalamasını yakalamak için 
daha fazla gayret etmemiz gerekecek.  

 
Aktif yapısında değişme  
 
Varlıkların yüzde 63’ü özel sektöre açılan kredilerden, yüzde 15’i ise kamuya açılan 

kredileri gösteren menkul kıymet portföyünden oluşmaktadır. Diğer bir değişle, bilançonun 
dörtte üçü doğrudan ekonomik faaliyetin finansmanında kullandırılmıştır. Kredilerin milli gelire 
oranı ise yüzde 74 düzeyindedir.  

 
Bireysel krediler yavaşladı  
 
Likidite maliyetinin yükseltilmesine ve bireysel kredi büyümesinin daha az cazip hale 

getirilmesine yönelik önlemler kısa sürede davranışlara yansımıştır. Bankacılık sektöründe 
kredi büyüme hızı Merkez Bankası tarafından işaret edilen seviyeye yaklaşmıştır. Sabit 
kurlarla yıllık kredi büyüme hızı son bir yılda 4 puan düşerek, Mart 2015 itibariyle yüzde 19’a 
yavaşlamıştır.  

 
Sabit kurlarla, kurumsal kredilerin yüzde 24 olan büyüme hızında önemli bir değişiklik 

olmamıştır. Bireysel kredilerin büyümesi ise yüzde 10’a yavaşlamıştır. Yavaşlamanın ana 
nedeni bireysel kredilerde taksitlerin sınırlandırılmasıdır. Sabit kurlarla ve yıllık bazda, 
KOBİ’lere kullandırılan krediler yüzde 22, büyük işletmelere kullandırılan krediler ise yüzde 
26 oranında büyümüştür. 

 
Bireysel kredilerin payı düştü 
 
Düzenlemelerin amacına uygun olarak, son iki yıllık dönemde konut hariç olmak üzere 

bireysel kredilerin toplam kredilerdeki payı 6 puan gerilemiştir. Kurumsal kredilerin toplam 
içindeki payı yüzde 73’tür. Büyük ölçekli işletme kredilerinin daha hızlı büyümesinin nedeni 
bu işletmelerin kredilerinde yabancı para kredi ağırlığının yüksek olmasıdır. KOBİ kredilerinin 
yüzde 85’i TL cinsinden iken büyük işletmelerde bu oran yüzde 44’tür.  

 
Kurumsal kredilerin sektörel dağılımı  
 
Kurumsal krediler içinde imalat sanayii yüzde 29, ticaret yüzde 19,5, inşaat yüzde 10, 

enerji yüzde 7,4 oranında paya sahiptir. Son dönemde, cari açık ve büyüme açısından kritik 
öneme sahip enerji, turizm, ulaştırma, sağlık, eğitim ve haberleşme gibi temel alt yapı 
projelerine finansman sağlanmaktadır. Yaptığımız araştırmaya göre, geçen yılsonu itibariyle 
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proje finansmanı amacıyla kullandırılan krediler toplamı 131 milyar TL’si nakit, 29 milyar TL’si 
gayri nakdi ve 44 milyar TL’si taahhüt edilen olmak üzere toplam 228 milyar TL’dir. Buna 
göre, nakit olarak kullandırılan proje kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 15’tir. 
Proje kredileri içinde en yüksek payı yüzde 53 ile enerji yatırımları almıştır.  

 
Proje finansmanı 
 
Gelişmekte olan ülkeler ve ülkemiz açısından kritik öneme sahip alt yapı yatırımları için 

kaynak talebinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Birçok ülkede, kamu kesiminin 
borç yükü nedeniyle, alt yapı projelerinin finansmanı için yeterli kaynağa sahip olmadığından 
özel sektörün tasarruflarına ihtiyaç vardır. Uzun vadeli ve daha yüksek getirili olan bu tür 
yatırımlar, günümüzde neredeyse sıfıra yakın getirilerle yetinmek durumunda olan kurumsal 
yatırımcılar açısından caziptir. Alt yapı yatırımlarını proje finansmanı esasına göre finanse 
eden ülkemiz, devlet-özel sektör ve banka işbirliği açısından iyi bir örnek olarak 
gösterilmektedir.  

 
Bununla birlikte, bankacılıkta özkaynak kaldıracının daha düşük, vadenin daha kısa 

olduğu dikkate alındığında finansmanın sadece banka kredilerine bağlı olmaması gerekir. 
Likidite riski de dikkate alındığında ikincil piyasasının oluşturulması giderek önem 
kazanmaktadır. Bu nedenle sermaye piyasasının devreye girmesi önemlidir. Alt yapı 
yatırımlarının menkul kıymetleştirilmesi bir finansal araç haline gelmesi gerekir. Böylece yerli 
ve uluslararası kurumsal tasarrufların bu tür finansmana ilgisi daha fazla çekilebilir.  

 
Kredi kalitesi 
 
İç talep büyümesinde yavaşlama, geçen yıl kredi faizlerindeki artış, bireysel kredilerde 

vadenin 36 ay ile sınırlandırılması, kredi kartlarında taksit sayısının 9 ay olarak belirlenmesi 
nedenleriyle tahsili gecikmiş alacaklarda son dönemde artış olsa da bu yılın ilk çeyreği 
itibariyle kredi riski yüzde 2,8 ile makul ve yönetilebilir düzeydedir. Varlık yönetim şirketlerine 
satılan alacaklar da dahil edildiğinde bu oran yüzde 4,2’dir. Tahsili gecikmiş alacak oranı 
tüketici kredilerinde yüzde 2,5 kredi kartlarında ise yüzde 7,7’dir. Tahsili gecikmiş alacakların 
yüzde 73’ü için özel karşılık ayrılmıştır.   

 
TL kredilerdeki artışın üçte biri Hazine itfasından 
 
Kredi büyümesinde kamu kesiminin borçlanma gereksinimindeki düşüş nedeniyle aktif 

yapısındaki değişimin de önemli rolü olmuştur. Nitekim, 2003-2014 döneminde Hazine’nin 
itfasından daha az borçlanması nedeniyle 225 milyar TL tutarındaki kamuya kullandırılan 
kaynak özel sektöre kredi olarak dönmüştür. Bu tutar, bu dönemde TL kredilerdeki artışın 
dörtte birine eşittir.   

 
Kredilerin finansmanının en önemli kaynağı neredeyse tamamı yerleşiklere ait olan 

mevduattır. Son dönemde kredi büyümesi ile mevduat büyümesi arasındaki fark kapansa da 
kredi mevduat oranı yüzde 120 düzeyinde seyretmektedir.  

 
Mevduat hızlandı 
 
Sabit kurlarla, yıllık olarak mevduat büyüme hızı 4 puan hızlanarak Mart 2015 itibariyle, 

yüzde 15 olmuştur. Mevduatın bilançoya oranı yüzde 52, milli gelire oranı ise yüzde 62’dir. Kredi 
büyümesinin sağlıklı olarak sürdürülmesinde kamu kesimi tasarruflarının yanında mevduatın da 
arttırılmasının gerekli olduğu aşikardır. Geçiş döneminde, mevduat dışı kaynaklar olan yurtdışı 
bankalardan kullanılan krediler, repo işlemleri ile bankalar tarafından ihraç edilen menkul 
kıymetler yoluyla sağlanan kaynaklar bilançonun finansmanına katkı sağlamıştır. Yurtdışından 
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sağlanan borçlanmanın bilançoya oranı yüzde 15, repo yoluyla finansman yüzde 7, menkul 
kıymet ihracı yoluyla sağlanan finansman ise yüzde 5 düzeyindedir.  

 
Sermaye kredi ilişkisi 
 
Kredi artışında iç ve dış tasarrufların bulunabilirliği tek başına yeterli değildir. Gerekli 

şart özkaynakların büyüklüğüdür. Yeni dönem finansal mimarinin en önemli kuralı kaliteli ve 
daha yüksek sermaye yeterliliğidir. Ülkemizde mevcut uygulamaya göre 100 TL kredi vermek 
için en az 12 TL özkaynak gerekmektedir. Mart 2015 itibariyle aktiflerin yüzde 11’i kredilerin 
ise yüzde 18’i özkaynaklar ile finanse edilmiştir. Sermaye benzeri kaynaklar da dahil 
edildiğinde yasal özkaynakların 6 katı kadar kredi kullandırılmıştır. Mevcut düzenlemeler 
çerçevesinde, yaklaşık 700 milyar TL daha kredi açabilecek imkanımız vardır.  

 
Sermaye gücü 
 
Bankacılık sektörünün risk alma kapasitesinin, uluslararası rekabet gücünün ve aynı 

zamanda finansal sağlamlığının ölçüsü de olan yasal özkaynak büyüklüğü TL bazında 256 
milyar TL, dolar bazında ise 118 milyar dolardır. Sermaye yeterliliği ise yüzde 15 
düzeyindedir. Sermaye yeterliliği yüksek düzeyde olsa da son dönemde düşüş eğilimindedir. 
Bunun başlıca nedenleri, sermaye getirisinin düşmesi, bazı kredilere yüzde yüzün üzerinde 
risk ağırlığının uygulanması ve bankaların kredi hacmini büyütme çabasıdır.  

 
Düzenlemelerin etkisi 
 
Sayın Başbakan Yardımcım,  
Konuşmamın bu bölümünde yakın dönemde alınan önlemlerin bankacılık sektörüne ve 

ekonomiye olan etkilerini değerlendirmek istiyorum. 
 
Müşteriye, ekonomiye ve sektöre yansımalar 
 
Yakın dönemde yapılan düzenlemelere bağlı olarak aracılık maliyeti artmış, yabancı 

para krediler hızlanmış, sermaye getirisi düşmüş, karın özkaynak büyümesine olan desteği 
sınırlanmış, bankaların piyasa değeri azalmıştır.  

 
Son beş yılda gelen yüklerin parasal değeri yaklaşık 25 milyar TL ile sektörün bir yıllık 

net karına eşittir. Kurumlar vergisi ile birlikte gelen yüklerin vergi öncesi kara oranı yıllık 
bazda yüzde 40’ın üzerindedir. Daha açık bir deyişle bankaların hem gelirleri hem de 
sermayesi vergilendirilmektedir. Bu durum özkaynakların güçlendirilmesini sınırlandırmıştır.  

 
Bizim asıl dert ettiğimiz konu da budur. Çünkü, makro dengelerin sağlam tutulması 

amacıyla getirilen geçici nitelikteki önlemlerin kısa dönemli etkileri her zaman telafi edilebilir. 
Ancak, eğer önlemler bankaların özkaynaklarını aşındırıyor ise bu durum uzun dönemde 
krediler yoluyla ekonomik büyümeyi sınırlandırır ki bunun telafisi daha zor, maliyeti yüksektir. 
Özkaynak yeterliliğine etkisi açısından bakacak olursak, son beş yılda gelen yük 200 milyar 
TL daha az kredi demektir. 

 
Finansal olmayan şirketlerin ve bankaların döviz pozisyonu 
 
Likidite ve aracılık maliyetinin artmasının diğer yansıması mevduat ve kredi faizlerinin 

yükselmesidir. Bankalar ve banka dışı şirketler için yurtdışı borçlanma daha cazip hale 
gelmiştir. Son dönemde yurtdışı yatırımcıların en fazla sorduğu soru şirketlerin döviz riskinin 
etkilerinin ne olacağıdır. Bu riskin doğru ölçülmesi ve raporlanması değerlendirmelerin daha 
sağlıklı olarak yapılmasına imkan verecektir. Bu sayede hem ülkemizin ödediği risk primi 
düşecek hem de bankaların kredi riskleri daha fazla sorgulanacaktır.  
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Bankacılık sektörünün bilanço içi döviz riski 36 milyar dolar, net döviz riski ise 1,4 
milyar dolar ile düzenlemenin imkan verdiği sınırın oldukça altındadır. Bilanço dışı risklerin 
yönetilmesi amacıyla kullanılan araçların önemli bölümü bankaların uluslararası kredi notu ile 
ilişkilidir. Bankaların kredi notunu belirleyen ana unsurlar aktif kalitesi, likidite, karlılık, 
sermaye yeterliliği gibi finansal sektör sağlamlık göstergeleridir. 

 
Sermaye getirisi 
 
Bankacılık sektöründe yıllık ortalama özkaynak getirisi Mart 2015 itibariyle yüzde 11,6 

düzeyindedir. Devlet iç borçlanma senetleri ile karşılaştırıldığında 2,7 puan daha yüksektir. 
Sermaye benzeri krediler ile birlikte 275 milyar TL tutarındaki yasal özkaynaklar yüzde 9 
oranında devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapılsaydı aynı düzeyde kar elde edilebilirdi. 
G20 ülkeleri ile karşılaştırıldığında, çok sayıda ülkenin ortalama özkaynak karlılığı ile uzun 
vadeli kamu kağıtlarının getirisi arasındaki fark, ülkemizden çok daha yüksektir.  

 
Sermaye getirisi Borsa İstanbul ve bankalar 
 
Borsa İstanbul’da işlem gören 100 şirketin sektörler itibariyle karşılaştırıldığında 

özkaynak getirisi birbirine yakındır, hatta bankacılık daha düşüktür. Nitekim, özkaynak 
karlılığı 100 şirket için yüzde 12, imalat sanayi için yüzde 12,1, bankacılıkta yüzde 11’dir. 
Buna rağmen bankaların çok karlı olduklarına ilişkin algının nedeni banka karlarının her ay 
konuşulurken, banka dışı sektörlere ilişkin verilerin neredeyse hiç konuşulmamasıdır. 
Aylıktan vazgeçtim, finansal olmayan sektörlerin de konsolide bilgileri keşke yılda bir kez de 
olsa açıklanabilse. Ancak bizler sektörlerimizi ve şirketlerimizi biliyoruz, performanslarının iyi 
olduğunu da görüyoruz. Sadece menkul ve gayrimenkul teminatı karşılığı kredi vermiyoruz, 
potansiyel büyümesine, bilanço yapısına, sermaye getirisi yoluyla borçlarını ödeme gücüne 
de bakıyoruz. Şirketlerimiz yeterince karlı olmasa kredi vermekte daha dikkatli davranırdık.  

 
Piyasa değeri 
 
Sermaye getirisindeki düşüş piyasa değerine de yansımıştır. Finansal kurumların 

piyasa değeri 2010 yılında 113 milyar dolar iken bu yılın ilk çeyreği sonunda 65 milyar dolara 
gerilemiştir. Finansal kurumların piyasa değerinin Borsa İstanbul’daki şirketlerin toplam 
piyasa değerine oranı yüzde 38’den yüzde 28’e gerilemiştir.  

 
Piyasa değeri/Defter değeri 
 
Finansal kurumların piyasa değerinin defter değerine oranı yaklaşık 2’den 1’e düşerken 

Borsa İstanbul’daki şirketlerin çarpanı 1.7 kat olmuştur.  
 
Gündemdeki konular 
Hizmetler karşılığında alınacak ücretler yeni uygulama  
 
Geçen yıldan itibaren sermaye getirisini etkileyen diğer gelişme, bireysel müşterilerden 

talep edilen ücret düzenlemesinin faiz dışı gelirleri sınırlandırmasıdır. Bankaların bireysel 
müşterilerine sundukları ürün ve hizmetlerden alınan ücret, komisyon ve masrafları 
düzenleyen yönetmelik geçen yılın son çeyreğinde uygulanmaya başlandı. Müşterilerin 
hizmet ve ürünler ile bunlara ilişkin ücret ve komisyonlar konusunda önceden 
bilgilendirilmesini, değişiklikler hakkında haberdar edilmesini olumlu buluyoruz. Düzenleme 
ile bu tür gelirlerin yıllık 2 milyar TL düzeyinde azaltıcı etkisi olması beklenmektedir. 

 
Ücret ve komisyon gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı ise yüzde 15’tir. Bu gelirlerin 

faiz dışı giderleri karşılama oranı yüzde 50’dir. Diğer taraftan, bireysel müşterilerden alınan 
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ücret ve komisyon gelirlerinin faiz dışı giderlere oranı yüzde 17 iken toplam ücret ve 
komisyon gelirlerinin üçte birini oluşturmaktadır.  

 
Hakem heyetleri uygulamaları 
 
Ücret düzenlemesinden sonra müşterilerimiz ile bu alanda yaşanan ihtilafların 

azalmaya başladığını gözlemliyoruz. Hal böyleyken, hakem heyetlerinin düzenlemeyi uzun 
bir süre uygulamadığını gördük. Bu nedenledir ki Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız bir 
genelge yayımlamak durumunda kaldı. 

 
Hakem heyetlerinin yeterli inceleme yapmadan ve mevcut düzenlemeleri dahi dikkate 

almadan verdikleri karar gereği 10 yıl geriye yönelik ücret ve masraf iadeleri gündemimizde 
ilk sıralarda yer almaktadır. Hakem heyetlerinde tüm kararlar bankaların aleyhine 
verilmektedir. Kararların düzenlemeler ve sözleşmeler dikkate alınarak adil şekilde verilmesi 
esas olmalıdır. BDDK yetkililerinin de görev aldığı hakem heyetlerinde başvuruların müşteri 
lehine sonuçlanma oranı yüzde 50’dir. Ayrıca, hakem heyeti kararlarının uygulanmasında 
bankalar için adil olmayan bir durum vardır. Hakem heyeti kararları taraflara bilgi ve yeterince 
zaman verilmeden, elden tebellüğ edilerek derhal icra takibine konu edilmekte bu nedenle 
bankalara ilave mali yük, icra müdürlüklerine iş yükü getirilmektedir. Talebimiz kararların 
taraflara bildirilmesi ve uygulanması için makul bir süre verilmesidir.  

 
Adil olmayan diğer uygulama, bankaların iade ettikleri ücretlere ilişkin önceden vergiler 

tahsil veya mahsup edilememektedir. Sigorta iptallerinde, prim iadelerine benzer şekilde 
ücret iadelerinde de mahsup imkanı verilmesini talep ediyoruz. Birliğimiz, uzmanlık gerektiren 
finansal hizmetler konusunda, finansal tüketicilerin şikayetlerinin izlendiği, değerlendirildiği ve 
sonuçlandırıldığı, sigorta sektöründe uygulandığı gibi, mahkeme dışı bir finansal sektör 
tahkim kurumunun oluşturulmasını önermektedir. Bu amaçla hazırladığımız ve ilgili 
kurumlara sunduğumuz taslağın uygulamaya geçirilmesi için desteğinizi arz ediyoruz.  

 
Gönüllü yapılandırma 
 
Bireysel ve kurumsal müşterilerimizden, ödeme güçlüğüne düştüğü için borcunu 

ödemekte zorluk çeken, ancak borcunu ödemeye niyeti olan müşteriler için bankalar, 
BDDK’nın da olumlu yaklaşımı ile özel bir düzenlemeye gerek duymaksızın gönüllü olarak 
yapılandırma yapmaktadırlar. Bireysel müşterilerimizle ilgili olarak, 2014 yılında, 1.3 milyon 
kişinin 5 milyar TL’ye yakın kredi kartı borcu, 1 milyon kişinin 7 milyar TL’ye yakın kredisi 
yeniden yapılanmıştır. Ekonomik nedenlerden dolayı kurumsal kredilere ilişkin 
yapılandırmalar, düzenlemelerin izin verdiği ölçüde olağan şekilde devam etmektedir. 
Ekonomik kararların fırsatları ve riskleri birlikte barındırdığının bilinciyle, borçlarını ödemeye 
niyetli ancak kısa dönemli likidite sıkıntısı olan, genelde vade uzatması talep eden kurumsal 
müşterilerimizin taleplerini de özenle değerlendiriyoruz. Talebimiz, kredi yapılandırmalarının 
Bankacılık Kanununda açıkça düzenlenerek, denetimlerde farklı yorum ve değerlendirmelere 
tabi tutulmamasıdır. Yapılandırmalar nedeniyle bankacılarımızın zimmet suçu ile 
yargılanmasını istemiyoruz.  

 
Risk Merkezi  
 
Bilançomuzun risk yapısındaki değişmeyi daha iyi yönetmek, riskleri daha iyi 

hesaplamak, doğru fiyatlamak ve raporlamak amacıyla kurumsal alt yapı çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık. Şahsınızın desteği ile oluşturduğumuz Risk Merkezinde, kurumsal ve bireysel 
müşterilere ait, negatif ve pozitif bilgiler toplanmakta, bankalar, diğer finansal kuruluşlar, reel 
sektör ve bireysel müşterilerin kendileri ile paylaşılmaktadır. Risk Merkezinin üye sayısı 
187’ye ulaşmıştır. Bu yılın ilk çeyreğinde aylık ortalama 42 milyon bireysel sorgu, 2,5 milyon 
kurumsal sorgu yapılmıştır. Müşterilere ilişkin gelir, borç ödeme, çalışma süresi, çalışan 
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sayısı, gibi temel bilgilerin kaynağı kamu kurumlarıdır. Geçen yıl sonu itibariyle Gelir İdaresi 
Başkanlığımız ile yaptığımız protokol ile kurumsal müşterilerimize ait bazı bilgiler paylaşmaya 
başlandı. Ancak, bilgi paylaşımı talebimiz çok sayıdaki kurumdan yasal nedenlerle geri 
dönüyor. Bu konuda Hükümetimizin desteğini bekliyoruz.  

 
Beklentiler 
2015 öngörüleri  
 
2015 yılına ilişkin yaptığımız değerlendirmelerde, geçen yıla göre daha olumlu bir 

beklenti içinde olduğumuzu kamuoyu ile paylaştık. Görüşümüzü destekleyen temel unsurlar, 
ekonomik performans için kritik öneme sahip göstergelerden enflasyon beklentisinde 
iyileşme olması, cari işlemler açığının yüzde 4’e doğru gerilemesi, kamu kesimi dengesinin 
öngörülen disiplin içinde sürdürülmesi ve bankacılık sektörünün kredi verme gücü olmuştur. 
Öte yandan, işsizlik oranında yukarı yönlü bir eğilim var. Enflasyon hedefin üzerinde. Para 
piyasaları dalgalı. Büyüme hızı kısa dönem hedeflerinin gerisinde ve potansiyel büyüme 
hızının altında seyrediyor. Bizim gibi gelişmekte ve genç işgücüne sahip olan ülkeler için 
büyümenin sürekliliği yapısal reform için uygun bir ortamın oluşturulmasında, istihdam 
artışının sürdürülmesinde ve tasarruf artışının desteklenmesinde kritik bir öneme sahiptir.  
Büyüme hızının bu yılın öngörüsü olan yüzde 4’e ivmelenmesi için politikalarımızda makul 
esnekliklerin olduğuna inanıyoruz.  

 
Politikalarda esneklik olduğunu düşünüyoruz 
TBB’nin önerileri  
 
Hızlı büyüme dönemlerinde dengeleyici yönde alınan sıkılaştırıcı önlemlerin, 

yavaşlama dönemlerinde, seçici olmak üzere, gevşetilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. 
Sıkılaştırma öncesi kredi marjlarımız daha iyiydi. Önlemler marjlarımızı daraltınca hacim 
yapmaya gayret ettik. Şimdilerde hem marjımız dar hem de hacim büyümesi yavaşladı. 
Makro ihtiyati önlemlerden hangilerinin kullanılacağının sizin takdirinizde kalmak ve 
uluslararası düzenlemeler ile uyumlu olmak üzere, bizim talebimiz aşağıdaki önerilerimizin 
değerlendirilmesidir: 

 

 KOBİ kredileri lehine daha düşük risk ağırlığı uygulanması için borç tutarı 
yükseltilmelidir. 

 KOBİ’lerden olan alacaklar için hesaplanan nihai risk ağırlıkları daha düşük olmalıdır.  

 Ticari kredi kartları yüksek riskli alacaklar kategorisinden çıkarılmalıdır 

 İhracat ve döviz kazandırıcı krediler lehine risk ağırlıkları daha düşük olmalıdır.  

 Sigortalanmış ticari alacakları risk azaltımında kullanılmalıdır 

 Proje ve yatırım kredileri için daha düşük risk ağırlığı uygulanmalıdır. 

 Konut ipotekli kredilerinin risk ağırlığı yüzde 35 olmalıdır. 
 
TBB’nin önerileri  

 

 Büyük ölçekli kamu ihalelerinin finansmanında kullanılmak üzere oluşturulan 
sendikasyon kredilerinin teminatı olarak Hazine tarafından üstlenilen borç üstlenim 
anlaşmaları risk azaltım kapsamında teminat olarak kullanılabilmelidir.  

 Bireysel krediler ve kredi kartı risk ağırlıkları düşürülmelidir. 

 İlave genel karşılık uygulaması kaldırılmalıdır.  

 Proje ve yatırım kredilerinin genel karşılık oranları düşürülmelidir. 

 Genel karşılıklar kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider sayılmalıdır.  

 Geçici likidite sıkıntısı nedeniyle, ödemelerinde sorun olan kredilerin yeniden 
yapılandırılma koşulları yumuşatılmalıdır. 
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TBB’nin önerileri  
 

 TCMB nezdinde tutulan hem TL hem de yabancı para cinsinden zorunlu karşılıklar 
için kaynak maliyetine yakın düzeyde faiz ödenmelidir.  

 Finansal faaliyet harçları yeni açılacak şubeler için bir defaya mahsus olmak üzere 
ödenmelidir. 

 Tüketici kredilerinde taksit sayısı artırılmalı, kredi kartlarında minimum ödeme oranı 
yeniden değerlendirilmelidir. 

 
Neden öneriyoruz? 
 
Önerilerimizin özünde; sermaye yeterliliğini aşağıya çeken faktörlerin yumuşatılması, 

aracılık maliyetini yukarı iten yüklerin azaltılması ve KOBİ ve ihracat finansmanın 
özendirilmesidir. Ekonominin geleceği açısından sermayemizi korumak ve sahip çıkmak 
istiyoruz. Geleceğe yönelik beklentilerimizi oluştururken, büyüme ihtiyacını, küresel ve 
bölgesel gelişmeleri, uluslararası kurallardaki sıkılaştırmayı, ülkemizin sosyo-ekonomik 
yapısındaki değişmeyi, Orta Vadeli Ekonomik Programda belirlenen hedefleri dikkatle 
değerlendiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirmek, tasarruf artışını özendirmek, rekabetçi 
üretimi, yatırımı desteklemek ve şirketlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öncelikli 
dönüşüm programlarında açıklanan eylemlerin yansımalarının hem reel sektör ve hem de 
bankacılık sektörü açısından olumlu olacağını bekliyoruz.  

 
Yapısal reformların önemi  
 
İstikrarlı büyüme için tasarruf oranının artırılmasının, enflasyonun düşürülmesinin, 

kamu borçlanmasının düşük tutulmasının, kamuda disiplinin sürdürülmesinin, bankacılık 
sektörünün sağlıklı çalışmasının, yatırım ortamının iyileştirilmesinin ve girişimcinin moralinin 
yüksek tutulmasının zorunlu olduğunu biliyoruz. Bunları sağlamanın en etkin yolu yapısal 
reformların eksiksiz olarak sürdürülmesidir. Reformlar öngörülebilirliği arttırdığı ölçüde risk 
primi düşecek, güveni sağlamlaştıracaktır. 

 
Büyümenin lokomotifi bankacılık 
 
Bizler de bankacılığımızı ihtiyatlılık, disiplinli çalışma, yenilikçilik, rekabetçilik prensipleri ile 

geliştirmeye devam ediyoruz. Finans sektörü büyümenin dinamosu olmaya devam edecektir. 
Risklerin yönetiminde başarılı bir sınav verdiğimiz, insan kaynakları, hizmet kanalları, ürün ve 
hizmet çeşitliliği alanında ciddi yatırımlar yaptığımız bu sayede yeni teknolojileri kullanarak 
yenilikçi ürünler sunduğumuz ve milli gelir büyümesine finansman sağladığımız aşikardır. 
Ortanca yaşı 30 olan nüfusumuzun yarısı bu yaşın altındadır. Ekonomimiz büyüdükçe hem 
kurumsal hem de bireysel müşterilerin kredi ve bankacılık hizmetlerine olan talebi artmaya 
devam edecektir. Henüz bankacılıkla tanışmayan veya sınırlı hizmet kullanan potansiyel 
müşterilerimize bankacılık işlemlerini götürmeye devam edeceğiz.  

 
Büyüme potansiyeli, aktif kalitesi, risk yönetimi, kaynak yapısı, sermaye yeterliliği, 

yönetim tecrübesi ile beklenmedik şoklara yeterince dirençli olduğumuzu, küresel krizde dahi 
ekonomiye destek verecek güçte olduğumuzu gösterdik. Ülkemizin büyümesine ve finansal 
istikrarın sürdürülmesine olan katkılarından dolayı bankalarımızı, sermayedarlarımızı, 
yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum.  

 
Genel Kurul çalışmalarının sektörümüze hayırlı olmasını diliyor, katılmanızdan ve beni 

dinlediğinizden dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyorum.  
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Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan: 
 
Türkiye Bankalar Birliği’nin çok değerli Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulumuzun 

Değerli Başkanı, Hazine Müsteşarlığımızın, Merkez Bankamızın ve kamu kuruluşlarımızın 
çok değerli temsilcileri, değerli bankacılarımız, değerli basın mensupları; hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum.  

 
Türkiye Bankalar Birliği’nin 58. Olağan Genel Kurulu vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu 

Genel Kurulun bundan sonraki dönemle ilgili hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını 
gönülden diliyorum.  

 
Sözlerime başlamadan önce, burada BDDK eski Başkanımız Sayın Mukim Öztekin’i 

saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum.  
 
Sayın Öztekin, Türk bürokrasi camiasında saygıyla tanınan, dürüstlüğüyle, 

çalışkanlığıyla bilinen ve her yönüyle bütün bürokratlarımıza, bizlere örnek olacak bir insandı. 
Allah’tan rahmet diliyorum, mekanı Cennet olsun inşallah.  

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; Bankalar Birliği’yle Hükümetimiz arasında, 

Bankalar Birliği’yle düzenleyici kuruluşlarımız arasında yoğun bir diyalog var, yoğun bir 
etkileşim var. Sadece yılda bir olan bu genel kurullar vesilesiyle değil, aslında pek çok 
formatta sık sık bir araya geliyoruz, pek çok konuyu istişare ediyoruz. İster Hazine 
Müsteşarlığımız olsun, ister Merkez Bankamız, BDDK’mız, Sermaye Piyasası Kurulumuz, 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonumuz, ister farklı bakanlarımız olsun, diyalog kapılarımız 
sonuna kadar açık. Ve sektörle ilgili gelişmeleri çok yakından izliyoruz, aynı zamanda 
sektörle ilgili problemleri, talepleri de ilk ağızlardan sürekli dinliyoruz. Bunu bazen toplu 
formatlarda yapıyoruz, bazen de banklarımızı tek tek bizlerle yapmış olduğu görüşmelerle 
gerçekleştiriyoruz.  

 
İşte bu noktada Türkiye Bankalar Birliği gerçekten çok önemli bir fonksiyon üstlenmiş 

durumda. Ne de olsa bankacılık sektörü de kendi içerisinde rekabet eden bir sektör, yani 
bankalar birbiriyle yarış halinde, hem de kıyasıya yarış halinde. Bu yarış bir yandan kaynak 
yarışı, ister mevduat olsun, ister farklı kaynaklar olsun, bir yandan da tabii ki kaynakları 
güvenilir, ama en iyi getirili araçlara, kredilere yönlendirebilmek.  

 
Dolayısıyla banka banka baktığımızda birbirinden çok farklı talepler, çok farklı görüşler 

olabiliyor. İşte Bankalar Birliği tüm bankalarımız için önemli olan ve bankalarımızın 
tamamının üzerinde mutabık kalabildiği hususları inceleyip, çalışıp, bir süzgeçten geçirip 
bizlere, düzenleyici kurumlarımıza iletmek açısından çok önemli bir fonksiyon üslenmiş 
durumda. Ve Hükümetimiz kurulduğu 2002 tarihinden bu yana biz bu iletişimi yoğun tuttuk.  

 
Hatta ben şunu da ifade edeyim: Hükümetimiz kurulmadan önce 2002 yılında benim o 

dönemde İstanbul’da yaptığım yoğun görüşmenin içinde Türkiye Bankalar Birliği Genel 
Sekreteri Ekrem Bey’le de bir görüşmemiz olmuştu. Ekrem Bey hatırlar. Daha henüz 
hükümetimiz yok, ama bir ekonomik program oluşturmuşuz ve bunun piyasalara yansıması, 
finans sektörüne, reel sektöre yansıması çok çok önemliydi. Dolayısıyla tabii Hükümet 
kurulmadan önceki dönemde biz bu diyaloğu başlattık ve iyi de sonuçlar aldık.  

 
Bankacılık sektörü hayatın her alanıyla iç içe geçmiş olan bir sektör. Bankacılık sektörü 

zayıf olup, sıkıntılı olup da reel sektörü güçlü, sıhhatli olan bir ülke olamaz. Bankacılık 
sektöründe problem varsa bir ülkenin, o ülkenin reel sektörünün finansman ihtiyacını normal 
şartlarda karşılaması mümkün olamaz. Ama öte yandan da, bir ülkede makroekonomik 
dengeler sağlam değilse, bankacılık sektörünün fonksiyonlarını rahat bir şekilde yerinde 
getirmesi de mümkün olamaz. Dolayısıyla öncelikle makroekonomik istikrar bu işin temeli, 
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onun üzerine sağlam bir bankacılık sektörü ki reel sektörün finansman ihtiyaçları rahatlıkla, 
sıhhatli bir şekilde karşılanabilsin.  

 
Biz 2002 yılından bu yana bankacılık sektörüyle ilgili çok sayıda düzenleme yaptık, 

yepyeni bir Bankacılık Yasasından tutun da Kredi Kartı Yasasına kadar, aynı zamanda Konut 
Kredi Yasasına kadar, Bankacılık Dışı Finans Kesiminin Yasasına kadar, hani sadece 
bankacılık değil, biraz şöyle daireyi geniş tutarsak, Sermaye Piyasası Kanunumuz, 
Sigortacılık Kanunumuz, bunların hepsi sıfırdan, yeniden yazılan yasal düzenlemeler oldu ve 
hem dünyadaki gelişmeleri takip ettik, hem de Türkiye’nin kendi iyi ve kötü tecrübelerinden 
de istifa ettik.  

 
Özellikle 2008-2009 krizi öncesinde yapmış olduğumuz düzenlemeler ve ihtiyatlı 

yaklaşım, o kriz döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde, Avrupa’da, Japonya’da pek çok 
banka sarsılırken, bazı büyük bankalar batarken, Türkiye’de tek bir bankamızın dahi sorun 
yaşamadığı bir dönem geçirdik. Zamanında alınan tedbirlerin, önleyici tedbirlerin sıkıntılı 
dönemlerde nasıl faydalı olduğunu biz kendi içimizde en güzel şekilde değerlendirdik, en 
güzel şekilde gerçekleştirdik.  

 
Dolayısıyla burada sektörümüzle ilgili, biraz önce Sayın Başkanın oldukça kapsamlı ve 

güzel bir sunuşu vardı, sektörle ilgili tabii pek çok konu var. Genel anlamda tablo olumlu, 
sektörün büyüme hızı ekonomimizin büyüme hızından hep yüksek seyretti ve toplam aktif 
büyüklüğü gayrisafi yurt içi hasılamızı geçti, kredilerin büyüklüğü mevduatı geçti, dolayısıyla 
böyle kritik eşikleri son yıllarda geçe geçe bugünlere geldik.  

 
Ama bunun yanında, sektörün özellikle kredilendirme fonksiyonlarıyla alakalı da bazı 

makro ihtiyati düzenlemeler yapmak durumunda kaldık. Niye derseniz, toplam ekonomik 
yapımıza baktığımızda maalesef tasarruflarınızın azaldığı, ülkenin tasarrufların gayrisafi yurt 
içi hasılaya oranının azaldığı ve cari açığın yükseldiği bir dönem yaşadık. 2009 krizinden 
sonra 2010 ve 2011 yıllarında ekonomimiz arka arkaya yaklaşık artı yüzde 9 bir büyüme 
gerçekleştirdi, ama 2011 yılının sonuna geldiğinde de cari açığımız gayrisafi yurt içi 
hasılamızın yüzde 10’una yaklaştı, yani risk biriktirdik. Ve burada da özellikle kredi hacmiyle 
cari açık arasında da çok kuvvetli bir korelasyon var, yani kredi hacmimizin hızlı arttığı 
dönemlerde cari açığımız da hızla artıyor. Ama bu nereden nasıl oluyor diye biraz daha 
detayına baktığımızda da, özellikle tüketici kredilerinin hızlı arttığı dönemlerin aynı zamanda 
cari açığın da hızla arttığı dönemler olduğunu görüyoruz.  

 
Eğer bir kredi yatırım içinse, üretim içinse, KOBİ’lerimiz içinse, bunun kısa vadede belki 

yine cari açığa olumsuz etkisi olabilir, ama o yatırımdan, üretimden gelecek artılar ve 
özellikle yeni yatırımlardan gelecek ilave ihracata baktığımızda bunun geçici bir cari açık 
oluşturduğunu, ileride ihracat yoluyla cari açığı telafi edici olumlu etkilerinin olacağını 
rahatlıkla görüyoruz, ama tüketici kredileri öyle değil. Şu anda iç piyasada satılan 
otomobillerimizin yüzde 80’i ithal otomobil haline geldi, kendi ürettiğimiz düşük spekli 
otomobilleri artık yurt dışına satıyoruz, fakat dışarıda üretilmiş daha yüksek spekli ve daha 
yüksek fiyatlı otomobilleri de alıyoruz Türkiye’de kullanıyoruz. Tüketici kredileri bu tür ithal 
ürünler için ağırlıklı olarak kullanılıyorsa, bir yandan dışarıdan bankalarımız kredi alıp içeriye 
daha çok tüketici ürünü ithal edelim diye kredi veriyorsa, bu noktada da mutlaka düzenleme 
gerekiyor. Ki hep beraber aynı gemideyiz, makroekonomik istikrar sarsıldığında ilk etkilenen 
kuruluşlarımızın da yine bankalarımız olduğunu unutmamak gerekiyor. Ülke problem 
yaşıyorsa, bu problemi en yakından ve derinden hisseden kuruluşlarımız hep bankalarımız 
oluyor. Dolayısıyla ülkenin makroekonomik istikrarıyla bankalarımızın tek tek bünyesinin 
kuvvetli oluşunu birbirinden ayırmak mümkün değil. İşte böyle baktığımızda, 
düzenlemelerinizin mutlaka tüm makroekonomik dengeleri dikkate alan, ama sektörün de 
içinde bulunduğu şartları dikkate alan bir bakış açısıyla yapılması gerekiyor.  
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Eskiden bu makro bakış açısı özellikle BDDK düzenlemelerinde çok yoktu, BDDK daha 
çok banka banka konulara bakıyordu ve mikro bazda değerlendirmelerle düzenleme perspektifini 
oluşturuyordu. Finansal İstikrar Komitemizin 2011 yılında kurulmasıyla beraber ve 5 
kurumumuzun o kurulda temsiliyle beraber buradaki bakış açısı değişti. Artık ister TMSF olsun, 
ister BDDK olsun, Merkez Bankası, Hazine, SPK, bütün bu kuruluşlarımız makro konjonktüre 
bakıyor, dünya konjonktürüne bakıyor, Türkiye konjonktürüne bakıyor ve bankacılıkla ilgili 
düzenlemeleri yaparken o genel konjonktürü de dikkate alan düzenlemeler yapıyor. Bu 
perspektifin biz sıhhatli olduğunu düşünüyoruz, faydalı olduğunu, olacağını düşünüyoruz ve 
önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin istikrarına katkıda bulunacağını düşünüyoruz.  

 
Biraz önce Hüseyin Bey’in dile getirdiği bazı talepler gerçekten üzerinde çalışılması 

gereken ve geliştirilmesi gereken konular. İsterseniz adına bu hakem heyeti deyin, yeni 
tahkim mekanizması deyin, gönüllü yapılandırmayla ilgili düzenlemeler deyin bunlar son 
derece haklı konular ve gerçekten üzerinde çalışılması gereken, düzenlemeler yapılması 
gereken konular. Biz tabii mümkün olduğunca özel sektörümüz, bankalarımız kendi iç 
dinamikleriyle, bu konuları özellikle yapılandırma açısından söylüyorum, çözebilir diye 
düşünüyoruz, ama eğer denetimde bahsettiğiniz sorunlar varsa, denetim noktasında farklı bir 
bakış varsa bazen denetim yapan arkadaşlarımıza illa işte o düzenlemeyi önlerine koymamız 
gerekiyor ki şu bakış açınızı bir yeniden gözden geçirin artık bundan sonra kurallar değişti 
diyebilmemiz için.  

 
Burada son özellikle 1 yıllık, 1.5 yıllık trendler özellikle krediler açısından söylüyorum 

aslında sıhhatli trendler. Yani bakıyoruz tüketici kredileri eskisi kadar hızlı artmıyor, ama ticari 
kredilerin artış hızı makul, hele hele KOBİ kredileri hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor bu 
son derece önemli. Bizim tam da geçen yılın başlarında düşündüğümüz, hedeflediğimiz 
gelişme çok şükür sağlanmış durumda. Ve bankalarımızın da bu yeni düzenlemeleri çok 
çabuk ayak uydurabilmeleri o da gerçekten güzel bir şey. Yani normalde bu tür 
düzenlemelerin etrafından da ulaşılabilir ya da düzenleme yapılır ama bir direnç görürsünüz, 
farklı yöntemlerde farklı yaklaşımlar görürsünüz fakat öyle olmuyor Türkiye’de. Ve 
bankacılarımız aslında o makroekonomik bakış açısını belki de en iyi anlayabilen kesim 
Türkiye’de. Ve alınan tedbirleri sebepleriyle beraber özümsediklerinde de, ya bu işler demek 
ki doğru memleketin ihtiyacı biz de iş planımızı bundan sonraki bütçemizi yönelimimizi buna 
göre düzenleyelim diyebiliyorlar bu da gerçekten sevindirici. Bankalarımız kuşkusuz tek tek 
kendilerini düşünecekler, kendi bilançolarını, kendi karlarını, zararlarını mutlaka dikkate 
alacaklar, ama bir yandan da belki diğer sektörlerden çok farklı bir şekilde ülkenin toplam 
istikrarına da dikkat edecekler. Dediğim gibi, problem çıktığında ilk sorun, ilk yansıma hemen 
bankacılık sektöründen başlıyor. 

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; bizim şöyle bir içinde bulunduğumuz konjonktürü 

değerlendirecek olursak, dünya konjonktürünü değerlendirecek olursak bu 2008-2009 krizinin 
etkileri maalesef hala geçmiş değil, hala normalleşmiş bir dünya ekonomisinden 
bahsedemiyoruz, dünyanın ekonomik büyümesi hala zayıf, kırılgan. Bölgeden bölgeye, 
ülkeden ülkeye çok farklı tablolar söz konusu ve gelişmiş ülkelere baktığımızda Amerika 
Birleşik Devletleri’yle, İngiltere’nin ekonomisi şu anda hızlı bir toparlanma sürecine girmiş 
durumda. Ama bunun istihdam ve gelir adaleti, gelir dağılımı açısından baktığımızda henüz 
olumlu sonuçlarını göremiyoruz. Sadece rakamsal olarak büyüme iyi görünüyor, ama sosyal 
sonuçları maalesef henüz olumlu değil hem istihdam konusunda, hem gelir dağılımı 
konusunda. Dolayısıyla bu büyümenin kalitesini izlememiz gerekiyor. Ama öte yandan 
Avrupa Birliği Euro Bölgesine baktığımızda ya da Japonya’ya baktığımızda da hala çok çok 
zayıf ve kırılgan bir büyüme tablosu görüyoruz. İşte bu gelişmiş ülkelerdeki birbirinden farklı 
büyüme rakamları bu ülkelerin merkez bankalarının da birbirinden farklı politikalar 
uygulamasını beraberinde getiriyor. Yani Amerikan Merkez Bankası toparlanmanın sonucu 
olarak sıkılaştırma dönemine girmişken, Avrupa Merkez Bankası geciken ve bir türlü 
gerçekleştirilemeyen büyümeyi sağlamak için bir bakıma son çare olarak parasal 
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genişlemeye devam ediyor. Japonya’da da yine şimdiye kadar görülmemiş miktarda, 
olağanüstü miktarda parasal genişlemeyle büyüme elde edilmeye çalışılıyor.  

 
Fakat hem Avrupa için, hem Japonya için bunun pek de kolay bir yöntem olmayacağını, 

sadece Merkez Bankanın çabasıyla büyümenin elde edilemeyeceğini de görmek lazım. 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde ve Japonya’da yapısal reformlar sürekli erteleniyor, şiddetle 
ihtiyaç duyulan reformlar siyasi kaygılarla sürekli öteleniyor. Merkez bankaları para politikaları 
aracılığıyla sadece hükümetlere fırsat pencereleri açabilirler, yani hükümetlerin doğruları 
yapabilmesi için şöyle nefes aldırıcı, piyasayı rahatlatıcı, ama ancak geçici tedbirler alabilirler. 
İlelebet merkez bankalarının daha çok para basmasına dayalı bir ekonomik büyüme, ekonomik 
toparlanma modeli olamaz. Bu maalesef Avrupa’da pek görülemiyor, Japonya’da da şu ya da 
bu sebeple gerçekleştirilemiyor. Ve Avrupa’nın ekonomisi bizim için çok önemli en önemli 
ihracat pazarımız, doğrudan sermayenin en çok Türkiye’ye geldiği bölge Avrupa. Ve yine 
finansman akışlarına baktığımızda sizlerin bizim bankalarımızın sendikasyon kredilerine ya da 
başka tür kaynak arayışlarına baktığımızda bunun ağırlıklı olarak Avrupa’dan olduğunu 
görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa’nın ekonomik ve finansal sıhhati Türkiye’nin ihracatı açısından 
ve finansman kaynakları açısından çok çok önemli.  

 
Bu merkez bankalarının farklı politikalarının bir önemli sonucunu da kurlarda görüyoruz. 

Amerikan Merkez Bankası’nın sıkılaştırma politikası, doların her şeye karşı değer kazanmasını 
beraberinde getiriyor. Avrupa Merkez Bankası’nın genişleme yönündeki politikası da euronun 
zayıflamasını beraberinde getiriyor. Bunu eş zamanlı yaptıklarında da euro/dolar paritesinin 
çok kısa zaman içerisinde çok dalgalı seyredebildiğini görüyoruz ve euronun da dolar 
karşısında son bir yıllık dönemde çok ciddi bir şekilde değer kaybettiğini görüyoruz.  

 
Bu yıl bu kurlar arasındaki hareketliliğin yüksek olduğu bir yıl oldu bugüne kadar, ama 

bu hareketlilikten hiç kimse kazanmadı. Biz G-20 Başkanıyız biliyorsunuz, ben Bakanlar 
Komitesine Başkanlık yapıyorum, merkez bankası başkanlarımız da o masa etrafında 20 
büyük ekonominin hem gelişmiş, hem gelişmekte olan ekonominin bütün yöneticileriyle orada 
sık sık buluşuyoruz, görüşüyoruz, sadece resmi ortamlarda değil, gayri resmi ortamlarda da 
uzun istişareler yapıyoruz. Fakat tabloya şöyle bir baktığımızda maalesef iç açıcı bir tablo 
yok ve bu hareketlilikten hiç kimse memnun değil. Parası değer kaybedenler de memnun 
değil, parası değer kazananlarda memnun değil. Bu çok iyi oldu ben rahat ettim diyen bir 
ülkede görmedim ben şimdiye kadar.  

 
Petrol fiyatlarında dahi işte bakıyoruz petrol fiyatları düştüğü için petrol ithal eden 

ülkelerde daha rahat bir tablo görmeyi bekleriz normalde. Ama bu ülkelerdeki, daha doğrusu 
petrol ihraç eden, petrol üreten ülkelerdeki iç pazardaki sıkıntılar ülkelerin makroekonomik 
dengeleriyle ilgili problemlerde bakıyorsunuz yine olumsuz olarak çevreye yansıyabiliyor. 
Petrol fiyatlarının dahi dünya ekonomisi üzerindeki net etkisi konusunda analizler tartışmalı, 
çoğu analiz bunun dünya büyümesinde biraz faydalı olacağı yönünde, ama yine de çok farklı 
görüşler var, farklı değerlendirmeler var.  

 
Son 1 yıllık 1.5 yıllık dönem gerçekten dünya ekonomisi açısından hareketliliğin çok 

yüksek olduğu bir dönem oldu, emtia fiyatlarında çok şiddetli hareketlilik gördük, kurlarda çok 
şiddetli hareketlilik gördük, yani konjonktür önümüzü rahat görebildiğimiz bir konjonktür değil. 
Ama bir yandan da dünyadaki jeopolitik risklere baktığımız zaman ve en büyük jeopolitik 
riskler hangileridir diye şöyle bir ele alıp incelediğimizde bu büyük risklerin tamamının 
Türkiye’yi çevreleyen, kuşatan coğrafyada olduğunu görüyoruz. Suriye’deki iç savaştan 
tutun, Irak’taki istikrarsız tabloya kadar, Rusya’yla Ukrayna arasındaki artık fiili çatışma haline 
gelmiş tablodan tutun, Yemen’deki, Mısır’daki, Libya’daki sorunlara kadar gerçekten 
problemler büyük.  
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Bir yandan bakıyoruz hemen yine yanı başımızdaki Yunanistan artık borcunu 
ödeyebilecek mi, ödeyemeyecek mi, defaulta düşecek mi, düşmeyecek mi, Euro Bölgesinden 
çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bu tartışmaların da yine şiddetlendiği bir dönemi yaşıyoruz 
dolayısıyla ortam çok rahat bir ortam değil. İşte böyle bir ortamda Türkiye’nin belki de 
şimdiye kadar olduğundan çok daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor ve siyasi istikrarını, 
makroekonomik istikrarını sapasağlam yerinde tutması içinde özel bir çaba göstermesi 
gerekiyor. Bir ülkenin genel anlamda istikrarı, genel anlamda güven ortamı öncelikle siyasi 
istikrarın sağlanmasıyla mümkün. Eğer bir ülkede siyasi istikrar yoksa, o ülkede siyaset 
tablosu rahatsız edici bir tabloysa, sık sık değişen hükümetler varsa, koalisyonlar varsa, bu 
ülkelerde düzgün bir ekonomik programın uygulanamadığını görüyoruz, sürekliliğin 
sağlanamadığını görüyoruz, hemen yanı başımızdaki Avrupa’daki pek çok ülkede bu 
problem var. Siyasette rahat bir ortam yoksa, siyasi irade o ülkenin reel sektörüne, finans 
sektörüne bir perspektif veremiyorsa, ya da verdiği sözler, koyduğu hedefler inandırıcı 
bulunuyorsa, güvenilmiyorsa o ülkenin ekonomisinde sıhhatli bir büyümeden söz etmek 
mümkün değil. Dolayısıyla siyasi istikrar bütün ekonomik yapının altındaki, temelindeki en 
önemli unsur. Bu siyasi istikrarın hemen üzerine, yani o temeldeki en alt katmanın hemen 
üzerine de makroekonomik istikrarı inşa edip sürdürmek ve güçlendirmek gerekiyor.  

 
Makroekonomik istikrarın da üç önemli ayağı var, üç önemli sütun üzerinde yükseliyor 

makroekonomik istikrar. Bunlardan bir tanesi kamu maliyesi, yani devletin bütçe açığının, 
borç stokunun ülke ekonomisi açısından bir risk kaynağı olmaması, hatta biraz önce Hüseyin 
Bey’in sunuşunda gösterdiği gibi kamu borçlanma ihtiyacının azalmasının ekonomiye katkıda 
bulunduğu bir tabloyu Türkiye’de yaşadık, birinci sütun bu kamu maliyesi.  

 
İkinci sütun, bankacılık sistemi, yani bankalarımızın tek tek mali bünyesinin sağlam 

olması ve risklere karşı korunaklı bir bünyeye sahip olması. Bu da çok önemli, çünkü mali 
bünye dediğimiz konu bir fotoğraf değil, bir videoyu düşünmeniz gerekiyor. Yani bugünkü 
fotoğraf çok sağlam gibi görünebilir, ama ileride olabilecek farklı konjonktürlerde o mali bünye 
çok farklı tablolar önünüze koyabilir. Dolayısıyla biz hep mali bünyeye bakarken risk 
analizleriyle, stres testleriyle beraber bakıyoruz. Hem BDDK, hem Merkez Bankası banka 
banka bu stres testlerini gördükten sonra çoğu zaman düzenlemelerle ilgili kararlarını alıyor. 
Bazen diyoruz ki, ya bu bankamız gayet iyi sorun yok. Peki, bakıyorsunuz kur riskine, 
bakıyorsunuz faiz riskine genel ekonomik büyüme oranıyla ilgili riske pek çok risk faktörünü 
bir araya getirip, düşünüp baktığınızda aslında tablonun öyle bugünkü bilançonun gösterdiği 
kadar rahat bir tablo olmadığını görebiliyoruz. Dolayısıyla mutlaka dinamik ve farklı 
konjonktürlerde nasıl cevap verecek, nasıl tepki gösterecek bilançolar var, kar-zarar cetvelleri 
var, bunlara bakarak bankacılık sektörümüzün bünyesini mutlaka değerlendirmemiz 
gerekiyor, ki bunu da etkin bir şekilde yaptık yapıyoruz. İkinci ayak dediğim gibi bankacılık.  

 
Üçüncü ayak ise, para politikaları. Yani Merkez Bankası’nın yetki alanındaki para 

politikalarının öngörülebilir olması, güvenilir olması ve istikrara katkı veren para politikaları 
olması. Bu üçayaktan herhangi birisinde gevşeme olursa o gevşeme tüm makro-istikrarı riske 
atabilir. Yani siyasi istikrar ne kadar sağlam olursa olsun, siyasi istikrar zemin ne kadar güçlü 
olursa olsun makroekonomik istikrarın üzerinde durduğu bu üçayaktan herhangi bir 
tanesinde gevşeme, güven kaybı olursa bütün sistemin sallanmaya başladığını görürsünüz. 
Biz bunu hem kendi yakın tarihimizde de gördük yaşadık, hem de başka ülkelerde de sürekli 
gözlüyoruz, izliyoruz. Makroekonomik istikrar bugün için, yarın için bir hafta, bir ay, bir sene, 
iki sene önümüzdeki dönem için çok çok önemli. Orta uzun vadede bir ülkede ne gerekiyor, 
neler yapılması gerekiyor ki genel anlamda büyüme sağlansın, genel anlamda o ülkenin 
büyümesinin olumlu sonuçlarını toplumun her kesimi hissetsin, bu da ancak ve ancak yapısal 
reformlarla mümkün.  

 
Biz Türkiye açısından baktığımızda milli gelire oran olarak şimdi kamu maliyesinin 

birinci ayağı şöyle bir analiz edelim, birinci ayakta kamu maliyesinde geçen sene yüzde 1.3’e 
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düşmüş bir bütçe açığımız var, bu dünyadaki en düşük bütçe oranı açığından bir tanesi. 
Ancak petrolü, doğalgazı olan ülkeler ya da Avrupa Birliği’nden sürekli nakit pompalanan 
ülkelerde ancak bu kadar düşük bütçe açıkları söz konusu. Yani bakıyorsunuz bugün diyelim 
ki örnek, Polonya’da bütçe açığı düşük, ama Polonya her yıl milli gelirin yüzde 3’ü, 4’ü kadar 
Avrupa Birliği’nden hibe alan bir ülke. Bakın borç değil, hibe alıyor. Yani bizim milli gelirimizin 
yüzde 4’ü kadar bir yerlerden her sene bize hibe gelse, yani 30 milyar dolar falan borç değil 
hibe, herhalde bizim bütçe açığımız kalmaz artıya döneriz ya da büyümemiz çok farklı bir 
noktada olabilir. Biz bu bütçe açığını bir bakıma bileğimizin gücüyle, alnımızın teriyle bu 
noktalara düşürebildik ve bütçe gelirlerimizi tamamen vatandaşlarımızdan yine topladığımız 
vergiler gelire bağlı vergiler, tüketime bağlı vergiler ya da işleme bağlı vergiler. Böyle bir 
yapıyla bütçe açığımızı çok şükür bu noktalara getirdik. Borcumuzun milli gelire oranı yüzde 
33’e düştü, yüzde 33 bu da yine dünyadaki en düşük oranlardan bir tanesi. Tabii bu rakamlar 
böyle düşünce bazen ekonomi yönetimine fikirler geliyor diyorlar ki, ya daha ne kadar 
düşeceksiniz ki bunu, zaten yüzde 33’e düşmüş, ya biraz artsa ne olur ki? Zaten borcu 
çevirme sorununuz yok, borç sürdürülebilir bir sorununuz yok. Bütçe açığınız yüzde 1.3 değil 
de, yüzde 2-3 daha artı verse ne olur? Ki bugünlerde malum bir de seçime gittiğimiz için bu 
tür fikirle muhalefet tarafından da geliyor, ne olacak biraz fazla açık? Değerli arkadaşlar, 
bizim kamu maliyesindeki sıkı duruşumuzun bundan sonraki dönemde en önemli sebebi 
kamunun borç sürdürülebilirliği değil, yani kamunun borcunu ödeyip ödememesi değil. 
Kamunun düşük açık vermesinin en önemli sebebi kamunun ülkenin tasarruf oranlarına 
destek veriyor oluşu. Yani bizim bütçemiz ne kadar az açık verirse kamunun ülkenin tasarruf 
oranlarına o kadar destek verdiğini görüyoruz. Yani bizim bütçe açığımızın artması demek, 
eşittir memleketin cari açığının artması demek. Bu çok basit bir hesap, basit bir 
makroekonomik denklem. Bu kadar cari açığa karşı tedbir aldığımız bir dönemde ve yüzde 
yarımlık, birlik düşüşlerin dahi çok kıymetli olduğu bir dönemde, e devlet daha fazla para 
harcasın nasıl olsa bir yerlerden bunun karşılığı bulunur edilir. Bunlar gerçekçi yaklaşımlar 
değil, Türkiye ekonomisini bilen, değerlendiren Türkiye ekonomisi için kaygı duyan insanların 
yaklaşımları değil. Dolayısıyla bizim bu birinci ayakta, kamu maliyesi ayağında sapa sağlam 
durmamız gerekiyor. Burada tolerans yok, rehavete yer yok. Allah korusun hele hele 
önümüzdeki dönemde FED’in sıkılaştırmaya girdiği bir dönemde bizim cari açığımızın 
yükselme trendine girdiği görüldüğü anda bu piyasalar üzerinde son derece olumsuz 
sonuçları oluşturabilir. Çok çok dikkat etmemiz lazım, yani bütçe disiplininin Türkiye’de 
harfiyen devam ettirilmesi lazım. Zaten bizim açıkladığımız orta vadeli programda bütçe 
açığımızın 2017 itibariyle milli gelirimiz yüzde 0.3’üne düşeceğini biz hedefledik. Yani geçen 
sene 1.3’te kapattık, 3 yılda 1 puan daha aşağıya çekip 0.3’te. Niye? Cari açıkla mücadele 
ediyoruz da onun için.  

 
Peki, daha fazla bütçe açığı versek ne olacak? Daha fazla bütçe açığı versek cari açığı 

artacak memleketin. Cari açığın artması demek yurt dışından finansman ihtiyacının artması 
demek, Türkiye’nin kamu artı özel dış borcunun artması demek. Zaten bizim bundan sonraki 
kamu maliyesi perspektifi kamunun borcu açısından değil, Türkiye’nin özel artı kamu dış 
borcu açısından dikkat edilmesi gereken bir konu. Dolayısıyla orada makro perspektifimizi biz 
son 3-4 yıldır tamamen değiştirdik ve mali disiplinin sebepleri tamamen değişti. Mali disiplin 
devam ediyor, ama niye devam ettiğinin sebepleri değişti ve bana göre çok daha şimdi güçlü 
ve kritik sebepler artık devreye girdi.  

 
İkinci ayak bankacılık sistemi, burada da yine rehavete asla marjımız yok. Bakın son 

döneme, şöyle bir bakın, özellikle hani Türkiye’yi hangi noktadan, nasıl zayıflatabiliriz ya da 
Türkiye hakkındaki olumsuz intibaı nereden, nasıl pekiştirebiliriz diye düşünenler artık 
bankacılık sektörüyle uğraşmaya başladı her hafta bir iki tane rapor çıkıyor, işte bankalarla 
ilgili şöyle bir durum var bankalarla ilgili şöyle bir şey. Yani ne demek istiyorlar? Ya siz 
güçlüyüz, sağlamız falan diyorsunuz ama öyle o kadar dediğiniz gibi de değil demeye 
getiriyorlar buna da dikkat etmemiz lazım. Yani kuşkusuz bankacılık sektörümüzün bilanço, 
sermaye yeterliliği, likiditesi bunların hepsi önemli, karlılığı önemli, ama öte yandan da 
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bankalarla ilgili risk algısını arttıracak bir düzenleme içinde marjımız yok. Yani Türkiye artık 
bu işi gevşetmeye başladı, Türkiye şöyle ya da böyle içeriden dışarıdan baskılara 
dayanamadı artık bankacılıkla ilgili biraz ipleri gevşetiyor. Bu intibada sadece bankacılık 
sistemimizin algısıyla ilgili olumsuz sonuçları beraberinde getirmez, aynı zamanda bankacılık 
sisteminde üzerinde gevşemenin, yani makro önlemlerdeki gevşemenin cari açığa etkisi ve 
bunun Türkiye’nin risk primini arttırmasına etkisini de hemen herkes kolayca hesap edebilir, 
dikkate alabilir. Bunun için çok çok dikkatli olmaya ve ihtiyatlı bir düzenleme yapmaya devam 
etmek zorundayız.  

 
Öte yandan, bu tür tedbirler kuşkusuz bankacılık sektörümüzün karlılığını bir miktar 

etkiliyor, ama yine de baktığımızda öz kaynak getirisi belki son bir yılda böyle görünüyor, 
ama son 5 yıllık, 10 yıllık dönemi topluca değerlendirdiğimizde diğer sektörlere göre çok da 
kötü değil. Son bir yılda doğru grafikler, ama 5 yıla bakın, 10 yıla bakın tabloyu daha farklı 
görebilirsiniz.  

 
Her sektör kuşkusuz makul miktarda kar etmek zorunda, çünkü bunun bir de 

sermayedarı var, getirip sermaye koyan var. Sermaye derken sadece Türkiye’de değil, bütün 
dünyadaki sermayedarlar gelmişler bizim bankalarımızdan hisse almışlar. Ve bankaların 
bilançosu hızlı büyüyor, bu hızlı büyüyen bilançoyla paralel olarak sermayenin de hızlı 
büyümesi gerekiyor. Ki BDDK ne yapıyor? Karın önemli bir kısmını aman içeride tutun diyor, 
bilançonuzda tutun diyor, öyle fazla bol keseden kar dağıtımına gitmeyin diyor. Bugün kar 
ettim dağıttım, yarın bilanço büyüyüp de sermaye yeterlilik rasyosu sıkıntıya girerse ilave 
sermaye lazım dediğinizde ve ortaklara gittiğinizde çok zorlanabilirsiniz. Zaten halka açık 
kısımda kimden ne isteyeceksiniz? Diğer adı, soyadı bilinen, içeriden, dışarıdan ortaklara 
gittiğinizde ya kardeşim, hani doğru düzgün para mı kazandık ki daha fazla sermaye 
istiyorsun bizden diyebilirler. Dolayısıyla aslında banka yöneticilerimiz açısından 
düşündüğümüzde, karı önemli miktarda içeride, bilançoda bırakmak herkesin önümüzdeki 
dönemde daha rahat edeceği bir yöntem. Büyüyen bilançoda, büyüyen sermayeye o karı 
ekleye ekleye gitmek çok daha sıhhatli, o da bugüne kadar önemli ölçüde gerçekleştirilmiş 
durumda. Tabii ki talepler olacak, farklı çevrelerin, farklı roldeki insanların, kurumların farklı 
bakış açıları olacak ama bunların hepsini belli bir dengede değerlendirmek lazım ve o 
dengeli yaklaşımı asla kaybetmemek lazım.  

 
Burada düzenlemeyle ilgili biraz önce sunuşta gördüğümüz haklı konular var, ama öte 

yandan da buradaki öyle talepler var ki o talepleri yapmamız şu son 2 yıllık, 3 yıllık 
kazanımlarımızı geriye döndürmemiz anlamına da gelebilir, bunlara da kuşkusuz dikkat 
etmemiz lazım. Tabii ki Bankalar Birliği bankalarımızın ortak sesini, ortak taleplerini bize 
iletecek o da görevleri, ama devletin düzenleyici kuruluşların görevi de tek tek bankaları 
kuşkusuz düşünmek, sıhhatli bünyeye sahip olmalarını sağlamak, ama aynı zamanda da tüm 
makroekonomik istikrarımızın güçlü bir şekilde devam etmesini sağlamak.  

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; Türkiye üçüncü ayakta para politikalarında da çok 

çok dikkatli olmak zorunda ve üçüncü ayağın da çok sağlam durması lazım, yani para 
politikalarında iyi bir iletişim ve güvenilir bir perspektif, öngörülebilirlik son derece önemli. 
Yani bu üç sütunu dediğim gibi üçünün de sapa sağlam olması gerekiyor ve hiçbir kuşkuya, 
soru işaretine yol açmayacak sağlamlıkta olması gerekiyor ki, makroekonomik istikrarımızı 
koruyalım, güçlendirelim.  

 
Gelelim yapısal reformlara, Türkiye yapısal reformlar açısından baktığımızda 

önümüzdeki dönem için, yani 2018’e kadar uzanan perspektifte şimdiye kadar bilinen en 
detaylı çalışmasını yaptı. Yani şu son Türkiye’nin 10 yılına, 20 yılına, 30 yılına bakın hiçbir 
dönemde bizim açıkladığımız bu 25 dönüşüm programı kadar detaylı bir çalışma Türkiye’de 
yapılmadı. Biz pek çok program dokumanı açıkladık, ilk dönemlerde IMF’le çalıştık, Dünya 
Bankasıyla hala çalıştık, çalışıyoruz bunların hep böyle hem makro çerçevesi vardır, hem 
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yapısal reformu vardır detaylarına baktığınızda, ama bu 25 dönüşüm programı ve bunun 
altındaki 1248 tane eylem bizim bugüne kadar yaptığımız en detaylı hazırlık. Ta 2018 sonuna 
kadar ve her bir eylemin tarihi var, her bir eylemin de kimin tarafından tamamlanacağının da 
sorumluluğu belli.  

 
G-20 Bakanlar Komitesinin Başkanı olarak da söylüyorum, şu anda hiçbir G-20 

ülkesinde bu kadar detaylı bir hazırlık yok, yani biz kendi geçmişimizde de yapmadık, ama 
bugün G-20 ülkelerine baktığınızda hiç kimse de bu kadar detaylı bir hazırlık yok. Şöyle 
demekte de fayda var: Bu kadar detaylandırıp açıklanan ve kamuoyuna siyasi taahhüt haline 
eylemlerin geldiği bir ülke yok.  

 
Biliyorsunuz bizim kalkınma planımız Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı 

döneminde Hükümetimiz tarafından hazırlandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayladığı 
bir doküman ve bunun daha detayında da nasıl uygulanacağı konusunda da ilk defa bizim 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 9 tane kalkınma planı olmuş, ilk defa bu 10. kalkınma planında 
öncelikli dönüşüm alanlarını belirledik ve yine ilk defa her bir dönüşüm programının altında 
eylemler, somut adımlar belirledik, takvim yazdık, sorumlu kuruluşu yazdık. Bu şu kalınlıkta 
bir doküman şimdi farklı dillere tercümesi de yapılıyor, Resmi Gazetede yayınlandı, ama 
daha düzgün baskıları da yapılacak ve bu programın Sayın Başbakanımızın açıklaması, 
Başbakanımızın 4 ayrı basın toplantısı, çünkü çok geniş ancak 4 ayrı basın toplantısında 
tamamlayabildik açıklamasını. Sayın Başbakanımızın açıklaması da çok çok önemli, çünkü 
bir bakıma Hükümetin siyasi iradesinin bu programın arkasında olduğunu gösteren en önemli 
konu ve sürekliliği sağlayacak, bu reformların gerçekten yapılacağının ve takip edileceğinin 
de bir bakıma garantisi. Aynı zamanda ne yapacağız? Üç ayda bir ilerleme raporu 
yayınlayacağız, üç ayda bir. Yani üç ayda bir o dönemde ne kadar reform taahhüdü vardı, ne 
kadar o eylem açıklanmıştı ve bunların ne kadarı yapılabildi, ne kadarı yapılamadı, bunu da 
üç ayda bir muntazam kamuoyuyla açıklaması yapılacak.  

 
Bu 25 dönüşüm programı içerisinde olmayan, ama Türkiye için elzem olan bir konu var, 

o da daha doğrusu birini açıkladığımız, birini de daha sonra açıklayacağımız iki konu var 
bunlar yargı ve eğitim. Bu 25 dönüşüm programının dışında, ayrıca bir yargı reform stratejisi 
hazırladık. Adalet Bakanlığımız tüm paydaşlarla beraber çalışarak Türkiye’de yargı 
sisteminin nasıl daha iyi işleyebileceğiyle ilgili geniş bir hazırlık yaptı ve 17 Nisan tarihinde de 
bu yargı reformu stratejisini yine Sayın Başbakanımız açıkladı. Tabii ki detaylarının seçim 
sonrasındaki dönemde ayrıca açıklanması gerekecek, somut adımlara bunların dökülmesi 
gerekecek, ama bu konuya nasıl baktığımız ortaya konmuş oldu.  

 
Bir ülkenin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması ekonominin büyümesi için olmazsa 

olmaz bir şart. Aksi halde, hele hele yargıda çıkabilecek bir problemin o ülkenin ekonomisine, 
finans sistemine nasıl zarar verebileceğini de bir canlı örnekleriyle yaşadık. Şöyle bir 17 
Aralık, 25 Aralık tarihlerine dönelim bakalım, yargı içerisindeki farklı yapılanmaların bir savcı, 
bir hakim ve birkaç polisin beş kişilik bir ekibin nasıl Türkiye’yi farklı sonuçlara götürebilecek 
bir çaba içerisine girebildiğini maalesef gördük, yaşadık. Dolayısıyla yargımızın bağımsızlığı 
önemli, ama bir o kadar da tarafsız olması çok çok önemli. Savcılarımız, hakimlerimizin hiçbir 
etki altında kalmadan evrensel hukuk ilkeleri ne diyor, Anayasamız ne diyor, yasalarımız ne 
diyor ve hür vicdanları ne diyor sadece ve sadece buna bakarak karar alması gerekiyor. Aksi 
halde şu ya da bu yapının, şu ya da bu yönlendirmenin, şuradan, buradan gelecek 
talimatların sonucunda eğer kararlar alınıyorsa bir ülkenin yargısın da Allah korusun o 
ülkenin artık bir hukuk devleti niteliği kalmaz. Fakat öyle de zor bir alan ki, yargı da problem 
varsa bunu kim reforme edecek? Yargı kendi kendine kanun çıkaramaz, yargı kendi kendine 
anayasa değiştiremez. Eğer kanun düzenlemesi yapılacaksa, ikincil düzenleme yapılacaksa 
bunu yine Hükümetin ve Meclisin yapması gerekiyor. Hani güçler ayrımı diyoruz ya yasama, 
yürütme, yargı şimdi güçler ayrımı var, yargı bağımsızlığı var dolayısıyla Hükümet ve Meclis 
yargıya hiç karışmasın. Peki, reform yapılacaksa bunu kim yapacak? Yargının kendi kendine 
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oturup kanun çıkartma yetkisi yok, yargı kendi kendine oturup anayasayı değiştiremez. 
Burada bir reform gerekiyorsa bunu mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacak, Hükümet 
işin içinde olacak, ama yargının tüm birimlerinin de kuşkusuz görüşleri alınacak, onlar da 
çalışmanın içinde olacak. Fakat gel görün ki, bizim Hükümet olarak yargı reformu için 
yapmaya çalıştığımız her bir adımda hemen yargının bağımsızlığına müdahale, yargının 
tarafsızlığına müdahale olarak kolayca sunulabiliyor anlatılabiliyor. Artık bunlara katlanacağız 
başka çaremiz yok, gereğini yapmak zorundayız, aksi halde inanın Türkiye’nin ileri bir 
ekonomi, gelişmiş bir ekonomi olması mümkün olmaz, Türkiye’nin ileri bir demokrasi olması 
da mümkün olmaz. Sıkıntılı bir yargı sistemiyle demokrasimiz de ilerleyemez, ekonomimiz de 
ilerleyemez. İşte bu 25 dönüşüm programı dışında olan, ama özel önem vereceğimizin için 
biraz da dışında tutup ayrı açıkladığımız yargı reformu Türkiye’nin olmazsa olmazlarından bir 
tanesi.  

 
Bir başka önemli konu, detaylarını henüz fazla açıklamadığımız, ama şimdiye kadar 

anlattıklarımın tamamı kadar önemli bir son konu daha var, o da eğitim. Türkiye genç 
nüfusuyla hep övünüyor, büyüyen nüfusuyla övünüyor ve Türkiye’nin ekonomisi eğer dinamik 
bir ekonomiyse, biraz önce Sayın Başkanın sunuşunda da vardı güçlü nüfus diyoruz. 
Nüfusun gücü sayılarla ifade edilebilir, yani kaç vatandaşımız vardır ve bunların yaş 
ortalaması nedir? İşte gençse daha iyidir bunların hepsini söyleyebilirsiniz, ama o nüfusun 
niteliği de çok çok önemli. Yani iyi yetişmiş, iyi eğitilmiş bir nüfus bir ülke için en önemli 
kaynak. Bir ülkenin, bakın ne kadar petrolü olursa olsun, ne kadar doğalgazı olursa olsun, ne 
kadar böyle toprak altından, üstünden çıkarıp da satıp hazırdan yediği para olursa olsun, bir 
ülkenin gerçek refahı ancak ve ancak iyi eğitilmiş insan gücünün oluşturduğu katma değerle 
sağlanıyor. Öbür türlü oluşan refah suni bir refah oluyor, çoğu zaman zaten adil dağılmıyor. 
Ve o yer üstü, yeraltı kaynakları dediğiniz kaynaklar pek çok ülke için istikrarsızlığın sebebi 
olabiliyor. O kaynak paylaşımı konusundaki kavga, gürültü, çatışma işte Irak’a bakın, 
Libya’ya bakın kim ne kadar, nasıl alacak, bunu nasıl paylaşacağım kavgası, savaşı, yüz 
binlerce insanın ölümü o ülkenin zaten iflah olamamasını da beraberinde getirebiliyor.  

 
Bizim Türkiye olarak doğalgazımız yok, petrolümüz çok çok az. Peki, 230 milyar 

dolardan, 800 milyar dolara büyümüş bir ekonomimiz var bu nasıl oldu, nasıl gerçekleşti diye 
baktığımızda, işte bizim insan gücümüz, girişimcimiz, iş dünyamız ve o dinamik reel 
sektörümüz, dinamik bankacılık sektörümüz. Devlet düzenlemeler yapıyor bir yön veriyor, bir 
istikamet belki çiziyor geniş bir çerçevede oluşturuyor, ama asıl işi yapan sizlersiniz, asıl işi 
yapan reel sektörümüz. Türkiye’de geçen sene 1 milyon 300 bin kişi ilave istihdam oluştu, 
yani çalışan sayımız 1 milyon 300 bin kişi arttı, 2009’dan bu yana 6 milyon 300 bin kişi artış 
var. Bizim şu anda devlette çalışanın tamamı 3 milyon. Özel sektörümüz tek başına bu kadar 
kısa bir süre içerisinde 6 milyon gibi ilave bir istihdam oluşturmuş, bunun gücü, bunun 
dinamizmi bunu devlette yapmak öyle mümkün değil yapamazsınız. Dolayısıyla mutlaka ve 
mutlaka özel sektör öncülüğünde bir büyüme modeli Türkiye’nin uygulamaya devam etmesi 
lazım, ama özel sektör öncülüğündeki büyümenin de daha kaliteli, daha iyi eğitilmiş bir 
nüfusla olması lazım.  

 
Şimdi ihracatçılarımız diyor ki, işte ihracatımızın kilosu şu kadar dolardı, ama şu kadar 

dolara çıkartmak zorundayız. Yani bir kilogram dediğiniz nedir? İşte oradaki maddedir, 
malzemedir, malzemenin fiyatı bir bakıma. Peki, onun üzerine nasıl ekleyeceksiniz? Bilgiyle, 
beyin gücüyle ekleyeceksiniz. Bilginin, beyin gücünün bir bakıma katma değerini ekleyerek 
bu kilogram fiyatını arttıracaksınız.  

 
Okul öncesi dönemden tutun ilk, orta, lise, üniversite ve yaşam boyu öğrenim, bu 

lifetime learning dediğimiz kavram çok çok önemli olacak, ekonomi hızlı değişecek, sektörler 
çok hızlı değişecek. Ve ömür uzuyor, yani artık bakın doktorlar için çalışma yaşını 70’e 
çıkarıyoruz biliyorsunuz 65 yaşında emeklilik yok artık doktorlarımıza, çünkü doktorlarımızın 
sayısı az onlardan daha çok istifade etmek istiyoruz 70’e çıkarıyoruz. Şimdi geldi pek çok 
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meslekten bize talep ya biz de 65 çok erken, genç yaşta hani bırakmak istemiyoruz, biz de 
biraz daha çalışabilsek en azından çalışma iznimiz olsun öyle bir hakkımız olsa diye gayet 
haklı talepler bunlar. Ekonomi hızlı değişiyor, sektörler hızlı değişiyor ve ömür uzuyor. Bu ne 
demek? İnsanların üniversitede seçtiği meslek artık ömür boyu yapacakları meslek 
olmayacak. Üniversite de kendilerine seçtiği meslek belki hayatları boyunca 3-4 defa 
değişmek durumunda kalacak. Bir mesleği seçecek belki 10 yıl, 15 yıl çalışacak, sonra o 
meslek belki ölecek, artık karşılığı kalmayacak. Başka bir dalda eğitim alıp, başka bir dala 
atlayıp o dalda çalışmaya devam edecek. İşte hayat boyu öğrenim dediğimiz kavram çok çok 
önemli olacak Türkiye açısından.  

 
Bizim cari açığımızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de aslında dönüp dolaşıp 

baktığımızda eğitim seviyemizin düşük olması. Daha yüksek eğitimli bir nüfus daha yüksek 
katma değer üretiyor, daha yüksek katma değerli üretim daha yüksek katma değer ülkenin 
cari açığını hemen düşürebiliyor. İşte bu konuda bizim için önemli her alanda şiddetli reforma 
ihtiyacı var, yani öğretmen stratejisinden tutun da, YÖK’le ilgili düzenlemelere kadar çok çok 
alanda çok acil reforma ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili önemli hazırlıklar da var fakat bunları 
çok seçim öncesi gündeme getirmedik. Mesela, bu 25 dönüşüm programı aslında ilk 26 
taneydi ve 26. Yükseköğretimdi. Her şeyiyle hazır bir dönüşüm programı, dedik bu bir 
dursun. Maalesef eğitim dediğinizde günlük, ideolojik, siyasi tartışmaların hemen alanı haline 
geliyor ve en önemli meselemiz en basit ve ucuz günlük tartışmalara heba edilebiliyor. Onun 
için seçim sonrasında, sakin, rasyonel bir ortamda bunları çalışmak lazım ve Türkiye için en 
iyisini mutlaka ve mutlaka uygulamak lazım.  

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; Türkiye’nin bu yıl yine önemli bir uluslararası 

sorumluluğu var G-20 Başkanlığı. Ve biz G-20 Başkanı olarak G-20 gündemine çok önemli 
yeni unsurlar ekledik. Kendi Dönem Başkanlığımızın öncelikleri diye bunları ilan ettik ve 
Aralık’taki ilk o Müsteşarlar Toplantısı, Şubat Bakanlar Toplantısı, Nisan Bakanlar toplantısı 
derken çok şükür bu en son Bakanlar Toplantısının sonuç bildirgesine, yani ortak karar 
metnine bu önceliklerimiz hepsi derç edildi. Yani bizim önceliklediğimiz ne kadar konu varsa 
bunu 19 ülke, artı Avrupa Birliği’nden oluşan G-20 masası bunların hepsini kabul etti. 

 
Burada detaylarına şimdi girmeyeyim vaktimiz sınırlı, ama birkaç önemli husus var ki 

bunlardan bir tanesi bu KOBİ meselesi. İlk defa G-20’nin gündemine KOBİ’leri çok geniş bir 
alanda çalışma sahası olarak sokmuş olduk ve pek çok gündem maddesinin altına biz 
KOBİ’ler için ne yapıyoruz diye artık soruyoruz. Türkiye’de KOBİ’ler istihdamın yüzde 75’ini 
oluşturuyor, pek çok ülkede yüzde 50- 60- 70 gibi oranlar görüyorsunuz, gelişmiş 
ekonomilerde dahi bu oranları görüyorsunuz. Peki, işsizlik problem diyorsak, genç işsizlik 
problem diyorsak KOBİ’ler için özel çalışmalar yapmadan G-20 KOBİ’leri öncelik olarak 
önünü koymadan istihdamı nasıl sağlarsınız? Dolayısıyla bu çok çok faydalı oldu ve ilk defa 
bir Dünya KOBİ Forumu şimdi kuruyoruz. Dünya KOBİ Forumu ve İstanbul’da merkezi olacak 
bu yapı pek çok uluslararası platformda dünya KOBİ’lerinin sesi olacak. Dünya Bankası 
çalışmayı duydu baktı ki ilerliyor, dedi ben de kurucu olarak yer alabilir miyim? Dedik çok 
memnun oluruz. OECD Genel Sekreteriyle geçen ay yaptığım görüşmede Dünya 
Bankası’nın girdiğini duyunca hemen dedi hemen bizi de yazın biz de varız yani hemen 
kurucu olarak OECD’de orada olsun, tabii dedik hayhay. Dolayısıyla uluslararası 
kuruluşlardan da böyle bir talep ve heves var biz de girelim, biz de bir şeyler yapalım diye. 
Bunu inşallah bizim Dönem Başkanlığımız bittikten sonra dahi kalıcı, önemli bir yapı 
olacağını görüyoruz.  

 
Yine önemli çok fazla bir detaya girmeyeceğim, önemli bir alanımız uygulama, yani 

reformların uygulanması. Pek çok ülkede aslında problemler tespit edilmiş durumda, o 
ülkenin en büyük problemleri de belli, bu problemlerin nasıl çözüleceği de belli. Yani bugün 
baktığınızda örneğin Fransa’da, İtalya’da bu ülke neler yapmalı diye sorduğunuzda yüzde 
80-90 isabetle en önemli 5 reformu, 10 reformu rahatlıkla görürsünüz hepsi yazılmış, 
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çizilmiştir, hükümetler de ya bunlar yapılsa iyi olur demiştir, ama gel gelelim uygulama 
konusunda sıkıntılar var. Bazen rehavet, bazen kısa vadeli siyasi endişeler bu reformların 
yapılamamasını beraberinde getiriyor. Biz ne yaptık? G-20 üyelerine dedik ki, siz bu reform 
taahhütlerinizi yazın, şu G-20 masasına koyun, bunları da bir takip çizelgesine alalım bir 
takip mekanizması kuralım ve bu reformlar yapılmadığı zaman birbirimizi hesaba çekelim, 
yani sadece kendi iç kamuoyumuza karşı değil, G-20 ülkeleri de birbirini bir bakıma izlesin. 
Bazı ülkelerde başta tereddüt ediyordu, ama nihayetinde çok şükür hepsine kabul ettirdik ve 
ortak karar olarak bu Nisan toplantısının metnine de girdi ve şu ifadeler çok açık açık yazıldı: 
Bu reformlarımızı yazacağız, takip mekanizmasına koyacağız ve yapmadığımız zaman da 
birbirimizi sorumlu tutacağız diye. IMF ve OECD’nin hesaplarına göre o takibe aldığımız 
reformlar eğer yapılırsa dünya ekonomisi 2018 yılı itibariyle yüzde 2 daha fazla büyüyecek. O 
reformların etkisinin işte yavaş yavaş giriyor çünkü etkisi, bir de takvim var, ama herkes söz 
verdiği tarihte o reformları yaparsa dünya ekonomisi yüzde 2 daha fazla büyüyecek. Yüzde 2 
ne demek? Türkiye şu anda dünya ekonomisinin yüzde 1’i, yani gayri safi yurt içi hasılamız 
dünya gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1’i. Eğer bu reform yapılırsa dünya ekonomisine 
biz 2018 yılı itibariyle iki Türkiye daha katmış, yani iki Türkiye ekonomisi büyüklüğünde bir 
büyüklüğü dünyaya kazandırmış olacağız. Bu da önemli ve yeni bir mekanizma G-20 için, bir 
bakıma kendi içimizde yapmaya alıştığımız hani program açıklama, takvim verme, o takvime 
uyma çabasını G-20 ülkelerine de taşımış olduk.  

 
Üçüncü, yatırımlar konusunda da çok konu var ama, birkaç önemli hususa değineyim 

özellikle sizlerin, bankacılarımızın bilmesinde büyük fayda var. Yatırımlar özel sektörün 
yatırımları kuşkusuz önemli yatırım ortamını iyileştirmek her ülke için ihtiyaç, ama özellikle 
altyapı yatırımlarıyla ilgili bir çalışma başlatmış durumdayız. Altyapı yatırımlarına özel sektör 
kaynaklarının nasıl daha çok yönlendirebileceği önemli bir konu. Kamu, özel ortaklığı 
projeleri var, ama kamu özel ortaklık projelerinin standartlaştırılması ve bunların menkul 
kıymetleştirilmesi. Kamu altyapı yatırımlarının bir varlık sınıfı olarak artık dünyada oluşmasını 
sağlayabilmek bu çok önemli bir alan. Pek çok ülkenin bütçe imkanları artık ihtiyacı olan 
altyapı yatırımına yetmiyor. Senin paran var, kıyıda köşede işte imkanın var biraz yatırımını 
artır diyebileceğimiz ülke sayısı çok azaldı dünyada. Peki, özel sektörün kaynağı var mı? 
Var. Bugün baktığımızda emeklilik fonları, yine sigorta şirketlerinin, reasürans şirketlerinin o 
çok uluslu büyük şirketlerin çok ciddi birikimleri var, ayrıca ülke fonu olan ülkelerin kaynaklar 
var şimdi Norveç’ten tutun da Suudi Arabistan’a kadar çok geniş bir alan. Peki, bunlar 
nerelere yatırım yapıyorlar? Uzun vadeli ve çok çok düşük getirili alanlara yatırım yapıyorlar 
niye? Garanti olsun diye, ben riske atamam paramı diye. Hatta 10 yılın altına baktığınızda 
Alman tahvillerinin negatif faiz verdiği, negatif getirisinin olduğunu da yaşadık yaşıyoruz. 
Böylesine düşük getirili bir ortamda getirisi makul ve uzun vadeli varlıklara çok ihtiyaç var 
dünyada ki bunların çoğuyla son 6 ay içerisinde yoğun görüşmeler gerçekleştirdik. 
Singapur’un Maliye Bakanıyla, Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanıyla, Norveç’in Maliye 
Bakanıyla bunların hepsini oturduk konuştuk. Hepsi bu çok iyi olur, yeter ki önümüzü görsek, 
yeter ki biraz güven oluşsa diyor. Reasürans firmalarıyla da görüştük, o yüzlerce milyar dolar, 
trilyon dolara varan, fon yürüten kuruluşlarla görüştük. Ve bunun için Dünya Bankasına dedik 
ki, siz bir standartlaştırma çalışması yapın, yani kamu, özel ortaklığı projeleri için teknik, 
finansal ve hukuki açıdan bir standartlaştırma yapın ki bunlar kolay anlaşılsın, ki kolay ve 
öngörülebilir bir yapı oluşturabilelim. Bir ülkede kamu altyapı dediğiniz zaman ortalama 
yatırım ömrü boyunca zaten birkaç hükümet değişiyor, yatırımın hizmeti 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl 
eğer hizmet verecek bir altyapı yatırımıysa o süre içerisinde belki 10 hükümet, 20 hükümet, 
30 hükümet değişiyor. Belki 50 tane ulaştırma bakanı değişiyor, 60 tane enerji bakanı 
değişiyor o süre içerisinde yatırımın ömrü boyunca. Peki, biz kime güveneceğiniz, nasıl 
olacak da bu kadar uzun vadeli bir işe gireceğiz? Sağlam bir hukuk çerçevesi. Uluslararası 
hukukun da devrede olacağı, standartlaşmış ve uluslararası tahkimde olsun, yerel 
mahkemelerde olsun güveni sağlayacak bir hukuk çerçevesi son derece önemli. Şimdi 
Dünya Bankası ne yapıyor? O sözleşmeler için standart paragraflar hazırlıyor. Ki o paragrafı 
o sözleşmede gören yatırımcılar daha rahat hissetsinler kendilerini diye. Bu noktada kira 
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sertifikası, SUKUK ve benzeri uygulamalar da son derece önemli, bu konuyu G-20’de de çok 
şükür sahiplendirdik. Son iki bakanlar toplantısının sonuç bildirgesine varlık bazlı finansman 
diye yazdığımız aslında o İslami finansman metotlarıdır. Bir ülkenin itirazı sebebiyle ismini 
açık yazmadık biraz kapalı yazdık, çünkü bin konsensüsa gidiyor biliyorsunuz G-20 ve IMF’le 
beraber Türkiye G-20 Dönem Başkanı olarak Washington’da bir panel, bir seminer 
düzenledik. Lüksemburg’un Maliye Bakanı da geldi, İslam Kalkınma Bankası Başkanı da 
geldi, ben vardım, IMF’ten üst yönetim vardı. Ve dünyada daha çok nasıl kullanabilir, nasıl 
kullanılmalı, Neler yapılmalıyı tartıştık ve bazı kanallarda da canlı, daha sonra banttan o 
panel dünyada yayınladı.  

 
Bizim Dönem Başkanlığımızda bu kavramların da G-20 gündemine girmesi ve 

sahiplenmesi çok çok önemli. Ve masa etrafında kaç kişi, kaç bakan bu metotların çok 
önemli olacağını, istikrar açısından yardımcı olacağını ifade etti, yani sahiplenmede gayet 
güzel. Bunlar da bizim dediğim G-20 Başkanlığımızın dünyaya kazandırdığı, kazandıracağı 
önemli başlıklar. Belki bu anlattığımın 10 misli daha fazla var, ama zaman açısından çok 
girmeyelim detaylarına, fakat orada çok yoğun bir çalışma devam ediyor. Bizim işte iki gün 
önce Bakü’de bir B-20 Business Twenty çalışmamız vardı, daha önce Yeni Delhi’de yaptık, 
Washington’da yaptık, Cidde’de yaptık. Evvelsi gün ben Bakü’den, Saraybosna’ya gitmek 
üzere havaalanındayım, Merkez Bankası Başkanımızı aradım bir konu için dedi ki, ben şu 
anda Cenevre’deyim havaalanındayım Şangay’a uçuyorum. Hazine Müsteşarımızı aradım 
dedi ki, şu anda Brüksel’deyim ECOFİN’in bakanlar toplantısına katıldım, Türkiye 
ekonomisiyle ilgili sunuş yaptım havaalanındayım biraz sonra Tiflis’e geçiyorum. Dolayısıyla 
bu kadar da yoğun bir hareket var, bütün kurumlarımıza bu G-20’nin kuşkusuz bir yükü var 
ama çok şükür bugüne kadar alnımızın akıyla çok iyi bir performans ortaya koyduk ve 
dünyanı gerçekten takdir ettiği, değer verdiği gerçekçi yapılabilir hususları G-20 masasına 
taşıdık. Yani bazıları korkmuş şimdi bu Türkler yine şey yapar yüksekten uçar, hayal kurar 
ondan sonra da bizi de burada uğraştırır falan diye onlar olmadı çok şükür. Gerçekçi, dünya 
için en önemli konular neyse onları G-20 masasına getirdik kabul ettirdik ve tıkır tıkır işliyor 
çok şükür. Bu da Türkiye’nin itibarına, güveninirliğine olumlu katkılarda bulunuyor.  

 
Değerli konuklar, değerli katılımcılar; ben burada sözlerime son verirken tekrar 

Bankalar Birliğine teşekkür ediyorum, bankalarımıza başarılar diliyorum. 2015 yılı 2014 
yılından inşallah hep beraber görürüz çok daha iyi bir yıl olacağını biz bekliyoruz. 2015 yılı, 
2104’e göre büyümenin daha yüksek olacağı bir yıl olacak. 2015 yılı, 2014’e göre cari açığın 
daha düşük bir yıl olacak. 2015 yılı, 2014 yılına göre enflasyonun daha düşük olduğu bir yıl 
olacak. Yani zaten ne istiyorduk? Daha çok büyüyelim, cari açığımız düşsün, enflasyonumuz 
düşsün diyorduk. 2015’de bütün bu göstergeler 2014’e göre inşallah daha iyi olacak. Bunu 
sadece biz söylemiyoruz pek çok bağımsız analiz yapan kuruluşlarımızda bu tespitlerimizi 
teyit ediyor ve onların analizleri de benzer sonuçları gösteriyor. Güçlü bir bankacılık 
sistemimizle, güçlü bir reel sektörümüz el ele Türkiye’yi çok daha aydınlık günlere, çok daha 
istikrarlı, müreffeh günlere doğru inşallah hep beraber taşıyacak.  

 
Ben tekrar hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 
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Öz 
 
Makalede Yeni Keynesyen Phillips eğrisi ve gelir bölüşüm süreci incelenmektedir. Makalede 

tekelci firmaların fiyatlama davranışı ile Keynes’in geliştirdiği makro ekonomik açısından karların 
belirlenmesi süreci Phillips Eğrisi yardımıyla bir araya getirilmektedir. Geliştirilen Phillips eğrisinde 
girişimci/firmaların fiyat ve gelir beklentilerinin kar/yatırım beklentileri ile olan bağlantısı bir gelir 
bölüşüm modeline dönüştürülerek para politikasının etkinliği sorgulanmaktadır. Girişimci/firmaların 
fiyat gelir beklentileri ile uyumlu olamayan para politikasının ücretli kesim üzerinde bir gelir deflasyonu 
yarattığı da çalışmanın temel sonucudur.   
 
Anahtar Kelimeler: Bölüşüm, Keynes ve Post Keynesyen Enflasyon ve Para Politikası. 
JEL Sınıflaması: E12, E24, E31, E42. 
 

The Income Distribution According to the Keynes, the New Phillips Curve and Limits of 
Monetary Policy 

 
Abstract 
 
In the article are examined New Keynesian Phillips curve and income distribution processes. 

The Article, pricing behavior of Monopolistic firms combined with process of determining the profits 
that by Keynes developed. Thus, it is obtained a different New Keynesian Phillips Curve. Developed 
Phillips Curve, it shows that price and income expectations of capitalist depends on expectations of 
their profit/investment. Phillips curve with the help of these relations turn into a revenue-sharing model. 
YÜZDE The effects of monetary policy can be analyzed using this curve. Result of Article, an 
incompatible monetary policy with income and price expectations of the capitalist creates deflation on 
income on workers. 
 
Keywords: Distribution, Keynes ve Post Keynesian Inflation and Monetary Policy. 
JEL Classification: E12, E24, E31, E42. 
 

Giriş 
 
Enflasyon ve işsizlik arasında ters yönlü ilişkiyi ifade eden Phillips Eğrisi (PE) iktisat 

politikalarına uzunca süredir yön vermektedir. A.W. Phillips (1958) tarafından geliştirilen 
Phillips eğrisi işsizlik ile ücretler arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken, Samuelson (1960) gibi 
iktisatçılar tarafından da enflasyonla işsizlik arasındaki ters yönlü ilişkiyi ele alacak şekilde 
yeniden kurgulanmıştır. Hükümetler işsizliği düşürmek istedikleri zaman Phillips eğrisi 
genişletici para ve maliye politikası uygulanmasına kuramsal olarak izin vermektedir. Phellps 
(1967) ve Friedman (1968) Phillips Eğrisini güvenilmez bularak, uzun dönemde beklentilerin 
doğru olacağı varsayımı altında işsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi kabul etmemişlerdir. 
1970 ve 80’lerde iktisat politika uygulamaları modelle örtüşmediği zamanlarda Phillips Eğrisi 
gözden düşmüştür. Phillips Eğrisi başlangıçta bütünsel bir yapıda iken zamanla yeni 
modellere dönüşerek mikro temelli hale gelmiştir. Fiyat beklentileri geleceğe dönük olarak 
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yeniden modellenmiştir. Ortaya çıkan Phillips eğrisine Yeni Keynesyen Phillips eğrisi (YKPE) 
denilmiştir. 

 
Bu kısa tarihsel özet denklemlerle de ifade edilebilir: 𝜋 enflasyonu, 𝑦 çıktıdaki 

büyümeyi, 𝑦 çıktı açığını, t zamanı, E de beklentileri gösteren değişkenler olarak ifade 
edildiğinde; 
                                       𝜋𝑡 = 𝐸𝑡−1𝜋𝑡 + 𝛼(𝑦 − 𝑦) 
 

Enflasyon beklentileri veri iken beklenilmeyen bir enflasyon çıktıyı arttırır. Friedman 
(1968) ve Phellps (1967, 1970)’e göre uzun dönemde enflasyon beklentileri doğru olduğu 
için, (𝜋𝑡 = 𝐸𝑡−1𝜋𝑡) iktisat politikalarının işsizlik oranını değiştirmesi mümkün değildir. İktisat 
politikalarının kısa dönemde de etkisiz olduğunu Sargent (1987) ve Lucas (1973) rasyonel 
beklentiler varsayımını kullanarak göstermişlerdir. Yeni Klasik iktisada göre iktisat politikaları 
ön görülemediği sürece etkindir ve iktisat politikaları rassal hataya (𝜀) indirgenmiştir. 𝜀 =
𝐸𝑡−1𝜋𝑡 − 𝜋𝑡 rassal hatanın ortalaması sıfır olduğundan çıktı ve işsizlik doğal düzeylerinde 
dengeye gelir. Lucas’a göre “para ve maliye politikasının çıktı ve işsizliği etkileme gücü 
yoktur” önermesi 1990’larda yapılan ampirik çalışmalarla eleştirilerek yeni bir PE eğrisinin 
gelişimini de hazırlamıştır. Mikro temellere dayalı fiyata ve ücretlerin anında değişmediği bir 
ekonomik dünyada YKPE ortaya çıkmıştır. Akerlof (2000) rasyonel firmaların talepte şoklar 
ortaya çıksa bile fiyatları değiştirmediklerini, Taylor (1979) firmaların farklı fiyatlama stratejisi 
izlediklerini, Calvo (1983)’de tekelci rekabet piyasasında firmaların beklenen talebe göre 
fiyatlama yaptıklarını gösteren PE’lerini geliştirmişlerdir.  

 
Makalede YKPE çerçevesinde tekelci firmaların fiyatlama kararlarında gelecekteki fiyat 

ve gelir beklentilerinin nasıl oluştuğu tanımlanmaya çalışılacaktır. Makalede firmaların fiyat 
gelir veya talep beklentilerinin aslında kar beklentisine denk geldiği makro açıdan 
gösterilmeye çalışacaktır. Makro açıdan karlar iki sektörlü bir Keynes (1930) modeli ile 
belirlenirken enflasyon, gelir, fiyat veya bunların beklentilerin bir boyutunun da bölüşüm 
problemleri ilgili olduğu da YKPE yardımıyla gösterilecektir. Son olarak da makalede özellikle 
sermayedar/firmaların kar beklentilerinin para politikası ile olan ilişkileri ele alınmıştır. Elde 
edilen YKPE ile günümüzdeki para politikası veya iktisat politikalarının etkinliğini 
değerlendirip tartışmak da makalenin bir diğer amacıdır. 

 
Bölüşüm İlişkilerini Dikkate Alan Phillips Eğrisi 
 
Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi mikro temellerden ve eksik rekabet koşullarında çalışan 

firmalardan hareket ederek fiyatların oluşum sürecini açıklamaktadırlar. Eksik rekabet 
koşullarında tekelci bir firma için denge koşulu kar maksimizasyonudur. Firma için denge 
koşulu marjinal gelir (MR) marjinal maliyet (MC) eşitliği ile sağlanmaktadır. Bu denge 
rahatlıkla bir mark-up fiyatlama denklemine dönüştürülebilir. Eksik rekabet koşullarında her 
firmanın belli ölçüde fiyat belirleme gücünün olduğu kabul edilsin. “i” firmaları temsil eden bir 
indekstir. Firmalar (0-1) aralığında normalleştirilmiştir. Bu normalleştirme sonucunda 
firmaların fiyat, gelir, maliyet ve üretim değişkenleri Dixit-Stiglitz yaklaşımı ile indekse 
dönüştürülmüştür. Bu varsayımlar altında firmaların istedikleri fiyatlar aşağıdaki süreç 
yardımıyla tanımlanabilir: 

 
𝑀𝑅𝑖 = 𝑀𝐶𝑖                                          (1) 

𝑀𝑅𝑖 = 𝑝𝑖(1 −
1

𝑒
)                      (2) 

 
Marjinal maliyet her zaman pozitiftir: MCi>0. Dolayısıyla MRi’nin pozitif olması gerekir. Fiyat 

ve marjinal gelir arasındaki (2) no’lu ilişkiya bakıldığında MRi>0 ise 𝑝𝑖(1 −
1

𝑒
) teriminin de 

pozitif olması gerekir. 𝑝𝑖 mal fiyatı, iktisadi bir mal için her zaman pozitiftir. Bu koşullarda 
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MRi>0 olması için (1 −
1

𝑒
) teriminin de pozitif olması gerekir. (1 −

1

𝑒
) terimi ancak ve ancak 

talebin fiyat esnekliği birden büyük ise (e>1) pozitiftir.  
 

𝑝𝑖 (
𝑒−1

𝑒
) = 𝑀𝐶𝑖                        (3) 

 

(3) no’lu denklemin her iki yanı (
𝑒−1

𝑒
) terimine bölünürse (4) no’lu denklem elde edilir. 

 

𝑝𝑖 = 𝑀𝐶𝑖 (
𝑒

𝑒−1
)                       (4) 

(
𝑒

𝑒−1
)  ifadesi e>1 olduğundan (

𝑒

𝑒−1
) > 1’dir. Kısacası (

𝑒

𝑒−1
) = (1 + 𝑘)  olarak da yazılabilir. 

 
𝑝𝑖 = 𝑀𝐶𝑖(1 + 𝑘)                    (5) 
 
(5) no’lu denklemdeki k brüt kar marjı veya kar oranıdır. Denklemi makro ifadelere 
dönüştürmek için Dixit-Stiglitz yaklaşımı ile nihai mallar (i) için genel fiyat ve maliyet 
indeksleri tanımları yapılmıştır.  
 

𝑃 = ∫ 𝑝𝑖𝑑𝑖
1

0
    ve   𝑀𝐶 = ∫ 𝑀𝐶𝑖𝑑𝑖

1

0
. 

 
Fiyatlar genel düzeyi ve genel MC tanımları (5) no’lu denklemle ikame edilerek ve kar 
marjının bütün firmalar için aynı olduğu varsayılarak makro açıdan bir mark-up fiyatlama 
denklemi yazılabilir: 
 
𝑃 = 𝑀𝐶(1 + 𝑘)                       (6) 
 
k brüt kar marjının hem sermaye maliyetlerini hem de girişimcinin net karlılığı ile bağlantılı 
olduğunu belirterek önce makro açıdan MC kavramını daha sonrada brüt kar marjını 

inceleyelim. Makro açıdan 𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿) = ∫ 𝑞𝑖𝑑𝑖
1

0
 gibi mikro temelli bir üretim fonksiyonu 

bulunsun. Eksik rekabet koşullarında her bir firma (i) tek bir mal üretmektedir. Benzer 
teknolojiyi kullanmaktadır. Firmaların üretimleri normalleştirilmiştir: i∋ (0,1). Benzer bir mantık 
içinde firmaların maliyet fonksiyonları da indeks olarak tanımlanabilir. Eksik rekabet 
koşullarında (i) firmanın maliyeti 𝑇𝐶𝑖 = 𝑤𝑖𝐿𝑖 + 𝑓𝑖 iken makro açıdan maliyet fonksiyonları 

aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 𝐿𝑖 tek bir mal üreten firmadaki emek girdisini, 𝑤𝑖 ücreti, 𝑓𝑖 sabit 
maliyeti göstermektedir. Maliyeler normalleştirildiğinde maliyet endeksi (TC) ve bileşenleri 
elde edilir. W ortalama ücreti, N istihdam düzeyini, F sabit maliyetleri göstermektedir. 
 

𝑇𝐶 = ∫ 𝑇𝐶𝑖𝑑𝑖
1

0
= ∫ 𝑤𝑖𝐿𝑖𝑑𝑖 + ∫ 𝑓𝑖𝑑𝑖 = 𝑊𝑁 + 𝐹

1

0

1

0
                       (7) 

 
(7) no’lu makro maliyet fonksiyonunun çıktı düzeyine göre türevi alınırsa marjinal maliyetin 

ücret ve verimlilik arasındaki orana eşit olduğu görülür: 𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑌
=

𝑊𝑑𝑁

𝑑𝑌
=

𝑊𝑑𝑁
𝑑𝑁⁄

𝑑𝑌
𝑑𝑁⁄

=
𝑊

𝑀𝑃𝑁
.  

Keynes’in tabiri ile marjinal maliyet “verimlilik kazanç düzeyine yani üretim maliyetine 

bağlıdır” (Keynes, 1930: 76). (6) no’lu denklemdeki marjinal maliyet (MC) yerine 
𝑊

𝑀𝑃𝑁
 terimi 

ikame edilebilir. Ortalama verim ile marjinal verimi eşit kabul edelim: MPN=APN. 
𝑊

𝑀𝑃𝑁
 

teriminin pay ve paydasını N ile çarpalım. Bu işlem sonucu üretim maliyetlerini temsil eden 

MC işçilerin gelirden aldığı yapıyı gösteren bir bölüşüm değişkeni haline gelir. 𝑀𝐶 =
𝑊𝑥𝑁

𝐴𝑃𝑁𝑥𝑁
  

ve 𝑃𝑁𝑥𝑁 = 𝑌 olduğundan 𝑀𝐶 =
𝑊𝑥𝑁

𝑌
=

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 ü𝑐𝑟𝑒𝑡

𝑀𝑖𝑙𝑙𝑖 𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟
 olur. Dolayısıyla (6) no’lu denklemdeki 

MC bölüşüm kavramı ile bağlantılı hale geldiğinden ayırt etmek için MC’ kısaltması 
kullanılacaktır:  
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𝑃 =
𝑊𝑥𝑁

𝑌
(1 + 𝑘)  ,  ve   𝑀𝐶 ′ =

𝑊𝑥𝑁

𝑌
      𝑃 = 𝑀𝐶′(1 + 𝑘)                (8) 

 
Yeni Keynesyen iktisatçılara göre (8)  no’lu denklemdeki brüt kar marjı talep beklentilerine 
bağlıdır (Calvo, 1983: 391). Makro açıdan toplam talep (AD) değer olarak 𝐴𝐷 = 𝑃𝑌 şeklinde 
yazabilir. Toplam talep ve bununla ilgili beklentiler iki bölüme ayrılabilir. Toplam talebin 
logaritması alınırsa; 
 
 𝐼𝑛(𝑃𝑌) = 𝐼𝑛𝑃 + 𝐼𝑛𝑌                                                                        (9) 
 
Gerek fiyatlar genel düzeyi (P) gerekse reel milli gelir (Y) zamana göre tanımlanmaktadır.   
(9) no’lu denklemin her iki tarafının zaman cinsinden türevi toplam talepteki değişimin iki 
bacağı olan enflasyon ve büyümeyi verecektir. Böylece firmaların mark-up fiyatlama 
denklemindeki talep beklentileri de belirlenmiş olur. 
 

𝑑𝐼𝑛𝑃𝑌
𝑑𝑃𝑌

𝑑𝑃𝑌

𝑑𝑡
=

𝑑𝐼𝑛𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+

𝑑𝐼𝑛𝑌

𝑑𝑌

𝑑𝑌

𝑑𝑡
  

1

𝑃𝑌

𝑑𝑃𝑌

𝑑𝑡
=

1

𝑃

𝑑𝑃

𝑑𝑡
+

1

𝑌

𝑑𝑌

𝑑𝑡
  

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑝𝑑𝑒𝑘𝑖 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑚𝑒 = 𝜋 + 𝑦                                 (10) 
 
(10) no’lu denkleme göre talepteki değişme enflasyon (𝜋) ve büyümeye (𝑦) bağlıysa talep 

beklentisi de enflasyon (𝜋𝑒) ve gelir (�̅�) beklentilerine bağlıdır. Buradaki gelir beklentileri 

ekonominin potansiyel çıktısından (y*) sapması olarak ele alınacaktır. �̅� = 𝑦 − 𝑦 ∗. Yeni 
Keynesyen iktisatta çıktı açığı ekonomideki reel katılıkları (rijitlikleri) göstermektedir. 
 
𝐼𝑛𝑘 = 𝜃(𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑙𝑒𝑝 𝑏𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖) = 𝜃(𝜋𝑒 + �̅�)              (11) 
 
(8) no’lu denklemin logaritması alınıp düzenlenirse, değişim cinsiden bir Phillips Eğrisi elde 
edilir. 
 

𝜋 = 𝜇𝑚𝑐 ′ + 𝐼𝑛𝑘                                                                             (12) 
 
(12) no’lu denkleme talep beklentileri ilave edildiğinde yeni YKPC elde edilmiş olur.  
 

𝜋 = 𝜇𝑚𝑐 ′ + 𝐼𝑛𝑘   veya    𝜋 = 𝜇𝑚𝑐 ′ + 𝜃(𝜋𝑒 + �̅�)                   (13) 
 

YKPE’deki fiyat beklentilerinin ele alınış tarzı, farklı Yeni Keynesyen Phillips Eğrilerini 
vermektedir. Yeni Keynesyen teori açısından temelde beklentilere geleceğe dönük tahminler 
olarak bakılabilir: 𝜋𝑒 = 𝐸𝑡(𝜋𝑡+1) . Beklentiler geleceğe dönük olduğu sürece fiili enflasyon ile 
beklenen enflasyon eşit olmayabilir. Kontratlar, koordinasyon problemi, asimetrik bilgi, 
teknolojik şoklar v.b. gibi faktörler beklenen enflasyon ile gerçekleşen enflasyonun eşit 
olmasını engelleyebilir: 𝜋 ≠ 𝜋𝑒. Bu çalışmada PE Keynes’in kendi görüşlerine dayalı bir 
bölüşüm ilişkisi olarak ifade edilmek istendiği için makro açıdan karların (kar beklentilerinin) 
nasıl belirlendiğinin açıkça tanımlanması gerekmektedir. Keynes’e göre “girişimciler geleceğe 
dönük ayarlamalarında sırf pazarladıkları cari çıktıdan kar veya zarar etmelerine bakarak 
etkilenirmiş gibi konuştuk. Oysa hem üretimin zaman alması hem de girişimcilerin dönem 
sonunda ürünlerine olan talebe etkisi itibarıyla tasarruf ve yatırım arasındaki ilişkiyi üretim 
döneminin başında kestirebilmeleri nedeniyle, girişimcileri ürünlerinin ve üretim faktörlerinin 
faaliyetlerine değecek tekliflerinin ölçeğine ait kararlarını etkileyen esas unsurun, yeni sonra 
ermiş işin fiili karından ya da zararından ziyade, yeni işten umulan kar ya da zararın olduğu 
açıktır. Dolayısıyla kesin ifade etmemiz gereken şey, değişimin ana kaynağı beklenen kar ya 
da zarardır…“(Keynes, 1930: 146). Talep beklentilerini (kar beklentilerini) tanımlamak için 
Keynes’in 1930 yılındaki çalışmasındaki bölüşüm ilişkileri izlenecek, (13) no’lu Phillips Eğrisi 
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ile bir araya getirilecektir. Bölüşüm açısından gelir aşağıdaki eşitlikteki iki sınıfa bölünerek 
yazılabilir:   
 
PY=WN+Q                                               (14) 
 
(14) no’lu eşitliğin her iki tarafı Y’ye bölünürse fiyatlar genel düzeyi ve bölüşüm ilişkisi elde 
edilmiş olur.  
 

𝑃 =
𝑊𝑁

𝑌
+

𝑄

𝑌
                                     (15) 

 
Q toplam karı göstermektedir. (15) no’lu denklem, fiyatlar genel düzeyinin işçilerin ve 

girişimcileri/firmaların gelirden aldığı pay ile belirlendiğini göstermektedir. Makro açıdan, yani 
Keynes’e göre karları tanımlamak gerekir. Keynes (1930)’e göre toplam parasal kazanç E ile 

gösterilsin, bunun yatırım mallarıyla kazanılan kısmı 𝐼′ olsun. 𝐼′ yeni yatırım mallarının üretim 

maliyeti, 𝐸 − 𝐼′ de cari tüketim mallarının üretim maliyeti olsun. S tasarrufu, E-S tüketim 
mallarına yapılan harcamayı göstermektedir. Tüketim mallarına yapılan harcama da 𝑃𝑐𝑅 iken 

yatırım mallarına yapılan harcamayı da I göstersin. Toplam kar (Q), tüketim (𝑄1) ve yatırım 

(𝑄2) sektörlerinin karlarının toplamına eşittir. Tüketim malı sektörünün karı, tüketim malının 

değerinden (𝑃𝑐𝑅 = 𝐸 − 𝑆) maliyetinin farkı (𝐸 − 𝐼′) alınarak hesaplanabilir. 𝑄1 = 𝑃𝑐𝑅 −

(𝐸 − 𝐼′) = 𝐸 − 𝑆 − 𝐸 + 𝐼′ = 𝐼′ − 𝑆. Yatırım mallarının karlılığı da 𝑄2 = 𝐼 − 𝐼′ iken toplam karda 

𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 = 𝐼′ − 𝑆 + (𝐼 − 𝐼′) = 𝐼 − 𝑆 olur. Bu çıkarımdan hareket ederek (15) no’lu denklem 

yeniden yazılabilir: 
 

𝑃 =
𝑊𝑁

𝑌
+

𝐼−𝑆

𝑌
    𝑣𝑒𝑦𝑎   𝑃 =

𝑊𝑁

𝑌
+

𝑄

𝑌
                              (16) 

 
(16) no’lu denklemin logaritması alınsın. 
 

𝜋 = 𝜇𝑚𝑐 ′ + 𝜃𝐼𝑛(𝐼 − 𝑆/𝑌) = 𝜇𝑚𝑐 ′ + 𝜃𝐼𝑛(𝑄/𝑌))                   (17) 
 
(17) no’lu denklem (13) no’lu denklem ile kıyaslanırsa talep beklentilerinin (𝜃(𝜋𝑒 + �̅�)) makro 
açıdan yatırım-tasarruf farkının milli gelire oranına veya karların milli gelirdeki payı olarak 
tanımlandığı görülebilir: 𝜃𝐼𝑛(𝐼 − 𝑆/𝑌) = 𝜃𝐼𝑛(𝑄/𝑌) = 𝜃(𝜋𝑒 + �̅�). 
 

Yukarıda anlatılan ilişki çerçevesinde fiyat ve büyüme beklentileri yatırım-tasarruf 
farkının milli gelire oranı ile ilgili beklentilere 𝜋𝑒 + �⃐� = 𝐸𝑡(𝐼 − 𝑆/𝑌)𝑡+1 ya da kısacası kar 

beklentilerine 𝜋𝑒 + �⃐� = 𝐸𝑡(𝑄/𝑌)𝑡+1 bağlıdır. Girişimci/firmaların kar beklentileri veya gelirden 
almak istedikleri pay, yatırım harcamalarına bağlı olduğundan yatırımların talep fiyatlarının 
nasıl belirlendiğini incelemek gerekmektedir. Bu inceleme YKPE analizinin temel önermeleri 
olan beklentilerin hatalı olması 𝜋 ≠ 𝜋𝑒 = 𝐸𝑡(𝜋𝑡+1) ve 𝑦 ≠ 𝑦 ∗ çıktının doğal düzeye eşit 
olmama önermesini de anlama imkanı verecektir Dolayısıyla karların veya bir başka şekilde 
söylenirse yatırımların belirlenmesini incelemek kapitalizmde hem bölüşüm sürecinin hem de 
fiyatlama sürecinin anlaşılmasına yardım edecektir. Fiyatların oluşum sürecinde kar veya 
yatırım beklentilerinin dolayısıyla bölüşüm ilişkilerinin nasıl şekillendiğini anlamak özellikle 
para politikasının etkinliğini sorgulama açısından önemlidir.  

 
Fiyatların Temel İşlevinin Belirlenmesi ve Para Politikası 
 
Piyasaların hakim olduğu bir ekonomide fiyatlar piyasayı dengeye getiren bir araç 

olmanın ötesinde fiyatların karları ve yatırımları taşıması gerekir. Fiyatlar taşıdıkları nakit ile 
yatırımları finanse eder ve borçların ödenmesini sağlar. “Kapitalist bir ekonomide fiyatların 
belirlenmesi, çıktıların finansmanı, sermaye varlıklarının pozisyonu ve yükümlülüklerin 
doğrulanması ile bütünleşmiştir” (Minsky, 2013, s 176). Kapitalist ekonomide iki farklı fiyat 
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sistemi bulunmaktadır. Birinci fiyat sistemi cari mallarla ve mal piyasaları ile ilgili iken ikinci 
fiyat sistemi gelecekteki mallarla yani sermaye piyasaları ile ilgilidir. Sermaye varlıklarının 
veya onları temsil eden finansal araçların fiyatları gelecekteki nakit akımları ile ilgili 
değerlendirmelerin yapıldığı sermaye piyasalarında belirlenir. Keynes’e göre sermaye 
piyasasının çalışması istikrarlı değildir. Fiyat mekanizması tam istihdamı sağlamaz. “…Eğer 
piyasanın psikolojisini tahmin etmekten başka bir şey olmayan çabaya spekülasyon ve bütün 
varlığı sırasında sermayenin umulan randımanının tahmininden ibaret çabaya girişim 
deyimlerini kullanmamız için bize izin verilirse denilebilir ki spekülasyon girişime her zaman 
üstünlük sağlayacaktır. Ne var ki bir spekülasyon kasırgası içinde girişim hava kabarcığı 
haline dönüşürse durum ciddileşir. Bir memleketin sermayesinin gelişmesi gazino faaliyetinin 
yan gelirinden elde edilecek para ile olursa eksik ve kusurlu koşullar altında iş görme riski ile 
karşı karşıya bulunuluyor demektir” (Keynes, 1936, s.160-161). “Dahası yaygın umutlar 
(beklentiler) kendileri dışında bir dayanakları olmamasına rağmen, kısa süre içinde 
doğrulanacakları eğilimine gireceklerdir” (Keynes, 1930, s.147). Dolayısıyla sermaye 
piyasalarının işleyişi ve getirdiği belirsizlik kar veya fiyat beklentilerini şekillendirmekte ve bu 
beklentiler kendi kendilerini doğrulamaktadır. Eğer Keynes takip edilecek olursa ekonomideki 
menkul kıymetler ile ilgili varlık yatırım pozisyonlarının belirlenmesi ekonomideki para 
miktarını da belirler. Keynes’e göre yatırım ve tasarruf arasındaki fark, sermaye 
piyasasındaki menkul değerle olan talep artışını gerektirir. Bunun için gerekli para, banka ve 
müşterilerinin sermaye varlıklarının gelecekteki gelirlerinin artacağı beklentisi ile 
müşterilerinin yükümlülüklerini (aktarım mekanizması açısından kredi ve bilanço kanalı para 
yaratım sürecinde önemlidir) arttırarak yaratılır. Keynes’e göre sermaye piyasasındaki her 
türlü güven hali değişikliği veya kar beklentilerindeki her türlü değişme ekonomideki para 
miktarını dolayısıyla 𝐼 − 𝑆 farkını dolayısıyla karlılığı ve fiyatlar genel düzeyini etkilemektedir. 
Bu açıklamaların ışığı altında toplam talep veya kar beklentisine uygun bir fiyat ve çıktı 
düzeyi ortaya çıkmaktadır. Ekonomik denge ile ilgili iki durum olsun. Birinci duruma iyi denge 
denilsin ve yüksek kar beklentisini temsil etsin. İkinci durumda kötü dengeyi ve düşük kar 

beklentisini temsil etsin: İyi denge: yüksek (𝐸(𝑄/𝑌)𝑡+1 = 𝜋𝑒 + �⃐�) < (
𝑄

𝑌
)

𝑡+1
= (𝜋 + �̅�) fiili 

değerler beklenenlerden yüksek olacak beklentiler kendilerini doğrulayacaktır. Kötü denge 
için vice versa. Her iki durumda da beklentilerin hatalıdır. 𝜋 ≠ 𝜋𝑒 = 𝐸𝑡(𝜋𝑡+1) ve 𝑦 ≠ 𝑦 ∗ 
çıktının doğal düzeye eşit olmaması gerekir. Böylece YKPE analizinin temel önermeleri 
içinde makul bir gerekçe sağlanmış olmaktadır. 

 
Yeni Keynesyen Phillips Eğrisi ve Para Politikası Üzerine Bir Değerlendirme 
 
Gerçekleşen ve beklenen kara, yatırım ve kredi hacmine ekonomi ile ilgili içsel güven 

halinin bir sonucu olarak bakılırsa merkez bankalarının para politikası etki alanının sınırları 
sorgulanabilir. Özellikle enflasyon hedeflemesi açısından temel silahı paranın miktarı veya 
onun fiyatı olan faiz politikasının ciddi açmazları bulunmaktadır. “Bir memleketteki parasal 
gelir düzeyini ve onun gerektirdiği tedavüldeki para miktarını değiştirmek isteyen bir merkezi 
para otoritesinin, bireylerin parasal gelirlerini azaltacak bir düzenleme gücüne sahip 
olmamasıdır, değiştirme gücüne sahip olduğu tek şey, borç verme koşullarıyla ilgili 
düzenlemedir” (Keynes, 1930, 145). Merkez bankalarının geleceği değil ama dar anlamda 
kredi koşullarını etkileyebildiği kabul edilebilir. Geniş anlamda kredi kanalı bilanço etkisidir ki 
bu etki, firmaların ve bankaların net varlıkları, likit varlıklar ve nakit akışı gibi değişkenler her 
türlü değişme ile ekonomideki para miktarını etkiler. Ancak kredi/faiz politikalarında meydana 
gelen değişmenin talep beklentilerini nasıl etkileyeceği, geniş anlamda aktarım mekanizması 
dikkate alındığında belirsiz bir “kara kutu”dur (Bernanke&Gertler, 1995, s. 1). “Finansal evrim 
ve yenilik hesaba katılmadıkça, para, bankacılık ve finans anlaşılmaz: para gerçekte, içsel 
olarak belirlenen bir değişkendir- (toplam1) arz ve talebe duyarlıdır ve mekanik olarak Federal 
Reserve (FED) tarafından belirlenen bir şey değildir” (Minsky, 2013, s. 200). 
“Girişimciler/firmalar, para politikasındaki bir şoka karşı üretim, fiyatlar veya maliyetler gibi 
değişkenlerden birini veya bir kaçını değiştirebilecekleri gibi parasal şokları denkleştirecek 
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alternatif çözümü de üretebilirler. Eğer şoklar arz şoku ise ( varsayalım ki girişimciler daha 
yüksek kar marjlarını hedeflesinler) merkez bankaları enflasyon hedeflerinde ısrarcı olduğu 
sürece çıktıda ciddi dalgalanmaları kaçınılmazdır (Blanchard & Gali, 2005, s.35 ). 

 
(17) ve (13) no’lu denklemlere göre 𝜋𝑒 + �⃐� = 𝐸𝑡(𝐼 − 𝑆/𝑌)𝑡+1 = 𝐸𝑡(𝑄/𝑌)𝑡+1 iken merkez 

bankası (örneğin TCMB) enflasyon hedefini (𝜋𝑇) daha düşük bir hedef olarak ilan etsin. 
 

[𝜋𝑒 = 𝐸𝑡(𝐼 − 𝑆/𝑌)𝑡+1 − �⃐� = 𝐸𝑡(𝑄/𝑌)𝑡+1 − �⃐�] > ((𝜋𝑇|𝑖 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑚))            (18) 
 

Merkez bankası enflasyon beklentilerini düşürmek için faizi arttırsın ve/veya para 
miktarını azaltsın. Bu politikanın ekonomideki kredi miktarını dolayısıyla yatırım-tasarruf 
farkını yani karlılığı azaltması veya kar beklentilerini azaltması gerekmez (Bernanke&Gertler, 
1995). Karlılığın azalmaması için iki koşul gerekmektedir. Birinci koşul olarak ekonominin 
büyüyor olması gerekir 𝑦𝑎𝑛𝑖 (�⃐� = 𝑦 − 𝑦 ∗> 0). (18) no’lu denklemde de görüldüğü üzere çıktı 
açığı pozitif olduğu sürece enflasyon beklentileri düşmektedir2. Beklenen enflasyonla 
hedeflenen enflasyon arasındaki fark küçülmektedir. Eğer faiz bir şekilde kredileri etkileyerek 
karları azaltsa bile, firmalar beklenen karlılık düzeye dönebilmek için (17) no’lu denklemdeki 
işgücünün payını merkez bankasının hedefleri ile uyumlu olacak şekilde azaltabilirler3. 
Keynes’in geliştirdiği terimlerle ifade edilirse (17) no’lu denklemin sağ tarafındaki ikinci terime 
kar enflasyonu ilk terime de gelir enflasyonu denilmesine izin verilirse enflasyonu/kar 
enflasyonunu düşürmek için bir gelir deflasyonuna başvurmak ancak işsizliği arttırmakla 
mümkündür. Bunun yanında anormal bir parasal sıkılaştırma ile 𝑦 − 𝑦 ∗< 0 gibi bir koşul 
ortaya çıkarsa firmalar (18) no’lu denkleme göre kar hedeflerine ulaşabilmek için fiyat 
beklentilerini arttırarak merkez bankasına cevap verebilirler. Eğer firmalar kendi beklentilerini 
gerçekleştirebiliyorsa, faiz silahı veya parasal sıkılaştırma koşullarının kar beklentilerini 
indirmesi pek mümkün gözükmemektedir4. Firmalar gelirden istedikleri payı gelir dağılımını 
değiştirebildikleri sürece alacakları için enflasyon beklentilerinde düşme (∆𝜋𝑒 < 0) mümkün 
olmayabilir. Eğer böyle bir düşme varsa muhakkak gelir deflasyonu yani ücretli kesimin aldığı 
payın bastırılması ile mümkündür. Buna göre Türkiye’de enflasyonda sağlanan görece 
istikrar faiz aracıyla değil de gelir dağılımının firmalar/girişimciler/sermaye lehine 
bozulmasına imkan veren emek piyasasındaki ekonomik ve siyasal gelişmeler ile mümkün 
olduğunu iddia etmek daha doğru bir hipotez olarak gözükmektedir. ABD’de de FED’in para 
politikası düşük faiz ve büyük bir likidite genişlemesine dayanmaktadır.  

 

[(𝜋𝑒 + �⃐� = 𝐸𝑡(𝐼 − 𝑆/𝑌)𝑡+1 = 𝐸𝑡(𝑄/𝑌)𝑡+1) < 0] < ((𝜋𝑇|𝑖 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑚)  
 

FED’in temel sıkıntısı hem fiyat 𝜋𝑒 < 0 hem de �⃐� < 0 gelir beklentilerinin kısacası 

𝐸𝑡(𝑄/𝑌)𝑡+1) < 0] kar beklentilerinin negatif olmasıdır. Negatif bir faiz oranı olmayacağından 
para miktarını arttırarak kar beklentileri arttırılmaya çalışılmaktadır. Ancak parasal 
genişlemeye rağmen kar/yatırım beklentilerinin artıp artmayacağı belirsizdir. FED kar 
beklentilerini yani sermaye piyasalarını kontrol edecek bir araca sahip değildir. Kısacası FED 
doğrudan sermaye piyasasındaki gelirlere müdahale edemez. “Yatırım çıktısı arz fiyatlarına 
kıyasla sermaye varlıklarının talep fiyatlarındaki bir artış, yalnızca karları değil karların 
ödenecek borçların ödeme yükümlülüklerine oranını, bankalar ve finansal piyasalardan 
sağlanacak finansman miktarını ve iş adamlarının yatırım yapma isteklerini artırır. Simetrik 
olarak sermaye varlıklarının fiyatlarını azaltan süreçler, bankaların işletmelere finansman 
sağlama isteklerini (ve firmaların yatırım yapma5) isteklerini de azaltacaktır” (Minksy, 2013, s.  
15). FED için sermaye piyasasında geleceğin belirsiz veya olumsuz olmasına göre 
girişimcilere/firmalara direkt etki edememektedir. Ancak FED en azından 2014 yılında FED’in 

para, kredi ve faiz politikasını büyüme ve istihdama (𝑦 ⃐   > 0) bağladığını ilan ederek, 
gelecekteki yatırım ve karlılığı belirlemese bile bugünü mümkün olduğu kadar ucuzlatarak 
sermaye piyasalarındaki kar beklentilerini göreceli olarak iyileştirmeye çalıştığı söylenebilir.  
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Tekrar Türkiye’ye bakılırsa, Türkiye ekonomisi için kar beklentilerinin yüksekliği ile ilgili 
bir gösterge de kısa vadeli borç servisinin milli gelire oranıdır. Bu oran 2014 yılı için milli 
gelirin yüzde 26’sıdır (IMF, 2014). Türkiye gibi yüksek kar beklentilerinin olduğu dışa açık bir 
ekonomide sıkı para politikasının kredi miktarını sınırlamasının veya faizleri arttırmasının 
fiyatlar üzerindeki sonucu belirsizdir. Türkiye’de büyüme açısından sıkıntılı bir süreç ortaya 
çıktığında (𝑦 − 𝑦 ∗< 0), gerek hizmet gerekse sanayi sektörlerinin üretimlerini desteklemek 
için giderek artan kredi ihtiyaçlarını karşılayacak bir fiyatlama ve ücretleme politikası izlemesi 
mümkündür. Firmaların kar beklentilerine uygun bir şekilde fiyatlama yaptıkları ve kredi 
talebinde bulundukları kabul edilirse, artan kredi çevrimi ve kar enflasyonuna rağmen 
Türkiye’de enflasyonun yüzde 10’larda devam etmesi için ücret gelirlerinin baskılanması, 
özellikle düşük büyüme oranının olduğu dönemlerde ücretlerin aşırı şekilde baskılamanın 
gerektiği söylenebilir. Gerek hizmet gerekse sanayi üretimini desteklemek için giderek artan 
kredi ihtiyacı, giderek baskılanan ücretli kesim ile uyumsuz olan enflasyon hedeflerinin 
Türkiye’de ulaşılabilmesi, ücretli kesimin tahammül sınırlarına bağlıdır.  

 
Sonuç 
 
Yeni Keynesyen Phillips Eğrisinde geleceğe dönük fiyat beklentileri mikro temellere 

dayanılarak açıklanmaya çalışılır. Makalede tekelci piyasalara dayanılarak geliştirilen Phillips 
Eğrisindeki talep beklentileri Keynes’in geliştirdiği bir makro modele bağlı olarak 
tanımlanmıştır. Ortaya çıkan Phillips Eğrisinde girişimcilerin/firmaların talep beklentilerinin 
yani fiyat ve gelir beklentilerinin kar beklentilerine bağlı olduğu gösterilmiştir. Yeni Keynesyen 
Phillips Eğrisi bir bölüşüm eğrisine dönüştürüldüğünde Kalecki’nin tanımladığı bölüşüm 
ilişkileri ortaya çıkmaktadır: Sermaye sahipleri harcadıklarını kazanır. Yani gelir dağılımını, 
fiyatları, büyümeyi firmaların/girişimcilerin kar beklentisi ve buna uygun yatırım harcamaları 
belirler. Kapitalizm ilginç özelliklerinden biri de kendi kendini doğrulayan bir sistem olmasıdır. 
Beklentiler kendilerini gerçekleştirmektedir. Belki bu düşünceyi en iyi ifade eden 
iktisatçılardan biri de Rotemberg’dir (1982). “Denge çıktı fiyat ve toplam yatırım düzeyinin 
stokastik ve ortak bir sonucudur”. Yeni Keynesyen Phillips Eğrisinde bu özellik dikkate 
alındığında para politikasının etkinliği tartışmalı hale gelmektedir. Keynes (1936)’e göre” 
sermayenin marjinal etkinliği en parlak kanı ile değil, kollektif duygulardan meydana gelen 
piyasa değerlendirmesiyle belirleniyorsa, benzer şekilde de faiz rayici de kamuoyunca 
şekillendirilir”. Merkez bankalarının faiz dışındaki araçlarla örneğin rezerv oranları ile para 
arzı veya kredileri kontrol etme güçleri sınırlıdır. Kar beklentileri yüksek girişimcileri/firmaları 
(kar beklentileri pozitif olan firmalar) arayıp bularak finanse eden bankacılık sistemi sürekli 
olarak nakit akım ve kar oranları artıyorsa, merkez bankalarının kısıtlayıcı politikalarına 
rağmen, daha fazla kredi yaratabilir. Özetle: Merkez bankalarının faiz veya para silahının 
faiz, kar, büyüme ve enflasyon üzerindeki belirsiz ve sınırlı etkisi bir kenara bırakılırsa, para 
ve faiz politika araçlarının firma/girişimcinin kar/yatırım beklentileri ile uyumlu olmadığı 
sürece, sıkı para politikasının bölüşüm sürecini işçiler aleyhine bozduğu rahatlıkla 
söylenebilir.  
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Dipnotlar: 
                                                            
1  Vurgu makale yazarına aittir. 
2
  Daha detaylı bir analiz ve tartışma için gerek çıktı gerekse fiyat beklentileri yani karlar şok 

cinsinden tanımlanarak para politikasının etkinliği sorgulanabilir. Eğer Blanchard-Kahn koşulları 
geçerli ise faizdeki artış enflasyon beklentilerini ve çıktı açığını düşürebilir. Ama tersi de mümkün 
olabilir. 

3
  Malikane (2014) çalışmasında çıktı açığı ve emeğin gelirden aldığı payı anlamlı bulmuştur. Türkiye 

için emeğin gelirden aldığı pay arttıkça, YKPE yaklaşımına aykırı bir şekilde, enflasyonla ters yönlü 
bir ilişki bulunmuştur. Bu tahmin oldukça tartışmalıdır. Çünkü yazar elde edebildiği veriler ile testler 
yapmıştır. Tabi burada sorunlu olan nokta, Türkiye ekonomisi gibi veri sıkıntılı bir yerde, 1995:2012 
dönemi için ücret gelirleri ile ilgili verinin nereden bulunduğudur. İmalat sanayi ve kamu maaş 
ödemeleri hariç ücret gelirleri ile ilgili detaylı veri 1995-2015 dönemi için Türkiye’de yoktur. İmalat 
sanayindeki istihdam ve ücret verileri tüm ücret ve istihdam verilerini temsil etmez. Türkiye’deki 
bütün ücretlerle ilgili en kapsamlı veri Kazanç Yapısı Anketi’dir. Bu anket 2006 yılından itibaren dört 
yılda bir uygulanmakta ve yayımlanmaktadır. Dolayısıyla Malikane’nin kullandığı seri Türkiye’deki 
ücretlerin gelirden aldığı payı yansıtmaz. Sonuçları bu açıdan tartışmalıdır. Ama Gali ve Getler 
(1999)’de de gösterildiği üzere MC’ işçilerin gelirden aldığı pay olarak tanımlanmış, yapılan 
ekonometrik tahmin sonucu işçilerin gelirden aldıkları paydaki birimlik artışın enflasyonu yüzde 1,2 
yükselttiği sonucuna ulaşılmıştır. İşçilerin gelirden aldıkları payın azaldığı durumlarda da MC’ nin 
enflasyon üzerine olan etkisi negatif olacaktır. Gali’nin 2010’daki çalışmasında da gösterdiği gibi 
işsizlik doğal işsizlik oranın altına indiği zamanlarda ücret ve enflasyonda ortak bir hareket 
beklenebilir. Türkiye gibi işsizliğin yükseldiği taşeronluğun arttığı bir ekonomide para politikası 
şoklarının maliyetlerini ücretli kesimin çekmesi mümkündür ve işçilerin gelirden aldığı payı 
rahatlıkla azaltılabilir. 

4
  Merkez bankası amaçladığı hedefler doğrultusunda faiz ve rezerv oranlarını değiştirebilir. 

Bankalarda kar arayan birer girişim olarak karlı firmaları ararlar ve finanse ederler. Kar elde 
edebilen bankaların öz sermayeleri merkez bankalarının koyduğu rezerv oranlarından daha hızlı bir 
şekilde artabileceğinden daha fazla kredi verebilirler. Krediler genişledikçe bankalara olan nakit 
akımları artacağı için kendi içinde kaldıracı arttıran bir döngü finansal sistem tarafından rahatlıkla 
yaratabilir. Merkez bankalarının şu veya bu hesaplara getireceği rezerv oranları (karlı işletmelerden 
gelen) nakit akımlarını etkilemeyeceği için merkez bankalarının ekonomideki para ve kredi miktarını 
kontrol etmeleri sanıldığından daha güçtür.  

5
  Vurgu makalenin yazarına aittir. 
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Anonim Şirketlerde  

Kanunî ve İhtiyarî Yedek Akçe Ayrımı 
 

 
 

Soner Altaş* 

 
Öz 
 
Türk Ticaret Kanunu, gerekli koşulların oluşması durumunda anonim şirketlerce kanuni yedek 

akçe ayrılmasını zorunlu tutmuş, bu zorunluluk haricinde anonim şirketlerin isteğe bağlı olarak yedek 
akçe ayırmalarına da imkan tanımıştır. Şirketler tarafından genelde yeterince önemsenme de, yedek 
akçeler, anonim şirketlerin özvarlıklarının güçlendirilmesi ve sermayenin muhafazası açısından büyük 
önemi haizdirler. Bu çalışmada, anonim şirketler tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre 
ayrılması zorunlu olanlar ile isteğe bağlı olarak ayrılmasına izin verilen yedek akçeler ele alınmaktadır. 
 
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz. 
 
Anahtar Kelimeler: Kanuni Yedek Akçe, Emisyon Primi, Iskat Kazancı, İsteğe Bağlı Yedek Akçe, 
Olağanüstü Yedek Akçe, Gizli Yedek Akçe, Kâr Payı. 
JEL Sınıflaması: G32, K22, M41. 

 
Statutory and Discretionary Reserves In Joint Stock Companies 
 

Abstract  
 
Turkish Commercial Code on the one side compels joint stock companies to apportion statutory 

reserves in the case of necessary conditions, on the other hand, allows companies apportion 
discretionary reserves. Even though reserves are undervalued by the joint stock companies, they 
mean great importance in terms of strengthening and preserving the equity capital of the companies. 
In this study, the mandatory and discretionary reserves which are apportioned by the joint stock 
companies under the terms of the Turkish Commercial Code are studied. 

 
Keywords: Statutory Reserves, Share Premium, Discarding Gain, Discretionary Reserves, 
Extraordinary Reserves, Hidden Reserves, Dividends. 
JEL Classification: G32, K22, M41. 

 

1. Giriş  
 

Yedek akçe tabiri, öğretide muhtelif şekillerde tanımlanmıştır. Bununla birlikte genel 
kabul göreni, “esas sermayeyi aşan net malvarlığı” şeklindeki kısa tanım olmuştur (Tekinalp, 
2005, s.788; Eriş, 1995, s.764). Esas sermaye gibi, yedek akçeler de şirket özvarlığının bir 
parçasını oluştururlar (Arslanlı, 1961, s.788). Başkaca amaçlar için ayrılabilmeleri de 
sözkonusu olmakla birlikte, yedek akçeler, genelde, şirketlerin sürdürülebilir büyümelerinin 
sağlanması, beklenmeyen zararlarının kapatılması, işsizliğin önüne geçilmesi ve düzenli kâr 
payı dağıtımı amacıyla ayrılmaktadır (Altaş, 2010, s.2-3). ARSLANLI, yedek akçeleri bu 
yönüyle “sigorta müessesesine” benzetmekte ve sigorta tazminatı gibi tehlike anında şirketin 
zararını karşılamaya hizmet ettiğini ileri sürmektedir (Arslanlı, 1961, s.69). Nitekim, yedek 
akçeler, kaynağını oluşturan İsviçre Borçlar Kanunu’nda, ekonomik buhrana (kriz) karşı bir 
önlem olarak ele alınmış ve uzun süren tartışmalara konu olmuştur (Çevik, 1993, s.514-515).  

 
Yedek akçeler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu1 (TTK)’nun ikinci kitabının (ticaret 

şirketleri) anonim şirketlere ilişkin dördüncü kısmı içerisinde düzenlenmiştir. İşte bu 
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çalışmada, anonim şirketler tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması 
zorunlu olanlar ile isteğe bağlı olarak ayrılmasına izin verilen yedek akçeler üzerinde 
durulacaktır. 

 
2. Yedek Akçelerin Sınıflandırılması ve Kaynakları 
2.a. Yedek Akçelerin Sınıflandırılması  
 
Yedek akçeler doktrinde farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. Ancak, bu 

sınıflandırmalardan en çok tercih edileni; tahsislerini öngören/kararlaştıran kaynak açısından 
kanunî, ihtiyarî ve olağanüstü2; ayrılış amaçları açısından da serbest ve bağlı yedek akçe 
olarak ayırımlarıdır (Eriş, 1995, s.764; Tekinalp, 2005, s.788).  

 
2.b. Yedek Akçe Ayrımında Kullanılabilecek Kaynaklar  
 
Yedek akçenin en önemli kaynaklarından biri kârdır. Ne var ki yedek akçe, emisyon 

primi (agio) kazançlarından ve hisse senedi iptal kârlarından da (ıskat kazancı) doğabilir 
(Arslanlı, 1961, s.82-83; Tekinalp, 2005, s.788; Atlaş, 2010, s.8).  

 
3. Kanunî Yedek Akçe Ayrımı 
 
Kanuni yedek akçeler, TTK’nın 519. ve 520. maddelerinde, genel kanunî yedek akçe ile 

şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayırdığı yedek akçe olmak üzere iki ayrı başlık 
altında düzenlenmiştir3. Genel kanuni yedek akçe ise birinci ve ikinci olmak üzere ikili bir 
ayrıma tabi tutulmuştur. Kanuni yedek akçelerin ayrılmaları gibi çözülüp harcanmaları da 
Kanunla sıkı kurallara bağlanmıştır. Şirket esas sözleşmesine hüküm konularak veya esas 
sözleşmede değişikliğine gidilerek ya da genel kurulda karar alınarak bu nevi yedek akçelerin 
kaldırılmaları yahut sınırlandırılmaları mümkün değildir (Doğanay, 1981, 1049-1050). Yedek 
akçelerin olağan kaynakları yıllık kârdır, emisyon primi (agio) kazancı ile ıskat kazancı ise 
olağandışı kaynaklarını oluşturur (Tekinalp, 2005, s.794).  

 
Genel kanunî yedek akçeler, uygulamada Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve İkinci 

Tertip Yasal Yedek Akçe olarak bilinmektedir. Oysa, biraz önce de belirtildiği üzere, hisse 
senedi ihraç primi kazançları ve iptal kârları da kanuni yedek akçenin unsurlarıdır (Altaş, 
2010, s.10). Bu nedenle, Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kanuni yedek akçe ayrılması, 
birinci ayrım ve ikinci ayrım olarak ele alınacak, hisse senedi ihraç prim kazançları ve iptal 
kârları ikinci ayrım içerisinde değerlendirilecektir. 

 
3.a.   Genel Kanuni Yedek Akçe Ayrımı 
3.a.1. Birinci Ayrım (I. Tertip Yasal Yedek Akçe)  
 
TTK’nın 519. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir ve anılan fıkra ETK’nın 466. 

maddesinden alınmıştır. ETK’nın 466. maddesinin birinci fıkrasında “Her yıl safi karın yirmide 
birinin ödenmiş esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek akçe olarak 
ayrılması mecburidir.” hükmü yer almakta iken, TTK’nın “Genel kanuni yedek akçe ” kenar 
başlıklı 519. maddesinin birinci fıkrasında “Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin 
yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanunî yedek akçeye ayrılır.” denilmiştir. 

 
Görüldüğü üzere, ETK’nın 466. maddesindeki “umumi yedek akçe” ifadesi, TTK’da 

“genel kanuni yedek akçe” söz dizimi ile değiştirilmiş, yine ETK m.466’daki “safî kâr” ifadesi 
TTK’da “yıllık kâr” olarak yer almış, safî kârın “yirmide biri” ve esas sermayenin “beşte biri” 
tabirleri yerine yüzdesel rakamlar –yüzde 5 ve yüzde 20- kullanılmıştır (Altaş, 2014, s.109). 
Dolayısıyla, anonim şirketlerin, yıllık kârlarının yüzde 5’ini ödenmiş esas sermayelerinin 
yüzde 20’sini buluncaya kadar ayırmaları -uygulamada I. Tertip Yasak Yedek Akçe veya 
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Kanuni İhtiyat Akçesi olarak da bilinmektedir- zorunludur. Aksine davranış, yani yıllık kâra 
rağmen birinci ayrımın yapılmaması veya eksik yapılması Kanuna aykırılık oluşturur.  

 
Birinci ayrımının temel şartı, şirketin yıllık kârının bulunmasıdır. Diğer bir anlatımla, 

yıllık kâr oluşmadığı zaman I. Tertip kanunî yedek akçe ayırma mükellefiyeti de 
doğmayacaktır. Diğer taraftan, kârın dağıtılıp dağıtılmaması veya dağıtıma tabi tutulan oranı 
birinci ayrımı etkilemez. Kâr dağıtımı yapılmasa dahi, yıllık kâr elde edilmişse, birinci ayrım 
yapılır (Tekinalp, 2005, s.795). Birinci ayrımın bir diğer özelliği de, TTK’nın bu ayrım için bir 
tavan belirlemiş olmasıdır. Buna göre, I. tertip yasal yedek akçenin ödenmiş sermayenin 
yüzde 20’sini buluncaya kadar ayrılması zorunludur. Bu tavan aşılınca zorunluluk da ortadan 
kalkar (Altaş, 2010, s.12). Örneğin; şirketin, esas sermayesi 100.000.-TL olup, bunun 
75.000.-TL’si ödenmiş ise, I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayırma zorunluluğu, anılan yedek 
akçelerin toplamı 15.000.- TL oluncaya kadar devam eder, bu miktarı geçtikten sonra ise 
ortadan kalkar. Ancak, esas sözleşmede hüküm varsa, yasal tavanı aştıktan sonra dahi 
birinci ayrıma devam edilir (Eriş, 1995, s.764).  

 
Bununla birlikte, I. tertip yasal yedek akçenin çözülüp harcanmış olması nedeniyle 

kanuni tavanın altına düşülmesi yahut ödenmiş sermaye miktarının artması halinde, kanuni 
tavanı buluncaya kadar I. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına devam edilir (Altaş, 2010, 
s.13). Yukarıdaki örneğimize dönecek olursak, anılan şirketin ödenmiş sermayesinin 75.000.-
TL’den 100.000.-TL’ye çıkması, yani taahhüt edilen sermayenin tamamının ödenmiş olması 
halinde, toplamı 20.000.- TL’yi buluncaya kadar I. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına devam 
olunur.  

 
Birinci ayrım zorunluluğunun tek istisnası, özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerdir 

(TTK, m.519/f.5). Bu şirketler, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde yedek akçe ayrımına 
giderler. Özel Kanunlara tabi anonim şirketlerin başında 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu4’na 
tabi olan sigorta şirketleri ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na5 tabi olan bankalar 
gelmektedir (Altaş, 2010, s.13). Bunlar haricinde, özel kanunlara örnek olarak 17/10/1999 
tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası 
Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunu6; 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanunu7 gösterilebilir. 

 
3.a.2. İkinci Ayrım (II. Tertip Yasal Yedek Akçe, Agio ve Iskat Kazancı)  
 
Birinci ayrımın yıllık kâra dayalı olduğunu ve kanunî tavanı aştıktan sonra ayırma 

zorunluluğunun ortadan kalktığını belirtmiştik. Ancak, TTK, kanuni tavanı aştıktan sonra dahi 
birinci ayrıma bazı ilavelerin yapılmasını şart koşmuştur. Buna göre, birinci ayrım ile kanuni 
sınıra ulaşıldıktan sonra;   

 
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa8 
karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı9; 
 

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, 
bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra 
kalan kısmı10; 
 

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak 
kişilere11 dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu 
 
genel kanunî yedek akçeye, yani birinci ayrıma eklenir (TTK, m.519/f.2). 
 
Bunlardan ilk ikisi -emisyon primi (agio) ve ıskat kazancı- kanuni yedek akçelerin 

olağandışı kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu iki kalem için yıllık kârdan bir ayrım yapılması 
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sözkonusu değildir. Bunlar şirketin faaliyeti sonucunda kendiliğinden ortaya çıkarlar ve 
oluştuklarında da doğrudan genel kanuni yedek akçelere dahil edilirler (Altaş, 2010, s.15). 

 
TTK’nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendinde belirtilen ayrım ise, 

uygulamada II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak bilinmekte olup, tıpkı I. tertip yasal yedek 
akçe gibi şirket kârından ayrılmaktadır. Ancak, TTK, yıllık kârdan yapılan birinci ayrım için bir 
tavan belirlediği halde ikinci ayrım için bir sınırlama getirmemiştir. Bu nedenle, ikinci tertip 
yasal yedek akçenin, şartları oluştukça ayrılması zorunludur. Yüzde Holding şirketler için 
ikinci tertip yasal yedek akçe ayırma zorunluluğu ise bulunmamaktadır (TTK, m.519/f.4). 
Ancak, emisyon primi ve ıskat kazancının genel kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunluluğu 
holding şirketler için de geçerlidir (Altaş, 2014, s.110).  

 
İkinci tertip yasal yedek akçe ayrımının şartı; I. tertip yasal yedek akçe ayrımının 

yapılmış olması ve kalan yıllık kârdan yüzde 5’i aşan oranda pay sahipleri ile kârdan pay 
alacak diğer kişilere kâr payı ödenmesidir. Zira, TTK’nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının 
üçüncü bendinde “Pay sahiplerine yüzde 5 oranında kâr payı ödendikten12 sonra” ifadesine 
yer verilerek, yıllık kârdan (birinci ayrım düşüldükten sonra kalan) yüzde 5’i aşan oranda kâr 
dağıtımına gidilmesi halinde, bunun yüzde 5’inin pay sahiplerine I. temettü olarak ödeneceği 
ve bu temettünün ikinci tertip yasal akçe hesabında dikkate alınmayacağı öngörülmüştür. Bir 
başka deyişle, II. Tertip yasal yedek akçe, birinci tertip yasal yedekler ile pay sahiplerine 
ödenen yüzde 5’lik kâr payının düşülmesi sonucunda kalan kârın dağıtılması kararlaştırılan 
kısmının yüzde 10’u olarak ayrılacaktır. Birinci temettü ile yetinilip kâr dağıtımına gidilmemesi 
halinde ise, ikinci tertip yasal yedek akçe ayrımı yapılmayacaktır (Altaş, 2010, s.17). 

 
3.b. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Yedek Akçe Ayırması 
 
ETK’da bulunmayıp kanuni yedek akçe ayrımının istisnai mahiyetteki bir şeklini oluşturan 

düzenlemeye TTK’nın 520. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, anonim şirket, iktisap ettiği 
kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırmak zorundadır. Bu 
yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini 
karşılayan tutarda çözülebilirler (TTK, m.520/f.1). Dolayısıyla, bu şekilde ayrılan yedek akçeler, 
paylar devredilene veya yok edilene kadar çözülüp kullanılamazlar.  

 
Şirketin iktisap ettiği kendi payları için yedek akçe iktisap tarihinde kurulur. Ayrılacak 

yedek akçede iktisap değeri esas alınır. 
 
3.c. Genel Kanuni Yedek Akçe ile Kanunî Yedek Akçe Kavramları Arasındaki Fark 
 
TTK’nın yedek akçelere ilişkin kısmında “genel kanuni yedek akçe” ile “kanuni yedek 

akçe” olmak üzere iki ayrı kavram yer almaktadır. 519. ve 520. maddeler için ortak olarak 
“kanuni yedek akçe”, 519. maddenin kenar başlığı içinse “genel kanuni yedek akçe” 
kavramları kullanılmıştır. 

 
TTK’nın 519. maddesinin birinci fıkrasına göre, yıllık kârın yüzde beşinin ödenmiş 

sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar ayrılması ile genel kanuni yedek akçe 
oluşmaktadır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise emisyon primi kazancı, hisse senedi iptal 
kârları ve ikinci tertip yasal yedek akçenin genel kanuni yedek akçeye ilave edilmesi şart 
koşulmaktadır. Dolayısıyla, “genel kanuni yedek akçe” tabirinden, TTK’nun 519. maddesinin 
birinci ve ikinci fıkralarında kastedilen yedek akçeyi anlamak gerekir.  

 
Genel kanuni yedek akçeye, 520. maddenin birinci fıkrası uyarınca şirketin iktisap ettiği 

kendi payları için ayırdığı yedek akçe de eklenince kanunî yedek akçeye ulaşılır. Hatta, 
“kanuni yedek akçe” kısmı içerisinde düzenlendiğinden, TTK’nın 520. maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca “yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer 
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fonlar”ın da kanuni yedek akçe olarak değerlendirilmeleri gerektiği kanısındayız13. Görüldüğü 
üzere, kanuni yedek akçe genel kanuni yedek akçeye göre daha geniş bir anlam ifade 
etmektedir. Bir başka deyişle, genel kanuni yedek akçe kanunî yedek akçenin sadece bir 
kısmıdır (Altaş, 2010, s.19).  

 
4. İsteğe Bağlı (İhtiyarî) Yedek Akçe Ayrımı 
 
İhtiyari yedek akçe ayrılmasının altında yatan en önemli sebep, şirketin oto-finansman 

ihtiyacının karşılanmasıdır. Ayrılmaları tamamen isteğe bağlıdır, yani anonim şirketler bu 
yedek akçeleri ayırıp ayırmama konusunda serbest bırakılmışlardır14. Hatta, önce esas 
sözleşme ile ihtiyari yedek akçe ayrımını öngörüp, sonradan esas sözleşme değişikliğine 
giderek ihtiyari yedek akçe ayrımının ortadan kaldırılması da mümkündür (Tekinalp, 2005, 
s.792; Altaş, 2010, s.21).  

 
İhtiyari yedek akçeler, genel olarak TTK’nın 521. maddesinde düzenlenmiş, işçiler 

yararına yardım akçesine ilişkin 522. ve genel kurul kararıyla yedek akçe ayrılmasını 
düzenleyen 523. maddeler de aynı kenar başlığı altında ele alınmıştır. Bu çerçevede, ihtiyari 
yedek akçeleri, esas sözleşmeye göre ayrılanlar (genel ihtiyari yedek akçeler) ve genel kurul 
kararıyla ayrılanlar (olağanüstü yedek akçeler) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. 
Şirket çalışanları ve işçiler yararına yardım akçesi ise hem esas sözleşme ile hem de genel 
kurul kararı ile ayrılabilmekte, bu yönüyle de karma bir nitelik arz etmekte olup, önemine 
binaen ayrı bir başlık halinde ele alınması uygun görülmüştür.  

 
4.a. Genel (Esas Sözleşmeye Göre Ayrılan) İhtiyari Yedek Akçeler   
 
TTK’nın isteğe bağlı yedek akçelere ilişkin düzenlemeleri ETK’nın 467. maddesinden 

alınmıştır. ETK’nın “İhtiyari Yedek Akçe” kenar başlıklı 467. maddesinde; 
 
“Yedek akçeye safi karın yirmide birinden fazla bir meblağın ayrılacağı ve yedek 

akçenin ödenmiş olan esas sermayenin beşte birini aşabileceği hakkında esas mukaveleye 
hüküm konabilir. 

 
Esas mukavele ile başkaca akçe ayrılması derpiş ve bunların tahsis ve sarf suretleri 

tespit olunabilir.” 
 
hükmü yer almakta idi.  
 
TTK’nın 521. maddesinde ise “Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir 

tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği 
hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması 
da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir.” 
denilmiştir. 

 
Görüldüğü üzere, ETK’da “ihtiyarî yedek akçe” olan kenar başlık TTK’da “şirketin isteği ile 

ayrılan yedek akçe” olarak değiştirilmiş, yine ETK’daki “safî kâr”, “yirmide biri”, “ödenmiş esas 
sermaye”, “beşte biri”, “esas mukavele”, “derpiş”, “tahsis ve sarf suretleri” ibareleri yerine sırasıyla 
“yıllık kâr”, “yüzde beş”, “ödenmiş sermaye”, “yüzde yirmi”, “esas sözleşme”, “öngörü”, 
“özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları” ifadeleri kullanılmıştır.  

 
Bu manada, ETK’nın 467. maddesinin içeriğine temel olan düşünce ve hükümler 

TTK’da aynen muhafaza edilmiştir. Sadece, anılan hüküm ETK’da iki fıkra iken TTK’da tek 
fıkraya düşürülmüştür. Dolayısıyla TTK’nın 521. maddesinden, esas sözleşme hükmü ile iki 
şekilde ihtiyari yedek akçe ayrılabileceği anlaşılmaktadır. Birincisi, gerek kuruluş esas 
sözleşmesine hüküm konularak gerek kuruluştan sonra esas sözleşme değişikliğine 
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gidilerek, yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılmasının ve yedek akçenin ödenmiş 
sermayenin yüzde yirmisini aşabileceğinin öngörülmesidir. İkincisi ise, esas sözleşmeye 
hüküm koymak suretiyle kanuni yedek akçeler dışında bağımsız bir kalem olarak yedek akçe 
ayrılmasının öngörülmesi ve bunların özgülenme amacıyla harcanma yollarının ve şartlarının 
belirtilmesidir (Altaş, 2010, s.22).  

 
Örneğin; şirket esas sözleşmesinin “Kâr Dağıtımı ve Yedek Akçeler”e ilişkin maddesi 

aşağıdaki gibi olabilir; 
 
“Şirketin genel giderleri ile amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması 

zorunlu olan meblağ ile vergiler ve sair yasal mali mükellefiyetler hesap yılı sonunda tespit 
edilen gelirlerden düşüldükten sonra kalan tutar şirketin yıllık kârıdır.   

 
a) Yıllık kârdan, ödenmiş sermayenin yüzde 25’ini buluncaya kadar yüzde 15 oranında 

Birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. 
b) Bakiyeden pay sahipleri için yüzde 5 kâr payı ayrılır ve ödenir.  
c) Yıllık kârdan, birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılıp ile pay sahiplerine yüzde 5 

oranında kâr payı ödendikten sonra kalan tutarın yüzde 5’i olağanüstü yenileme ve 
yatırım harcamalarında kullanılmak üzere yedek akçe olarak ayrılır.  

d) Genel kurul, bundan sonra kalan kısmı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak 
dağıtmaya veya yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.” 

 
Birinci şekilde, şirket esas sözleşmesi ile ayrılan bir kanuni yedek akçe var demektir 

(Tekinalp, 2005, s.1053). Bu yöntemle ayrılan yedek akçeler, kanuni yedek akçelere dahil 
edilirler ve çözülüp harcanmaları konusunda kanuni yedek akçeler için geçerli olan kurallar 
uygulanır (Moroğlu, 2003, s.215-216; Altaş, 2010, s.23). ETK uygulamasına ilişkin öğretide, 
aksine bir görüş, yani fıkra (ETK, m.467/f.1) hükmünü lafzen yorumlayıp, kanuni yedek 
akçenin artırılması suretiyle “ihtiyari yedek akçe” tesis edilmiş olduğunu ileri sürmek mümkün 
görülmemekte idi (Tekinalp, 2005, s.1053-1054). Bu görüşün TTK’nın 521. maddesi için de 
geçerliliğini koruduğu kanısındayız.  

 
İkinci şekilde ise, kanuni yedek akçe ayrımından bağımsız olarak, yedek akçelerin belli 

bir amaç için (örneğin; kâr payı dağıtımı, esas sermaye artırımı, olağanüstü yenileme 
giderleri, itfalar, vs.) ayrılmalarına dair esas sözleşmeye hüküm konulmaktadır. Zaman 
içerisinde, esas sözleşme değişikliğine gidilerek bunların tahsis amaçları ve harcama 
yöntemleri değiştirilebileceği gibi, önceden belirli bir amaca bağlanmamış iken bir veya 
birden ziyade amaca özgülenmeleri de mümkündür (Altaş, 2010, s.23). TTK’nın 521. 
maddesine göre bu şekilde ayrılacak yedek akçelerin özgülenme amaçları ve harcama 
yollarını belirlemek tamamen anonim şirketlerin yetkili organlarının tasarrufuna bırakılmış bir 
husustur. 

 
4.b. Genel Kurul Kararıyla Ayrılan İhtiyari (Olağanüstü) Yedek Akçeler  
 
ETK’nın olağanüstü yedek akçe ayrımına dayanak teşkil eden 469. maddesinin ikinci 

fıkrasında; “Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kar paylarının 
dağıtılmasını temin bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde umumi heyet kâr payının 
tespiti sırasında kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden başka yedek akçeler 
ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin artırılmasına 
karar verebilir.” denilmişti. 

 
Anılan hükme göre, genel kurul kararıyla üç şekilde olağanüstü yedek akçe ayrılması 

mümkündü. Bunlardan birincisi, kanuni yedek akçenin oranını veya sınırını artırmak suretiyle 
olağanüstü yedek akçe ayrılması; ikincisi, esas sözleşmede öngörülen yedek akçelerin 
miktarını artırmak suretiyle olağanüstü yedek akçe ayrılması; üçüncüsü ise kanuni yedek 
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akçe ile esas sözleşmede öngörülen yedek akçelerden ayrı bir kalem olarak olağanüstü 
yedek akçe ayrılmasıydı (Moroğlu, 2003, s.217; Altaş, 2010, s.24). 

 
Bunlardan, birinci yöntemle ayrılan olağanüstü yedekler, kanuni yedek akçelere dahil 

ediliyor ve onların tabi olduğu kurallar çerçevesinde çözülüp harcanıyorlardı. İkinci yöntemle 
ayrılan olağanüstü yedek akçeler, bir önceki bölümde belirttiğimiz esaslar dahilinde ayrılıp 
harcanıyorlardı. Yani, esas sözleşmedeki ihtiyari yedek akçe hükmü, kanuni yedek akçelerin 
oran ve sınırını artırmaya yönelikse kanuni yedek akçelerin tabi oldukları şartlar, kanuni 
yedekler dışında bir ihtiyari yedek akçe ayrımına dayanıyorsa o yedek akçenin tabi olduğu 
esaslar çerçevesinde çözülüp harcanıyorlardı (Moroğlu, 2003, s.217). Üçüncü yöntemle, yani 
ayrı bir kalem olarak ayrılan olağanüstü yedek akçelerin sarf yerleri, aynı genel kurul kararı 
ile belirlenebileceği gibi, belirli bir amaca özgülenmeden ayrılmaları da mümkündü. Ancak, 
olağanüstü yedek akçe ayırırken göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus, 
şirket yararının gözetilmiş olmasıydı (Altaş, 2010, s.24-25). Zira, ETK m.469/f.2 hükmü bu 
manada olağanüstü yedek akçe ayrımının amacını sınırlandırmaktaydı. Anılan fıkrada; 
“şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kâr paylarının dağıtılmasını temin 
bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde” olağanüstü yedek akçe ayrılmasına izin 
verilmişti.  

 
Dolayısıyla, olağanüstü yedek akçe ayırırken, genel kurulun “şirketin devamlı gelişimi 

ve mümkün olduğu kadarıyla düzenli kâr payı dağıtımı” hususunu göz önünde bulundurması 
ve ayrımın bu amacı gerçekleştirmeye “uygun ve faydalı” olması gerekiyordu. Aksine bir 
hareket, yani sayılanlar dışında bir amaç için olağanüstü yedek akçe ayrılması ya da ihtiyaç 
duyulanın çok üzerinde bir ayrıma gidilmesi, olağanüstü yedek akçe ayrımına ilişkin genel 
kurul kararının iptal edilebilirliğini hatta yokluğunu gündeme getirmekteydi15 (Altaş, 2010, 
s.25). 

 
TTK’da ise olağanüstü yedek akçelere 523. maddenin ikinci fıkrasında yer verilmiştir. 

Anılan fıkrada; 
 

“Genel kurul , 
 

a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse, 
 

b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve 
olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa,  
 
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına da karar 

verebilir.” 
 

denilmiştir. 
 
TTK’nın anılan fıkrasında, ETK’nın 469. maddesinin ikinci fıkrasındaki “Şirketin devamlı 

inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı kâr paylarının dağıtılmasını temin bakımından” 
ibaresi aynen korunmuş, ancak bunu belirlerken bütün pay sahiplerinin menfaatinin dikkate 
alınması ve yedek akçe ayrımının bu amacı gerçekleştirmek için “haklı” olması 
öngörülmüştür. Bunun yanında, ETK düzenlemesinden ayrı olarak “aktiflerin yeniden 
sağlanabilmesi için gerekli olması” halinde de olağanüstü yedek akçe ayrılmasına imkan 
sağlanmıştır. 

 
Diğer taraftan, her ne kadar TTK’nın 523. maddesinin gerekçesinde “madde, 6762 sayılı 

Kanunun 469. maddesinden alınmıştır.” denilse de, eski Ticaret Kanunu’ndaki “yedek akçelerin 
kanun ve esas mukavele ile muayyen haddinin artırılmasına” ifadesine TTK’da yer 
verilmemektedir. Bu itibarla, ETK’nın aksine, TTK’da genel kurulun genel kanuni yedek 
akçelerin ve esas sözleşme ile ayrılan isteğe bağlı yedek akçe lerin oranlarını/tutarlarını 
artırmak suretiyle olağanüstü yedek akçe ayırması öngörülmemiştir. 
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4.c. İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrımı  
 
Şirket çalışanları ve işçiler yararına yedek akçe ayrılması hususu, TTK’nın 522. 

maddesi ile 523. maddesinin üçüncü fıkrasında ele alınmıştır. 522. maddeye göre yapılacak 
tahsis esas sözleşme hükmüne dayandığından “ihtiyari yedek akçe”, m. 523/f.3 hükmü 
gereği ayrılan yedek akçeler ise genel kurul kararına dayandığından “olağanüstü yedek 
akçe” vasfındadır. 

 
4.c.1. Esas sözleşmeye Hüküm Koymak Suretiyle İşçiler Yararına Yedek Akçe 
Ayrılması  
 
ETK’nın “Müstahdem ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi” kenar başlıklı 468. maddesinde; 
 
“Esas mukavelede şirketin müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım 

teşkilatı kurulması ve idamesi maksadıyla akçe ayrılması derpiş olunabilir. Yardım maksadına 
tahsis olunan para ve diğer mallar, şirket mallarından ayrılarak bunlarla Medeni Kanun hükümleri 
dairesinde bir tesis meydana getirilir. 

 
Tesis senedinde, tesis mallarının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı tasrih 

olunabilir. Şirketten alınandan başka müstahdem veya işçilerden de aidat alınmışsa, hizmet 
münasebetinin sonunda tesis şartlarına göre bu akçeden faydalanmadıkları takdirde 
müstahdem ve işçilere hiç değilse ödedikleri meblağlar ödeme tarihlerinden itibaren yüzde5 
faiziyle birlikte geri verilir.” 

 

hükmü yer almakta idi. 
 
TTK’nın “Çalışanlar ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi” kenar başlıklı 522. maddesinde 

ise; 
 
“Esas sözleşme (XE “Esas Sözleşme”)’de şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için 

yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan 
kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. Yardım amacına özgülenen yedek 
akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması 
zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da 
öngörülebilir. 

 
Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka yöneticilerden, çalışanlardan ve 

işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre yapılan ayrımdan 
yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden 
itibaren kanunî faiziyle birlikte geri verilir.” denilmiştir. Dikkat edileceği üzere, TTK’nın anılan 
maddesi, öz itibariyle, ETK’nın 468. maddesinden alınmıştır. Şirket esas sözleşmesi ile 
çalışanlar ve işçiler yararına yedek akçe (XE “İşçiler Yararına Yedek Akçe) ayrılmasını içeren 
522. maddede, ETK’nın 468. maddesindeki “müstahdemler” ibaresi yerine “şirket çalışanları 
ve yöneticileri” söz dizimi getirilmiş, yardım amacına özgülenen yedek akçeler ve malların 
şirket malvarlığından ayrılarak bir “vakıf veya kooperatif kurmak” suretiyle değerlendirilmesi 
öngörülmüş, şirketten ayrılanlar dışında aidat alınması halinde de yararlanamayanlara en 
azından kanuni faiz ile geri verilmesi şart koşulmuştur16.  

 
TTK düzenlemesinde göze çarpan en önemli yenilik ise, çalışanlar, işçiler ve 

yöneticilere yardım amaçlı ayrılacak yedek akçelerin bu amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine 
verilebilmesine olanak sağlanmasıdır. Yani, anonim şirketler, şirket çalışanları, işçileri ve 
yöneticileri için ayıracakları yedek akçeleri, değerlendirilmek üzere bu amacı taşıyan mevcut 
kamu tüzel kişilerinden birisine yatırabilecekleri gibi, ileride bu amaçla kurulacak kamu tüzel 
kişiliğine de devredebileceklerdir.  
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Dolayısıyla, anonim şirketler, kuruluş esas sözleşmelerine hüküm koymak ya da 
sonradan esas sözleşme değişikliğine gitmek suretiyle, şirketin yöneticileri, çalışanları ve 
işçileri yararına vakıf veya kooperatif kurabilecek ve bunların devamı amacıyla yıllık kârdan 
yedek akçe ayırabileceklerdir (Eriş, 1995, s.776; Altaş, 2010, s.27). 

 
Şirketin yıllık kârından yöneticiler, çalışanlar ve işçiler için ayrılacak olan bu yedek 

akçeler, ayrılmalarını müteakip bağımsız bir nitelik kazanırlar ve mevcut olan veya ileride 
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak olan bir vakfa17 ya da 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanunu uyarınca kurulacak kooperatife mal edilirler. Ya da, yukarıda izah 
ettiğimiz üzere, yöneticileri, çalışanları ve işçileri için ayrılacak yedek akçeler, bu amaçla 
kurulacak kamu tüzel kişiliğine de devredebilecektir. Dolayısıyla, şirket malvarlığından 
ayrıldıktan sonra, şirketin bu yedek akçeler üzerinde tasarruf hakkı kalmaz18 (Altaş, 2010, 
s.27).  

 
Diğer yandan, ETK’da olduğu üzere, TTK’ya göre de, yıllık kârdan ayrılan yedek 

akçeden başka, kurulacak vakıf yöneticilerden, çalışanlardan ve işçilerden aidat alabilecektir.  
Çalışanların ve işçilerin şirketten ayrılmaları ve vakıf senedine göre yapılan ayrımdan 
yararlanamamaları halinde ise, ödedikleri tutarlar ödeme tarihlerinden itibaren –en az- kanuni 
faiziyle birlikte kendilerine iade edilecektir. Ancak, yukarıda da belirttiğimiz üzere, bu amaçla 
yedek akçe ayırmak için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gerekir. Bu çerçevede, 
yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurmak ve bu amaçla yedek akçe 
ayırmak isteyen bir anonim şirketin ilgili esas sözleşmesi maddesi;  

 
“Şirketin yıllık kârından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yüzde 5 yasal yedek 

akçe ile şirket tüzel kişiliğine terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve birinci 
temettü indirildikten sonra, yüzde 3'ten az olmamak üzere yüzde 5'e kadar genel kurulca 
takdir edilen bir miktar, (A) Anonim Şirketi Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis olunur.” 
 
şeklinde olabileceği gibi, esas sözleşmede bu hususa yer vermekle birlikte kararın genel 
kurula, icrasının ise yönetim kuruluna bırakılması yönünde, aşağıdaki gibi, genel bir madde 
de tanzim edilebilir: 

 
“Yönetim kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunun 522. maddesi uyarınca şirketin 

yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulabilir ve şirketin yıllık kârından, 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yüzde 5 yasal yedek akçe ile şirket tüzel kişiliğine 
terettüp eden bilcümle mali yükümlülükler ayrıldıktan ve birinci temettü indirildikten sonra, 
yüzde 3'ten az olmamak üzere yüzde 5'e kadar genel kurulca takdir edilen bir miktar, bu 
yardım kuruluşuna tahsis olunur. Şirket tarafından kurulacak olan yardım kuruluşundan 
yararlanacakların nitelikleri ile yararlanma şartları, bu hususta şirket yönetim kurulu 
tarafından kabul edilecek bir statü veya yönerge ile tespit olunur.” 

 
4.c.2. Genel Kurul Kararıyla İşçiler Yararına Yedek Akçe Ayrılması  
 
Genel kurul (XE "Genel Kurul") kararı ile çalışanlar ve işçiler lehine yedek akçe 

ayrılmasına ilişkin olarak, TTK’nın 523. maddesinin üçüncü fıkrasında “Esas sözleşme (XE 
“Esas Sözleşme) de hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları 
ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer 
yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilânço kârından yedek akçe ayırabilir.” 
hükmüne yer verilmiştir.  

 
ETK’nın 469. maddesinin üçüncü fıkrasında ise “Esas mukavelede hüküm olmasa bile 

umumi heyet, şirket müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım teşkilatı 
kurulması ve idamesi maksadıyla veya diğer yardım maksatlarına hadim olmak üzere, safi 
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kardan aidat tefrik edebilir; bu aidat esas mukavele ile muayyen yardım akçeleri hakkındaki 
hükümlere tabidir.” hükmü yer almakta idi. 

 
Görüldüğü üzere, genel kurul kararı ile çalışanlar ve işçiler yararına yedek akçe (XE 

“İşçiler Yararına Yedek Akçe) ayrılmasını düzenleyen TTK’nın 523. maddesinin üçüncü 
fıkrası hükmü, ETK’nın 469. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün öz itibariyle aynısıdır19. 
Sadece, ETK’nın ilgili fıkra hükümdeki “vesair yardım teşkilatı”, “idamesi”, “hadim olmak”, 
“safî kâr” ibareleri yerine TTK’da “ve diğer yardım örgütleri”, “sürdürülebilmesi”, “hizmet 
etmek” ve “yıllık kâr” ibareleri kullanılmıştır. 

 
Bu çerçevede, anonim şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmasa dahi, genel kurul, 

şirket işçileri yararına yardım sandıkları veya diğer yardım örgütleri kurulması ve devamı 
amacıyla, şirket kârından yedek akçe ayırabilir (Altaş, 2010, s.28). Hatta, bir önceki bölümde 
izah edilen 522. maddeden ayrı olarak, 523. maddenin üçüncü fıkrasında “veya” ibaresine 
yer verilmek suretiyle, yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri yanında “diğer yardım ve 
hayır amaçlarına hizmet etmek üzere” yedek akçe ayrılmasının da yolu açılmıştır. Bu 
yönüyle, TTK’nun 523. maddesinin üçüncü fıkrası hükmünün, işçiler yararına yedek akçe 
ayrımının konusunu 522. maddeye ve hatta ETK’ya göre daha geniş tuttuğunu, işçilere 
yardım amacı taşıyan hemen hemen yasal her türlü harcama yanında şirket dışındaki kişi ve 
kuruluşlara yardım yapılması ve hayır işlerine yönelik harcamalarda bulunulması amacıyla 
kârdan pay ayrılmasına izin verildiğini söyleyebiliriz.  

 
Ancak, şirket genel kurulu, bu konuda mutlak bir serbestiye sahip değildir. Bu konuda 

dikkat edilecek en önemli kıstas, işçiler yararına veya hayır amacıyla kârdan yedek akçe 
ayırırken, pay sahiplerinin müktesep haklarından olan kâr payı alma hakkının olumsuz 
şekilde etkilenmemesi olmalıdır. Yani, şirket genel kurulu, “işçi/hayır yararına ancak ortaklar 
aleyhine” olan bir tahsiste bulunamaz. Dolayısıyla, şirket yönetimi ve genel kurulu bu konuda 
dengeli bir kâr dağıtım politikası belirlemeli, bu konuda alınacak genel kurul kararlarında –
sonradan açılabilecek olası iptal davlarının önüne geçmek için- oybirliği, bu mümkün değilse 
şirket sermayesinin azami çoğunluğunun oylarının alınmasına gayret edilmeli ve şirketin 
genel menfaati böyle bir akçe ayrılmasını zorunlu kılıyorsa, işçiler yararına yedek akçe 
ayrılarak kâr payının azaltılması yoluna gidilmelidir20.  

 
5. Gizli Yedek Akçeler  
 
ETK’nın 458. maddesiyle “şirket işlerinin devamlı inkişafını veyahut mümkün mertebe 

istikrarlı kar payları dağıtılmasını temin bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde, 
aktiflerin bilanço günündeki kıymetlerinden daha aşağı bir kıymetle bilançoya konması 
şeklinde veya başka suretle” gizli yedek akçe ayrılmasına müsaade edilmişti. Gizli yedek 
akçeleri, isteğe bağlı olarak oluşturulabilen, ancak kendiliğinden de oluşabilen ve açık yedek 
akçelerde olduğunun aksine şirket bilançosunda gösterilmeyen yedek akçeler olarak 
tanımlamak mümkündür (Altaş, 2010, s.28-29). Ülkemizde 2000’li yıllara kadar devam 
edegelen enflasyonist ortam nedeniyle, anonim şirketlerde gizli yedek akçeler daha çok 
kendiliğinden oluşmakta idi (Moroğlu, 2003, s.219). Gizli yedek akçeler, bilançoda yer 
almadıkları için pay sahipleri ve üçüncü kişiler bunların mevcudiyeti ve miktarı hakkında 
doğrudan bilgi sahibi olamazlardı. Ancak, şirket yönetim kurulu, gizli yedek akçenin ayrılması 
ve harcama yerleri hakkında denetçilere bilgi vermekle yükümlü tutulmuştu (ETK, m.458/2). 

 
TTK’da ise gizli yedek akçelere yer verilmemiştir. TTK’da gizli yedek akçelere yer 

verilmemesi isabetli olmuştur. Çünkü, gizli yedek akçe ayırma uygulaması bilançonun açıklık 
ve doğruluk ilkesinin istisnasını oluşturduğu gibi, yeniden değerleme ve maliyet artış fonu gibi 
uygulamalarla zaten işlevsiz bırakılmıştır. Ayrıca, son yıllarda şirket bilançoları üzerindeki 
enflasyonist etki de azalmıştır. 
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6. Yedek Akçe Ayrımı İle Kâr Payı Dağıtımı Arasındaki İlişki 
 

TTK’nın 509. maddesinin ikinci fıkrasına göre, anonim şirketlerde kâr payı ancak net 
dönem kârından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Bu konuda, ETK’nın 470. 
maddesinin ikinci fıkrasında ise “Kâr payı (XE “Kar-Payı) ancak safi kârdan ve bu gaye için 
ayrılan yedek akçelerden dağıtılabilir.” hükmü yer almakta idi. Dolayısıyla, TTK’nın 
sözkonusu hükmü, ETK’nın m.470/f.2 hükmünden esinlenerek düzenlenmiş, ancak bu 
konuda iki değişiklik yapılmıştır. Bunlar “safi kâr” ibaresi yerine “net dönem kârı”, “bu gaye 
için ayrılan yedek akçeler” ibaresi yerine “serbest yedek akçeler” ibarelerinin kullanılmasıdır. 
Ayrıca, ETK’nın 469. maddesinin birinci fıkrasında “Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun 
ve esas mukavele hükmünce ayrılması gerekli diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kar 
payı dağıtılamaz.” denilmekte iken, TTK’nın 523’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Kanunî 
ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçe (XE “İsteğe Bağlı Yedek Akçe”)’ler 
ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.” hükmüne yer verilmiştir. 
Böylece, TTK’nın bu konudaki düzenlemesi de ETK’dan alınmıştır. Buna karşılık, ETK 
hükmünde “kâr payı dağıtılamaz” denirken, TTK’da “dağıtılacak kâr payı belirlenemez” 
denilmiştir. Bu çerçevede, anonim şirketlerce yıllık kârdan öncelikle kanunî yedek akçeler ile 
şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş olan isteğe bağlı yedek akçe (XE “İsteğe Bağlı Yedek 
Akçe”)’ler ayrılmalı, kâr dağıtımına bu ayrımlardan sonra gidilmelidir.  

 
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. maddesinin birinci fıkrasında ise 

“Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım 
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar.” hükmüne 
yer verilmiş ve halka açık anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde birinci temettü oranını 
göstermeleri zorunluluğundan vazgeçilmiştir. Dolayısıyla, halka açık anonim şirketlerde 
(payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan –pay sahibi sayısı 500’ü 
aşan- anonim şirketler) kârın nasıl dağıtılacağı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde şirket 
genel kurulu tarafından kararlaştırılacaktır. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu’na, 
halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar 
bazında farklı esaslar belirleme yetkisi de verilmiştir (SPKn, m.19/f.1). 

 
Halka açık anonim şirketlerde de, kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas 

sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe 
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu 
üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, 
belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz (SPKn, m.19/f.2). 

  
7. Özet ve Sonuç  
 
Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirketler tarafından 

ayrılması zorunlu olan ve ayrılmasına müsaade edilen yedek akçeler üzerinde durulmuştur. 
Esas sermayeyi aşan net malvarlığı olarak tanımlanan yedek akçeler, şirket özvarlığının bir 
parçasını oluştururlar. Bunlardan, kanuni yedek akçeler, TTK’nın 519. ve 520. maddelerde, 
genel kanunî yedek akçe ile şirketin iktisap ettiği kendi pay senetleri için ayırdığı yedek akçe 
olmak üzere iki ayrı başlık altında düzenlenmiştir. İhtiyari yedek akçeler ise, genel olarak 
TTK’nın 521. maddesinde düzenlenmiş, işçiler yararına yardım akçesine ilişkin 522. ve genel 
kurul kararıyla yedek akçe ayrılmasını düzenleyen 523. maddeler de aynı kenar başlığı 
altında ele alınmıştır. ETK’daki gizli yedek akçelere ise TTK’da yer verilmemiştir. 

 
TTK’ya göre, kanunî ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçe (XE 

“İsteğe Bağlı Yedek Akçe)’ler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. 
Anonim şirketlerde esas sermaye alacaklıların teminatını oluşturur iken, yedek akçeler şirket 
esas sermayesinin teminatı olma işlevine sahiptir. Bu yönüyle, şirket yönetimlerince fazlaca 
önemsenmeseler de, anonim şirketlerin özvarlıklarının güçlendirilmesi ve sermayenin 
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muhafazası açısından büyük önemi haizdirler. Dolayısıyla, anonim şirket yönetimlerinin 
kanuni yedek akçe ayrımına özen göstermeleri ve şirket açısından faydalı olacağını 
düşündükleri amaçlar için TTK’nın tanıdığı imkandan faydalanmak üzere şirket esas 
sözleşmesine isteğe bağlı yedek akçe ayrılması yönünde hüküm konulması amacıyla bir 
hazırlık yapıp konuyu genel kurulun, bir başka deyişle pay sahiplerinin onayına sunmaları 
menfaatlerine olacaktır.    
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Dipnotlar: 

                                                 
 

1
  14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

2
  Olağanüstü yedek akçe de, aslında ihtiyari yedek akçedir. Ancak, genel kurul kararıyla ayrıldığından ve 

uygulamada bu ismiyle bilindiğinden, esas sözleşme hükmü ile ayrılan yedek akçelerden ayırt edebilmek 
maksadıyla birincisine ihtiyarî, genel kurul kararı ile ayrılanlara ise olağanüstü yedek akçe denilmesi tercih 
edilmiştir. 

3
  Yedek akçeler, TTK’da, anonim şirketlere ilişkin Dördüncü Kısım’ın “Şirketin Finansal Tabloları, Yedek 

Akçeler” başlıklı Dokuzuncu Bölümü içerisinde düzenlenmiştir. 
4  Bkz. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Geçici m.5. 
5
  Bkz. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, m.43-44. 

6
  Bkz. 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun, m.18. 

7
  Bkz. 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu, m.9-10. 

8
  İtfa : söndürüm, borç kapatma, borcun sonlanması, Anonim şirket hisse senetlerinin yazılı değerlerinin şirket 

kâr paylarından ayrılan fonun kullanılarak pay sahiplerine ödenmesi, amortisman. Büyük Türkçe Sözlük, Türk 
Dil Kurumu, www. tdkterim.gov.tr. 

9
  DOĞANAY, “Anonim şirket tarafından çıkarılan hisse senetlerinin itibari kıymetlerinden fazla bir bedelle 

satılması suretiyle sağlanacak hasılatın “kanuni yedek akçe” sayılması gerektiği gibi çıkarılan hisse 
senetlerinin ihraç masrafları ile itfaları ve bir de yardım ve hayır işleri sarfedilen kısmının bu hasılattan 
indirilmesi gerektiği” görüşündedir. Bkz. DOĞANAY, age, s.1050; Doktrinde bu kaynak “emisyon primi 
kazancı” olarak adlandırılmakla birlikte, T.Ticaret Kanunu, bu kazancın tamamını kanuni yedeklere ilave etme 
zorunluluğu getirmemiş, sözkonusu kazancın itfa, yardım ve hayır işlerinde kullanılmasına izin vermiş, bu 
konuda bir sınır da getirmemiş, bu harcamalardan sonra bir bakiye kalırsa bu bakiyenin kanuni yedek akçelere 
ilave edilmesini şart koşmuştur. Dolayısıyla, elde edilen emisyon primi kazancının tamamının itfa, yardım ve 
hayır işlerinde kullanmasına yasal bir engel bulunmadığı, hatta böyle bir durumda –yani, emisyon primi 
kazancının bahsi geçen harcamalara tahsis edilmesi halinde- bir kazanç bakiyesi de kalmayacağından kanuni 
yedek akçelere ilave zorunluluğunun da oluşmayacağı kanısındayız. 

10
  TTK’nun 482. maddesi gereği, sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara 

gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak 
taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp 
yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu 
tarafından bu şekilde iptal edilen pay senetleri bedellerine mahsuben iştirak taahhüdünden bulunanlara 
yapılan ödemelerin, bunların yerine yeniden çıkarılan pay senetlerinden elde edilen hasılatla noksanı 
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kapatıldıktan sonra, artan kısmı da yine genel kanuni yedek akçeye eklenir. Ayrıca bkz. DOĞANAY, age, 
s.1050. 

11
  Kârdan pay alacak kişilerden sadece pay sahiplerini anlamamak; pay sahipleri yanında TTK’nın 511. maddesi 

gereğince yönetim kurulu üyeleri, 348 ve 502. maddeler uyarınca kurucu ve adi intifa senedi sahipleri gibi 
kişileri de bu kapsamda değerlendirmek gerekir. 

12
  ETK uygulamasında, birinci temettünün dağıtılmasının zorunlu olup olmadığı tartışmalı idi. Bu duruma ise 

ETK’nın 466. maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü bendinde yer alan “yüzde 5 kar payı ayrıldıktan sonra” 
ifadesi sebep olmaktaydı. Yani, ETK, kâr payının dağıtılmasını değil ayrılmasını şart koşmakta idi. Oysa, 
anılan hükmün kaynağını teşkil eden İsviçre Borçlar Kanunu'nun 671. maddesinin 2. fıkrasının 3 no'lu 
bendinde, “ödendikten sonra” ibaresi kullanılmıştı. ETK’da yer alan ve karışıklığa yol açan bu durum, TTK ile 
giderilmiş ve “pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra” ikinci tertip yasal yedek akçe 
ayrılması öngörülmüştür. 

13
  Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri 

ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler(TTK, m.520/f.2). 
14

  ETK uygulamasına ilişkin olarak, Yargıtay 11. HD’nin 22/05/1981 tarih ve E.2804/K.2507 sayılı kararında 
“ETK’nın 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca, yüzde5 kâr payı ayrıldıktan sonra yedek akçe dışında 
para ayrılabilir.” denilmiş, HGK’nun 26/11/1986 tarih ve E.1986/11-6, K.1000 sayılı kararında da “iyi niyet 
kurallarıyla bağdaştığı ölçüde, ortaklığın devamlı kâr payı dağıtımını sağlamak için kârdan yedek akçe 
ayrılabilir.” görüşüne yer verilmişti. Bkz. Altaş, age, s.21. 

15
  Yargıtay 11.HD’nin 28/09/1992 tarih ve E.2334/K.9298 sayılı kararında “TTK’nun 469/2 maddesine göre, 

geriye kalan kârın gerekli bulunması halinde dağıtılmayıp yedek akçeye ayrılması olanaklı ise de, bu konuda 
uygun gerekçenin getirilmesi ve işlemin bu gerekçeye göre doğru olması gerekir.” denilerek, 14/10/1982 tarih 
ve E.487/K.479 sayılı kararda da “TTK’nun 469/2 ile ortaklığın sürekli gelişimi ve paydaşlara olabildiğince 
düzenli biçimde kâr dağıtımı sağlama amacıyla uygun ve yararlı ise genel kurulca yasa ve anasözleşmede 
öngörülen sınırı da aşar biçimde olağandışı yedek akçe ayrılabileceği öngörülerek anılan koşullarla kâr payı 
dağıtmama kararı alınabilmesi olanaklı kılınmıştır. Bu konuda kâr payının gereksiz biçimde azaltılması ya da 
dağıtılmamasını anonim ortaklıklara karşı güven ve ilgiyi sarsabileceğini ve kararın objektif iyiniyet kurallarına 
aykırı olmaması kuralı da özenle gözetilmelidir.” görüşü tesis edilerek, bu hususa vurgu yapılmıştı. Ayrıca Bkz. 
Yargıtay 11.HD’nin 17/10/1988 tarihli, E.3780/K.4360 sayılı ve 04/12/1992 tarihli, E.6928/K.11163 sayılı 
kararları. Bkz. Altaş, age, s.25-26. 

16
  TTK’nın 522. maddesinin gerekçesinde, sadece “Madde, 6762 sayılı Kanunun 468 inci maddesinden 

alınmıştır.” demekle yetinilmiş, yapılan kısmî değişikliklere değinilmemiştir.   
17

  Ülkemizde, sınırlı sayıda ve özellikle büyük addedilecek anonim ve holding şirketlerin, genelde “emekli ve 
yardım sandığı vakfı” kurduklarını görmekteyiz. 

18
  DOĞANAY, “toplumsal bir mahiyet taşıdığından, yönetim kurulu yahut genel kurulun ayrılan bu aidatları başka 

bir amaç için kullanmalarının veya bu yönde karar almalarının mümkün olmadığı” görüşündedir. Bkz. 
Doğanay, age, s.1061. 

19
  TTK’nın 523. maddesinin gerekçesinde “Madde, 6762 sayılı Kanunun 469. maddesinden alınmıştır.” 

denilmiştir.   
20

  Doğanay’a göre, genel kurul, “şirket çalışanları ve işçiler lehine, fakat ortaklar aleyhine” bir sınırlamada 
bulunamaz. Şirketin genel menfaati böyle bir aidat ayrılmasını zorunlu kılıyorsa, ancak bu takdirde, şirket 
çalışanları ve işçiler yararına yedek akçe ayrılarak kâr payının azaltılması yoluna gidilebilir. Bkz. Doğanay, 
age, 1060. 
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Türk Hisse Senedi Piyasalarının Etkinliğinin 
İncelenmesi: Çoklu Yapısal Kırılmalara Dayalı Bir 

Analiz 
 
 
 

Yrd. Doç. Dr. Önder Büberkökü* 
  

Öz 
  
Bu çalışmada Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olup olmadığı çoklu yapısal 

kırılmalar dikkate alınarak incelenmiştir. Hisse senedi piyasalarını temsilen BIST100, BIST30, BIST 
Mali, BIST Sınai ve BIST Hizmet endeksleri kullanılmıştır. Serilerde yapısal kırılma olup olmadığı 
Perron ve Yabu (2009) testi ile incelenmiştir. Yapısal kırılma sayılarının tespitinde Bai ve Perron 
(1998, 2003) testinden yararlanılmıştır. Hisse senedi piyasalarının etkin olup olmadığı ise Carrion-i 
Silvestre vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi ile incelenmiştir. Bu test serilerin sabit terim 
ve trendinde beş yapısal kırılmaya izin verebilmektedir. Çalışma bulguları Türk hisse senedi 
piyasalarının zayıf formda etkin olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla geçmiş dönem bilgilerine ve 
fiyat hareketlerine bağlı olarak hisse senedi piyasalarında sürekli olarak normalin üzerinde (abnormal) 
bir getiri elde etmenin pek mümkün olmadığı ifade edilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Piyasaları, Zayıf Formda Etkinlik, Çoklu Yapısal Kırılmalar. 
JEL Sınıflaması: C22, G11, G14. 

 
Examining The Efficiency of The Turkish Stock Market: A Multiple Structural Break Analysis 

 
Abstract 
  
This study examines the weak-form efficiency of Turkish stock market, investigating the 

following indices under multiple structural breaks: BIST National, BIST30, BIST Financials, BIST 
Industrials and BIST Services. First, the test of Peron and Yabu (2009) is employed to detect whether 
the series has structural breaks, and then the Bai and Perron (1998; 2003) multiple-structural-break 
test is applied in order to determine the number of structural breaks. Lastly, the Carrion-i Silvestre et 
al. (2009) unit root test with multiple structural breaks is used to examine whether stock indices follow 
a random walk or mean reversion process. The Carrion-i Silvestre et al. (2009) unit-root test allows up 
to five breaks both at the level and the slope of the time trend of the series. Results show that the 
Turkish stock market is weak-form efficient. This implies that investors cannot get consistently 
abnormal profit based on past information or price movements of the stock indices considered here. 

 
Keywords: Stock Markets, Weak-Form Efficiency, Multiple Structural Breaks.  
JEL Classification: C22, G11, G14. 

 
1. Giriş 
 
Finansal literatürde hisse senedi piyasalarının etkin olup olmadığı önemli bir tartışma 

konusudur. Bu tartışmaların teorik altyapısı ise Fama’nın (1970) etkinlik hipotezlerine 
dayanmaktadır. Fama (1970, s.383) üç farklı etkinlik hipotezinden bahsetmektedir. Bunlar 
zayıf formda etkinlik, yarı-güçlü formda etkinlik ve güçlü formda etkinlik hipotezleridir. Zayıf 
formda etkinlik hipotezi geçmiş döneme ait tüm bilgilerin hisse senedi fiyatlarına dahil 
edildiğini ifade eder. Yarı-güçlü formda etkinlik hipotezi ise geçmiş dönem bilgilerine ilaveten 
kamuya açıklanan tüm bilgilerin de hisse senedi fiyatlarına yansıtıldığı varsayımına dayanır. 
Güçlü formda etkinlik hipotezi ise kamuya açıklanan bilgilere ilaveten sürece dönük diğer tüm 
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bilgilerin de fiyatlara yansıtıldığını ve yeni bilgilerin de hızlı bir şekilde piyasa tarafından 
iyatlara yansıtılacağını belirtir (Fama, 1970, s.383; Rizvi, Dewandaru, Bacha ve Masih, 2014, 
s.86).  

 
Bu çalışmada Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olup olmadığı 

incelenmiştir. Hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olduğunun söylenebilmesi için 
hisse senedi fiyat serilerinin rassal bir yürüyüş (random walk) sergilemesi gerekmektedir. Bir 
diğer ifade ile serilerin ortalamaya dönme (mean reverting) eğilimi taşımaması gerekir 
(Phengpis, 2006, s.931; Charles ve Darne, 2009, s.118). Bunun sınanmasında da birim kök 
testlerinden yararlanılabilmektedir. Çünkü, uygulanan birim kök testleri sonucunda serilerin 
düzey değerlerinde durağan çıkmaması serilerin rassal bir yürüyüş sergilediği yani belli bir 
ortalama değere doğru hareket etmediği anlamına gelmektedir. Bu durum da hisse senedi 
serilerinin geçmiş dönem fiyat hareketlerine bakarak gelecekte alacağı değerleri öngörmenin  
pek mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Önceden hisse senedi fiyatlarının ne yönde 
gelişeceğinin bilinememesi de bu piyasalarda geçmiş dönem bilgilerinden hareketle sürekli 
bir şekilde piyasa getirisinin üzerinde bir getiri oranı elde edilmesine imkan vermemektedir. 

 
Hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olup olmadığının incelenmesi birkaç 

açıdan önemli bir konudur. Öncelikle piyasanın zayıf formda etkin çıkması bu piyasalarda 
teknik analistlerin, yatırımcıların ve portföy yöneticilerinin sürekli bir şeklide piyasa getirisinin 
üzerinde bir getiri elde edemeyecekleri anlamına gelmektedir (Lee, Lee ve Lee, 2010, s. 57). 
İkinci olarak, piyasaların etkin olması hisse senedi fiyatlarının, şirketlerin durumunu en iyi 
şekilde yansıttığı dolayısıyla bu fiyatlara göre yapılan hisse senedi alımlarının ekonomideki 
kaynakların etkin yatırımlara kanalize edilmesini sağlayabileceği anlamına gelmektedir 
(Rejeb ve Boughrara, 2013, s. 187). Ayrıca, etkinliğin birim kök testleri ile sınaması diğer 
bazı konular hakkında da bilgi vermektedir. Örneğin, birim kök testleri sonucunda serilerin 
durağan çıkmaması hisse senedi fiyatlarına gelen bir şokun kalıcı etkileri olabileceğinin de bir 
göstergesi olmaktadır (Noguera, 2013, s.60). 

 
Literatürde hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olup olmadığını inceleyen çok 

sayıda çalışma bulunmakla birlikte bu konuda henüz bir uzlaşıya varılamadığı görülmektedir. 
Örneğin, Narayan (2005) Avustralya ve Yeni Zelanda ekonomilerini incelediği çalışmasında 
bu ülke hisse senedi piyasalarının etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı ülke hisse senedi 
piyasalarını inceleyen Hasanov (2009) ise bu ülke hisse senedi piyasalarının etkin olmadığını 
ifade etmiştir. Murthy, Washer ve Wingender (2011) ABD hisse senedi piyasalarını temsilen 
NASDAQ, S&P500 ve Dow Jones endekslerini inceledikleri çalışmalarında ABD hisse senedi 
piyasalarının etkin olduğunu ifade etmişlerdir. Narayan ve Smyth (2007) de G7 ülkelerini 
inceledikleri çalışmalarında Japonya dışındaki hisse senedi piyasalarının etkin olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Benzer şekilde, Narayan ve Smyth (2005) 22 OECD ülkesini 
inceledikleri çalışmalarında hisse senedi piyasalarının etkin olduğunu ifade etmişlerdir. Lee, 
Lee ve Lee (2010) hem gelişmiş hem de gelişen ülke ekonomilerini inceledikleri 
çalışmalarında her iki ülke grubuna ait hisse senedi piyasalarının etkin olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Chaudhuri ve Wu (2003) ise 17 yükselen piyasa ekonomisini inceledikleri 
çalışmalarında 7 ülkede hisse senedi piyasalarının etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Seddighi ve Nian (2004) Çin gösterge borsa endeksi ve sekiz ayrı sektörde faaliyet gösteren 
şirket hisselerini inceledikleri çalışmalarında hisse senedi piyasalarının etkin olmadığını ifade 
etmişlerdir. Phengpis (2006) ise 10 yükselen piyasa ekonomisini incelediği çalışmasında 
çoğu ülkede hisse senedi piyasalarının etkin olduğu ve diğer piyasaların da giderek etkinlik 
düzeyinin arttığını belirtmiştir. Hasanov (2009) ise non-linear birim kök testlerini kullandığı 
çalışmasında G.Kore hisse senedi piyasasının etkin olmadığını ifade etmiştir. Loc, Lanjouw 
ve Lensink (2010)’ de Vietnam hisse senedi piyasalarının etkinliğini inceledikleri 
çalışmalarında benzer bir bulguya ulaşmışlardır. Mishra ve Mishra (2011) ise Hindistan hisse 
senedi piyasasını inceledikleri çalışmalarında piyasanın etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Tiwari ve Kyophilavong (2014) ise BRISC ülkeleri hisse senedi piyasalarını inceldikleri 
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çalışmalarında Rus hisse senedi piyasasının etkin diğer ülke hisse senedi piyasalarının etkin 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Rejeb ve Boughrara (2013) yükselen piyasa ekonomilerini 
inceledikleri çalışmalarında bu ülkelerin hisse senedi piyasalarının giderek daha etkin hale 
geldiklerini ve bunda da bu ülke piyasalarının finansal anlamda giderek daha liberal hale 
gelmelerinin etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Türk hisse senedi piyasaları üzerine 
yapılan çalışmalara bakıldığında ise Balaban (1995) BIST100 endeksini incelediği 
çalışmasında endeksin ne zayıf ne de yarı güçlü formda etkin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Balaban, Candemir ve Kunter (1996) de BIST100 endeksini inceledikleri çalışmalarında etkin 
piyasa hipotezinden önemli derecede sapmalar olduğunu belirtmişlerdir. Buguk ve Brorsen 
(2003) standart ADF birim kök testi, uzun hafıza testi ve varyans oran (variance ratio) 
testlerini kullandıkları çalışmalarında genel olarak BIST100, BIST Sınai ve BIST Mali 
endekslerinin etkin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Atan vd. (2006) 1 dakika gibi oldukça 
yüksek bir frekansa sahip verilere dayalı olarak yaptıkları analizlerde BIST100 endeksinin 
etkin bir piyasa olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kasman ve Kırkulak (2007) BIST100 ve 
çeşitli sektör endekslerini inceledikleri çalışmalarında gerek birim kök testlerinin gerekse 
uzun hafıza testlerinin birçok hisse serisinin zayıf formda etkin olduğu sonucuna işaret ettiğini 
ifade etmişlerdir. Özdemir (2008) iki yapısal kırılmaya izin veren birim kök testi, varyans oran 
testi ve koşu testini (run test) kullandığı çalışmasında BIST100 endeksinin etkin olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Özcan ve Yılancı (2009) ise BIST100 endeksinin zayıf formda etkin 
olmadığı belirtmiştir. Gözbaşı, Küçükkaplan ve Nazlıoğlu (2014) ise BIST100 endeksi ile üç 
sektör endeksini inceledikleri çalışmalarında hisse senedi piyasalarının etkin olduğunu ifade 
etmişlerdir.    

 
Bu çalışmanın amacı Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olup 

olmadığının çoklu yapısal kırılmalar dikkate alınarak incelenmesidir. Çalışmanın literatüre 
katkısı ise şu şekilde ifade edilebilir: (i) öncelikle piyasa etkinliğini inceleyen çalışmalarda 
yapısal kırılmalı birim kök testlerinin yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen Türk hisse 
senedi piyasalarını inceleyen çalışmalarda bu konuyu dikkate alan oldukça az sayıda 
çalışma olduğu ve bu çalışmalarda da şu ana kadar maksimum iki yapısal kırılmaya izin 
veren testlerin kullanıldığı görülmektedir (Kasman ve Kırkulak, 2007). Halbuki, finansal 
krizler, teknolojik gelişmeler, iktisadi birimlerin davranışındaki değişimler ve dışsal şoklar 
yapısal kırılmalara yol açabilmektedir. Nitekim, Türkiye ekonomisi 2001 yılında önemli bir 
finansal kriz yaşamıştır. Dahası, bu dönemle birlikte daha liberal ekonomi politikaları 
uygulanmaya başlanmış, örneğin kur rejimi değiştirilmiştir. Ayrıca, 2006 yılı ile birlikte TCMB 
örtük enflasyon hedeflemesinden açık enflasyon hedeflemesine geçmiştir. Daha da önemlisi 
2007-2008 yılında küresel bir finans krizi başlamış ve bu dönemde küresel bazda finansal 
piyasalarda sert fiyat hareketlerinin yaşandığı görülmüştür. Dolayısıyla bu vb. gelişmeler Türk 
hisse senedi piyasalarında çoklu yapısal kırılmalara yol açmış olabilir. Bu nedenlerle bu 
çalışmada 5 yapısal kırılmaya izin verebilen birim kök testi kullanılarak hisse senedi 
piyasalarının etkinliği incelenmiştir. Ayrıca, öncesinde hisse senedi piyasalarının karakteristik 
özelliklerini daha iyi yansıtabilmek amacıyla serilerin bir yapısal kırılma içerip içermediği de 
test edilmiştir. (ii) İkinci önemli nokta ise yapısal kırılma sayılarının belirlenmesi ile ilgilidir. 
Literatüre bakıldığında yapısal kırılmalara dayalı birçok çalışmada serilerin kaç adet yapısal 
kırılma içerdiğinin incelenmediği aksine kırılma sayılarının kullanılan testlerin sunduğu 
maksimum yapısal kırılma sayıları ile sınırlandırıldığı görülmektedir (Narayan ve Liu, 2011; 
Narayan ve Smyth, 2007; Kasman ve Kırkulak, 2007). Halbuki, bu durum yanlış model 
spesifikasyonlarının kullanılmasına neden olabilmekte bu da elde edilen sonuçların 
güvenilirliğinin azalmasına yol açabilmektedir (Maki, 2012, s. 2011). Çünkü, örneğin serilerde 
aslında bir yapısal kırılma var iken yanlışlıkla iki yapısal kırılmayı içeren modeller 
kullanılabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikle serilerin içerdiği yapısal kırılma 
sayıları belirlenmeye çalışılmış ardından uygulanan birim kök testlerinde bu kırılma sayıları 
esas alınmıştır. Böylece serilerin karakteristik özelliklerine daha uygun model 
spesifikasyonları kullanılmaya çalışılmıştır. 
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Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde veri ve metodoloji açıklanmış, 
üçüncü bölümde bulgular değerlendirilmiş dördüncü bölümde ise sonuç kısmına yer 
verilmiştir. 

 
2.    Veri ve Metodoloji 
2.1. Veri  
 
Çalışma Ocak 1997 ile Nisan 2014 dönemini kapsamakta olup aylık verilerden 

oluşmaktadır. Veriler FINNET’ten temin edilmiştir. Hisse senedi piyasalarını temsilen 
çalışmada BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Sınai ve BIST Hizmet endeksleri kullanılmış 
ve seriler logaritmaları alınarak analizlere dahil edilmiştir. 

 
2. 2. Metodoloji 
 
Çalışmada öncelikle serilerin yapısal bir değişim içerip içermediği incelenmiştir. Bu 

amaçla Perron ve Yabu (2009) testinden yararlanılmıştır. Ardından, serilerin sahip olduğu 
yapısal kırılma sayılarını tespit etmek amacıyla Bai ve Perron (1998, 2003) testi 
kullanılmıştır. Serilerin yapısal kırılma sayıları belirlendikten sonra da Carrion-i Silvestre, Kim 
ve Perron (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılarak serilerin durağanlık 
özellikleri incelenmiştir. Serilerin yapısal bir değişim içerip içermediğinin sınamasında Peron 
ve Yabu (2009) testinin kullanılması Carrion-i Silvestre vd.’nın (2009) tavsiyesine 
dayanmaktadır. Carrion-i Silvestre vd. (2009, s.1775) orjinal makalesinde kendi geliştirdiği 
çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi kullanılmadan önce serilerde yapısal bir değişim olup 
olmadığının incelenmesini ve bu amaçla da diğer benzer testlere nazaran daha güçlü olması 
nedeniyle Perron ve Yabu (2009) testinin kullanılmasını tavsiye etmiştir. 

 
Perron ve Yabu (2009) testi yapısal kırılmaları içsel olarak belirlemekte ve Model I, 

Model II ve Model III olmak üzere üç farklı model spesifikasyonunu dikkate almaktadır. Model 
I serilerin sabit teriminde, Model II serilerin trendinde, Model III ise serilerin hem sabit 
teriminde hem de trendinde yapısal bir değişim olup olmadığını incelemektedir. Testin Ho 
hipotezi “yapısal kırılma yoktur” şeklindedir. Ho hipotezinin sınanmasında ise FGLSE (quasi-
Feasible Generalized Least Squares, FGLS) yöntemine dayalı olarak hesaplanan 

RQFExp W
 

test istatistiği kullanılmaktadır. Perron ve Yabu (2009) testinin model 

spesifikasyonları sırasıyla Denklem(1), (2) ve (3)’te gösterilmiştir. 
 

Model I: 1( ) * *to o ty t a a DU b     ve  1, (t TB)DU    iken                                 (1) 

Model II: 1( ) * *o o ty t a b t b DT        ve 1, ( )*( )DT t TB t TB    iken                      (2) 

Model III: 1 1( ) * * *o o ty t a a DU b t b DT     
 
ve 1, (t TB)DU  ,      

1, (t )*( )DT TB t TB    iken                                                                                           (3) 

Burada, ( )y t  yapısal kırılma testinin uygulanacağı seriyi, oa  serinin sabit terimini, t  

serinin trendini, TB  yapısal kırılmanın gerçekleştiği noktayı, DU  sabit terimdeki yapısal 

değişimi yakalayan kukla değişkeni, DT  trend değişkenindeki yapısal değişimi yakalayan 

kukla değişkeni göstermektedir. 1, oa b ve 1b  ve t  ise sırasıyla model parametrelerini ve 

hata terimini ifade etmektedir.  
  
Çalışmada Perron ve Yabu (2009) testi Model III dikkate alınarak uygulanmıştır.  

Bunun nedeni Carrion-i Silvestre vd. (2009) birim kök testinin serilerin sabit terim ve 
trendinde çoklu yapısal kırılmalara izin verebilen bir test olmasıdır. Fakat, şu da belirtilmeli ki 
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Perron ve Yabu (2009) testi serilerde yapısal bir değişim olup olmadığını sınayabilmekle 
birlikte yapısal kırılma sayılarını belirleyememektedir. Ayrıca, her ne kadar Carrion-i Silvestre 
vd. (2009) tarafından tavsiye edilmiş olsa da Perron ve Yabu (2009) testi serilerde sadece 
tek bir yapısal kırılma olup olmadığını inceleyebilmektedir. Bai ve Perron (1998, 2003) testi 
ise hem serilerde çoklu yapısal kırılmalar olup olmadığını inceleyebilmekte hem de yapısal 
kırılma sayılarını hesaplayabilmektedir. Dolayısıyla, Carrion-i Silvestre vd. (2009) birim kök 
testi ile daha uyumlu olabileceği düşüncesiyle yapısal kırılma sayılarının belirlenmesine 
ilaveten serilerin çoklu yapısal kırılmalar içerip içermediğinin sınanmasında da Bai ve Perron 
(1998, 2003) testinden yararlanılmıştır. 

 
Bai ve Perron (1998, 2003) testi Denklem (4)’te gösterilen m  adet yapısal kırılmalı 

(dolayısıyla 1m  adet rejime sahip) çoklu regresyon modeline dayanmaktadır. 

 

                       

' '

t t t j ty x z u   
                                                                                           

(4) 

 

Burada, T  yapısal kırılma noktalarını ve m  yapısal kırılma sayılarını göstermek üzere  

1 1,......Tj jt T    ve 1,..., 1j m   olmaktadır. Ayrıca ty  bağımlı değişkeni, tx etkisi zamanla 

değişmeyen açıklayıcı değişkenler vektörünü, tz  ise etkisi zamanla değişen değişkenlerin 

vektörünü göstermektedir.   ve 
j  ise ilgili değişkenlere ait katsayıları ifade ederken tu  

hata terimini ifade etmektedir. 
 

Bai ve Perron (1998, 2003) testi max ,WDmax, T TUD SubF ve SEQ F olmak üzere dört 

test istatistiği ile BIC  ve LWZ  olmak üzere iki adet bilgi kriterinden oluşmaktadır. maxUD  

ve maxWD  test istatistikleri serilerde ve/veya modelde yapısal bir değişim olup olmadığının 

tespitinde kullanılmaktadır. Bu testlerin Ho hipotezi “yapısal kırılma yoktur” şeklindedir. 
Alternatif hipotez ise maksimum yapısal kırılma sayısı m  olacak şekilde en az bir tane 

yapısal kırılma vardır” şeklindedir. Yapısal kırılmaların varlığı tespit edildikten sonra yapısal 
kırılma sayılarının tespitine geçilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek test istatistiklerinden 

biri TSubF  test istatistiğidir. Bu test istatistiği yapısal kırılma olmadığını belirten Ho hipotezine 

karşı her seferinde sabit sayıda yapısal kırılma olduğunu ifade eden farklı alternatif 

hipotezleri sınamaktadır. Bir diğer test istatistiği ise TSEQF  test istatistiğidir. Bu test istatistiği 

TSubF  test istatistiğinin aksine hipotezleri ardışık (sequential) bir şekilde sınamaktadır. Bir 

diğer ifade ile, örneğin maksimum yapısal kırılma sayısının 5 alındığı bir durumda öncelikle 
bir tane yapısal kırılma olduğunu ifade eden Ho hipotezine karşı iki tane yapısal kırılma 
olduğunu ifade eden alternatif hipotez sınamaktadır. Bu durumda Ho hipotezi red edilirse 
ardından iki yapısal kırılma olduğunu ifade eden Ho hipotezine karşı üç yapısal kırılma 
olduğunu ifade eden alternatif hipotez sınanmakta ve bu süreç ardışık bir şekilde beş yapısal 
kırılmaya kadar tekrar edilmektedir. Yapısal kırılma sayılarının tespitinde belirtilen test 
istatistiklerine ilaveten Yao (1988) tarafından tavsiye edilen BIC (Bayesian Information 
Criterion, BIC) ile Liu, Wu ve Zidek (1997) tarafından tavsiye edilen modifiye edilmiş  
Schwarz (LWZ) bilgi kriterleri de kullanılmaktadır (Bai ve Perron, 2003, s.15). Yapısal kırılma 
sayıları BIC ve LWZ kriterlerinin minimum değerler aldığı noktaya göre belirlenmektedir. 

 
Belirtilen test istatistiklerine bağlı olarak serilerdeki yapısal kırılma sayıları 

belirlendikten sonra, bu yapısal kırılma sayıları dikkate alınarak Carrion-i Silvestre vd. (2009) 
çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi uygulanmıştır. Bu test quasi-GLS yani genelleştirilmiş 
en küçük kareler (generalized least squares) yöntemine dayanmakta ve 

, MP ,GLS GLS GLS GLS GLS

T T TP MZ MSB ve MZ  
olmak üzere beş adet test istatistiğinden 
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oluşmaktadır. Bu test istatistikleri sırasıyla Denklem (5), (6), (7), (8) ve (9)’da gösterildiği 
gibidir: 

0 0 0 2 0( ) ( ) (1, ) / s ( )GLS

TP S S     
 

  


                                                                     (5)

2 2
0 2 2 1 0

1

1

( ) (1 ) / s ( )
T

GLS

T t T

t

MP c T y c T y 


  





 
   
 


 

                                                      (6)

1
2 2

0 1 0 2 2

1

( ) ( ) 2
T

GLS

T T

t

MZ T y s T y  



 



  
   
  

                                                                 (7) 

1/2
2

0 0 2 2

1 1

( ) ( )
T

GLS

t t

MSB s T y   

 

 
   
 

                                                                               (8) 

        

0 1 2 0 2 0 2 2 2

1

( ) ( ) 4 ( )
T

GLS

t T T

t

MZ T y s s T y   



  
   
  

                                                         (9) 

Bu test istatistiklerinin tamamının Ho hipotezi “birim kök vardır” şeklindedir. Hesaplanan 
test istatistikleri kritik tablo değerinden küçük çıktığında Ho hipotezi red edilmektedir. Aksi 
takdirde serilerde birim kök olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

 
3. Bulgular 
 
Serilerin sabit teriminde ve trendinde bir yapısal değişim olup olmadığının incelenmesi 

amacıyla uygulanan Perron ve Yabu (2009) test sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. Sonuçlar 

incelendiğinde 
RQFExp W  test istatistiğinin BIST100, BIST30, BIST Mali ve Sınai endeks 

için yüzde 5, BIST Hizmet endeksi içinse yüzde 10 anlamlılık düzeyinde “yapısal kırılma 

yoktur” Ho hipotezini reddettiği görülmektedir. Dolayısıyla 
RQFExp W  test istatistiği inceleme 

kapsamındaki tüm endekslerde yapısal bir değişim olduğuna işaret etmektedir.  
 

Tablo 1 : Perron ve Yabu (2009) Yapısal Kırılma Testi Sonuçları 

Hisse senedi endeksleri 
RQFExp W  

lnBIST100 4.0071* 
lnBIST30 7.2469* 
Lnmali 2.8196** 
Lnhzm 9.8303* 
Lnsan 5.1943* 

*,**  sırasıyla %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.15 alınmıştır. Test istatistiğinin 
%5 ve %10 anlamlılık düzeyindeki kritik değerleri sırasıyla 3.12 ve 2.48’dir. lnBIST100, lnBIST30, 
lnmali, lnhzm ve lnsan sırasıyla BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Hizmet ve BIST Sınai 
endekslerinin logaritmik değerlerini ifade etmektedir. 

 

Serilerin sabit terim ve trendinde yapısal bir değişim olduğu belirlendikten sonra yapısal 
kırılma sayılarının belirlenmesi amacıyla Bai ve Perron (1998, 2003) testi uygulanmıştır. Bu 
kapsamda elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur. Öncelikle UDmax ve WDmax test 
istatistiklerine bakıldığında her iki test istatistiğinin de tüm hisse senedi endeksleri için 
“yapısal kırılma yoktur” Ho hipotezini yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddettiği görülmektedir. 
Dolayısıyla UDmax ve WDmax test istatistiklerinin de Perron ve Yabu (2009) test sonuçlarını 
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desteklediği görülmektedir. Yapısal kırılma sayılarını belirlemek amacıyla uygulanan TSubF ,
 

TSEQF  test istatistikleri ile, LWZ ve SIC bilgi kriterlerinin sonuçlarına bakıldığında (sırasıyla 

panel B, C, D ve E) TSubF
 
test istatistiğinin her durumda çalışma kapsamındaki hisse senedi 

endekslerinde 5 yapısal kırılmanın olduğuna işaret ettiği görülmektedir. Çünkü, “yapısal 
kırılma yoktur” Ho hipotezi her durumda yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte ve tek 
yapısal kırılma ile başlayıp beş yapısal kırılmaya kadar devam eden alternatif hipotezler 
kabul edilmektedir.  

 
Tablo 2 : Bai ve Perron (1998, 2003) test sonuçları  

 
Panel A: UDmax ve WDmax test sonuçları   

 UDmax WDmax 
lnbist100 41.7490* 81.8566* 
lnbist30 46.6604* 91.4862* 
Lnmali 37.4619* 72.3078* 
Lmhzm 41.2981* 56.6614* 
Lnsan 40.4165* 79.2440* 

Panel B: TSubF  testi sonuçlarına göre yapısal kırılma sayıları 

 SubF(1) SubF(2) SubF(3) SubF(4) SubF(5) k 
lnbist100 19.2182* 31.0404* 30.7806* 31.3107* 41.7490* 5 
lnbist30 34.8258* 35.7574* 41.4651* 36.2906* 46.6604* 5 
Lnmali 18.2732* 32.0663* 30.7648* 37.4619* 36.878* 5 
Lmhzm 2.6881 10.1214* 41.2981* 20.4342* 25.277* 5 
Lnsan 29.9691* 11.6619* 18.3637* 32.4109* 40.4165* 5 

Panel C: TSEQF  testi sonuçlarına göre yapısal kırılma sayıları  

 SubF(1 I 2) SubF(2 I 3) SubF(3 I 4) SubF(4 I 5)   
lnbist100 5.6458 28.3399* 6.3758 0.0000  1 
lnbist30 10.6472 58.2878* 5.4667 0.0000  1 
Lnmali 5.3132 10.4264 7.6845 0.0000  1 
Lmhzm 9.3427 5.2835 4.9071 0.0000  1 
Lnsan 1.8273 23.8536* 5.3667 0.0000  1 

Panel D: LWZ   kriteri  sonuçlarına göre yapısal kırılma sayıları 

 m=1 m=2 m=3 m=4 m=5  
lnbist100 -2.3592 -2.6616 -2.8504 -2.8942 -2.8547 4 
lnbist30 -2.3278 -2.6622 -2.8527 -2.8434 -2.7706 3 
Lnmali -2.0281 -2.3900 -2.6132 -2.7086 -2.6344 4 
Lmhzm -2.9087 -3.1034 -3.2019 -3.1260 -2.9816 3 
Lnsan -2.6596 -2.8194 -2.9365 -3.0223 -3.0343 5 

Panel E: BIC  kriteri  sonuçlarına göre yapısal kırılma sayıları 

 m=1 m=2 m=3 m=4 m=5  
lnbist100 -2.4973 -2.8828 -3.1550 -3.2825 -3.3268 5 
lnbist30 -2.4660 -2.8835 -3.1574 -3.2317 -3.2427 5 
Lnmali -2.1662 -2.6113 -2.9178 -3.0972 -3.1065 5 
Lmhzm -3.0468 -3.3246 -3.5066 -3.5144 -3.4538 4 
Lnsan -2.7977 -3.0406 -3.2412 -3.4106 -3.5065 5 

*, %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Triminaj 0.15, maksimum yapısal kırılma sayısı ise 5  
alınmıştır. Hata teriminin dağılımının yapısal kırılmalar arasında değişmesine izin verilmiştir. UDmax ve 
WDmax test istatistiklerinin %5 anlamlılık düzeyindeki kritik tablo değerleri sırasıyla 11.70 ve 12.81’dir. 
k değeri ilgili test istatistiklerince belirlenen nihai yapısal kırılma sayısını göstermektedir. İtalik ve altı 
çizili değerler LWZ ve BIC kriterlerinin aldığı minimum değerleri göstermektedir.  
  

TSEQF  test istatistiği sonuçlarına bakıldığında ise bu test istatistiğinin her durumda 

serilerde sadece tek bir yapısal kırılma olduğuna işaret ettiği görülmektedir. Çünkü, tüm hisse 
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senedi endeksleri için tek yapısal kırılma olduğunu belirten Ho hipotezi iki yapısal kırılma 
olduğunu ifade eden alternatif hipotez karşısında reddedilmemektedir. LWZ testi sonuçlarına 
bakıldığında ise endekslerin çoklu yapısal kırılmalar içerdiği görülmektedir. Kırılma sayıları 
ise BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Hizmet ve BIST Sınai endeksleri için sırasıyla 4, 3, 4, 
3 ve 5 olmaktadır. SIC kriteri sonuçlarına bakıldığında da endekslerde çoklu yapısal 
kırılmaların olduğu anlaşılmaktadır. Fakat, LWZ kriterinden farklı olarak kırılma sayıları 
değişmektedir. Bu kapsamda SIC kriteri BIST100, BIST30, BIST Mali ve BIST Sınai 
endeksleri için 5; BIST Hizmet endeksi içinse 4 yapısal kırılma olduğuna işaret etmektedir. 
Dolayısıyla, bulgular genel olarak hisse senedi endekslerinin çoklu yapısal kırılmalar 
içerdiğine işaret etmekle birlikte testlerin sunduğu yapısal kırılma sayıları arasında farklılıklar 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu tür durumlarda Jung ve Maderitsch (2014, s.338) ile Mensi, 
Hammoudeh ve Yoon’un (2014, s.346) ifade ettiği gibi Bai ve Perron (1998, 2003) yapısal 
kırılma sayılarının SIC kriterine göre seçilmesini tavsiye etmiştir. Bu kapsamda BIST Hizmet 
endeksinde 4 diğer endekslerde 5 yapısal kırılma olduğuna karar verilip Carrion-i Silvestre 
vd. (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testine geçilmiş ve birim kök testi uygulanırken de 
bu yapısal kırılma sayıları esas alınmıştır. 

 
Carrion-i Silvestre vd. (2009) birim kök testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. Sonuçlar 

incelendiğinde PT, MPT, MZA, MSB ve MZT test istatistiklerinin tamamının çalışma 
kapsamındaki hisse senedi endeksleri için “birim kök vardır” Ho hipotezini yüzde 5 anlamlılık 
düzeyinde reddedemediği görülmektedir. Dolayısıyla bulgular hisse senedi endekslerinin 
düzey değerlerinde durağan olmadıklarına işaret etmektedir. Bu da Türk hisse senedi 
piyasalarının zayıf formda etkin olduğu anlamına gelmektedir. 
 
Tablo 3: Carrion-i Silvestre (2009) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları  

 PT  MPT  MZA  MSB  MZT  Kırılma tarihleri 

lnBIST100 17.224 
9.1255 

15.554 
9.1255 

-27.988 
-47.0247 

0.133 
0.1028 

-3.728 
-4.8288 

09.1998, 06.2000, 
09.2002, 02.2006,  
03.2009 

lnBIST30 17.110 
8.9317 

16.284 
8.9317 

-25.865 
-46.7158 

0.1389 
0.1029 

-3.5927 
-4.8181 

04.1999, 03.2001 
03.2003, 02.2006 
03.2009 

Lnmali 17.493 
9.1255 

15.719 
9.1255 

-27.709 
-47.0247 

0.134 
0.1028 

-3.708 
-4.8288 

09.1998, 06.2000, 
09.2002, 02.2006, 
03.2009 

Lnhzm 11.9288 
8.8506 

11.6414 
8.8506 

-30.7351 
-40.5957 

0.1275 
0.1106 

-3.9198 
-4.4853 
 

12.1999, 09.2001 
12.2007, 09.2009 

Lnsan 16.106 
9.002 

14.844 
9.002 

-28.472 
-46.304 

0.1316 
0.1036 

-3.7472 
-4.7922 

09.1998,  06.2000 
06.2002,  05.2007 
03.2009 

*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Optimal gecikme uzunluğu MAIC ile belirlenmiştir. Triminaj 
0.15 alınmıştır. %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değerler italik ve altı çizili olarak gösterilmiştir. 
lnBIST100, lnBIST30, lnmali, lnhzm ve lnsan sırasıyla BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Hizmet ve 
BIST Sınai endekslerinin logaritmik değerlerini ifade etmektedir. 

  
Fakat, bu sonuçlara ilaveten literatürde yapısal kırılma sayılarının belirlenmesinde 

TSEQF
 
test istatistiğini dikkate alan çalışmaların da olduğu görülmektedir (Gómez-Loscos, 

Montañés ve Gadea, 2011, s. 1078; Fang ve Miller, 2009, s.317). Ayrıca, bu çalışmada 

kullanılan TSEQF  test istatistiği tüm hisse senedi endekslerinde sadece tek bir yapısal 

kırılma olduğuna işaret ederken diğer üç kriterin tamamı hisse senedi endekslerinde çoklu 
yapısal kırılmalar olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla, hem yapısal kırılma sayılarının 
belirlenmesinde kullanılan farklı kriterlere karşı dirençli (robust) sonuçlar elde etmek hem de 
az sayıda kırılma olduğu durumlarda da yukarıda belirtilen sonuçların geçerli olup olmadığını 



Yrd. Doç. Dr. Önder Büberkökü 

54 

belirleyebilmek amacıyla çalışmada TSEQF  tarafından belirlenen yapısal kırılma sayıları 

dikkate alınarak da Carrion-i Silvestre vd. (2009) birim kök testi uygulanmış ve elde edilen 
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde PT, MPT, MZA, MSB ve MZT test 
istatistiklerinin tamamının “birim kök vardır” Ho hipotezini yüzde 5 anlamlılık düzeyinde 
reddedemediği görülmektedir. Dolayısıyla, bulgular yine hisse senedi endekslerinin düzey 
değerlerinde durağan olmadıklarına işaret etmektedir. Bir diğer ifadeyle farklı yapısal kırılma 
sayılarının dikkate alınması durumunda da sonuçların Türk hisse senedi piyasalarının zayıf 
formda etkin olduğuna işaret ettiği anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 4: TSEQF  Test İstatistiği Dikkate Alındığında Carrion-i Silvestre vd. (2009) Birim 

Kök Testi Sonuçları  

 PT  MPT  MZA  MSB  MZT  Kırılma tarihleri 

lnBIST100 11.193 
5.765 
 

10.582 
5.765 

--12.104 
-22.463 

0.2012 
0.1506 

-2.436 
--3.307 

01. 2000 

lnBIST30 9.682 
6.873 
 

8.8131 
6.873 

-17.236 
-22.129 

0.1681 
0.147 

-2.897 
-3.316 

01. 1999 

Lnmali 11.985 
5.765 
 

11.557 
5.765 

-11.1008 
-22.463 

0.2092 
0.1506 

-2.3219 
-3.3068 

01. 2000 

Lnhzm 14.257 
6.631 
 

12.254 
6.631 
 

-12.145 
-22.981 

0.2027 
0.1456 

-2.4624 
-3.3693 

01. 2000 

Lnsan 11.495 
6.564 
 

11.215 
6.564 

-13.376 
-23.174 

0.1919 
0.1454 

-2.5683 
-3.3811 

05. 2000 

*, %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Optimal gecikme uzunluğu MAIC ile belirlenmiştir. Triminaj 
0.15 alınmıştır. %5 anlamlılık düzeyindeki kritikdeğerler italik ve altı çizili olarak gösterilmiştir. 
lnBIST100, lnBIST30, lnmali, lnhzm ve lnsan sırasıyla BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Hizmet ve 
BIST Sınai endekslerinin logaritmik değerlerini ifade etmektedir. 

  
Fakat Carrion-i Silvestre vd. (2009) testine bağlı olarak elde edilen ve yukarıda 

belirtilen sonuçlara ilaveten bu test tarafından belirlenen kırılma tarihlerinin yorumlanması da  
önemli olabilmektedir. Çünkü, ekonometrik analizlere dayalı olarak belirlenen bu kırılma 
tarihlerinin pratik hayattaki değişimleri yakalaması ve / veya serilerde gözlemlenen kırılma 
noktalarıyla uyumlu olması beklenmektedir. Fakat, şu da belirtilmeli ki literatürde kullanılan 
farklı testler farklı kırılma tarihleri ve/veya farklı kırılma noktalarına işaret edebilmektedir. 
Ayrıca, özellikle finansal değişkenlerin kullanıldığı analizlerde “beklentilerin” olayların 
gerçekleşmesinden önce fiyatlanması söz konusu olabildiğinden her zaman kullanılan testler 
tarafından sunulan kırılma tarihleri pratik hayat gerçekleşmeleri ile bire bir 
uyuşmayabilmektedir (Maslyuk ve Smyth, 2008, s.2597). Bu kapsamda Carrion-i Silvestre 
vd. (2009) birim kök testi tarafından sunulan yapısal kırılma tarihlerine bakıldığında öncelikle 
EK I’de sunulan serilerde gözlemlenen yapısal değişim noktalarını yakalamada oldukça 
başarılı olduğu görülmektedir1. Ayrıca tarihsel gelişmeler açısından bakıldığında da birim kök 
testi tarafından sunulan tarihlerde genel olarak bazı önemli gelişmelerin yaşandığı 
görülmektedir. Örneğin, Eylül 1998’de Asya Krizi gelişmeleri ve bu kapsamda Malezya’nın 
sermaye kontrolü uygulayacağını açıklaması, Nisan 1999 yılında gerçekleştirilen genel 
seçimler, Şubat 2001’de yaşanan kriz ve hemen sonrasındaki gelişmeler, Mart 2003 Irak 
savaşı ve bununla ilgili olarak yürütülen tezkere görüşmeleri, 2009 yılı ile birlikte küresel 
finansal krizin reel ekonomi üzerindeki etkilerinin ortaya çıkması gibi. 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 
 
Bu çalışmada BIST100, BIST30, BIST Mali, BIST Sınai ve BIST Hizmet endeksleri 

kullanılarak çoklu yapısal kırılmalar altında Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin 
olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle Perron ve Yabu (2009) testi ile serilerde 
yapısal bir değişim olup olmadığı incelenmiştir. Serilerde yapısal değişimler olduğunun tespit 
edilmesinin ardından yapısal kırılma sayılarını tespit etmek amacıyla Bai ve Perron (1998, 

2003) testi kullanılmış ve BIC kriteri ile TSEQF  test istatistiği dikkate alınarak hisse senedi 

endekslerinin içerdiği yapısal kırılma sayıları belirlenmiştir. Ardından bu yapısal kırılma 
sayıları dikkate alınarak Carrion-i Silvestre vd.(2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testi 
uygulanmıştır. Carrion-i Silvestre vd.(2009) birim kök testine ait olan PT, MPT, MZA, MSB ve 
MZT test istatistiklerinin tamamının ilgili hisse senedi endekslerinin düzey değerlerinde 
durağan olmadığını göstermiştir. Bu da Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin 
olduğu anlamına gelmektedir. Bu bulguların da genel olarak literatürde Türk hisse senedi 
piyasalarının etkinliğini yapısal kırılmalı birim kök testleri ile inceleyen çalışmaların geneli ile 
uyumlu olduğu görülmektedir (Kasman ve Kırkulak, 2007; Özdemir, 2008; Çağlı ve Mandacı, 
2013; Zeren, Kara ve Arı, 2013). Bulguların finansal kurumlar, yatırımcılar ve portföy 
yöneticileri açısından önemli sonuçlar içerdiği düşünülmektedir. Öncelikle çalışma 
bulgularının Türk hisse senedi piyasalarının zayıf formda etkin olduğuna işaret etmiş olması 
bu piyasalarda geçmiş dönem bilgilerine ve fiyat hareketlerine bağlı olarak yapılacak işlemler 
ile sürekli bir şekilde piyasa getirisinin üzerinde bir getiri elde edilmesinin pek mümkün 
olmadığı anlamına gelmektedir. İkinci olarak bulgular genel olarak bu piyasalarda işlem 
gören hisse senetlerinin fiyatlarının şirketin genel durumunu iyi bir şeklide yansıtabileceğine 
bu nedenle de bu fiyatlara bağlı olarak yapılacak yatırımlar ile kaynakların doğru şirketlere 
aktarılabileceğine ve bu sayede de etkin kaynak dağılımının sağlanarak ekonomik 
büyümenin teşvik edilebileceğine işaret etmektedir. Üçüncüsü, hisse senedi endekslerinin 
düzey değerlerinde durağan çıkmaması bu piyasalara gelen bir şokun belli bir süre sonra 
kendi kendine sistemin dışına çıkmayabileceği bir diğer ifade ile kalıcı etkileri (persistence) 
olabileceği anlamına gelmektedir. Bu da piyasaların bir şok yemesi durumunda uygulanacak 
politikaların önemli olduğuna işaret etmektedir (Lee, Lee ve Lee, 2010, s.57). Dördüncü 
olarak hisse senedi endekslerinin çoklu yapısal kırılmalar altında bile düzey değerlerinde 
durağan çıkmaması bu değişkenler kullanılarak yapılacak ekonometrik analizler açısından da 
önemli bilgiler sunmaktadır. Çünkü nedensellik ve koentegrasyon analizlerinde (örneğin 
Granger nedensellik, Johansen,1998 koentegrasyon testi gibi) serilerin entegre derecelerinin 
doğru belirlenmesinin uygulanacak test istatistiklerinin sonuçlarının güvenilirliği açısından 
önemli olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu tür analizlerde standart birim kök testlerinin 
kullanılarak serilerin entegre derecelerinin belirlenmesi yanlı sonuçlara yol açabilmektedir. 
Çünkü standart birim kök testleri olası yapısal kırılmaları dikkate almadığından “birim kök 
vardır” Ho hipotezinin reddedilmesi yönünde yanlı sonuçlar elde edilmesine yol 
açabilmektedir. Dolayısıyla, çoklu yapısal kırılmalar altında bile hisse senedi endekslerinin 
düzey değerlerinde durağan çıkmaması serileri bu tür analizlerde kullanırken entegre 
derecelerinin daha doğru belirlenmesi açısından dikkate alınması gereken ilave bir bilgi de 
sunmaktadır.   
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Ek I: 

Grafik I: Logaritmik Hisse Senedi Endeksleri  
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EK II: 

Grafik 2: Logaritması Alınmamış Hisse Senedi Endeksleri 
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Dipnotlar: 
                                                                 

1  
Karşılaştırma imkanı sunması amacıyla endekslerin logaritmaları alınmamış hallerine ilişkin 
grafiklere de EK II’de yer verilmiştir.  

 



Bankacılar Dergisi, Sayı 93, 2015 

60 

Bankacılık Kanunu’nun Mevduatın Çekilişinin 
Engellenmesi Başlıklı Maddesinin Maaş, Ücret ve 
Benzeri Ödemeler Açısından Değerlendirilmesi 

 
 
 

Talip Sarıçam*
 

 
Öz 
 
Bankacılık Kanunu’nun 61’inci maddesinde; Türk Medeni Kanunu’nun rehinlere ve hapis 

hakkına, Borçlar Kanunu’nun takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu 
yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları 
geri alma haklarının sınırlandırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Başta İcra İflas Kanunu olmak 
üzere muhtelif kanunlarda maaş ve ücret haczine ilişkin istisnai düzenlemelere yer verilmiştir. 
Uygulamada bazı bankaların nezdlerinde bulunan mevduat hesaplarına yatırılan maaş, ücret vb. 
ödemeleri, rehin, hapis ve takasa dair hükümleri ileri sürerek mudilere ödemeden imtina edebildikleri, 
anılan hususun ise mudilerce şikâyete konu edilebildiği müşahede edilmiştir. Mevduat hesaplarına 
yatan maaş, ücret vb. ödemelerin, rehin, hapis ve takasa dair hükümlere istinaden mudilere 
ödemeden imtina edilmesinin mevzuat hükümleri karşısındaki durumunun irdelenmesi, işbu 
çalışmanın hazırlanmasının nedenini oluşturmuştur. 

 
Anahtar Kelime: Banka, Mevduatın Çekilişinin Engellenmesi, Maaş ve Ücret Haczi, Rehin Hapis, 
Takas.  
JEL Sınıflaması: G18, K22, K31. 

 
An Analysis of the Banking Law Article Named "Withdrawal of Deposits and Participation 

Funds" With Respect To Such Payments As Salary And Other Payments 
 

Abstract 
 
The 61 st Article of Banking Law states that: “With the reservation of the provisions set forth and 

the authorizations provided and obligations imposed by the Turkish Civil Code No. 4721 of pertaining 
to pledges and general liens, and by the Debts Law No. 818 pertaining to the transfer and assignment 
of claims and exchange, as well as other provisions of these laws and other laws; the rights of account 
holders to withdraw their deposits and participation funds shall not be restricted in any way 
whatsoever.” Within this frame specifically the Execution and Bankruptcy Law and some other laws 
include some exemptions related with salary and income distrains. It has been observed that, in 
practice some banks may not let depositors to withdraw from their saving accounts which their salaries 
or other income have been credited. Within this window these banks state pledges, liens and 
exchange privileges as their legal base to do so. These kind of practices form the basis of this study. 

 
Keywords: Bank, Prevention of Deposits Withdrawal, Salary and İncome Distrains, Pledges, Liens, 
Exchange. 
JEL Classification: G18, K22, K31. 

 
1. Giriş 
 
5411 Sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun)’nun amaçlarından birisi de tasarruf sahiplerinin 

hak ve menfaatlerinin korunmasıdır. Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunmasının ise tasarrufların güven duygusu içerisinde bankalara yatırılmasına katkı 
sağladığı düşünülmektedir. Nitekim, Kanun’un madde gerekçesinde de tasarruf sahiplerinin 
hak ve menfaatlerinin korunmasının, bankaların işlevlerinin gerektirdiği malî güç ve itibarı 
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haiz olarak mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve verimli bir 
şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisi ile mümkün olacağı ifadelerine yer verilmiştir. 
Buna ilave olarak tasarruf sahiplerinin bankalara yatırmış oldukları mevduatlarını herhangi bir 
kısıtlamaya maruz kalmaksızın istedikleri anda çekebilmeleri de tasarruf sahiplerinin güven 
duygusu içinde tasarruflarını bankalara yatırmalarına katkı sağlamaktadır. 

 
Kanun’un “Mevduat ve Katılım Fonunun Çekilmesi” başlıklı 61’inci maddesinde 

mevduat ve katılım fonu sahiplerine ödenmesi gereken tutarları geri alma haklarının hiçbir 
suretle sınırlandırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan hükmün istisnalarına ise yine 
bahse konu maddede yer verilmiştir. Buna göre 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Medeni 
Kanun)’nun rehinlere ve hapis hakkına dair hükümleri ile 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nun1 
alacağın devir ve temlikine dair hükümleri ile takasa dair hükümleri, anılan maddenin 
istisnalarını oluşturmaktadır. Buna ilave olarak diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu 
yükümlülükler ile mevduat veya katılma hesabı sahipleriyle kredi kuruluşları arasında yapılan 
sözleşmelerde vade ve ihbar süresine ilişkin belirlenen hükümler de anılan maddenin diğer 
istisnaları olarak sayılmıştır. 

 
Bilindiği üzere 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu (İcra İflas Kanunu)’nun “Kısmen Haczi 

Caiz Olan Şeyler” başlıklı 83’üncü maddesinde maaş ve ücret vb. ödemelerin haczine ilişkin 
özel takip usulüne yer verilmiştir. Buna ilave olarak gerek İcra İflas Kanunu’nun “Haczi Caiz 
Olmayan Mallar” başlıklı 82’nci maddesinde gerekse diğer kanunlarda maaş, ücret vb. 
ödemelere ilişkin muhtelif düzenlemelere yer verilmiştir. Bu nedenle maaş, ücret ve benzeri 
ödemelerin Kanun’un 61’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesinde, İcra İflas Kanunu 
ve diğer kanunlarda yer alan hükümlerin de ayrıca dikkate alınması gerekmektedir. 

 
Uygulamada bankaların Medeni Kanun’un rehin ve hapis hakkına, Borçlar Kanunu’nun 

takasa dair hükümlerine ve mudiler ile akdedilen mevzuat hükümlerine dayanarak 
müşterilerin bankalarında bulunan hesaplarına yatan maaş, ücret vb. ödemelerini 
müşterilerden olan alacaklarına mahsup ettikleri ve söz konusu hususun da müşteri 
şikâyetlerine neden olduğu görülmektedir. Maaş, ücret vb. ödemelere dair muhtelif 
kanunlarda yer alan istisnai hükümlere rağmen bankalarca söz konusu ödemelerin bir 
kısmının ya da tamamının rehin, hapis ve takasa dair hükümler ileri sürülerek ödenmesinden 
kaçınılması, işbu çalışmanın hazırlanmasının nedenini oluşturmuştur. 

 
Kanun’un 61’inci maddesi hükümlerinin maaş, ücret ve benzeri ödemeler açısından 

değerlendirilebilmesi amacıyla bu çalışmanın 2’nci bölümünde mevduat ve katılım fonunun 
Kanun’da yer alan tanımına, Kanun’un 5’inci kısmında yer alan mevduat ve katılım fonuna 
ilişkin esaslara ve mevduat ve katılım fonunu çekilişinin engellenmesinin hukuki 
müeyyidelerine yer verilecektir. Çalışmanın 3’üncü ve 4’üncü bölümünde Kanun’un 61’inci 
maddesinde sayılan istisnalardan rehin, hapis hakkı ve takasa ilişkin hükümlere, 5’inci 
bölümünde ise başta İcra İflas Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda yer alan maaş, ücret 
vb. ödemelerin haczine dair emredici düzenlemelere değinilecektir. Çalışmanın son 
bölümünde ise Kanun’un 61’inci maddesinin maaş, ücret ve benzeri ödemeler açısından 
değerlendirmesine, diğer kanunlarda yer alan hükümler de dikkate alınmak suretiyle yer 
verilecektir. 

 
2.      Bankacılık Kanunu’nun Mevduat ve Katılım Fonuna Dair Hükümleri 
2.1. Mevduat ve Katılım Fonu 

 
Kanun’un “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 3’üncü maddesinde “mevduat”;  
 
“Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız 

veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul 
edilen parayı ifade eder.” 
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şeklinde tanımlanmıştır2. Anılan maddede “katılım fonu” ise aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:  
 
“Katılım bankaları3 nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap4 ve 

katılma hesaplarında5 yer alan parayı ifade eder.” İşbu çalışmada yer verilen “mevduat” 
kelimesi, aksi belirtilmediği takdirde katılım fonunu da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 

 
Bankalara yatırılan mevduatın hukuki niteliği tartışmalıdır. Söz konusu paranın 

muhafaza amacıyla bankalara yatırıldığı sonucuna varılırsa, mevduata Borçlar Kanunu’nun 
vedia/saklamaya dair hükümleri uygulanacaktır. Saklama sözleşmelerinde muhafaza için 
verilen meblağın aynen değil mislen iadesi söz konusudur. Bankalara yatırılan paranın 
işletilmesi ve bazı mevduatın vadeli olarak bankalara yatırılması nedeniyle mevduata ilişkin 
Borçlar Kanunu’nun karz/ödünç sözleşmelerine dair hükümlerinin uygulanması gerektiği 
sonucuna varılabilecektir. Bununla birlikte bankalara mevduat olarak para yatırmanın 
amacının genelde tek başına faiz karşılığı ödünç verme işlemi olduğu da söylenemez 
(Reisoğlu, 2007, s. 116). 

 
Mevduat, ağırlıklı olarak faiz elde etme amacına yöneldiği için karz akdine daha çok 

yaklaşan, ancak güvenilir bir kurumda parayı muhafaza etme fikri ile vedia akdini hatırlatan 
sui generis bir akit tipidir. Mevduata uygulanacak hükümler, ancak kıyas yolu ile ve niteliğine 
uygun düştüğü ölçüde karz akdi hükümleri ve istisnai hallerde vedia hükümleri olacaktır. 
Nitekim Yargıtay’da mevduatı “karz ile vedia akitlerinin karışımı, kendine özgü niteliği 
bulunan bir sözleşme türü” olarak kabul etmektedir (Reisoğlu, 2007, s. 116).  

 
Bankalar aracılığıyla ödenen maaş ve ücretlerin Kanun kapsamında mevduat olarak 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun da açıklığa kavuşturulmasının uygun 
olacağı düşünülmektedir. Maaş ödemelerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi için, 
uygulamada genel olarak işverenlerle bankalar arasında maaş anlaşmaları imzalanabildiği 
gibi bizzat çalışanlar ya da emekliler tarafından bireysel olarak bankalarda maaş hesabı 
açtırılmaktadır. İşverenler ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonrasında çalışanlar da 
bizzat ilgili banka ile bireysel olarak sözleşme imzalamakta ve söz konusu bankada hesap 
açtırmaktadır. Buna ilave olarak, işverenler tarafından personeline yapılan ödemelerin 
bankalar aracılığıyla yapılması, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve Ücretin Ödenmesi” 
başlıklı 32’nci maddesi ve Borçlar Kanunu’nun “b. Ücretin Korunması” başlıklı 407’nci 
maddesi ile yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Bankalarda bulunan maaş hesaplarına 
yatırılan maaş vb. ödemelere genel itibarıyla bankalarca faiz uygulanmamaktadır. Bununla 
birlikte, söz konusu hesaplarda bulunan paralara günlük ya da aylık bazda faiz verilmesi de 
imkân dâhilindedir. Dolayısıyla bu yönü ile söz konusu hesaplara yatırılan maaş vb. 
ödemelerin vedia/saklama sözleşmesi hükümlerine daha yakın bir durum arz ettiği kanaatine 
ulaşılmıştır. Dolayısıyla bankalarda bulunan hesaplara yatan maaş, ücret vb. ödemelerin de 
Kanun’un mevduata dair hükümlerine tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Bununla birlikte, maaş, ücret vb. ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması, söz konusu 
ödemelerin maaş, ücret vb. nitelikteki ödemeler olması vasıflarını ortadan kaldırmadığı 
düşünülmektedir. Bu minvalde, başta İcra İflas Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda yer 
verilen maaş, ücret vb. ödemelere ilişkin koruyucu düzenlemelerin, bankalar aracılığıyla 
yapılan ödemeler için de geçerliliğini korumaya devam ettiği kanaati taşınmaktadır. 

 
2.2. Bankacılık Kanunu’nun “Mevzuat ve Katılım Fonunu Çekilmesi” Başlıklı 

61’inci Maddesine İlişkin Değerlendirmeler 
 
Kanun’un “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde;  
 
“Bu Kanun’un amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi 

sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin 
korunmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” ifadelerine yer verilmiştir. Madde 
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hükmünden de anlaşılacağı üzere Kanun temel olarak üç amacı gerçekleştirmek üzere 
kaleme alınmıştır. 

 

 Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması 

 Kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması 

 Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması 
 
Görüldüğü üzere tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, Kanun’un 

temel amaçları arasında sayılmıştır. Bu hüküm genel olarak banka ya da bankacılık sektörü 
açısından değerlendirilebileceği gibi mudi bazında da değerlendirilebilecektir. Nitekim 
bankaların faaliyetlerini emin bir şekilde sürdürebilmeleri açısından Kanun’un “Sermaye 
Yeterliliği” başlıklı 45’inci, “Likidite Yeterliliği” başlıklı 46’ncı ve “Kredi Sınırları” başlıklı 
54’üncü maddeleri ile bankalara yönelik muhtelif sınırlamalar getirildiği gibi, mudilerin sektöre 
olan güven duygusunu korumaya yönelik çeşitli esaslara da yer verilmiştir. Söz konusu 
hükümlerden birisi de Kanun’un “Mevduat ve Katılım Fonunun Çekilmesi” başlıklı 61’inci 
maddesidir. Bahse konu maddede; 

 
“4721 sayılı Türk Medenî Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar 

Kanununun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği 
yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım fonu sahiplerine 
ödenmesi gereken tutarları geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamaz. Mevduat veya 
katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar süresi hakkında 
kararlaştırılan şartlar saklıdır.”  

 
hükümlerine yer verilmiştir. 4389 Sayılı Mülga Bankalar Kanunu (Mülga Bankalar 

Kanunu)’nun 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında düzenlenen söz konusu hükümlere ilave 
olarak Kanun’un 61’inci maddesi ile Mülga Bankalar Kanunu’na ilave olarak Medeni 
Kanun’da yer verilen hapis hakkı ile Borçlar Kanunu’nda yer alan takasa dair hükümler de 
ilave edilmiştir. Buna ilave olarak, söz konusu madde hükümleri Kanun ile birlikte katılım fonu 
sahiplerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

 
Kanun’un 61’inci maddesine göre mevduat sahiplerinin bankalar nezdinde bulunan 

mevduatlarını geri alma hakları ancak; 
 

 Türk Medeni Kanunu’nun rehinlere ve hapis hakkına dair hükümleri, 

 Borçlar Kanunu’nun alacağın devir ve temlikine, takasa dair hükümleri, 

 Diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler, 

 Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında yapılan 
sözleşmede vade ve ihbar süresi hakkında belirlenecek hükümler 

 
kapsamında sınırlandırılabilecektir. Burada Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun belirli 
maddelerine atıf yapılmış olması, uygulamada en çok söz konusu hususlarla 
karşılaşılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Kanun maddesinde zikredilmemiş olsa bile 
Medeni Kanun’un 794’üncü maddesine göre üzerine yazılı bir şekilde intifa hakkı kurulmuş 
olan mevduatların iadesi de imkan dahilinde değildir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 870)6.  

 
Mevduat üzerine haciz konulması, bankanın mevduatla ilgili olarak mahkemece tevdi 

makamı olarak belirlenmesi ya da bankanın iflası gibi herhangi bir yasal düzenlemeye göre 
mevduatı iade etmeme hakkı veya yükümlülüğü varsa 61’inci madde uygulanmayacaktır 
(Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 843, Reisoğlu, 2007 Cilt II, s. 1680). Benzer şekilde, üzerine 
mahkeme kararına istinaden ihtiyati tedbir kararı konulan hesaplara ilişkin bankalarca 
herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi de imkan dahilinde bulunmamaktadır. Mevduat üzerinde 
kısıtlayıcı bir hakkın bulunması, hakkın bu haklardan sonra gelmek üzere işlenmesini 
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engellemeyecek, banka bu hususu ve haciz konulan miktarı icra dairesine bildirecektir7 
(Kuru, 2002, s. 30; Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 880). Bu bağlamda, İcra İflas Kanunu’nda ve 
diğer kanunlarda yer alan maaş, ücret ve benzeri ödemelere ilişkin kısıtlamaların, bu madde 
hükmünün uygulanması kapsamında dikkate alınması önem arz etmektedir.  

 
Kanun maddesi açısından dikkate alınması gereken bir diğer husus, anılan maddenin 

sadece vadesiz mevduat açısından geçerli olduğudur. Ancak genel hükümlere göre taraflar 
her zaman aralarında anlaşarak vadesinden veya ihbar süresini beklemeden önce 
mevduatın veya katılım fonunun ödenmesini kararlaştırabilirler. Uygulamada tüm bankalar 
vade defini ileri sürmemekte, talep halinde vadeden önce derhal parayı iade etmektedirler 
(Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 866). 

 
2.3. Mevduatın Çekilişinin Engellenmesinin Hukuki Yaptırımı 
 
Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve sektöre olan güven 

duygusunun sarsılmaması adına dikkat çeken bir diğer husus, Kanun maddesine aykırı 
uygulamalara uygulanacak olan cezai müeyyidelerdir. Kanun kapsamında belirlenen 
sınırlamalara uyulmamasının yaptırımı genel olarak idari para cezaları öngörülmüştür. 
Nitekim, Kanun’un 146’ncı maddesinin (o) fıkrasında tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin engellenmesi durumunda bankalara beş bin Türk Lirasından on bin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Buna ilave olarak 
tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin kasten engellenmesi durumunda söz konusu 
işlemi gerçekleştirenlere de Kanun’un “Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin Haklarını 
Engellemek” başlıklı 151’inci maddesinde beş yüz güne kadar adli para cezası ve altı aydan 
iki yıla kadar hapis cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 162’nci maddesinde 
ayrıca, bu Kanun’da belirtilen suçlar ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
tarafından ilgili cumhuriyet başsavcılığına yapılacak olan yazılı başvuru şartına bağlanmıştır. 
Madde hükmü ile getirilen adli ceza, kanun koyucunun tasarruf sahiplerinin hak ve 
menfaatlerinin korunması ve böylece finansal piyasalarda güven ve istikrarın tesis edilmesine 
vermiş olduğu önemin göstergesi niteliğindedir. 

 
Burada Kanun’un 151’inci maddesi hükmünün uygulanabilmesi için, mevduat veya 

katılım fonu çekilişinin herhangi bir geçerli sebebe dayanmaksızın (kasten) engellenmesi 
gerekmektedir. Aksi takdirde suçun maddi unsurunun oluşmadığı sonucuna ulaşılacak, 
herhangi bir idari ve/veya adli ceza da söz konusu olmayacaktır. Örneğin, müşterinin iadesini 
talep edebileceği bir mevduat veya katılım fonu bulunup bulunmadığı konusunda ciddi 
tereddütlerin ve mahkemece çözümlenmesi gerekli hukuki ihtilafın bulunması durumunda bu 
madde uygulanmayacaktır (Reisoğlu, 2007 Cilt II, s. 1679). 

 
3. Medeni Kanun Hükümleri 
3.1. Hapis Hakkı 
 
Hapis hakkı; alacaklıya, borçluya ait olup onun rızasıyla zilyedinde bulundurduğu 

taşınırı veya kıymetli evrakı, alacağının teminatı olarak borç ödeninceye kadar hapsedebilme 
ve/veya paraya çevirme yetkisi veren ayni bir haktır. Hapis hakkı alacaklıya, borçlu 
tarafından borcun yerine getirilmemesi durumunda hapsettiği şeyleri teslime bağlı rehin 
hükümleri uyarınca paraya çevirme yetkisi verir. Bununla birlikte tek taraflı olarak üzerine 
hapis hakkı tesis ettiği şeyi kendi alacağı ile mahsup edemez. Alacaklının talebinin yerine 
getirilmesinde yetkili merci icra dairesidir. 

 
Genel olarak alacak üzerinde hapis hakkının olduğu kabul edilmektedir. Alacaklının 

menkul mallara veya kıymetli evraka borçlunun rızasıyla zilyet olması, hapis hakkı 
bakımından geçerlilik şartıdır. Bu yüzden alacaklı tesadüf eseri veya gasp ederek zilyetliğini 
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kazandığı veya borçlunun rızası olmadan üçüncü şahıs tarafından kendisine teslim olunan 
borçluya ait menkul mallar ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkı iktisap edemez (Reisoğlu, 
2007 Cilt I, s. 869; Oğuzman ve Seliçi, 1982, s. 989).  

 
Mevduat üzerinde rehin hakkı bulunmaması halinde hapis hakkı bankalar açısından 

önem arz etmektedir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 869). Hapis hakkı, niteliği ve hükümleri 
bakımından teslim şartlı rehin ile benzerlik göstermektedir. Ancak, teslim şartlı rehinden farklı 
olarak hapis hakkı, menkul eşya üzerinde kanunda belirtilen asgari şartların gerçekleşmesi 
durumunda kendiliğinden doğar. Buna ilave olarak hapis hakkı, alıkonulan eşyalardan ancak 
alacağı karşılamaya yetecek kadar olan kısmı üzerinde kurulabilir. Bundan fazlasının teslim 
şartlı rehinden farklı olarak borçluya iadesi gerekir (Oğuzman veSeliçi, 1982, s. 987). 

 
Hapis hakkı ancak muaccel hale gelmiş alacaklar için söz konusu olabilir. Bununla 

birlikte alacaklı, borçlunun borcunu ödemeden aciz hâle gelmesi durumunda, alacağı 
muaccel olmasa bile hapis hakkını kullanabilecektir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 869; Oğuzman 
ve Seliçi, 1982, s. 993). 

 
Medeni Kanun’un 951’inci maddesinde; 
 

 Nitelikleri itibarıyla paraya çevrilmeye elverişli olmayan taşınırlar üzerinde, 

 Alacaklının üstlendiği yükümlülükle veya borçlunun teslim sırasında ya da daha 
önce verdiği talimatla veya kamu düzeniyle bağdaşmayan hâllerde 

 
hapis hakkının kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu minvalde, kamu hukukunun 
veya özel hukukun kamu menfaati mülâhazası ile koyduğu emredici hükümler hapis hakkının 
kullanılmasını engeller. Mesela, satılması yasak olan askeri araç ve gereçler üzerinde hapis 
hakkı kullanılamaz. Benzer şekilde haczi kabil olmayan eşyalar üzerinde de hapis hakkının 
kullanılamayacağı kabul edilmektedir (Oğuzman ve Seliçi, 1982, s. 993). Bu bağlamda, 
kısmen haczi caiz olan şeyler kapsamında da ancak mevzuat hükümlerinin izin verdiği 
ölçüde söz konusu haktan faydalanılabilecektir.  
 

3.2. Rehin Hakkı 
 
Menkul rehni, alacağı teminat altına almak için borçluya veya üçüncü kişiye ait menkul 

eşya, hak veya alacak üzerinde tesis edilen ve alacaklıya borcun yerine getirilmemesi 
halinde teminat konusu menkulü icra vasıtasıyla paraya çevirterek alacağını tahsil etme 
yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır (Oğuzman ve Seliçi, 1982, ss. 953-954). Rehin 
sözleşmesinde rehnedilen azami miktarın gösterilme zorunluluğu olmadığı gibi doğmuş ya da 
doğacak borçlar için ya da hesaptaki mevcut ve ileride hesaba yatırılacak paralar için de 
geçerlidir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 867). 

 
Medeni Kanun’un 954’üncü maddesinde, başkasına devredilebilen alacaklar ve diğer 

hakların rehnedilebileceği, aksine bir hüküm bulunmadıkça bunların rehni hakkında da 
teslime bağlı rehin hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Senede bağlanmış 
olan veya olmayan alacaklar üzerine rehin kurulabilmesi için rehin sözleşmesinin yazılı 
şekilde yapılması ve senede bağlı alacaklarda senedin teslim edilmesi geçerlilik şartıdır. 
Diğer hakların rehninde ise yazılı rehin sözleşmesiyle birlikte, bu hakların devri için öngörülen 
şekle uyulması gerekmektedir. Mevduat, bankalar açısından mudilerin bir alacağı niteliğinde 
olduğundan mevduat rehni, Medeni Kanun’un menkul rehnine ilişkin hükümlerine tabidir. 
Mevduat rehni; mevduat sahibinin bankadaki mevduatını kendi borcu ya da üçüncü kişinin 
borcu için de rehnetmesi şeklinde olur. 

Uygulamada bankalar, kredi sözleşmelerine konulan hükümlerle kredi müşterisinin 
bankadaki mevduatı üzerinde mevcut veya ileride doğacak tüm alacakları için banka lehine 
rehin tesis etmektedir. Geçerli olan bu rehin sözleşmesine istinaden bankanın müşterinin 
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mevduat veya alacakları üzerinde akdi rehin hakkı doğmakta, ancak banka gerekli olmadığı 
takdirde bu rehin hakkına başvurmayarak müşterinin mevduatını çekmesine izin vermektedir. 
Buna karşılık bankanın geçerli bir rehin hakkı bulunduğundan, mevduatın haczi veya 
başkasına temliki, mevduat üzerinde intifa hakkı tesisi gibi hallerde, banka rehin hakkını tüm 
kısıtlamalardan önce öne sürebilecektir. Bankalar mevduat üzerinde rehin hakkı ile birlikte 
mahsup yetkisini de aldıklarından, muaccel alacaklarının varlığı halinde bu hakkı kullanarak 
alacaklarını tahsil yoluna gitmektedirler (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 868). Ancak söz konusu 
uygulamanın maaş, ücret vb. ödemeler açısından farklı şekilde değerlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 

 
4. Borçlar Kanunu’nun Takasa Dair Hükümleri 
 
Borçlar Kanunu’nun 139’uncu maddesinde;  
 
“İki kişi, karşılıklı olarak bir miktar para veya özdeş diğer edimleri birbirine borçlu 

oldukları takdirde, her iki borç muaccel ise her biri alacağını borcuyla takas edebilir.  
 
Alacaklardan biri çekişmeli olsa bile takas ileri sürülebilir.  
 
Zamanaşımına uğramış bir alacağın takası, ancak takas edilebileceği anda henüz 

zamanaşımına uğramamış olması koşuluyla ileri sürülebilir.” hükümlerine yer verilmiştir. 
Borçlar Kanunu’nun 143’üncü maddesinde takasın ancak borçlunun takas iradesini 
alacaklıya bildirmesiyle gerçekleşeceği, bu durumda her iki borcun takas edilebilecekleri 
andan itibaren daha az olan borç tutarınca sona ereceği hüküm altına alınmıştır.  

 
Karşılıklı borçlarda alacaklı isterse tek taraflı irade beyanıyla, kendi borcunu karşı 

taraftan olan alacağı ile takas edebilir. Takasın geçerliliği için alacaklının muvafakatine gerek 
olmayıp, takas iradesinin karşı tarafa bildirilmesi yeterlidir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 871). 
Bununla birlikte, Borçlar Kanunu’nun “Ücretin Korunması” başlıklı 407’nci maddesinin ikinci 
fıkrası ile işveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas 
edilemeyeceği, ancak, işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan 
doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceği hüküm altına 
alınmıştır.  

 
Böylece örneğin, hizmet sözleşmesi nedeniyle A’nın B’ye 300 lira ücret borcu var ise, 

A, B’nin (ücret alacaklısının) rızası olmaksızın B’ye olan ücret borcunu, B’den olan alacağı ile 
takas edemez. Fakat B isterse, tek taraflı iradesiyle A’ya olan borcunu, A’dan olan ücret 
alacağı ile takas edebilir (Reisoğlu, 1997, s. 358). 

 
Borçlar Kanunu’nun 144’üncü maddesinde ise; 
 

 Tevdi edilmiş eşyanın geri verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar, 

 Haksız olarak alınmış veya aldatma sonucunda alıkonulmuş eşyanın geri 
verilmesine veya bedeline ilişkin alacaklar, 

 Nafaka ve işçi ücreti gibi, borçlunun ve ailesinin bakımı için zorunlu olup, özel 
niteliği gereği, doğrudan alacaklıya verilmesi gereken alacakların 

 
ancak alacaklıların rızasıyla takas edilebileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla anılan 
alacakların takasa konu edilebilmesi, borçlu ve alacaklının rızası ile yapılacak olan takas 
sözleşmesiyle imkan dahilindedir.  

 
Uygulamada bankaların her türlü alacaklarını müşterilerin kendilerinden olan alacakları 

ile takas edebileceklerine ve takasın ihbarda bulunmaksızın hüküm ifade edeceğine dair 
ifadelere sözleşmelerde yer verdiği görülmektedir (Reisoğlu, 2007 Cilt I, s. 871). Bununla 
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birlikte, Borçlar Kanunu’nun takasa dair hükümlerinin maaş, ücret vb. ödemeler açısından 
değerlendirilmesinde, Borçlar Kanunu’nda ve diğer kanunlarda yer alan koruyucu hükümlerin 
de dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. 

 
5. 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu ve Diğer İlgili Kanun Hükümleri 
5.1. Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar 
 
İcra İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinde “Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar”a yer 

verilmiştir8. İcra İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinde sayılan mallar ve hakların tamamı haciz 
konusu edilememektedir. Haczi caiz olmayan mallar ve hakların tamamı, Medeni Kanun’un 
rehin hakkı ve hapis hakkına dair hükümleri ile Borçlar Kanunu’nun takasa dair hükümlerine 
konu edilemeyecektir. Bu grupta yer alan alacakların tespitinde başvurulacak temel kriter, 
söz konusu paranın alacaklının veya ailesinin fiilen ve gerçekten eline verilmesinde 
zorunluluk olup olmadığıdır. Uyuşmazlık durumunda anılan zorunluluğun var olup 
olmadığının varlığı hâkim tarafından takdir ve tayin edilecektir. Bununla birlikte her halde 
alacağın haczinin caiz olmayışı, onun alacaklıya fiilen ödeme yapılması gerektiğinin bir 
karinesi sayılmalıdır (Uyar, 1990, s. 608). 

 
5.2. Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler 
 
İcra İflas Kanunu’nun “Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler” başlıklı 83’üncü maddesinde;  
 
“Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan 

nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, 
borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil 
edildikten sonra haczolunabilir. 

 
Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var 

ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye 
geçilemez.” hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre maaşlar, ödenekler9, intifa hakları ve 
hasılatı, her çeşit ücretler ve ilama bağlı olmayan nafakalar kısmen haczedilebilmektedir. 
Buna karşılık ilama bağlı nafakalar hiç haczedilememektedir. Zira mahkeme nafakayı, nafaka 
alacaklısının geçinmesi için zaruri olan miktarı dikkate alarak takdir ve tayin etmektedir (Kuru, 
1988, s. 831; Akın, 1995, s. 335; Üstündağ, 2004, s. 192; Yavaş, 2009, s. 97). 

 
Diğer taraftan, gerek ilama dayalı gerekse ilama dayalı olmayan nafakalar birikmiş 

nafaka niteliğindeyse tamamen haczedilmesi mümkündür. Bu nedenle haczedilmeme 
ayrıcalığının sadece işlemekte olan nafakalara ilişkin olduğunun kabulü gerekir. Çünkü 
nafaka alacaklısı için korunmaya değer miktar, onun hâlihazırda geçimini sağlayan paradır 
(Uyar1990, s. 702; Yavaş, 2009, s. 97-98)10. Nitekim mahkemeye intikal eden bir olayda 
Yüksek Mahkeme’nin aldığı kararda;  

 
“Her ne kadar Dairemizin, yurt dışından alınan emekli maaşının tamamının haczini 

engelleyen özel bir yasa hükmü bulunmadığından bahisle, yurtdışı emekli maaşlarının 
tamamının haczedilebileceğine dair içtihatları bulunmakta ise de, Yargıtay HGK’nun, önüne 
gelen benzer bir konuda verdiği 2009/12-166 Esas sayılı 10.06.2001 tarihli kararından sonra 
bu görüş değiştirilerek yurtdışından bağlanan emekli maaşları, İİK’nın 83’üncü maddesi 
kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda; Yargıtay HGK’nın 10.06.2009 
tarihli kararı Dairemizce de benimsenerek, anılan karar doğrultusunda içtihat değişikliğine 
gidilmiştir. 

 
Borçlunun maaş ve ücreti üzerine daha önceden haciz konulmuş olsa dahi, 

mahkemece hükmolunan ve işlemekte olan nafaka alacağı için, borçlunun maaş ve ücreti 
üzerinde birinci sırada haciz işlemi yapılması ve kalan maaş ve ücretin ¼’ünden az olmamak 



Talip Sarıçam 

68 

üzere tespit edilecek miktarın da daha önce haciz koyduran alacaklıya ödenmesi 
gerekmektedir. 

 
Nafaka borcunun özelliği göz önüne alınarak ve nafaka ilamının da borçlu aleyhinde 

icrasını istemiş olduğu değerlendirilerek, cari aylık nafakanın, borçlunun almakta olduğu 
emekli maaşından her ay tamamen kesildikten sonra, geri kalan kısmından ne kadarının 
borçlu ve ailesi efradının geçimleri için gerekli olduğu tespit edilmek suretiyle ve ¼’ünden 
aşağı olmamak kaydıyla alacaklı A.Ş.’nin alacağından dolayı da haczi mümkün 
bulunmamaktadır. Birikmiş nafaka alacağının ise, diğer adi alacaklar gibi, daha önce konulan 
haciz sona erdikten sonra sırası geldiğinde işlem göreceği tabiidir.” ifadelerine yer vermiştir11. 
Yüksek Mahkeme’nin kararında dikkat çeken bir diğer husus yurtdışından bağlanan emekli 
maaşlarının haczine ilişkin yapılan değerlendirmeler olmuştur. Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu’nun 2009/12-166 Esas sayılı 10.06.2001 tarihli kararı doğrultusunda yurtdışından 
bağlanan emekli maaşları da, İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesi kapsamında 
değerlendirilmeye başlanmıştır. 

 
Maaş ve ücret kavramının içerisine bedeni ve fiziki çalışma sonucunda elde edilen tüm 

gelirler dahil edilmektedir (Uyar, 1990, s. 701; Akın, 1995, s.336; Yavaş, 2009, s. 94). 
Taraflar arasındaki ilişkinin devamlılık arz etmesi gerekmeyip geçici olanların da bu kavrama 
dâhil edileceği kabul edilmektedir (Üstündağ, 2004, s. 190; Uyar, 1990, s. 701; Akın, 1995, s. 
336; Yavaş, 2009, s. 94). Burada önemli olan ücretin niteliği, yani yapılan bir iş karşılığı 
olmasıdır (Yavaş, 2009, s. 94). Nitekim Yargıtay tarafından ücret, “Hizmet akdinin bir şartıdır 
ve iş karşılığı kararlaştırılan veya yasalarla belirlenen bir paradır.” şeklinde tanımlanmıştır 
(Akın, 1995, s. 351)12. 

 
Bir çalışmanın karşılığı olan ücret, aynı zamanda işçi ve ailesinin geçim kaynağı olma 

özelliğini de taşıdığından kanun koyucu tarafından özel bir korumaya tabi tutulmuş, böylelikle 
ücretin sınırsız haczi önlenmiştir. Bu koruma yalnızca işveren veya üçüncü kişilerin 
müdahalelerine karşı değil, aynı zamanda işçinin kendi düşüncesiz harcamalarına da 
yöneliktir (Üstündağ, 2004 s. 630; Centel, 1998, s. 107; Akın, 1995, s. 352). 

 
İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinin uygulanması bakımından icra memurunun 

maaş ve ücret tutarının ¼’ü üzerinde herhangi bir takdir hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
icra memuru maaş haczine ilişkin olarak kendisine gelen talepleri, icra talebinde hukuki 
anlamda herhangi bir eksiklik bulunmaması durumunda, borçlunun ücretinin tamamı 
borçlunun ve ailesinin geçinmeleri için yeterli olmasa bile, maaş tutarının ¼’ü üzerine 
uygulamak zorundadır. Bununla birlikte maaş tutarının ¾’ü üzerine haciz işlemi uygulaması 
icra memurunun takdirindedir. 

 
Borçlunun maaş veya ücretinin ne kadarının haczedileceğinin tespiti için borçlunun 

aldığı maaş veya ücret miktarının ve maaş ve ücret üzerinde başka bir haciz olup 
olmadığının bilenmesi gerekmektedir. Nitekim Yüksek Mahkeme’nin görüşü de bu yöndedir13. 
Yargıya intikal eden başka bir olayda Yüksek Mahkeme tarafından alınan kararda;  

 
“Mahkemece, davacının maaşından aleyhine yapılan takipler nedeniyle haciz 

uygulaması yapılıp yapılmadığı, yapıldı ise miktarının belirlenmesi ve buna göre maaşın 
1/4'ünü aşmayacak şekilde bankanın kesinti yapma hakkı bulunduğu düşünülerek sonucuna 
göre karar vermek gerekir.” ifadelerine yer vermiştir14. 

 
İcra memuru haczedeceği ücretin azami sınırını, borçlunun ve ailesinin sosyal, sağlık 

ve eğitim durumlarını da dikkate alarak belirleyecektir. Fakat uygulamada, genel olarak 
borçlunun ücretinin ¼’ünün haczi ile yetinilmekte, genellikle daha önceden maaş veya ücret 
miktarının tespiti için herhangi bir detaylı araştırma yapılmamaktadır (Kuru, 1988, s. 320; 
Kuru, 1962, s. 320; Kuru, 2006, s. 303-304; Üstündağ, 2004, s. 195-197; Centel, 1998, s. 58; 
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Yavaş, 2009, s. 93; Uyar, 1990, s. 833; Postacıoğlu, 1973, s. 348; Akın, 1995, s. 348). 
Nitekim İcra İflas Kanunu sonrasında yürürlüğe giren muhtelif kanunlarda maaş, ücret vb. 
ödemelerin dörtte birinden fazlasının haczedilemeyeceğine ilişkin hükümlere yer verilmesi 
nedeniyle kanun koyucunun iradesinin de ağırlıklı olarak bu yönde olduğu kanaatine 
ulaşılmıştır. 

 
Yüksek Mahkeme’ye göre asgari ¼’lük kural, maaş farkları için de geçerlidir (Uyar, 1990, 

s. 708; Olgaç, 1966, s. 742; Akın, 1995, s. 343)15. Dolayısıyla borçlunun maaşı haczedilirken, 
maaşına gelen zamlar nedeniyle birikmiş olan maaş farkları da maaşla birlikte göz önüne 
alınacaktır. Benzer şekilde, maaş ve ücret haczinde, hacze konu olan miktara borçlunun eline 
geçen yan ödemeler de dahil edilmelidir (Uyar, 1990, s. 746; Akın, 1995, s. 343).  

 
İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinde açıkça intifa hakkı ve hasılatının kısmen 

haczi öngörüldüğünden, intifa hakkının doğrudan doğruya kendisinin ya da intifa konusu olan 
şeyin iradının kısmen haczedilmesi gerekir. Nitekim, Yargıtay bir kararında sadece intifa 
hakkının menfaat ve gelirinin haczedilebileceğini ifade etmiştir (Uyar,1990, s. 701; Yavaş, 
2009, s. 96). 

 
5.3. Haczi Kısmen ya da Tamamen Caiz Olmayan Şeylerin Nafaka Alacakları 

Açısından Değerlendirilmesi  
 
Maaş ve ücret hacizleri nafaka alacakları açısından farklılık arz etmektedir. Borçlunun 

maaş veya ücretine, nafaka alacağı nedeniyle haciz konulduğunda herhangi bir sınırlama 
söz konusu olmamaktadır. Yani nafaka alacağı nedeniyle borçlunun maaş ve ücretinin 
tamamı haczedilebilmektedir. Zira borçlu esas olarak nafaka alacaklısını beslemek zorunda 
ve nafaka alacaklısının borçlunun maaşında intifa hissesi bulunmaktadır. Nitekim nafaka 
miktarı mahkemece borçlu ve nafaka alacaklısının mali gücü göz önünde tutularak 
belirlenmektedir (Kuru, 1962, s. 321; Akın, 1995, s. 341). Bu minvalde, maaş, ücret vb. 
ödemelerin tamamı, nafaka borcunun ifası için haczedilebilmektedir. 

 
5.4. Önceden Yapılan Anlaşmaların Geçersizliği 
 
İcra İflas Kanunu’nun “Önceden Yapılan Anlaşmalar” başlıklı 83/a maddesinde, 82’nci 

ve 83’üncü maddelerde yazılı mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan 
anlaşmaların muteber olmadığı ifade edilmiştir. Bu nedenle, borçlu tarafından önceden rıza 
gösterilse dahi almış olduğu maaşın tamamı haczedilemez (Uyar, 2009 Cilt II, s. 2374)16. 

 
Borçlunun hacizden önceki bir aşamada maaş veya ücretinin haczedilmezlik 

özelliğinden feragat etmesi hükümsüz sayılmaktadır. Önceden feragatin geçersizliğinin 
nedeni, borçlunun böyle bir anlaşmanın sonuçlarını ya da hacze gelindiğinde kendisine 
yükleyeceği yükün sonuçlarını hacizden önceki bir zamanda öngöremeyeceğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu halde, borçluyu bizzat kendisine karşı koruma gereği vardır17. 
Yargıtay’a intikal eden bir olayda Yüksek Mahkeme; “Hacizden evvelki feragatı ile borçluyu 
ilzam etmeye İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinin (a) fıkrası elverişli değildir.” şeklinde 
karar vermiştir (Postacıoğlu, 1982, s. 689; Kuru, 1988, s. 476; Tanrıver, 1990, s. 573; Akın, 
1995, s. 363).  

 
İcra İflas Kanunu’nun 83/a maddesine ilişkin Adalet Komisyonu Gerekçesinde bu 

durum şu şekilde açıklanmıştır. Borçlunun hacizden evvelki bir safhada bir mal veya maaş ve 
ücretin haczedilmezliği sıfatından feragat etmesi hükümsüz olmalıdır. Zira borçlu, hacizden 
evvel böyle bir feragatin neticelerini tahmin edemez. Bundan başka, haczedilemez olduğu, 
borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre tespit olunur. Şu halde borçlu, bir 
malın haczedilemezlik sıfatından önce feragat etmiş olsa dahi, haciz sırasında “o malın 
haczinin caiz olmadığını” dermeyan edebilecektir.  
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Bununla birlikte, borçlunun haciz sırasında veya daha sonraki bir dönemde muayyen 
bir mal, maaş veya ücretin haczedilmezlik sıfatından feragat etmesi mümkündür. Borçlu 
haciz sırasında sarih irade beyanı ile bir malın haczedilmezliğinden feragat etmiş ise sonra 
bu feragatinden dönmesinin bir hükmü bulunmayacaktır (Kuru, Yılmaz, Arslan, 2004, s. 301; 
Kuru, 1988, s. 312; Kuru, 1962, s. 322; Postacıoğlu, 1982, s. 316; Akın, 1995, s. 363). 
Nitekim yargıya intikal eden bir olayda Yargıtay 12’nci Hukuk Dairesinin kararında özetle; 
“Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonra emekli maaşının dörtte üçünün haczine muvafakat 
etmiştir. Bu muvafakat, İcra İflas Kanunu’nun 83/a maddesi icabı geçerlidir.” ifadelerine yer 
verilmiştir (Uyar, 2009 Cilt II, ss. 2375-2378; Kaçak, 2004, s. 740; Yavaş, 2009, s. 106)18. 

 
Memur olarak çalışan ve bir başka şahsın kendisine karşı başlattığı hukuki takibe 

istinaden bankada bulunan hesabına sözleşmede yer alan hükümlere dayanılarak bankaca 
bloke konulması nedeniyle yargıya intikal ettirilen bir olayda Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi 
tarafından özetle;  

 
“Mahkemece, davacının borçlarını ödemekte temerrüde düşüp, davalı lehine 

muacceliyet koşulu gerçekleşmemiş olmasına rağmen İcra İflas Kanunu’nun 82’nci ve 
devamı maddelerinde yer alan hükümlere aykırı bir şekilde davalının maaşına bloke 
koyulduğu, dolayısıyla yasal düzenlemelere aykırı davranıldığına karar verilmiş olup, söz 
konusu karara davalı banka tarafından itiraz edilmiştir. Tüketici kredi sözleşmesinin 10’uncu 
ve 11’inci maddelerinin 4822 sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesine 
aykırı ve tek taraflı olarak tüketici aleyhine hüküm ihtiva etmesine ve bu maddelerin haksız 
şart içerdiğinin anlaşılmasına göre davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.” 
değerlendirmelerine yer verilmiştir19. Yargıya intikal eden benzer nitelikteki bir olayda aynı 
daire tarafından özetle; 

 
“Taraflar arasında imzalanan kredi sözleşmesi ile davacının davalı bankadan kullandığı 

kredinin teminatı olarak sözleşmenin 9’uncu maddesiyle banka nezdinde bulunan tüm 
alacakları, mevduat ve bloke hesapları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisini 
davalı bankaya verdiği açıktır. Banka bu yetkiyi davacının borcunu sözleşme şartlarına 
uygun olarak ödemediği takdirde kullanacaktır. Üçüncü şahısların davacıdan alacaklarından 
dolayı icra takibi yapıp, davacının davalı bankadan aldığı maaşına haciz koydurmalarında 
davalı bankaya atfı kabil bir kusur yoktur. Kusur tamamen hesapsız borçlanılıp borcunu 
ödemeyen davacıdadır. Davacının bankadan aldığı kredi borcunu sözleşme şartlarına uygun 
olarak ödemesi gerekir. Ödememesi halinde kredi borcunun teminatı olarak bankaya 
sözleşmenin 9’uncu maddesi gereğince yetki vermesinin haksız şart olarak nitelendirilmesi 
mümkün değildir. Zira davacı sözleşmenin her sayfasını ayrı ayrı imzalamış olup, serbest 
iradesi ile sözleşme şartlarına uygun olarak kredi borcu taksitlerinin bankadan aldığı 
maaşından ödenmesi için otomatik ödeme talimatı verdiğine göre artık sözleşmenin söz 
konusu hükmünün müzakere edilerek kararlaştırılmadığı söylenemez. Aksinin kabulü 
halinde; kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği 
güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkânsızlaşması, kötü niyetli bir kredi 
borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır.” ifadelerine yer verilmiştir20. 
Bir önceki kararından farklı olarak Yüksek Mahkeme, her bir sayfası müzakere edilerek 
imzalanan sözleşmelerde yer alan hükümlerin, “Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesi kapsamında haksız şart olarak değerlendirilemeyeceği 
görüşüne yer vermiştir. Nitekim Mülga 4077 sayılı Kanun’dan farklı olarak söz konusu 
hususa, 07.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren “6502 
sayılı Tüketicinin Haklarının Korunması Hakkında Kanun”un Tüketici sözleşmelerindeki 
haksız şartlar” başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında da değinilmiştir. Anılan fıkrada 
“Haksız Şart”; “Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların 
sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde 
tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. 
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Kararda ayrıca, mevzuat hükümlerinde yer alan koruyucu düzenlemelerin borçlular 
tarafından kötü niyetli bir şekilde kullanılmasına müsaade edilmediği anlaşılmıştır.  

 
Yüksek Mahkeme’nin daha yeni tarihli bir kararında ise;  
 
“Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının kredi kartı ile bankadan kullandığı tüketici 

kredilerini geri ödememesi üzerine emekli maaşına bloke konulup konulamayacağına 
ilişkindir. (…) 5510 sayılı Yasa’nın 93’üncü maddesinin tarafların iradesine ağırlık vererek, 
muvafakat yoluyla emekli aylıklarına bloke konulmasına, borcun başka teminatlara 
başvurulmadan ödenmesine imkan sağladığı, böylece tarafların sözleşme ile belirledikleri 
hükmü ortadan kaldırmadığı anlaşılmaktadır. 

 
(…) Davacının taksitlerin maaşından ödenmesini ihtirazi kayıtsız kabul edip, daha 

sonra dava açıp kesinti bedelini geri istemesi hakkın kötüye kullanılması olup, Medeni 
Kanun’un 2’nci maddesinde yer verilen iyiniyet kurallarıyla bağdaşmaz. Tüketici haklı bir 
sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini 
isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye edilmez. Aksi 
halde; kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği 
güvencesi ile kredi veren bankanın alacağının imkansızlaşması, kötü niyetli kredi 
borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğuracaktır. (…)” 

 
görüşlerine yer vermiştir21. Her iki kararın ortak noktası, Medeni Kanun'da yer verilen iyiniyet 
kurallarına ve müzakere edilerek sözleşme hükümlere dahil edilen hükümlerin haksız şart 
olarak değerlendirilemeyeceğine vurgu yapılması olmuştur. Ancak burada, kişinin kendisi ve 
ailesi için gerekli olan tutarı dikkate almaksızın (ilave gelir beyanı ya da teminat almaksızın), 
sadece bankada bulunan hesabına yatan maaş ve ücretine güvenerek kredi kullandırılması 
durumunda, ilgili bankanın iyi niyetinin de Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

 
Diğer taraftan, borçlunun belirli bir alacaklıya karşı maaş veya ücretinin 

haczedilmezliğinden feragatı, yalnız bu alacaklı hakkında hüküm ifade edecektir. Dolayısıyla 
söz konusu malı haczettirmek isteyen başka bir alacaklıya karşı borçlu o malın 
haczedilmezliğini ileri sürebilecektir (Postacıoğlu, 1982, s. 316; Ansay, 1960, s. 97; Akın, 
1995, s. 363). 

 
5.5. Maaş ve Ücret Haczinde Usul 
 
Maaş ve ücret haczi, icra takibinden ziyade “muhafaza tedbiri” niteliğini haiz olup, 

niteliği ve infazı yönünden umumi haciz uygulamalarından farklılık göstermektedir. Bu niteliği 
nedeniyle, genel haciz işlemlerinden farklı olarak, kanun koyucu tarafından maaş ve ücret 
hacizlerine ilişkin ayrı düzenlemelere yer vermiştir. Bu farklılığın temelinde genel haciz 
kararlarının tek bir işlemle infaz edilebilmesine karşın maaş ve ücret hacizlerinde icra 
işlemlerinin belirli süreler içinde tekrarlanması yatmaktadır (Tanrıver, 1990, s. 573; Akın, 
1995, s. 361). 

 
Maaş ve ücret hacizlerinde infaz işlemi doğrudan doğruya icra müdürü tarafından değil, 

onun adına borçlunun çalıştığı yerde bulunan ve icra dairesinin bu yöndeki bildirimini alan 
kanuni muhatap tarafından yerine getirilmektedir. Buna göre devlete ait veya özel 
işyerlerinde çalışan borçlu memur ve işçilerin maaş veya ücreti haczedilince icra dairesi 
borçlunun yanında çalıştığı işverene durumu bir yazı ile bildirir. Bu bildiride borçlunun 
ücretinin haczedildiği, ücret miktarının en geç bir hafta içinde icra dairesine bildirilmesi ve 
borç bitinceye kadar icra dairesinin bildirisi gereğince haczedilen ücret miktarının borçlunun 
ücretinden kesilip hemen daireye gönderilmesi hususları işverene ihtar olunur. Borçlunun 
maaş veya ücretine haciz konulduğunu öğrenen işveren, derhal maaş veya ücret üzerine 
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bildirimde belirtilen oran miktarında kesinti uygulamalı ve bu miktar takip dosyasındaki borcu 
karşılamaya yönelik olmak üzere icra dairesine göndermelidir (Akın, 1995, s. 362; Yavaş, 
2009, s. 112; Uyar, 2009 Cilt 4, s. 7423). 

 
Maaş ve ücret hacizlerini genel haciz uygulamasından ayıran bir diğer özellik hacze 

katılma noktasındadır. Hacze katılmaya ilişkin hükümlere İcra İflas Kanunu’nun 100 ila 
105’inci maddeleri arasında yer verilmiştir. İcra İflas Kanunu’nun 100’üncü maddesinde 
belirtilen şartların varlığı halinde alacaklılar hacze başlangıç tarihlerine göre sıraya 
konulmayıp, aynı borçluya başka bir alacaklı tarafından gerçekleştirilen hacze iştirak 
edebilmekte, satış tutarından birlikte yararlanabilmektedir (Uyar, 1990, s. 701; Yılmaz, 1973 
s. 294; Akın, 1995, s. 361; Yıldırım Deren, 2001, s. 9; Yavaş, 2009, s. 112). Ancak maaş ve 
ücret haczi, söz konusu kuralın bir istisnasını oluşturmaktadır. İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü 
maddesinin 2’nci fıkrasına göre, borçlunun birden fazla alacaklısı maaş veya ücret üzerinde 
haciz talebinde bulunmuşsa hacizler icra memuru tarafından sıraya konulacak, önceki haczin 
kesintisi bitmedikçe diğer alacaklının alacağı için kesintiye gidilmeyecektir. Bununla birlikte 
söz konusu fıkra hükmünün uygulanması nafaka alacaklıları açısından farklılık arz 
etmektedir.  

 
Borçlunun maaş veya ücretine nafaka alacaklısından önce başka bir alacaklı tarafından 

haciz konulsa dahi anılan maaş veya ücretten ilk önce işlemekte olan nafaka alacağı 
kesilecektir. Buradan kalan miktara ise 83’ncü madde hükmü uygulanacaktır. Diğer bir 
deyişle, kalan miktar üzerinde borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra müdürünce lüzumlu 
olarak takdir edilen miktar indirildikten sonra ve ¼’ünden aşağı olmamak üzere diğer 
alacaklılar için hacze devam edilecektir (Uyar, 1990, s. 708; Üstündağ, 2004, s, 199; Akın, 
1995, s. 350)22. 

 
Borcu nedeniyle haciz yoluyla takip edilen borçlunun maaş ve ücreti, anılan borç 

ödeninceye kadar kesintiye tabi tutulacaktır. Bunun yanında maaş veya ücret kesintisi 
süresince söz konusu işlemin durdurulması için haczin kaldırılması yani icranın iadesi 
gerekmektedir. İcranın iadesi için ise ilamın bozulması tek başına yeterli olmayıp, borçlunun 
hiç borcu olmadığının kesinleşmiş bir hükümle sabit olması gerekmektedir. Böylece ilamın 
bozulması artık haczi kaldırmasa da ücretten yapılan kesintiyi durdurur (Postacıoğlu, 1982, s. 
689; Kuru, 1962, s. 476; Kuru, 2006; Tanrıver, 1990, s. 573; Akın, 1995, s. 363)23. 

 
5.6. Maaş, Ücret ve Benzeri Ödemelerin Haczedilmesine Dair Diğer Kanunlarda 

Yer Alan Hükümlerin Değerlendirilmesi 
 
Diğer kanunlarda yer alan maaş ve ücret vb. ödemelerin haczine ilişkin düzenlemelere 

izleyen alt başlıklarda yer verilmiştir.  
 
i) 4857 Sayılı İş Kanunu 
 
4857 Sayılı İş Kanunu (İş Kanunu)”nun 35’inci maddesin de ücret hacizlerine ilişkin;  
 
“İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve 

temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkim tarafından 
takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”  
 
ifadeleri yer almaktadır. İşçi ücretlerinin ¼’ünden fazlasının haczedilemeyeceği açık bir 
şekilde hüküm altına alınan madde hükmü ile 1475 sayılı Mülga İş Kanunu’nun “Ücretin Saklı 
Kısmı” başlıklı 28’inci maddesinde yer alan hükümler aynen korunmuştur. Madde hükmünün 
devamında ise söz konusu hükmün uygulanmasına yönelik istisnai durumlara yer verilmiştir. 
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İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinin uygulanması bakımından 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 35’inci maddesinde yer alan hüküm ile 6183 sayılı AATUHK’nın 71’inci 
maddesinde yer alan hükümlerin de dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır. Zira anılan 
düzenlemelerde, çalışan borçlunun eline mutlaka İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinin 
uygulanmasına nazaran daha fazla para geçme imkanı kesin olarak sağlanmıştır (Uyar, 
1990, s. 704; Kuru, 1962; Kuru, 2006; s. 729 Akın, 1995, s. 341; Yavaş, 2009, s. 104). 

 
İş Kanunu, İcra İflas Kanunu’na göre özel kanun niteliği taşıdığından bir işçinin 

ücretinin haczedilmesinde İş Kanunu hükümleri tatbik edilecektir. Dolayısıyla icra memuru, 
örneğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi bir ücretlinin maaşını, borçlunun ve 
ailesinin ihtiyacını göz önünde bulundurmak suretiyle ¼’ünün üzerinde bir oranda 
haczedebilecek, bununla birlikte İş Kanunu’na tabi bir ücretlinin maaşının en fazla ¼’ü 
haczedilebilecektir. İcra memurunun işçi ücretlerine ilişkin olarak talep edilen haciz 
işlemlerinde, bunun üzerindeki bir oranda haciz işlemi gerçekleştirme yetkisi 
bulunmamaktadır. Benzer şekilde, maaş, ücret vb. hacizlerine dair diğer kanunlarda İcra İflas 
Kanunu hükümlerini sınırlayıcı bir hüküm bulunması durumunda söz konusu hükümlerin de 
hukuki takip esnasında dikkate alınması gerekmektedir. 

 
ii) İhbar Tazminatı 
 
İşçi, hizmet sözleşmesinin İş Kanunu’nun 13/a’da belirtilmiş veya sözleşmeyle 

kararlaştırılmış süreye uymadan fesheden işverenden, bu ihbar süresinin sonuna kadarki 
ücretini isteme hakkına sahiptir. Buna uygulamada ihbar tazminatı denilmektedir.  

 
İhbar tazminatının ücret kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, 

tartışmalara sebep olmaktadır. Çünkü ücretin ancak kanunen belirtilen kısmı 
haczedilebilirken, tazminat bütünüyle haczedilebilmektedir (Akın, 1995, s. 353). 

 
İhbar tazminatı, iş kanununun öngördüğü bir işsizlik tazminatı niteliğindedir. (Çanak, 

1984, s. 585; Akın, 1995, s. 354). Doktrinde, ücretin bir hizmet karşılığı olması kuralından 
hareketle, ihbar tazminatının ücret gibi değerlendirilemeyeceği savunulmaktadır. Zira ihbar 
tazminatı görülen bir işin karşılığı olmaktan ziyade, işveren tarafından işçiye, iş aramakla 
geçireceği süre içerisinde geçimini sağlamak üzere yapılan ödemedir (Centel, 1998, s. 77, 
78, 342; Akın, 1995, s. 354). Yargıtay’ın görüşleri de çelişkili bir seyir izlemekle birlikte, ihbar 
tazminatını iş kanununun öngördüğü bir işsizlik tazminatı niteliğinde kabul etmekte ve 
doktrindeki anılan görüşü destekler niteliktedir24. Nitekim, İhbar tazminatına ilişkin olarak 
yargıya intikal eden bir olayda Yüksek mahkeme tarafından; “Ücret, iş karşılığı olarak taraflar 
arasında kararlaştırılmış olan ve işçiye verilmesi gereken belli bir paradır. İhbar tazminatı ise 
hiçbir bakımdan böyle kabul edilemez.” değerlendirmelerine yer verilmiştir (Olgaç, 1966, s. 
585; Akın, 1995, s. 354) 25. 

 
Benzer şekilde, öğretide ihbar tazminatı gibi kıdem tazminatının da hukuki niteliği 

üzerinde de büyük tartışmalar yaşansa da ücret gibi sayılamayacağı, dolayısıyla kıdem 
tazminatının tamamının haczedilebileceği görüşlerine de yer verilmektedir (Akın, 1995, s. 354). 

 
iii) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Sosyal Sigortalar 

Kanunu)’nun “Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı” başlıklı 93’üncü 
maddesinde; 

 
“Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık 

hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum 
nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci 
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maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında 
haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine 
ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından 
reddedilir.26” 

 
ifadelerine yer verilmiştir. Bu bağlamda, Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki kişilere 
ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczi ancak, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Primlerin 
Ödenmesi” başlıklı 88’nci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka 
borçları için mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, borçlunun muvafakati durumunda da söz 
konusu gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin haciz talebi de icra memuru tarafından dikkate 
alınabilecektir (Yavaş, 2009, s. 99). 5838 sayılı Kanun’un yayımlandığı 2009 yılı öncesinde 
88’inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında 
haczedilemeyen emekli maaşları, anılan değişiklik sonrasında diğer borçlar açısından da 
haczedilebilir hale getirilmiştir. 

 
Yargıya intikal eden bir olayda Yüksek Mahkeme, “Somut olayda, borçlu tarafından bu 

kanuna göre haczi yasak olan emekli maaşı üzerine haciz konulmasına muvafakat 
edildikten sonra, icra müdürlüğünce uygulanan haciz işlemi anılan yasa hükmü karşısında 
geçerlidir. Bu düzenleme usule değil, esasa ilişkin olup, İcra İflas Kanunu’nun 83/a maddesi 
karşısında özel hüküm sayılır ve öncelikle tatbik edilir.” ifadelerine yer vermiştir27. Yargıya 
intikal eden muhtelif durumlarda Hukuk Genel Kurulu tarafından; “İcra müdürüne alacaklının 
haciz isteminin yerine getirilmesi konusunda takdir yetkisi tanındığından söz edilemeyeceği 
gibi, başka alanlarda tanınmış takdir yetkisinin yorum yolu ile kapsamının genişletilmesi de 
hatalıdır. Borçlu, haczi caiz olmayan bir malın haczine, malın haczi sırasında muvafakat 
verebileceği gibi şikâyet yoluna gitmeyerek zımnen de rıza gösterebilir. 506 Sayılı Yasa’nın 
121’inci maddesi uyarınca bağlanan emekli maaşlarının haczi mümkün değil ise de bu husus 
haciz işleminden sonra süresiz ve geriye etkili olarak borçlu tarafından şikâyet konusu 
yapılabileceğinden ve haczedilemezlik iddiası ancak borçluya tanınan bir hak olduğundan, 
İcra Müdürünün alacaklının haciz talebinin reddine dair kararının iptali gerekmektedir.” 
değerlendirmelerine yer verilmiştir28. Yüksek Mahkeme kararlarından da anlaşıldığı üzere 
haczedilemezlik iddiası sadece borçluya tanınan bir haktır. Bununla birlikte alacaklıların haczi 
caiz olmayan maaş ve ücretlerin haczine yönelik taleplerinin icra memurunca 
haczedilemezlik iddiası ile resen yerine getirilmemesi mümkün değildir. 

 
Diğer taraftan, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına 

İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım 
İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa tabi olanlar, bu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 
kapsamında kabul edilir.” hükmüne yer verilmiştir. Sosyal Sigortalar Kanunu öncesinde 
memur emeklilerin haklarını düzenleyen 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu’nda memur emeklilerine ödenen maaşlarının haczine dair özel bir düzenlemeye yer 
verilmemişti. Bu nedenle, anılan Kanun öncesinde İcra İflas Kanunu’nda yer alan maaş ve 
ücret hacizlerine dair genel hükümlere tabi tutulan emekli memur maaşlarına ilişkin haciz 
işlemlerinde, Sosyal Sigortalar Kanunu sonrası, bu Kanun’un 93’üncü maddesi hükümleri 
uygulanmaya başlanmıştır. Emekli maaşlarına ilişkin yargıya intikal eden bir olayda Yüksek 
Mahkeme kararında özetle; “Sosyal Sigortalar Kanunu”nun Geçici 1’inci, 2’nci ve 4’üncü 
maddelerine göre 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanların bu Kanun’un 4’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında sigortalı olarak kabul edileceğinin 
belirtildiği de dikkate alındığında, Emekli Sandığından emekli maaşı alanlara da Sosyal 
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Sigortalar Kanunu’nun 93’üncü maddesi hükümleri uygulanması gerekir.” ifadelerine yer 
verilmiştir29. 

 
iv) 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 
 
Borçlar Kanunu’nun “Ücret alacağının haczi, devri ve rehnedilmesi” başlıklı 410’uncu 

maddesi; 
 
“İşçilerin ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, başkasına devredilemez ve 

rehnedilemez. Ancak, işçinin bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için hâkim tarafından 
takdir edilecek miktar bu orana dâhil değildir. Nafaka alacaklılarının hakları saklıdır.  

 
Gelecekteki ücret alacaklarının devredilmesi veya rehnedilmesi geçersizdir.”  
 

hükmünü ihtiva etmektedir. Mülga Borçlar Kanunu’nda bulunmayan söz konusu 
düzenlemeye ilk olarak yeni Borçlar Kanunu’nda yer verilmiş, anılan düzenleme 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 35’inci maddesinde yer alan düzenleme aynen tekrar edilmek suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Madde hükmünün düzenlenmesinde İsviçre Borçlar Kanunu’nun 325’inci 
maddesi göz önüne alınmıştır. 

 
Gerek Borçlar Kanunu’nun 410’uncu maddesinde gerekse İş Kanunu’nun 35’inci 

maddesinde İcra İflas Kanunu’na kıyasla dikkat çeken husus, işçinin bakmak zorunda olduğu 
aile üyeleri için hakim tarafından almış olduğu maaşın ¾’ünün üzerinde bir tutara ihtiyacı 
olduğu takdir edilirse, işçinin maaşının ¼’lük kısmına isabet eden tutarın da hacze konu 
edilemeyeceği olmuştur. Görüldüğü üzere kanun koyucu tarafından, İcra İflas Kanunu’ndan 
sonra yürürlüğe giren yeni tarihli düzenlemelerde maaş, ücret vb. ödemelerin haczedilmesine 
yönelik daha kısıtlayıcı hükümlere yer verilmiştir. 

 
Bununla birlikte fıkranın son cümlesi ile İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesi 

paralelinde mahkemece hükmedilecek nafaka borçlarında ücretin tamamının 
haczedilebileceği, benzer şekilde maddenin ikinci fıkrasında, gelecekteki ücret alacaklarının, 
devredilmesi veya rehnedilmesine ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu hükme başlanmıştır. 

 
v) 6183 Sayılı Kanun 

 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)’un “Kısmen 

Haczedilebilen Gelirler” başlıklı 71’inci maddesi: “Aylıklar, ödenekler, her çeşit ücretler, intifa 
hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar, emekli aylıkları, sigorta ve emeklilik 
sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak, haczolunacak miktar 
bunların üçte birinden çok, dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin 
onda birinden fazlası haczolunamaz.” ifadelerine yer verilmiştir.  

 
vi) 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 
 
6245 sayılı Harcırah Kanunu (Harcırah Kanunu)’nun 61’inci maddesinde; “Bu kanuna 

göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.” ifadelerine yer verilmek suretiyle 
yolluk ve harcırahın diğer unsurlarının haczedilemeyeceği açık bir şekilde hüküm altına 
alınmıştır. Söz konusu Kanun’un “Tarifler” başlıklı 3’üncü maddesinde Harcırah Kanunu 
kapsamında harcırahın tanımı “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile 
masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.” şeklinde 
yapılmıştır. Anılan kanunun “Harcırahın unsurları” başlıklı 5’inci maddesinde ise; harcırahın; 
yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva edeceği, ilgilinin bu 
kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabileceği 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Harcırah Kanunu kapsamında ödenen yol masrafı, 
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yevmiye, aile yardımı ve yer değiştirme masrafı gibi istihkak unsurlarının haczi mümkün 
bulunmamaktadır.  

 
vii) 6772 Sayılı Kanun 
 
6772 sayılı “Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye 

Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2’nci Maddesinin Kaldırılması 
Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesinde aylık istihkakların hesabında fazla mesai, evlilik, 
çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete 
munzam tediyeler nazarı itibara alınmayacağı, bu tediyelerden çeşitli işçi sigortalarının icap 
ettirdiği primlerin kesilemeyeceği ve bu paraların borç için haczedilemeyeceği açık bir şekilde 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu Kanun hükümleri kapsamında sayılan fazla 
mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi 
esas ücrete ilave edilen zorunlu ödemelerin tamamı haczi caiz olmayan mal ve haklar 
kapsamında değerlendirilecek, bununla birlikte işçiye ödenecek olan ikramiyeler bu 
kapsamda değerlendirilmeyecektir. Nitekim yargıya intikal eden bir olayda Yüksek Mahkeme; 

 
“Arızi olarak, belli koşulların gerçekleşmesi sonucunda işçiye ödenecek olan, fazla 

mesai, evlilik, çocuk zammı gibi yardımların haczedilemeyeceği, 6772 Sayılı Kanunun 4’üncü 
maddesi nedeniyle kuşkusuz ise de maaş gibi maaştan sayılan ödenmesi süregelen 
herhangi bir koşulun gerçekleşmesine bağlı bulunmayan ikramiyenin ¼’ünün haczi 1475 
Sayılı Kanunun 28’inci maddesine göre kabil olmakla Merciin aksine düşüncelerle borçlunun 
ikramiyesi üzerine konulan haczin de kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir (Y.12.HD., 
25.04.2002, 8/85/8560).” 
 
şeklinde karara varmıştır (Kaçak, 2004, s. 739). Yargıtay’a intikal eden bir başka olayda ise 
Yüksek Mahkeme; 

 
“Emekli sandığınca ödenecek sosyal yardım zamları haczedilemez. Bunlar maaşa 

eklenen aile ve çocuk yardımı, yakacak zammı gibi adlarla ödenmekte olan paralardır. 
Emekli sandığı mensubu veya mirasçısına şartları oluştuğunda, toptan veya bir defa 
ödenmekte olan emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceği hakkında kanunda bir açıklık 
bulunmadığı gibi, bu çeşit paranın İcra İflas Kanunu’nun 83’üncü maddesinde de 
sayılmaması nedeniyle anılan kanun ve maddelerde gösterilen kayıt ve takyide tabi 
tutulmaksızın haczi kabildir (Y. 12. HD., 15.05.2000-7304/7974).” şeklinde karar vermiştir 
(Kaçak, 2004, s. 738). 

 
6. Değerlendirme ve Sonuç 
 
Bankacılık Kanunu’nun “Mevduat ve Katılım Fonunun Çekilmesi” başlıklı 61’inci 

maddesinde mudilerin mevduatını çekme haklarının kredi kuruluşlarınca; Medeni Kanun’un 
rehinlere ve hapis hakkına, Borçlar Kanunu’nun takasa dair hükümleri ile diğer kanunların 
verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler çerçevesinde kısıtlanabileceği hüküm altına 
alınmıştır. Mevduat veya katılma hesabı sahipleri ile kredi kuruluşları arasında vade ve ihbar 
süresi hakkında kararlaştırılan şartların saklı olduğu da anılan maddede ayrıca belirtilmiştir. 
Burada Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun belirli maddelerine atıf yapılmış olması, 
uygulamada en çok söz konusu hususlarla karşılaşılmasından kaynaklanmaktadır. Madde de 
açıkça sayılmamakla birlikte diğer kanunlarda yer verilen emredici hükümlerin de anılan 
maddenin uygulaması bakımından dikkate alınması gerekmektedir. 

 
Uygulamada bankaların kendilerine yatan maaş, ücret vb. ödemelerin tamamına 

mudiler ile imzalanan sözleşmelerde yer alan hükümlere istinaden rehin, hapis ve takas 
hakkını uygulayabildikleri, söz konusu hükümleri gerekçe göstererek mudilerin mevduatlarını 
ödememe yoluna gidebildikleri, bahse konu hususun ise mudiler tarafından şikâyete konu 
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edilebildiği bilinmektedir. Bununla birlikte söz konusu durumun, uygulamada muhtelif 
sorunlara yol açabileceği düşünülmektedir.  

 
Bir çalışmanın karşılığı olan maaş, ücret vb. ödemeler, aynı zamanda çalışanın ve 

ailesinin geçim kaynağı olma özelliğini de taşıdığından, gerek İcra İflas Kanunu’nda gerekse 
diğer kanunlarda kısmen ya da tamamen haczedilemeyeceğine dair emredici hükümler ile 
koruma altına alınmıştır. Alacağın haczinin kısmen ya da tamamen caiz olmaması, söz 
konusu alacağın bizzat alacaklıya ödenmesinin bir karinesi olarak değerlendirilmelidir. 

 
Haczi caiz olmayan ya da kısmen haczi caiz olan maaş, ücret vb. ödemelerin, 

bankalarca sözleşmede yer alan hükümlere istinaden Medeni Kanun’un rehin ve hapis 
hakkına, Borçlar Kanunu’nun ise takasa dair hükümlerine tabi tutulmasında başta İcra İflas 
Kanunu olmak üzere diğer mevzuat hükümlerinde yer alan maaş, ücret vb. ödemelere ilişkin 
koruyucu düzenlemelerin de dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. 

 
İcra İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinde “Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar”a, 

83’üncü maddesinde ise “Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler”e yer verilmiş, 83’üncü maddenin 
ikinci fıkrasında, haczolunacak miktarın her nev’i ücret ve intifa hakları ile hasılatının 
¼’ünden aşağı olamayacağı hüküm altına alınmıştır. İş Kanunu’nun 35’inci maddesinde 
işçilerin aylık ücretlerinin ¼’ünden fazlasının haczedilemeyeceği, Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nun 93’üncü maddesinde ise bu Kanun kapsamına dahil olanlara yapılan emekli 
maaşı ödemelerinin tamamının hacze konu edilemeyeceği ifadelerine yer verilmiştir.  

 
Başta İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu olmak üzere diğer kanunlarda yer verilen 

düzenlemeler, İcra İflas Kanunu’nda yer verilen düzenlemelere kıyasla özel kanun niteliğinde 
olduğundan, maaş, ücret vb. ödemelerin haczinde öncelikli olarak dikkate alınması 
gerekmektedir. Bu minvalde, İş Kanunu kapsamında çalışanların maaşlarının en fazla ¼’ü 
herhangi bir haciz uygulanamayacaktır haczedilebilecek, Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamında bulunan emeklilerin maaşlarına ise borçlunun muvafakati olmaması durumunda 
herhangi bir haciz uygulanamayacaktır. Bununla birlikte, işçinin bakmak zorunda olduğu aile 
üyeleri için hâkim tarafından takdir edilecek miktarın bulunması ya da nafaka alacaklılarının 
bulunması durumunda, işçi ücretlerine yönelik haciz taleplerinde söz konusu haklar öncelikli 
olarak değerlendirilecektir. 

 
İş Kanunu’na tabi olmayan çalışanlar ile devlet memurlarına, özel kanunlarında başka 

bir koruyucu düzenleme bulunmaması durumunda, İcra İflas Kanunu hükümleri çerçevesinde 
haciz işlemi uygulanabilecek, söz konusu şahısların maaşlarının hakim tarafından ¼’ünün 
üzerinde bir oranda haciz işlemi uygulanması takdir edilebilecektir. Ancak bu kişilerin 
hesaplarına 6245 sayılı Kanun kapsamında yatırılan yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve 
yer değiştirme masrafı ile 6772 sayılı Kanun kapsamında yapılan fazla mesai, evlilik, çocuk 
zamları veya primleri, aynî yardımlar, hafta ve genel tatil ücretlerine ilişkin ödemelerin 
tamamının haczi caiz olmaması nedeniyle, söz konusu ödemelerin borçlunun rızası 
olmaksızın haciz kapsamına dahil edilmesi imkan dahilinde bulunmamaktadır. 

 
2009 yılı öncesinde 5510 sayılı Kanun’un 88’inci maddesi kapsamında doğan alacaklar 

ile nafaka alacakları dışında hacze konu edilemeyen emekli maaşlarının tamamı, Sosyal 
Sigortalar Kanunu’na 2009 yılında ilave edilen “borçlunun muvafakati bulunmaması halinde” 
ibaresi ile haczedilebilir hale gelmiştir. Anılan düzenlemede borçlunun muvafakatinin icra 
safhasından önceki bir aşamada yapılamayacağına dair herhangi bir hükme yer 
verilmemiştir. 

 
Maaş ve ücretlerin haczine getirilen koruyucu düzenlemeler, yalnızca işveren veya 

üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı değil, aynı zamanda işçinin/emeklinin kendi düşüncesiz 
harcamalarına da yöneliktir. Sosyal Sigortalar Kanunu’nda yapılan değişiklik sonrasında icra 
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maaşlarının herhangi bir oran sınırlamasına tabi olmaksızın hacze konu edilmesinin ise 
ilerleyen dönemde mağduriyetlere yol açabileceği, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin 
yeniden gözden geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.  

 
Diğer taraftan, bankaların çalışanların maaşlarına sözleşme hükümlerine istinaden 

rehin, hapis ve takas haklarını mevzuat hükümlerinde yer alan kısıtlayıcı düzenlemeler 
çerçevesinde kullanması durumunda dahi hukuki ihtilaflar ile karşılaşması ihtimal 
dahilindedir. Netice itibarıyla bankaların üçüncü kişiler tarafından mudinin maaşına 
uygulanan ve bizzat işveren tarafından tatbik edilen haciz, nafaka alacağı vb. kesintileri 
bilmemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda, sözleşmede yer alan hükümlere istinaden 
yasal sınırlar çerçevesinde borçlunun maaşına rehin, hapis ya da takas hakkını uyguladığını 
düşünen bir bankanın, borçlunun maaşında işveren tarafından yapılan bir kesintiyi bilmemesi 
nedeniyle (örneğin nafaka alacağı) yasal sınırların üzerinde bir kesintiye gitmiş olması ihtimal 
dahilindedir. Bu nedenle, sözleşmede yer alan hükümlere istinaden müşterilerinden olan 
alacağını mudilerin maaş, ücret vb. ödemelerinden tahsil etmek isteyen bankaların söz 
konusu işlemi, mudilerin rızasını almak suretiyle yapmalarının daha uygun olacağı, aksi 
takdirde olayın niteliğine göre tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin engellenmesi 
nedeniyle bankaların Kanun’un 146’ncı maddesinin (o) bendi uyarınca idari para cezası, söz 
konusu işlemi gerçekleştirenlerin ise Kanun’un “Mevduat ve Katılım Fonu Sahiplerinin 
Haklarını Engellemek” başlıklı 151’inci maddesi hükmü gereğince adli para cezası ve hapis 
cezası yaptırımının uygulanabileceği düşünülmektedir. 

 
Burada değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, bankaların nezdlerinde bulunan 

mevduat hesaplarına işverenlerce yatırılan maaş, ücret vb. nitelikteki paralara daha 
sonradan alacaklı bankalarca sözleşmede yer verilen hükümlere istinaden rehin, hapis ve 
takas hakkının uygulayıp uygulayamayacağı olmalıdır. Maaş, ücret vb. ödemelere ilişkin İcra 
İflas Kanunu ve diğer kanunlarda yer verilen koruyucu düzenlemenin temelinde, söz konusu 
paralar ile kişinin kendisinin ve ailesinin geçimini sağladığı gerekçesi yatmaktadır. İlgili 
dönemde kişinin bankada bulunan maaş hesabına yatırılan, ancak yatırıldığı dönemde 
harcanmaması nedeniyle biriken maaş, ücret vb. nitelikteki ödemeler için kişinin kendisinin 
ve ailesinin geçimini sağladığı gerekçesinin ortadan kalktığı düşünülmektedir. Bu minvalde, 
yatırıldığı dönem içerisinde harcanmaması nedeniyle biriken maaş, ücret vb. ödemelerin 
tamamının, tıpkı birikmiş nafaka alacakları gibi Medeni Kanun’un rehin ve hapis hakkına, 
Borçlar Kanunu’nun ise takasa dair hükümlerine tabi tutulabileceği, bu şekilde yapılacak olan 
değerlendirmenin maaş, ücret vb. ödemelerin haczinin kısmen ya da tamamen 
engellenmesine dair kanuni düzenlemelerin ruhuna daha uygun olacağı düşünülmektedir. 
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İlgili Mevzuat 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.  

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Hükümet Gerekçesi.  

4389 Sayılı Bankalar Kanunu.  

4721 Sayılı Medeni Kanun.  

6098 Sayılı Borçlar Kanunu.  

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Madde Gerekçesi.  

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu.  

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu. 

4857 Sayılı İş Kanunu. 

1475 Sayılı İş Kanunu.  

6245 Sayılı Harcırah Kanunu. 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. 

 
 
Dipnotlar: 
                                                            
1
  6098 sayılı Borçlar Kanunu (Borçlar Kanunu)’nun “Yollamalar” başlıklı 8’inci maddesi; “Diğer mevzuatta, bu 

Kanun veya Türk Borçlar Kanunuyla yürürlükten kaldırılmış ya da değiştirilmiş bulunan kanunların 
maddelerine yapılan yollamalar, o maddeleri karşılayan yeni hükümlere yapılmış sayılır.” hükmünü ihtiva 
etmektedir. Dolayısıyla Kanun’un 818 sayılı Mülga Borçlar Kanunu’na yapmış olduğu atıflar, 04.02.2011 
tarihinden itibaren yeni Borçlar Kanunu’na yapılmış sayılacaktır. Bu nedenle bu çalışmada takasa dair yapılan 
değerlendirmelere yeni Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler çerçevesinde yer verilmiştir. 

2
  Mevduat Bankası: Bu Kanuna göre kendi nam ve hesabına mevduat kabul etmek ve kredi kullandırmak esas 

olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki 
şubelerini ifade eder. 

3
  Katılım bankası: Bu Kanuna göre özel cari ve katılma hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak 

esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar ile yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki 
şubelerini ifade eder. 

4
  Özel cari hesap: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri 

çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu 
hesapları ifade eder. 

5
  Katılma hesabı: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya 

zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri 
ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade eder. 

6
  Yargıtay’ın 05.06.1968 tarih ve 12867 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda “üzerinde intifa hakkı bulunan 

tasarruf mevduatına çıkan banka ikramiyesinin, hukuki semereden sayılmaması nedeniyle kuru mülkiyetin bir 
geliri olarak kabulü ve intifa sahibinin ancak bunun gelirinden yararlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

7
  Yargıtay 12’nci HD.; 20.09.1990 Tarih ve 1718/8826 Sayılı Karar. 

8
  Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar (Madde 82): 

 

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:  
1. Devlet malları ile mahsus kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 
(…) 
8. Borçlar Kanunu’nun 510’uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis edilmiş olan kaydı 
hayatla iratlar, 
9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları ile bu hizmetlerden 
birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş 
ve dalış tazminat ve ikramiyeleri,  
Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen 
inhisar beyiye hisseleri, 
10. Bir muavenet (yardımlaşma) sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 
bağlanan maaşlar, 
11. Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı kanun hükmüne göre verilen 
inhisar beyiye hisseleri, 
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12. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın kendisine veya ailesine 
toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen paralar, 
13. (Ek bent: 02/07/2012-6352 S.K./16.md.) Öğrenci bursları. 
(…) 

9
  İcra İflas Kanunu’nun 82’nci maddesinin 9’uncu fıkrası bu hükmün istisnasını oluşturmaktadır. 

10
  İlama müstenid nafakalar esasen zaruri adledilen miktara tekabül ettiğinden, bunlar haczedilemez (HİGM., 

24.04.1941 Tarih ve 1663/9538 Sayılı Karar.). 
11

  Yargıtay 12’nci HD., 2009 Tarih ve 3269/13519 Sayılı Kararı (15.12.2014 tarihinde 
http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=4518 adresinden erişildi.). Yargıtay’ın benzer nitelikli 
kararları; Yargıtay 12’nci HD. 05.04.2010 Tarih ve 2009/26582 E., 2010/8064 K., 15.02.2011 Tarih ve 
2010/20145 E., 2011/663 K., Yargıtay HGK’nın 10.06.2009 Tarih ve 2009/12-166 E. Sayılı Kararları.  

12
  YHGK. 24.03.1976, 9/5-9-762/1164 (İşveren, Nisan-1977, s. 17), YİBK. 24.05.1974, 2/6 (RG. 

27.06.1974/14928). 
13

  Vakıf Sandığından bağlanan iratların, borçlunun ve ailesinin geçimleri için icra müdürlüğünce zorunlu olarak 
takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar ¼'ten az olamaz. Ancak 
borçlunun maaş aldığı vakıf sandığı statüsünde haczedilmezliğe ilişkin özel hüküm olup olmadığı araştırılıp 
ayrıca, SSK'dan emekli maaşı alıp almadığı da tespit edilip özel hüküm mevcut ise bu gelirin 
haczedilemeyeceği, buna ilişkin hüküm yok ise İcra İflas Kanunu’nun 83. maddesi hükmünün uygulanmasına, 
SSK'dan maaş almakta ise sözü edilen gelirinin tamamının haczedilebileceği nazara alınarak karar verilmesi 
gerekir (Yargıtay 12’nci HD., 07.03.2006 Tarih ve 1608/4569 Sayılı Karar.). 

14
  Yargıtay 11’inci HD., 15.01.2001 Tarih ve 9112/98 Sayılı Karar. 

15
  İİD., 03.05.1973 Tarih ve 4758/4692 Sayılı Karar. 

16
  İİD., 20.11.1952 Tarih ve 122/5239 Sayılı Karar. 

17
  Yargıtay 12’nci HD., 16.09.1991 Tarih ve 2049/9127 Sayılı Karar. 

18
  Yargıtay 12’nci HD., 20.09.1980 Tarih ve 5131/6866 Sayılı Karar. 

19
  Yargıtay 13’üncü HD., 03.06.2008 Tarih ve 2008/1076 E., 2008/7730 K. Sayılı Karar. 

20
  Yargıtay 13’üncü HD., 06.02.2013 Tarih ve 2012/24916 E., 2013/2571 K. Sayılı Karar. 

21  
Yargıtay 13’üncü HD., 06.02.2013 Tarih ve 2014/31871 E., 2015/1258 K. Sayılı Karar. 

22
  “Borçlunun maaş ve ücretinden daha önce konulmuş haciz bulunsa dahi mahkemece hükmolunmuş işlemekte 

olan nafaka alacağı için borçlunun maaş ve ücretinde birinci sırada haciz işlemi yapılması ve kalan maaş ve 
ücretin ¼’ünün de önceki haciz koyduran alacaklıya ödenmesi gerekir (İİD., 13.02.1958 Tarih ve 866/821 
Sayılı Karar).” 

23
  İcra İflas Kanunu’nun 40’ncı maddesine göre bir ilâmın nakzı icra muamelelerini olduğu yerde durdurduğuna 

göre, maaş ve ücret haczine sebep olan karar Yargıtay’ca bozulduğu takdirde haciz kaldırılmasa da, bir icra 
muamelesi olan maaş ve ücret kesilmeleri işleminin durdurulması zorunludur (İİD., 01.07.1965 Tarih ve 
4058/7212 Sayılı, Yargıtay 12’nci HD., 25.03.2002 Tarih ve 4914/6070 Sayılı Kararları (Yargıtay Kararına 
15.12.2014 tarihinde http://www.kararara.com/yargitay/yhdk3/yrgtyk14007.htm) adresinden erişildi.). 

24
  Yargıtay 9’uncu HD., 31.12.1965 Tarih ve 9024/9141 Sayılı Karar. 

25
  Yargıtay 10’uncu HD., 23.11.1964 Tarih ve 7977/7625 Sayılı Karar. 

26
  18.2.2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32’nci maddesiyle; bu fıkraya “Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, 

aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü 
tarafından reddedilir.” İbaresi eklenmiştir. 

27
  Yargıtay 12’nci HD., 24.11.2009 Tarih ve 2009/15248 E., 2009/23552 K. Sayılı Karar. 

28
  Yargıtay 12’nci HD., 28.12.2010 Tarih ve 2010/19217E., 2010/31975 K., Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 

31.03.2004 Tarih ve 2004/12-202 E., 2004/196 K., 17.01.2007 Tarih ve 2007/12-12 E., 2007/3 K., 16.08.2008 
Tarih ve 2008/12-433 E., 2008/430 K. Sayılı Kararları 

29
  Yargıtay 12’nci HD., 07.12.2010 Tarih ve 2010/16695 E., 2010/28946 K. Sayılı Karar. 

http://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=4518
http://www.kararara.com/yargitay/yhdk3/yrgtyk14007.htm
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Öz 
 
Bu çalışmada, Batı Akdeniz bölgesinde katılım bankası ile çalışan ve çalışmayan kişilerin 

katılım bankalarına yönelik algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 
anket çalışması yapılmış ve değerlendirme sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, katılım 
bankası müşterisi olan katılımcıların çoğunluğunun büyük bir kısmının katılım bankalarını diğer 
bankalardan farklı buldukları, katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların çoğunluğunun ise 
katılım bankalarını diğer bankalardan farklı bulmadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, katılım bankası 
genel algı düzeyini değerlendirmeye yönelik yapılan analizler sonucunda, katılım bankası müşterisi 
olan katılımcıların katılım bankası müşterisi olmayan katılımcılara göre, katılım bankalarıyla ilgili daha 
olumlu değerlendirmeler yaptıkları görülmüştür. Çalışmada katılım bankalarının tercih edilme nedenleri 
içerisinde yer alan dini hassasiyetlerin birincil neden olmadığı, sonucuna da ulaşılmıştır.  

 
Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

3579-YL1-13 nolu proje tarafından desteklenmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Faizsiz bankacılık, Özel Finans Kurumları, Katılım Bankacılığı. 
JEL Sınıflaması: G21. 

 
Determination of Level of Awareness In The Region West Mediterranean of Participation Banks 

 
Abstract 
 
In this study, the measurement of individuals’ perceptions about islamic (participation) bank was 

investigated in terms of whether they working with islamic bank or not in West Mediterranian Region. 
The data was collected in Antalya, Burdur and Isparta provinces by the means of questionnaire and 
assessment results were tried to explain. In this study, the majority of participators who are customers 
of islamic bank have perceived the islamic banks differently from other banks while the majority of 
participators who are not customer of any islamic bank have not perceived differently from the other 
banks. Besides, in the consequence of analysis toward to evaluating on islamic bank general 
perception level, participators who are customer of islamic bank have preferred the more positive 
assessments about islamic banks than participators who are not customer of islamic bank. The result 
of this study has revealed that religious sensitivity, which it is perceived as the one of reason on 
preferring the islamic bank, has not seen as primary reason. 
 
Keywords: Interest-Free Banking, Private Financial Institution, Islamic (Participation) Banking . 
JEL Classification: G21. 
 

1. Giriş 
 
Mevduat toplayan ve finansal destek veren kurumlar olarak ortaya çıktıkları dönemden 

itibaren gelişme gösteren ve artık ekonominin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bankaların 
işleyiş tarzı ile İslâmi prensipler arasında uyuşmazlıklar söz konusudur. Bu nedenle “İslâm” 
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ve “Banka” kelimelerini bir araya getirmek zor olmuş, Müslüman toplumlarda günümüzdeki 
anlamıyla ortaya çıkmayan bankalar, batı toplumlarında ortaya çıktıktan sonra Müslüman 
toplumlar içinde de yer almaya başlamışlardır (Özsoy, 1987, s.65). Bu bağlamda deneme 
niteliğindeki ilk faizsiz bankanın, Ahmed en-Neccar tarafından 1963 yılında Mısır’da kurulan 
İslâm Tasarruf Bankası olduğu bilinmektedir (Akgüç, 1992, s.160). 

 
Dünya’da, Müslüman halkın biriken tasarruflarının değerlendirilmesi amacıyla ortaya 

çıkan “faizsiz bankacılık” ülkemizde de aynı amaçla 1983 yılında Özel Finans Kurumu (ÖFK) 
adı altında faaliyete başlamıştır. İlerleyen yıllarda ÖFK’lar ulusal ve uluslararası piyasalarda 
tanınabilirlik konusunda çeşitli sorunlar yaşamış (Uyan, 2005, s.2) ve bu sorunlara çözüm 
bulunması amacıyla faizsiz finans kurumlarının isimleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda 
yapılan düzenlemeyle, 2006 yılından itibaren “Katılım Bankaları” olarak değiştirilmiştir. 
Tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları, faizsiz finansman prensipleri çerçevesinde ticaret 
ve sanayide değerlendiren ve oluşan kâr ya da zararı tasarruf sahipleri ile paylaşarak 
bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren bu kurumların isimlerinde, kâr ve zarara katılma 
ilkesinden yola çıkılarak “katılım” ibaresine yer verilmiştir (Aras ve Öztürk, 2011, s.170). 

 
Uluslararası literatürde çoğunlukla İslâmi Bankacılık olarak adlandırılan “faizsiz 

bankacılığın” en belirgin özelliği, faizin haram kılınması sebebiyle ekonomik sistem içinde 
faizsiz bir sistem geliştirmeye çalışılmasıdır. Faizsiz bankacılığın temeli paranın bir mal değil, 
bir finansman ölçüsü olmasına ve emeğini ortaya koyanla sermayesini ortaya koyanın kâr 
veya zarara birlikte katlanmasına dayanmaktadır (Akgüç, 1992, s.160).  

 
İslâm dininin faizi kesin olarak yasaklamasından hareketle, kâr ve zarara katılma 

esasına göre çalışan kuruluşlar olarak katılım bankaları, hem ekonomik hem de sosyal bir 
işlevi yerine getirme amacı gütmektedirler. Katılım bankaları bir yandan faiz kaygısıyla 
tasarruflarını ekonominin hizmetine sunmayan kesimlerin bu tasarruflarını aktif hale 
getirirken, diğer yandan da yatırımcıların fon temin edebilecekleri kurum işlevini görerek, 
yatırımcılar ve tasarruf sahipleri arasında aracılık görevini yerine getirmektedirler. Katılım 
bankalarının, tasarrufların reel olarak ekonomiye girmesini sağladığı, ayrıca birikimlerin 
üretim, ticaret ve sanayide değerlendirilmesi konusunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir.  

 
Katılım bankalarının Türkiye’deki finansal gelişimini ve katılım bankası algısını analiz 

ettiğimiz çalışmada, katılım bankacılığı kavramına değinilmiş ve katılım bankalarının 2005-
2013 dönemi finansal gelişimi incelenmeye çalışılmıştır. Buna bağlı olarak, bireylerin katılım 
bankası algılarını ölçmeye yönelik bir anket uygulanmış, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde 
yapılan anket çalışması sonucu elde edilen veriler analiz edilerek, sonuçlar açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

 
2. Literatür İncelemesi 
 
Aktaş ve Avcı (2013) çalışmalarında, katılım bankalarının faize dayalı bankacılığa göre 

nasıl bir etkinliğe sahip olduğunu araştırmayı amaçlamışlardır. 2009-2011 yıllarına ait katılım 
bankacılığının yıllık verileri ile faize dayalı bankacılık sektörünün yıllık verileri kullanılarak 
etkinlik karşılaştırması yapılmıştır. Analiz döneminde kamu bankacılığının etkinliğinin en 
yüksek olduğu, faize dayalı özel bankacılığın 2. sırada ve katılım bankacılığının etkinliğinin 
son sırada yer aldığı gözlenmiştir. Ayrıca toplam faktör verimlilik değerlerine göre katılım 
bankacılığının etkinlik artışının en yüksek olduğu gözlenmiştir. 

 
Doğan (2013) yaptığı çalışmada, 2005-2011 yılları arasında Türkiye’de bankacılık 

sektöründe faaliyette bulunan katılım ve geleneksel bankaların finansal performanslarını 
karşılaştırmıştır. Araştırmada kârlılık, likidite, borç ödeme gücü ve sermaye yeterlilik oranları 
yardımıyla 4 adet katılım bankası ve 4 adet geleneksel bankanın performansları 
karşılaştırılmış, geleneksel bankaların likiditesi, borç ödeme gücü ve sermaye yeterliliklerinin 
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daha yüksek ve riskliliklerinin daha düşük olduğu gözlenmiştir. Ayrıca iki banka türü arasında 
kârlılık açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı gözlenmiştir. 

 
Kaytancı vd. (2013) araştırmalarında, katılım bankası müşterilerinin memnuniyetlerini 

değerlendirmek amacıyla, Eskişehir ilindeki katılım bankası müşterilerine, katılım bankası 
ürün ve hizmetlerine yönelik farkındalık, kullanım ve memnuniyet alanlarında değerlendirme 
yapmak için anket uygulamışlardır. Sonuç olarak ankete katılan müşterilerde katılım bankası 
ürün ve hizmetlerine yönelik genel anlamda yüksek bir farkındalık ve kullanım düzeyi tespit 
edilmiştir. Ayrıca ankete katılan müşterilerin katılım bankalarından memnun olup 
olmadıklarına ilişkin soruya olumlu cevaplar verdikleri gözlenmiştir. 

 
Naser vd. (2013) çalışmalarında, İslâmi finans kuruluşları tarafından sunulan ürün ve 

hizmete karşı müşteri memnuniyeti ve farkındalık düzeyini araştırmışlardır. Uygulanan anket 
çalışması sonucunda, Kuwait Finance House (KFH) müşterilerinin önemli bölümünün 
sunulan birçok üründen haberdar olmadıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar bankanın 
görünümü, mimarisi, iç tasarımı gibi konularda iyileştirme yapılması gerektiğini 
düşünmelerine rağmen, KFH’den nispeten memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

 
Özsoy vd. (2013) araştırmalarında, Türkiye’deki katılım bankalarının ürün ve 

hizmetlerine olan talebin arkasında yatan sebepleri araştırmayı amaçlamışlardır. Bu amaca 
yönelik olarak Bolu ilinde uygulanan anket neticesinde katılımcıların, katılım bankası 
tercihlerini etkileyen sebepler en önemliden en önemsize doğru “hizmet kalitesi”, “şube 
personeli ile yakın ilişkiler”, “dini hassasiyetler”, “akraba ve arkadaş çevresinin etkisi”, “servis 
çeşitliliği”, “bankacılık prestij ve kâr payı”, “cazip ödeme imkanları gibi finansal sebepler” 
şeklinde sıralanmıştır. 

 
Addawe (2012) tarafından küresel ekonomik krizin İslâmi bankalar üzerindeki etkisini 

araştırmak amacıyla yapılan çalışmada, finansal krizlere karşı İslâmi bankaların geleneksel 
bankalara göre daha esnek oldukları sonucuna varılmıştır. İslâmi bankaların kurumsal 
yönetim sistemlerinin ve finansman metotlarının geleneksel bankalardan farklı olması 
sebebiyle finansal krizlere karşı daha esnek oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Baykara (2012) 
çalışmasında, ülkemizdeki katılım bankalarının 2005-2011 yılları arasındaki faaliyetlerinin 
etkinlik ve verimliliklerini TOPSIS tekniği kullanarak ölçmeye çalışmıştır. Yapılan analiz 
neticesinde, verimlilik ve etkinliğin farklı kavramlar olduğu görülmüş, aynı zaman diliminde 
verimli olan bir katılım bankasının etkin olmadığı ve bir katılım bankasının sunduğu yatırım 
araçlarının çeşitlendirilmesi ile etkinlik ve verimliliğinde artış olduğu gözlenmiştir. Er ve Uysal 
(2012) çalışmalarında, 2005-2010 dönemi için Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankaları 
ve ticari bankaların etkinlik düzeylerini karşılaştırmalı olarak analiz etmişlerdir. Etkinlik 
ölçümünde, ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri varsayımları altında girdi 
odaklı Veri Zarflama Analizini kullanmışlar, toplam etkinlik skorlarına göre incelenen 
dönemlerde katılım bankalarının ticari bankalara göre daha etkin oldukları sonucuna 
ulaşmışlardır. 

 
Aras ve Öztürk (2011) yaptıkları araştırmada, katılım bankalarının bankacılık 

sektöründe kullandırdığı fonların ağırlığının yıllar itibariyle giderek artış gösterdiği, ancak reel 
ekonomiye doğrudan katkı sağlamada öncelikli öneme sahip olan kâr/zarar esasına göre fon 
kullandırma oranının çok düşük olması, katılım bankalarının İslâmi referanslara uygun olarak 
geliştirilen fon kullandırma enstrümanlarının tümünü kullanamadıkları dolayısıyla ülke 
ekonomisinin reel kesimine beklenen gerçek katkıyı henüz sağlayamadıkları sonucuna 
ulaşmışlardır. Dağ (2011) yaptığı araştırmada, Türkiye’deki katılım bankaları ve mevduat 
bankaları hakkında bilgi vermek ve bu iki banka türünün etkinliklerinin ölçülmesini 
amaçlamıştır. Bu amaca yönelik olarak 2006-2009 yıllarında faaliyet gösteren katılım 
bankalarının ve mevduat bankalarının etkinlikleri, ölçeğe göre değişken getiri varsayımı 
altında girdi odaklı Veri Zarflama Analizi ve Malmquist faktör verimlilik endeksi ile 
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ölçülmüştür. Analiz sonuçları, yaşanan süreçte bankaların kârlılıklarını artırmalarına karşın 
ölçeğe göre sabit getiri ve değişken getiri yaklaşımları altında etkinlik düzeylerini 
koruyamadıklarını ve etkinlik seviyesinden giderek uzaklaştıklarını, ancak katılım 
bankalarının etkinlik skorlarının özel sermayeli bankalara göre daha iyi seviyelerde olduğunu 
göstermiştir. 

 
Ece (2011) yaptığı araştırmada, katılım bankalarının finansal gelişimini izlemiştir. 2001 

mali krizinin bankacılık sektörünü olduğu gibi katılım bankalarını da etkilediği, ancak katılım 
bankalarında 2005 yılından sonra göz ardı edilemeyecek bir gelişme görüldüğü ve küresel 
ekonomik krizin etkisinin azalması ile birlikte ilerleyen dönemlerde katılım bankalarının öz 
kaynak kârlılığının da artacağı sonucuna varılmıştır. Lee ve Ullah (2011) çalışmalarında, 
Pakistan’daki İslâmi banka müşterilerinin bu kurumları tercih etme nedenlerini araştırmış ve 
şeriat ilkelerine uygunluğun bu kurumların tercih edilmesinde önemli bir etken olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca müşteriler şeriata uyum ilkesinin yanında bu bankalardan 
teknolojik gelişmişlik ve sermaye garantisi de beklemektedirler. 

 
Parlakkaya ve Çürük (2011) çalışmalarında, Türkiye’de faaliyet gösteren geleneksel 

bankaların ve katılım bankalarının finansal rasyolar aracılığı ile birbirinden ayırt edilip 
edilemeyeceğini araştırmışlardır. Sonuç olarak kârlılık ve likidite oranlarının her iki banka türü 
arasında ayırt edici unsur olarak kullanılabileceği görülmüş, kullanılan analiz yöntemleri ile de 
her iki tür bankanın operasyonel faaliyetlerinin birbirinden farklı olduğu ortaya koyulmuştur. 

 
Polat (2011) çalışmasında, katılım bankalarının fonksiyonlarını, bu kurumların klasik 

bankalarla farklılıklarını incelemeyi ve katılım bankalarının kârını etkileyen faktörleri 
irdelemeyi amaçlamıştır. Katılım bankalarının 2005-2010 dönemi bilanço ve gelir tablosu 
bilgileri çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuş, Veri Zarflama Analizi yöntemiyle etkinlik 
ölçümü yapılmıştır. Katılım bankalarının sermaye yeterlilik oranlarının sektörden düşük 
olduğu görülürken, likidite yeterlilik oranları, dağıtılan kâr payı oranları ve etkinlik 
derecelerinin sektörden yüksek olduğu sonucu ortaya çıkarılmıştır. Akhan (2010) yaptığı 
araştırmada katılım bankaları ile mevduat bankalarının müşteri odaklılıklarının 
karşılaştırılması için 2 katılım bankası ve 2 mevduat bankasının 2010 yılına ait Genel Kredi 
Sözleşmesi hükümlerini müşteri odaklılık açısından içerik analizi yöntemiyle analiz etmiş, iki 
banka türü arasında 18 adet farkın olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada farklılıkların 17’sinde 
katılım bankalarının mevduat bankalarına göre daha müşteri odaklı oldukları sonucuna 
varılırken, 1 tanesinde ise mevduat bankalarının katılım bankalarına göre daha müşteri 
odaklı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 
Bilir (2010) yaptığı araştırmada katılım bankalarında müşteri memnuniyetini ölçmek ve 

katılım bankalarının müşteri memnuniyetini sağlayabilmeleri için gereken öneri ve fikirleri 
sunmak amacıyla Hatay ilindeki katılım bankaları müşterilerine anket uygulamıştır. Elde 
edilen sonuçlar SPSS For Windows Programı ile analiz edilmiş ve örneklem şubelerde 
sunulan hizmetlerin müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılayamadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Çetin ve Bıtırak (2010) çalışmalarında, Türkiye’de faaliyette bulunan ve aktif 
büyüklük sıralamasında ilk 4 sırada yer alan özel kesim ticari bankalar ile katılım 
bankalarının 2005-2007 dönemi mali tablolarından elde edilen finansal oranları kullanarak, 
finansal performanslarının değerlendirilmesine yönelik bir kârlılık analizi yapmışlardır. Gülşen 
(2010) katılım bankalarının 5 yıllık mali performanslarını mali tablo analizi yöntemiyle 
değerlendirdiği çalışmasında, katılım bankalarının 2005-2009 dönemi 5 yıllık mali tablo 
verilerini karşılaştırmalı tablolar analizi, eğilim yüzdeleri analizi, yüzde yöntemi ve oran analizi 
ile incelemeye çalışmıştır. Bankacılık sektöründe 2002 yılından sonra faiz oranlarının 
düşmesi sebebiyle, kâr marjının düşmesine rağmen katılım bankalarının kredi piyasasında 
etkin olmamaları nedeniyle kârlılıklarının arttığı sonucuna ulaşmıştır. 
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Kaya (2010) çalışmasında, Türkiye’deki katılım bankacılığının genel durumunu ve 
katılım bankacılığındaki büyümenin bankacılık sistemine göre etkinlik yönünden durumunu 
araştırmıştır. 2003-2008 dönemi verileri Veri Zarflama Analizi yöntemi ile incelenmiş, 
incelenen dönemlerde katılım bankalarının ortalama etkinlik değerlerinde dikkat çekici bir 
sapma görülmemiş, bankacılık faaliyetlerini etkin şekilde yürütme açısından katılım 
bankalarının mevduat bankalarına göre daha etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Khattak ve 
Rehman (2010) çalışmalarında, İslâmi bankacılık sektöründeki müşteri memnuniyetini ve 
farkındalık düzeyini analiz etmek amacıyla Pakistan’ın farklı şehirlerinden 156 katılımcıya 
anket uygulamışlardır. Sonuç olarak, katılımcıların İslâmi bankaların bazı hizmetlerinden 
memnun oldukları görülürken, bazı hizmetlerinden memnun olmadıkları görülmüştür. Ayrıca 
müşterilerin farklı hizmetlerin farkında olmalarına rağmen bu hizmetleri benimsemedikleri 
sonucuna da ulaşılmıştır. 

 
Marimuthu vd. (2010) çalışmalarında, İslâmi bankacılığın tercih edilme sebeplerini 

öğrenmek amacıyla 450 katılımcıya anket uygulamışlar ve çalışmanın sonucunda maliyet-
fayda, hizmet sunumu, kolaylık, arkadaş/akraba etkisi gibi faktörlerin İslâmi bankacılığın 
tercih edilmesini etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Özkara (2010) katılım bankalarının 
finansal performansının değerlendirilmesine yönelik yapılan araştırmada, 2005-2008 dönemi 
mali verileri analiz edilmiş ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile katılım bankalarının 
faaliyetlerinde büyük bir atak yaparak, sürekli büyüme halinde oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

 
Yılmaz (2010) katılım bankaları müşteri memnuniyetine yönelik yaptığı çalışmada, 12 

ildeki Türkiye Finans Katılım Bankası müşterilerine anket uygulamış, elde edilen verileri 
ANOVA ve logit analizi yöntemleriyle değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmelerde bazı 
memnuniyet değişkenleri ile bazı demografik- sosyo ekonomik değişkenler arasında ilişki 
olduğuna ulaşılırken, bazı demografik- sosyo ekonomik değişkenler arasında ise hiçbir ilişki 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özulucan ve Deran (2009) araştırmalarında, katılım 
bankacılığı ile geleneksel bankacılığı karşılaştırmışlar, katılım bankalarına çeşitli önerilerde 
bulunarak, katılım bankalarının farklı bankacılık yönlerini ve uygulamalarının daha çok ortaya 
konulması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır.  

 
Coşkun (2008) yaptığı araştırmada, ülkemizdeki katılım bankalarının bankacılık 

sektöründeki büyüklüğü ile kuruldukları dönemden itibaren hizmet çeşitliliği, rakamsal oranlar 
ve dağıtılan kâr payları açısından performanslarının ticari bankalar ile karşılaştırmasını 
yapmıştır. Sonuç olarak, katılım bankalarında fon toplanan hesapların ve toplanan fonların 
işletilmesinin ticari bankalara göre farklılık gösterdiği görülmüş, kârlılık açısından ticari 
bankalara göre daha iyi olan katılım bankalarının müşterilere sunulan hizmet ve ürün 
çeşitliliği ile likidite açısından daha kötü durumda olduklarını ortaya koymuştur. 

 
Karaayhan (2008) çalışmasında, katılım bankalarının mali tablolarını oran analizine 

dayalı performans analizine tabi tutmuştur. Katılım bankalarının özellikle edinilen varlık ve 
gelir sağlayan faaliyetler konusunda geleneksel bankalardan farklı olduğunu belirlemiş, 
ancak katılım bankalarının özellikle bankalar kanununa tabi olmalarından sonra bankacılık 
sektöründe sürekliliklerinin sağlanmasının ve sektördeki paylarının artmasının mümkün 
olabileceğini belirtmiştir. Arabacı (2007) çalışmasında, katılım bankalarının 2001-2005 
dönemi finansal yapılarını incelemiştir. Katılım bankalarının her biri için ayrı ayrı ve ticari 
bankalar ile de karşılaştırmalı olarak performans değerlemesini yapmış, yapılan 
değerlendirmeler sonucunda ise katılım bankalarının ortaya çıkan en büyük sorunlarının 
likidite ve öz kaynak eksikliği olduğunu gözlemlemiştir.  

 
Darçın (2007) çalışmasında, ÖFK’ların katılım bankalarına dönüşmesini sağlayan yasal 

düzenlemenin doğurduğu hukuki sonuçlar ve kamuoyunun bu kurumları algılayış şeklini ne 
yönde etkilediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla Ankara ilinde uygulanan anket ile 
halkın katılım bankalarını yeterince tanımadığı, halkın katılım bankacılığına geçiş sürecinin 
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isim değişikliği dışında önemli bir değişikliğe neden olmadığı görüşünde oldukları, katılım 
bankası isminin beğenildiği ve faizsiz bankaların bu şekilde adlandırılmasının tercih edildiği 
sonuçlarına ulaşmıştır. 

 
Eskici (2007) çalışmasında, katılım bankacılığı hakkında bilgi vermiş ve katılım 

bankalarının müşteri özelliklerini tespit etmek amacıyla anket uygulamıştır. Müşterilerin 
katılım bankalarını tercih etmesinde faizsiz bankacılık hassasiyetinin ön planda olduğu ancak 
güvenilirlik, çalışma kalitesi, çalışma hızı gibi faktörlerin de önemli etkenlerden olduğu 
gözlenmiştir. Özgür (2007) çalışmasında, 2001-2005 dönemi için katılım bankalarının 
etkinliğini Veri Zarflama Analizi yöntemi ile ölçmeye çalışmış, ölçek büyüklüğünün etkinlik 
üzerinde etkili olduğu, ekonomik istikrar dönemlerinde bankaların etkin olma yönünde olumlu 
gelişme gösterdikleri ve toplam faktör verimliliğinin etkinlik ile ilişkili olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Katılım bankalarıyla ilgili yapılmış çalışmalar temel araştırma sorularına göre 
sınıflandırılmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 1: Katılım Bankaları Üzerine Yapılmış Çalışmaların Bulguları 

 

Temel 
Araştırma 

Sorusu 
Çalışma Örneklem 

Analiz 
Yöntemi 

Bulgular 

Katılım 
bankalarının 
tercih edilme 

sebepleri 
açısından 

değerlendirilmesi 

Özsoy vd. 
(2013)  

Bolu ilindeki 
katılım bankası 
müşterileri 

Açıklayıcı 
faktör 
analizi 

 "Hizmet kalitesi”, “şube personeli ile 
yakın ilişkiler” ve “dini hassasiyetler" 
gibi faktörlerin etkin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.   

Lee ve Ullah 
(2011) 

Pakistan'daki 
İslâmi banka 
müşterileri 

Tanımlayıcı 
istatistikler 
ve çapraz 
tablolama 

Şeriat ilkelerine uygunluğun tercihte 
etkin olduğu belirlenmiştir.  

Marimuthu 
vd. (2010)  

Malezya'daki 
İslâmi banka 
müşterileri 

Ki-Kare 
testi ve 
tanımlayıcı 
istatistikler 

"Maliyet-fayda", "hizmet sunumu", 
"kolaylık", "arkadaş/akraba etkisi" 
gibi faktörlerin etkin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılım bankaları 
farkındalık 
düzeyinin 

değerlendirilmesi 

Naser vd. 
(2013)  

Kuwait Finance 
House (KFH) 
müşterileri 

Tanımlayıcı 
istatistikler 
ve kruskal 
wallis testi 

Katılımcıların çoğunluğu sunulan 
birçok üründen haberdar 
olmadıklarını belirtmelerine rağmen, 
KFH’ den nispeten memnun 
olduklarını belirtmişlerdir. 

Kaytancı vd. 
(2013)  

Eskişehir 
ilindeki katılım 
bankası 
müşterileri 

Ki-Kare 
anlamlılık 
testi, küme 
analizi ve 
faktör 
analizi 

Katılım bankası ürün ve hizmetlerine 
yönelik genel anlamda yüksek bir 
farkındalık ve kullanım düzeyi tespit 
edilmiştir. 

Khattak ve 
Rehman 
(2010) 

Pakistan'daki 
İslâmi banka 
müşterileri 

Kruskall 
wallis testi 
ve tek 
yönlü 
anova 

Müşterilerin farklı hizmetlerin 
farkında olmalarına rağmen bu 
hizmetleri benimsemedikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 1 (Devamı) 

Temel Araştırma 
Sorusu 

Çalışma Örneklem 
Analiz 

Yöntemi 
Bulgular 

Katılım bankaları 
müşteri 

memnuniyetinin 
ölçülmesi 

Bilir (2010)  

Hatay ilindeki 
katılım 
bankaları 
müşterileri  

Servqual 

Sunulan hizmetlerin müşterilerin 
beklentilerini tam olarak 
karşılayamadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Yılmaz 
(2010)  

12 ildeki 
Türkiye Finans 
Katılım 
Bankası 
müşterileri 

ANOVA ve 
logit analizi   

Bazı memnuniyet değişkenleri ile 
bazı demografik- sosyo ekonomik 
değişkenler arasında ilişki olduğuna 
ulaşılırken, bazı değişkenler 
arasında ise hiçbir ilişki olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılım ve 
geleneksel 
bankaların 

finansal 
performanslarının 
karşılaştırılması 

Doğan 
(2013) 

2005-2011 
dönemi katılım 
bankaları ve 
geleneksel 
banka verileri 

Kârlılık, 
likidite, 
borç 
ödeme 
gücü ve 
sermaye 
yeterlilik 
oranları,t-
testi 

Geleneksel bankaların likiditesi, 
borç ödeme gücü ve sermaye 
yeterliliklerinin daha yüksek ve 
riskliliklerinin daha düşük olduğu 
gözlenmiştir.  

Polat (2011)  

2005-2010 
dönemi katılım 
bankaları 
verileri 

Veri 
zarflama 
analizi 

Katılım bankalarının sermaye 
yeterlilik oranlarının sektörden 
düşük olduğu görülürken, likidite 
yeterlilik oranları, dağıtılan kâr payı 
oranları ve etkinlik derecelerinin 
sektörden yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Genel Kredi 
Sözleşmesi 

hükümlerinin 
müşteri odaklılık 

açısından 
incelenmesi 

Akhan 
(2010)  

Katılım 
bankaları ve 
mevduat 
bankalarının 
2010 yılına ait 
Genel Kredi 
Sözleşmesi 
hükümleri 

İçerik 
analizi  

İki banka türü arasında 18 adet 
farkın olduğunu tespit edilmiş, 
farklılıkların 17’sinde katılım 
bankalarının mevduat bankalarına 
göre daha müşteri odaklı oldukları 
sonucuna varılmıştır. 

 
3. Katılım Bankalarının Finansal Gelişimi ve Bankacılık Sistemindeki Yeri 
 
Katılım bankaları, Türk bankacılık sektöründe ticari bankalar, kalkınma ve yatırım 

bankalarının yanında üçüncü bir tür olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Katılım bankaları 
faaliyetlerinde klasik bankacılık sisteminin kullandığı tekniklerden de yararlanarak, farklı bir 
bakış açısıyla, atıl kalmış fonları mali sistemimize kazandırmaktadırlar. Ülkemizde yaşanan 
ekonomik krizler, özellikle bankacılık sektöründe önemli sıkıntıların yaşanmasına neden 
olmuştur. Ancak katılım bankaları, bu krizlerden olumsuz anlamda daha az oranda 
etkilendikleri için dikkat çekmişlerdir (Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık, 2005, s.39). 

 
Ülkemizde mevcut katılım bankalarının 2005 yılından 2013 yılına kadar olan döneme 

ilişkin özet mali verileri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: 2005-2013 Katılım Bankaları Özet Finansal Verileri (Milyon TL) 

 
Aktif 

Toplamı 
Toplanan 

Fonlar 
Kullandırılan 

Fonlar 
Öz 

Kaynaklar Net Kâr 
Personel 

Sayısı 
Şube 
Sayısı Yıllar 

2005 9.945,43 8.369,16 6.473,63 951,09 250,14 5.741 291 

2006 13.751,58 11.151,82 9.322,66 1.559,71 391,04 7.107 355 

2007 19.445,32 14.834,17 14.071,91 2.363,81 527,38 9.183 421 

2008 25.770,13 19.045,29 17.641,18 3.728,93 647,49 11.028 535 

2009 33.628,04 26.711,41 23.640,59 4.419,56 705,08 11.796 568 

2010 43.338,70 33.089,46 30.823,14 5.457,08 759,18 12.666 605 

2011 56.148,34 39.220,35 38.537,93 6.193,63 802,00 13.838 682 

2012 70.279,38 47.921,10 47.961,19 7.376,81 915,96 15.324 825 

2013 96.086,46 61.313,32 62.041,61 8.851,56 1.070,54 16.712 961 

Kaynak: BDDK 

   
Tablo 2’deki veriler değerlendirildiğinde, katılım bankalarının geçtiğimiz sekiz yıllık 

dönemde aktif toplamı, toplanan fonlar, kullandırılan fonlar, öz kaynaklar, personel sayısı, 
şube sayısı ve net kâr kalemlerinde önemli miktarda artış olduğu sonucuna varılmıştır. 2005 
yılında 291 olan katılım bankası şube sayısı 2013 yılı sonunda 961’e ulaşmıştır. Şube 
sayısındaki artışa bağlı olarak 2005 yılında 5741 olan personel sayısı 2013 yılında 16712’ye 
ulaşmıştır. 

 
Batı Akdeniz bölgesindeki katılım bankalarının özet mali verileri aşağıda Tablo 3’te 

gösterilmiştir.  
 

Tablo 3: Batı Akdeniz Bölgesi Katılım Bankaları Özet Mali Verileri (Bin TL) 

Yıllar Toplam Nakdi Finansal Destek Toplam Mevduat Şube Sayısı 

2007 330.675 275.466 12 

2008 460.020 394.557 15 

2009 676.652 532.164 17 

2010 808.510 790.599 20 

2011 1.034.518 1.075.560 22 

2012 1.292.816 1.046.472 27 

2013 1.684.294 1.291.499 30 

Kaynak: BDDK 

   
Batı Akdeniz bölgesindeki katılım bankalarının çeşitli mali verilerinin gösterildiği Tablo 

3’e göre, toplam nakdi finansal destek 2007 yılında 330,7 milyon TL dolaylarındayken, 2013 
yılsonu itibariyle 1684,3 milyon TL’ye ulaşmıştır. Yine 2007 yılında Batı Akdeniz bölgesindeki 
katılım bankalarının toplam mevduatı 275,5 milyon TL iken, 2013 yılı sonunda 1291,5 milyon 
TL’ye yaklaşmıştır. Antalya ve Isparta illerindeki katılım bankalarının şube sayısı 2007 yılında 
12 iken, 2008 yılında 15’e ulaşmıştır. 2009 yılında katılım bankalarının Burdur ilinde de şube 
açmalarıyla bu bölgedeki katılım bankası şube sayısı 17’ye ulaşmış, 2013 yılında ise 30 
olarak belirlenmiştir. 
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3.1. Katılım Bankalarının Aktif Toplamı Açısından Bankacılık Sektöründeki Yeri  
 
Katılım bankalarının aktif toplamı açısından bankacılık sektöründeki yeri Grafik 1’ de 

gösterilmiştir. 
 

Grafik 1:Yıllar İtibariyle Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankaları 
Aktif Miktarı (Milyon TL) 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Kaynak: BDDK 

 
Katılım bankaları ve bankacılık sektörü aktif miktarının verildiği yukarıdaki Grafik 1’e 

bakıldığında, incelenen dönemde katılım bankaları ve bankacılık sektörü aktif kalemlerinde 
düzenli bir artış olduğu görülmektedir. 2005 yılında 9,9 milyar TL olan katılım bankaları 
aktiflerinin, 2013 yılında 96 milyar TL seviyelerine ulaşmış olması geçtiğimiz 8 yılda katılım 
bankaları aktiflerin önemli oranda arttığının göstergesidir.  

 
Katılım bankalarının aktif büyüklüğünün bankacılık sektöründeki payını incelediğimizde, 

2005 yılında yüzde 2,44 olan aktif payı katılım bankalarının aktiflerindeki büyümeye bağlı 
olarak sürekli artma eğilimi göstermiş ve 2013 yılı sonunda yüzde 5,55 seviyesine ulaşmıştır. 

 
3.2. Katılım Bankalarının Toplanan Fon Miktarı Açısından Bankacılık 
Sektöründeki Yeri 
 
Katılım bankalarının toplanan fon miktarı açısından bankacılık sektöründeki yeri  

Grafik 2’ de gösterilmiştir. Katılım bankaları ve bankacılık sektörü toplanan fon miktarının 
verildiği Grafik 2’ de görüldüğü üzere, 2005-2013 yılları arasında katılım bankalarının sürekli 
artış gösteren bir toplanan fon yapısına sahip olduğu görülmektedir. 2005 yılı itibariyle 8,3 
milyar TL olan toplanan fonlar, dönemler itibariyle sürekli artış göstermiş ve incelenen 
dönemde yaklaşık 7 kat artmıştır. 2007 yılında ortaya çıkan global krize rağmen toplanan 
fonlar 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artışla 26,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 
2013 yılına gelindiğinde ise toplanan fonlar yüzde 27,95’lik bir artışla 61,3 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Toplanan fonlar açısından bankacılık sektöründeki büyüme oranları ile katılım 
bankalarının büyüme oranları incelendiğinde, genel anlamda katılım bankalarının büyüme 
oranı, bankacılık sektörü büyüme oranından daha fazla olmuştur. 
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Grafik 2: Yıllar İtibariyle Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankaları Toplanan  
Fon Miktarı (Milyon TL) 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Kaynak: BDDK 

 
Katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı değerlendirildiğinde, incelenen 

dönemde katılım bankalarının toplanan fonlarının bankacılık sektöründeki payının sürekli 
olarak arttığı gözlenmiştir. 2005 yılında yüzde 3,33 olan toplanan fon miktarı açısından 
katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı, 2013 yılında yüzde 6,48’e ulaşmıştır. 

 
3.3. Katılım Bankalarının Kullandırılan Fon Miktarı Açısından Bankacılık 
Sektöründeki Yeri 
 
Katılım bankalarının kullandırılan fon miktarı açısından bankacılık sektöründeki yeri 

Grafik 3’ de gösterilmiştir. 
 

               Grafik 3: Yıllar İtibariyle Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankaları Kullandırılan 
Fon Miktarı (Milyon TL) 

 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Kaynak: BDDK 

 
Katılım bankaları ve bankacılık sektörü kullandırılan fon miktarının verildiği Grafik 3’ de 

görüldüğü üzere, katılım bankalarının kullandırdıkları fonların 2005 yılında 6,4 milyar TL iken, 
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2013 yılında 62 milyar TL’ye ulaştığı görülmektedir. Kullandırılan fonlar açısından katılım 
bankalarının bankacılık sektöründeki payı 2005 yılında yüzde 4,14 iken, zaman içinde 
dalgalanmalar göstermiş ve 2013 yılında yüzde 5,92’ye ulaşmıştır. Toplanan fonların 
kullandırılma oranına bakıldığında 2005-2011 yıllarında katılım bankalarında toplanan 
fonların kullandırılan fonlardan fazla olduğu gözlenirken, 2012 ve 2013 yıllarında katılım 
bankaları kullandırılan fon miktarının toplanan fon miktarından fazla olduğu göze 
çarpmaktadır.  

 
3.4. Katılım Bankalarının Özkaynak Miktarı Açısından Bankacılık Sektöründeki 
Yeri 
 
Katılım bankalarının öz kaynak miktarı açısından bankacılık sektöründeki yeri  

Grafik 4’de gösterilmiştir. 
 

Grafik 4: Yıllar İtibariyle Bankacılık Sektörü ve Katılım Bankaları  
Öz Kaynak Miktarı (Milyon TL)   

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 Kaynak: BDDK 

 
Katılım bankaları ve bankacılık sektöründeki öz kaynak miktarı gelişiminin verildiği 

Grafik 4’e bakıldığında, 2005 yılında 951 milyon TL olan katılım bankaları öz kaynak miktarı, 
2006 yılında yüzde64’lük önemli bir artışla 1,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2009 yılına kadar 
yüzde 50 büyüme oranının altına düşmeyen öz kaynaklar sonraki yıllarda daha az oranlarla 
artmaya devam etmiş ve 2013 yılında 8,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Grafik 4’e göre, 
özkaynaklar açısından katılım bankalarının bankacılık sektöründeki payı, 2005 yılında yüzde 
1,74 iken 2009 ve 2012 yılları hariç incelenen dönemde sürekli olarak artış göstermiş ve 
2013 yılı sonunda yüzde 4,57 seviyelerine ulaşmıştır.  

 
4.    Batı Akdeniz Bölgesindeki Bireylerin Katılım Bankası Algısı Üzerine Bir       
       Uygulama 
4.1. Araştırmanın Amacı 
 
Bu çalışmada, bireylerin katılım bankaları ile ilgili algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Katılımcıların katılım bankalarıyla çalışma durumu öğrenilmiş, katılım bankalarıyla 
çalışmayan ve gelecekte de bu kurumlarla çalışmak istemeyen katılımcıların bu kurumları 
tercih etmeme sebepleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Katılımcıların katılım bankalarının şu an ki 
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durumunu geçmişe göre nasıl değerlendirildikleri öğrenilmeye çalışılmış ve katılım bankası 
hizmetlerinin yeterli bulunma durumu ile katılım bankalarının tercih edilme sebepleri analiz 
edilmeye çalışılmıştır.  

 
4.2. Araştırmanın Yöntem ve Kapsamı 
 
Araştırmada veri toplama aracı olarak, hazırlanan anket formu kullanılmıştır. Katılım 

bankalarının daha önce farklı isimlerle anılmış olmaları sebebiyle ve gerçekleştirilen anket 
çalışmasının anlaşılır olması amacıyla, anket formunda “Katılım Bankası” ibaresi yerine 
“Faizsiz Banka” ismine yer verilmiştir. Araştırmada kullanılan anket iki bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölüm katılım bankalarının değerlendirilmesine yönelik soruları, ikinci 
bölüm ise demografik soruları içermektedir. 

 
Bireylerin katılım bankaları algılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın 

evrenini Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki 15 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. Araştırma 
evreni TÜİK 2012 yılı nüfus verilerinden hareketle 2.117.439 kişiden oluşmaktadır. 2.117.439 
kişilik bir evrende hata toleransı yüzde5, güvenilirlik düzeyi yüzde 95 alındığında örneklem 
büyüklüğü 385 kişi olarak belirlenmiştir. Buna göre Antalya ilinden 308, Burdur ilinden 56 ve 
Isparta ilinden 106 anket olmak üzere, toplamda 470 adet anket uygulanmıştır. Araştırmanın 
örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Anket formları aracılığıyla 
elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak, bilgisayar ortamına aktarılmış ve bu program 
yardımıyla analiz edilmiştir.  

 
4.3. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirilmesi 
 
Bu bölümde, katılım bankası algısının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan 

elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Katılım bankası müşterisi olma durumuna göre bireylerin 
katılım bankası algısının değişiklik gösterip göstermediği analiz edilmeye çalışılmıştır. Katılım 
bankası müşterisi olan katılımcıların, katılım bankası hizmetlerine verdikleri puanlar 
değerlendirilmiş ve bu kurumları tercih sebepleri sıralanmıştır. Katılım bankalarının diğer 
bankalardan farklı bulunma durumu, katılım bankalarının çalışma prensipleri hakkında bilgi 
sahibi olma durumu, katılım bankalarındaki mevduata devlet garantisi olduğundan haberdar 
olma durumu, katılım bankalarının diğer bankalarla rekabet edebilmesi gibi konular hakkında 
katılımcı görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca katılım bankalarının bankacılık sistemine getirdiği 
yenilikler katılım bankalarının müşterisi olanlar ve olmayanlar açısından değerlendirilmeye 
tabi tutulmuştur.  

 
4.3.1. Demografik Bulgulara İlişkin Sonuçlar 
 
Katılımcıların demografik değişkenlerine ilişkin bilgileri aşağıda Tablo 4’de 

gösterilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 41,3’ü 30 yaş ve daha küçük, yüzde 
26,4’ü 31-40 yaş arası, yüzde 17,4’ü 41-50 yaş arası, yüzde 14,3’ü 51 yaş ve daha büyüktür. 
Katılımcıların yüzde 62,8’i erkek, yüzde 37,2’si kadındır. Katılımcıların yüzde 34,5’i bekâr, 
yüzde 58,5’i evli, yüzde 4,5’i duldur. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 14,7’si ilköğretim, 
yüzde 36,4’ü lise, yüzde 22,8’i ön lisans, yüzde 19,4’ü lisans, yüzde 6’sı lisansüstü düzeyde 
eğitim görmüştür. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 14,3’ü kamu çalışanı, yüzde 36’sı özel 
sektör çalışanı, yüzde 12,6’sı serbest meslek, yüzde 14,9’u esnaf, yüzde 8,3’ü emekli, yüzde 
13,8’i diğer meslek gruplarındandır. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 44,7’si 1500 TL ve 
daha az gelirli, yüzde 35,1’i 1501-3000 TL gelirli, yüzde 11,1’i 3000 TL’den fazla gelire 
sahiptir. Araştırmaya katılan bireylerin yüzde 65,5’i Antalya ilinden, yüzde 11,9’u Burdur 
ilinden, yüzde 22,6’sı da Isparta ilinden çalışmaya katılmıştır.  
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Tablo 4: Katılımcıların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

Değişkenler Frekans yüzde 

Yaş  

30 yaş ve daha küçük  194 41,3 

31-40 yaş 124 26,4 

41-50 yaş 82 17,4 

51 yaş ve daha büyük 67 14,3 

Kayıp veri 3 0,6 

Toplam 470 100 

Cinsiyet 

Erkek 295 62,8 

Kadın 175 37,2 

Toplam 470 100 

Medeni Durum 

Bekâr 162 34,5 

Evli 275 58,5 

Dul 21 4,5 

Kayıp veri 12 2,5 

Toplam 470 100 

Eğitim 
Durumu 

İlköğretim 69 14,7 

Lise 171 36,4 

Ön lisans 107 22,8 

Lisans 91 19,4 

Lisansüstü 28 6,0 

Kayıp veri 4 0,7 

Toplam 470 100 

Meslek 

Kamu çalışanı 67 14,3 

Özel sektör çalışanı 169 36,0 

Serbest meslek 59 12,6 

Esnaf 70 14,9 

Emekli 39 8,2 

Diğer (ev hanımı, öğrenci) 65 13,8 

Kayıp veri 1 0,2 

Toplam 470 100 

Gelir Durumu 

1500 TL ve daha az 210 44,7 

1501 TL -3000 TL arası 165 35,1 

3000 TL'den fazla 52 11,1 

Kayıp veri 439 9,1 

Toplam 470 100 

Şehir 

Antalya 308 65,5 

Burdur 56 11,9 

Isparta 106 22,6 

Toplam 470 100 
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4.3.2. Katılım Bankalarıyla Çalışma Durumuna İlişkin Frekans Dağılımları 
 
Katılımcılara “Katılım bankalarıyla çalışıyor musunuz?” ve çalışmıyor iseniz “Katılım 

bankalarıyla çalışmayı düşünür müsünüz?” şeklinde sorular yöneltilmiş ve cevaplar aşağıda 
Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 5: Bugün ve Gelecekte Katılım Bankalarıyla Çalışma Durumuna İlişkin  

Frekans Dağılımları 
 

Değişkenler Frekans yüzde 

Çalışma 
Durumu 

Katılım Bankası Müşterisi Olanlar 140 29,8 

Katılım Bankası Müşterisi Olmayanlar 330 70,2 

Toplam 470 100 

Gelecekte 
Çalışma 
Durumu 

Evet 134 40,6 

Hayır 196 59,4 

Toplam 330 100 

 
Tablo 5’deki bilgilere göre araştırmaya katılan bireylerin yüzde 29,8’inin katılım 

bankalarının müşterisi olduğu, yüzde 70,2’sinin katılım bankası müşterisi olmadığı 
görülmektedir. Katılım bankalarının müşterisi olmayan bireylerin yüzde 40,6’sı katılım 
bankalarıyla gelecekte çalışmayı düşündüklerini, yüzde 59,4’ü ise gelecekte çalışmayı 
düşünmediklerini belirtmiştir.  

 
4.3.3. Katılım Bankalarıyla Çalışanların Algı Düzeyine İlişkin Sonuçlar 
 
Bu bölümde, katılım bankası müşterilerinin, katılım bankası algısını ölçmeye yönelik 

sorulan sorulara verdikleri cevaplara ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 
 
1) Bankaların Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
Bu bölümde, katılım bankası müşterilerinin, katılım bankası algısını ölçmeye yönelik 

sorulan sorulara verdikleri cevaplara ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 
 
1) Bankaların Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
Katılım bankası müşterisi olan katılımcıların “Aklınıza gelen ilk banka ismi hangisidir?” 

sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 
 

Tablo 6: Bankaların Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 

  Frekans % 

Katılım Bankaları 13 9 

Diğer Bankalar 127 91 

Toplam 140 100 

 
Tablo 6’ya göre, katılım bankası müşterisi olan katılımcıların yüzde 91’inin banka 

denilince ilk olarak ticari banka ismini verdikleri, yüzde 9’unun ise, akla ilk gelen banka ismi 
olarak katılım bankalarından birinin ismini verdikleri gözlenmiştir. 
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2) Katılım Bankalarının Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
Katılım bankası müşterisi olan katılımcıların “Aklınıza gelen ilk katılım bankası 

hangisidir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans dağılımları Tablo 7’de verilmiştir. 
 

Tablo 7: Katılım Bankalarının Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 

  Frekans % 

Katılım Bankası 2 55 39 

Katılım Bankası 3 33 24 

Katılım Bankası 4 28 20 

Katılım Bankası 1 20 14 

Kayıp Veri 4 3 

Toplam 140 100 

 
Tablo 7’deki bilgiler değerlendirildiğinde, katılımcıların en çok tekrarladıkları katılım 

bankası isminin, araştırma yapılan bölgedeki en fazla şube sayısına sahip olan katılım 
bankası olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
3) Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebeplerine İlişkin Değerlendirmeler 
Katılım bankası müşterilerinin bu kurumları tercih etme sebeplerinin öğrenilmesi 

amacıyla “Katılım bankalarını tercih etme sebebiniz nedir?” sorusu katılım bankası 
müşterilerine yöneltilmiştir. Bu soruya ilişkin verilen cevaplar 5’li likert ölçeği ile 
değerlendirilerek (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Orta düzeyde katılıyorum, 
4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum), standart sapma ve ortalamaları alınmış ve Tablo 
8’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 8: Katılım Bankalarını Tercih Etme Sebeplerinin Değerlendirilmesi 

 

  N Ortalama Standart Sapma 

Bankanın güvenilir olması 140 3,72 1,00 

Çalışanların saygılı ve nazik olması 139 3,62 1,11 

İşlemlerin hatasız ve kısa sürede yapılması 140 3,54 1,06 

Hizmetlerin kaliteli ve ucuz olması 140 3,54 0,96 

Dini hükümlere uygun olması 140 3,53 1,13 

Bankada bekleme süresinin kısa olması 140 3,45 1,17 

Müşterilere özel ilgi gösterilmesi 140 3,44 1,11 

Yenilikçi olması 139 3,38 1,03 

İşyerime yakın şubesinin bulunması 138 3,37 1,15 

Esnek çalışma sistemi 140 3,28 1,08 

Daha ucuz maliyetli finansal destek sağlanması 139 3,26 1,13 

Kurumda çalışan tanıdığımın olması 139 3,18 1,21 

Daha kolay finansal destek sağlanması 139 3,1 1,11 

Çalıştığım kurumun hesap açtırması 139 3,09 1,12 

Reklamlarla daha çok gündemde olması 139 3,07 1,20 

Kâr payının faiz oranlarına yakın olması 139 3,06 1,18 

Akraba ya da arkadaş tavsiyesi 139 3,04 1,12 



Bankacılar Dergisi 

97 

Tablo 8’e göre, katılım bankası müşterilerinin, katılım bankalarını en önemli tercih etme 
nedenlerinin sırasıyla “bankanın güvenilir olması” (3,72±1,00), “çalışanların saygılı ve nazik 
olması” (3,62±1,11), “işlemlerin hatasız ve kısa sürede yapılması” (3,54±1,06), “hizmetlerin 
kaliteli ve ucuz olması” (3,54±0,96), “dini hükümlere uygun olması” (3,53±1,13) olduğu 
bulgusu elde edilmiştir. 

 
Özsoy, Görmez ve Mekik (2013) Bolu ilinde gerçekleştirdikleri araştırmada, 

katılımcıların katılım bankası tercihlerini etkileyen en önemli ilk üç sebebin “hizmet kalitesi”, 
“şube personeli ile yakın ilişkiler” ve “dini hassasiyetler” olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

 
4) Katılım Bankalarının Hizmet Yeterliliğine İlişkin Değerlendirmeler 
 
Katılım bankası müşterilerinin katılım bankası hizmetlerini yeterli bulma derecelerinin 

öğrenilmesi amacıyla “Katılım bankalarının hizmetlerini yeterli buluyor musunuz?” sorusu 
katılım bankası müşterilerine yöneltilmiştir. Bu soruya ilişkin verilen cevaplar 5’li likert ölçeği 
ile değerlendirilerek (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Orta düzeyde 
katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum), standart sapma ve ortalamaları alınmış 
ve Tablo 9’da gösterilmiştir. 

 
Tablo 9: Katılım Bankalarının Hizmetlerini Yeterli Bulma Durumunun Değerlendirilmesi 
 

  N Ortalama Standart Sapma 

İnternet bankacılığı 130 3,71 1 

Otomatik ödeme hizmeti 136 3,51 0,9 

Ürün çeşitliliği 118 3,4 0,97 

Altın hesabı hizmeti 134 3,34 1,09 

Kredi kartı hizmeti 136 3,32 1,05 

Leasing hizmeti(kiralama) 117 3,32 1,03 

Peşin alıp vadeli satış (maliyet+kâr) 129 3,29 0,99 

Fiziki altın teslim hizmeti 119 3,28 1,16 

Kredi kartına taksit uygulama hizmeti 133 3,25 1,03 

Katılım mevduat hesabı hizmeti 133 3,23 1,01 

Konut finansmanı hizmeti 132 3,23 1,04 

Finansmanda nakit teslimi olmaması 135 3,21 1,11 

Günlük haftalık kâr payı olmaması 135 3,09 0,97 

Kredi kartı aidat uygulaması 137 2,91 1,2 

İşlem ücreti uygulaması 139 2,76 1,18 

 
Katılım bankalarının müşterisi olan katılımcıların, katılım bankalarının verdiği hizmetleri 

yeterli bulma durumlarının verildiği Tablo 9 incelendiğinde, yeterli bulunma düzeyi en yüksek 
olan hizmetlerin sırasıyla “internet bankacılığı” (3,71±1,00), “otomatik ödeme hizmeti” 
(3,51±0,90) ve “ürün çeşitliliği” (3,40±0,97) olduğu bulgusu elde edilmiştir. Yeterliliği en az 
bulunan hizmetler ise “işlem ücreti uygulaması” (2,76±1,18), “kredi kartı aidat uygulaması” 
(2,91±1,20) ve “günlük/haftalık kâr payı olmaması” (3,09±0,97) olduğu bulgusu elde 
edilmiştir. 

 
5) Genel Algı Düzeyine İlişkin Bulgular 
 
Katılım bankası müşterisi olan katılımcıların, katılım bankaları hakkında ne derece bilgi 

sahibi olduklarının öğrenilmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulara verilen cevaplar 
Tablo 10’da gösterilmiştir. 
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Tablo 10: Katılım Bankası Algı Düzeyine İlişkin Değerlendirmeler 
 

  

Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

Faizsiz bankalar ile diğer bankalar arasında fark 
görüyor musunuz? 

106 76 34 24 

Faizsiz bankaların çalışma prensipleri konusunda 
bilgi sahibi misiniz? 

116 83 24 17 

Faizsiz bankalara yatırılan paranın devlet 
garantisinde olduğunu biliyor musunuz? 

109 78 31 22 

Faizsiz bankalar, faizli bankalarla rekabet edebilir mi? 103 74 37 26 

Son dönemlerde faizsiz bankaların tercih edildiğini 
düşünüyor musunuz? 

106 76 32 23 

 
Tablo 10’daki veriler değerlendirildiğinde, katılım bankası müşterisi olan katılımcıların 

çoğunluğunun katılım bankalarıyla ilgili bilgi sahibi oldukları, katılım bankacılığını diğer 
bankalardan farklı buldukları ve katılım bankalarının diğer bankalarla rekabet edebileceği 
yönünde görüş bildirdikleri gözlenmektedir. 

 
6) Katılım Bankalarının Gelişiminin Değerlendirilmesi 
 
Katılım bankası müşterilerinin “Katılım bankalarının şu an ki durumunu nasıl 

değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans dağılımları Tablo 11’de 
gösterilmektedir. 

 
Tablo 11: Katılım Bankalarının Değerlendirilmesine İlişkin Frekans Dağılımları 

 

Değişkenler Frekans % 

Faizsiz bankalar büyüdü 43 31 

Faizsiz bankalar daha fazla tanındı 41 29 

Faizsiz bankalara olan güven sorunu aşıldı 35 25 

Müşteri odaklı hizmetler arttı 16 11 

Kayıp veri 5 4 

Toplam 140 100 

 
Tablo 11’e göre, katılım bankası müşterisi olan katılımcıların yüzde 1’i faizsiz 

bankaların büyüdüğünü düşündüğü, yüzde 29’unun faizsiz bankaların daha fazla tanındığını 
düşündüğü, yüzde 25’inin faizsiz bankalara olan güven sorunun aşıldığı yönünde görüş 
belirttiği, yüzde 11’inin de katılım bankalarındaki müşteri odaklı hizmetlerin arttığı yönünde 
görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

 
4.3.4. Katılım Bankalarıyla Çalışmayanların Algı Düzeyine İlişkin Sonuçlar 
 
Bu bölümde, katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların, katılım bankası algısını 

ölçmeye yönelik sorulan sorulara verdikleri cevaplara ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. 
 



Bankacılar Dergisi 

99 

1) Bankaların Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 
Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların “Aklınıza gelen ilk banka ismi 

hangisidir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans dağılımları Tablo 12’de verilmiştir. 
 

Tablo 12: Bankaların Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 

  Frekans % 

Katılım Bankaları 6 1,8 

Diğer Bankalar 324 98,2 

Toplam 330 100 

 
Tablo 12’ye göre, katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların %98,2’sinin banka 

denilince ilk olarak ticari banka ismini verdikleri, %1,8’inin ise, akla ilk gelen banka ismi 
olarak katılım bankalarından birinin ismini verdikleri gözlenmiştir. 

 
2) Katılım Bankalarının Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 
Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların “Aklınıza gelen ilk katılım bankası 

hangisidir?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans dağılımları Tablo 13’de verilmiştir. 
 

Tablo 13: Katılım Bankalarının Akla Gelme Sıklığına İlişkin Frekans Dağılımları 
 

  Frekans % 

Katılım Bankası 2 129 39 

Katılım Bankası 1 67 20 

Katılım Bankası 3 61 19 

Katılım Bankası 4 56 17 

Kayıp Veri 17 5 

Toplam 330 100 

 
Tablo 13’deki bilgiler değerlendirildiğinde, katılımcıların en çok tekrarladıkları katılım 

bankası isminin, araştırma yapılan bölgedeki en fazla şube sayısına sahip olan katılım 
bankası olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
3) Katılım Bankalarını Tercih Etmeme Sebeplerine İlişkin Değerlendirmeler 
 
Katılım bankası müşterisi olmayan ve gelecekte de katılım bankalarıyla çalışmak 

istemeyen katılımcılara, katılım bankalarıyla çalışmak istememe sebepleri sorulmuş ve 
verilen cevaplar Tablo 14’de gösterilmiştir. 
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Tablo 14: Katılım Bankalarının Müşterisi Olmayan Katılımcıların Çalışmayı İstememe 
Nedenlerine İlişkin Frekans Dağılımları 

 

Değişkenler Frekans % 

Gelecekte 
Çalışmayı 
İstememe 

Nedeni 

Diğer bankalardan farklı bulmadığı için 68 34,7 

Güvenilir bulmadığı için 62 31,7 

Hizmetlerini yeterli bulmadığı için 30 15,3 

Faiz geliri olmadığı için 23 11,7 

Kayıp veri 13 6,6 

Toplam 196 100 

 
Katılım bankalarının müşterisi olmayan ve gelecekte de katılım bankalarıyla çalışmak 

istemeyen katılımcıların 183’ü katılım bankalarıyla çalışmak istememe nedenini belirtmiştir. 
Buna göre katılım bankalarıyla çalışmak istemeyenlerin yüzde 34,7’si katılım bankalarını 
diğer bankalardan farklı bulmadıkları için, yüzde 31,7’si güvenilir bulmadığı için, yüzde 15,3’ü 
hizmetlerini yeterli bulmadığı için ve yüzde 11,7’si faiz geliri olmadığı için katılım bankalarıyla 
gelecekte çalışmayı düşünmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğunluğunun çalışmayı 
istememe nedeni olarak katılım bankalarını diğer bankalardan farklı bulmama cevabını 
vermiş olmaları ise katılım bankalarının değerlendirilmesi açısından dikkat çekicidir. 

 
3) Genel Algı Düzeyine İlişkin Bulgular 
 
Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların, katılım bankaları hakkında ne derece 

bilgi sahibi olduklarının öğrenilmesi amacıyla katılımcılara yöneltilen sorulara verilen cevaplar 
Tablo 15’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 15: Katılım Bankası Algı Düzeyine İlişkin Değerlendirmeler 

 

  
Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

Faizsiz Bankalar ile diğer bankalar arasında fark görüyor 
musunuz? 

157 48 172 52 

Faizsiz Bankaların çalışma prensipleri konusunda bilgi 
sahibi misiniz? 

99 30 231 70 

Faizsiz Bankalara yatırılan paranın devlet garantisinde 
olduğunu biliyor musunuz? 

97 29 233 70 

Faizsiz bankalar, faizli bankalarla rekabet edebilir mi? 139 42 191 58 

Son dönemlerde faizsiz bankaların tercih edildiğini 
düşünüyor musunuz? 

120 36 210 64 

 
Tablo 15’deki bilgilere göre, katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların yüzde 

52’sinin katılım bankalarını diğer bankalardan farklı bulmadıklarını belirttikleri görülmektedir. 
Katılımcıların yüzde 70’inin, katılım bankalarının çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi 
olmadıklarını ve katılım bankalarına yatırılan paraya devlet garantisi olduğundan haberdar 
olmadıkları sonucuna varılmıştır. Katılım bankalarının tanıtım faaliyetlerini artırması ile 
katılım bankaları hakkında bilgi sahibi olunma durumunun artırılabileceği düşünülmektedir. 
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Ayrıca katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların yüzde 58’i katılım bankalarının diğer 
bankalarla rekabet edemeyeceğini belirttikleri görülürken, katılım bankalarıyla çalışmayan 
katılımcıların yüzde 64’ü de katılım bankalarının son dönemlerde tercih edilmediği yönünde 
görüş bildirdikleri görülmüştür. 

 
4) Katılım Bankalarının Gelişiminin Değerlendirilmesi 
 
Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların “Katılım bankalarının şu an ki 

durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna verdikleri cevaplara ilişkin frekans 
dağılımları Tablo 16’da gösterilmektedir. 

 
Tablo 16: Katılım Bankalarının Değerlendirilmesine İlişkin Frekans Dağılımları 

 

Değişkenler Frekans % 

Faizsiz bankalar daha fazla tanındı 93 28 

Faizsiz bankalara olan güven sorunu aşıldı 91 28 

Müşteri odaklı hizmetler arttı 62 19 

Faizsiz bankalar büyüdü 61 18 

Kayıp veri 23 7 

Toplam 330 100 

 
Tablo 16’daki bilgilere göre, katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların yüzde 28’i 

faizsiz bankaların daha fazla tanındığını düşündüğünü ve faizsiz bankalara olan güven 
sorunun aşıldığını belirttikleri görülmektedir. Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların 
yüzde 19’u müşteri odaklı hizmetlerin arttığı yönünde görüş bildirmişken, yüzde 18’i katılım 
bankalarının büyüdüğü yönünde görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 
4.3.5. Katılım Bankacılığının Bankacılık Sistemine Getirdiği Yeniliklere İlişkin 
Değerlendirmeler  
 
Katılım bankacılığının, bankacılık sistemine getirdiği değişikliklere ilişkin görüşlerin, 

katılım bankası müşterisi olma durumuna göre değişiklik gösterip, göstermediğini incelemek 
amacıyla “Katılım bankacılığı neleri değiştirdi?” sorusu ile “Katılım bankaları ile çalışıyor 
musunuz?” sorularına verilen cevaplar analize tabi tutulmuştur. Bu amaçla uygulanan Mann 
Whitney U Testi sonuçları Tablo 17’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 17’deki bilgilere göre, katılım bankası müşterisi olanlar ve olmayanlar arasında 

“faizi sevmeyenler bankacılık sistemi ile tanıştı”, “yastık altı paralar ekonomiye girdi”, “faizi 
sevmeyenlerin banka sistemine para yatırması sağlandı”, “bankacılıkta kalite arttı”, “faizi 
sevmeyenler finansal destek imkanı elde etti”, “piyasada hareketlilik arttı ve istihdama katkı 
sağlandı” gibi değerlendirmeler açısından anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Tablo 17’de 
katılım bankası müşterisi olan katılımcıların sıra ortalaması değerlerinin katılım bankası 
müşterisi olmayanlara göre, daha yüksek olduğu görülmüş ve katılım bankası müşterisi olan 
katılımcıların katılım bankalarının bankacılık sektörüne getirdiği değişikliklere ilişkin görüşlere 
daha yüksek ortalamalar verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Yani katılım bankası müşterisi 
olanlar ve olmayanlar arasında katılım bankalarının bankacılık sistemine getirdiği 
değişikliklerin değerlendirilmesi açısından anlamlı fark vardır. 
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Tablo 17: Katılım Bankacılığının, Bankacılık Sistemine Getirdiği Değişikliklere İlişkin 
Görüşlerin Değerlendirilmesi 

 

  Katılım bankalarının 
müşterisi olanlar 

Katılım bankalarının 
müşterisi olmayanlar 

Test Değerleri 
  

  
N 

Sıra 
Ortalaması 

N 
Sıra 

Ortalaması 
Z P 

Faizi sevmeyenler bankacılık 
sistemi ile tanıştı. 

139 278,7 330 216,59 -4,733 0,000 

Yastık altı paralar ekonomiye 
girdi. 

139 270,36 329 219,35 -3,905 0,000 

Faizi sevmeyenlerin banka 
sistemine para yatırması 
sağlandı. 

139 265,63 330 222,10 -3,295 0,001 

Bankacılıkta kalite arttı. 139 272,44 330 219,23 -4,035 0,000 

Faizi sevmeyenler finansal destek 
imkanı elde etti. 

139 277,24 330 217,21 -4,566 0,000 

Piyasada hareketlilik arttı ve 
istihdama katkı sağlandı. 

139 267,06 329 220,74 -3,546 0,000 

Herhangi bir değişim olmadı. 138 202,97 330 247,68 -3,359 0,001 

 
5. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu araştırma ile bireylerin katılım bankaları ile ilgili algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. 

Buna bağlı olarak, katılım bankası müşterisi olma durumuna göre bireylerin katılım bankası 
algısının değişiklik gösterip göstermediği analiz edilmiş, katılım bankalarının bankacılık 
sistemine getirdiği yenilikler katılım bankalarının müşterisi olanlar ve olmayanlar açısından 
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur.  

 
Araştırma sonucunda, katılımcıların yüzde 70,2’sinin katılım bankalarıyla çalışmadıkları 

görülmüş ve çalışmayanların da yüzde 59,4’ünün gelecekte de katılım bankalarıyla çalışmak 
istemedikleri görülmüştür. Katılım bankalarıyla çalışmak istemeyen katılımcılara çalışmak 
istememe nedenleri sorulduğunda, katılımcıların yüzde 34,7’sinin katılım bankalarını diğer 
bankalardan farklı bulmadıkları için, yüzde 31,7’sinin katılım bankalarını güvenilir 
bulmadıkları için, yüzde 15,3’ünün hizmetlerini yeterli bulmadıkları için, yüzde 11,7’sinin ise 
faiz geliri olmadığı için bu kurumlarla çalışmayı istemedikleri yönünde görüş bildirdikleri 
görülmüştür. Katılımcıların yüzde 34,7’sinin katılım bankalarını diğer bankalardan farklı 
bulmadıklarını belirtmeleri katılım bankalarının değerlendirilmesi açısından dikkat çekicidir. 
Ayrıca 2001 yılındaki İhlas Finans A.Ş.’nin iflası katılım bankalarına güven problemini 
gündeme getirmiş, bu kurumlardaki mevduata devlet garantisi getirilmesi de bu güven 
sorununun aşılmasını sağlamada yetersiz kalmıştır.  

 
Araştırmada, bireylerin aklına gelen ilk üç katılım bankası öğrenilmeye çalışılmış ve 

hem katılım bankası müşterisi olanlarda, hem de katılım bankası müşterisi olmayanlarda en 
çok akla gelen katılım bankasının en fazla şubeye sahip olan katılım bankası olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Katılım bankalarının şu anki durumunun değerlendirilmesine ilişkin 
cevaplar incelendiğinde, katılım bankası müşterisi olan katılımcıların çoğunluğunun katılım 
bankalarının büyüdüğü yönünde görüş bildirdiği görülürken, katılım bankası müşterisi 
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olmayan katılımcıların çoğunluğunun katılım bankalarının son dönemde daha fazla 
tanındığına ilişkin cevaplar verdikleri gözlenmiştir. 

 
Kaytancı vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada, katılım bankası müşterilerinin 

katılım bankalarıyla ilgili yüksek bir farkındalık düzeyine sahip olduğu belirtilmiştir. Yapmış 
olduğumuz çalışmada katılım bankası müşterilerinin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Katılım bankası müşterisi olan katılımcıların çoğunluğu katılım 
bankalarını diğer bankalardan farklı görürken, katılım bankasının müşterisi olmayan 
katılımcıların çoğunluğu katılım bankalarıyla diğer bankalar arasında fark görmemektedir. 
Katılım bankası müşterilerinin çoğunluğu bu kurumların çalışma prensipleri hakkında bilgi 
sahibi olduklarını ve bu kurumlara yatırılan paraya devlet garantisi olduğundan haberdar 
olduklarını belirtirken, katılım bankası müşterisi olmayanların çoğunluğu katılım bankaları 
hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Katılım bankalarıyla çalışmayan 
katılımcıların yüzde 70’inin katılım bankalarındaki mevduata devlet garantisi olduğundan 
haberdar olmadığı görülmüştür. Bu durum katılımcıların bu kurumları güvenilir bulmadıkları 
için onlarla çalışmayı istememe sebebini açıklamaktadır. Katılım bankası genel algı düzeyini 
değerlendirmeye yönelik yapılan analizler sonucunda, katılım bankalarıyla çalışan 
katılımcıların, çalışmayan katılımcılara göre katılım bankalarıyla ilgili daha olumlu 
değerlendirmeler yaptıkları gözlenmiştir.  

 
Araştırma sonuçlarına göre, katılım bankası müşterisi olan katılımcıların katılım 

bankaları hizmetlerinden “internet bankacılığı hizmeti”, “otomatik ödeme hizmeti” ve “ürün 
çeşitliliğini” yeterli buldukları görülmüştür. “İşlem ücreti uygulaması”, “kredi kartı aidat 
uygulaması” ve “günlük/haftalık kâr payı olmamasını” ise yetersiz buldukları görülmüştür. 
Eskici (2007) tarafından yapılan araştırmada, katılım bankalarını tercih etmede “faizsiz 
bankacılık hassasiyetinin” ön planda olduğu, Özsoy vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada 
ise “hizmet kalitesi” ve “şube personeli ile yakın ilişkilerin” önemli olduğu sonucuna 
ulaşılmışken, çalışmamızda “dini hassasiyetlerin” katılım bankalarını tercih etmede birincil 
sebep olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada, katılım bankası müşterisi olan 
katılımcıların katılım bankalarını tercih etme sebepleri sıralandığında en önemli sebeplerin, 
“bankanın güvenilir olması”, “çalışanların saygılı ve nazik olması”, “işlemlerin hatasız ve kısa 
sürede yapılması”, “hizmetlerin kaliteli ve ucuz olması” ve “dini hükümlere uygun olması” 
tercih sebebi olduğu görülmektedir. Katılım bankalarıyla çalışmayan katılımcıların 
çoğunlunun katılım bankalarını diğer bankalardan farklı bulmadıkları için bu kurumlarla 
çalışmak istemediklerini belirtmiş olmaları sebebiyle, katılım bankalarının bu alana önem 
vermeleri gerekmektedir. Katılım bankalarının yetersiz bulunan “günlük/haftalık kâr payı 
olmaması”, “kredi kartı aidat uygulaması” ve “işlem ücreti uygulaması” gibi hizmetlerde 
iyileştirmeler yapması gerekmektedir. 

 
Katılım bankası müşterisi olmayan katılımcıların önemli bir kısmı, katılım bankalarını 

güvenilir bulmadıkları için bu kurumları tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Söz konusu güven 
sorunun aşılması için gereken önlemlerin, katılım bankalarınca alınması önemlidir, buradaki 
güven sorunlarından birisi de katılım bankalarındaki mevduatlara devlet garantisi olduğu 
hususunun yeterince bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Katılım bankası müşterisi 
olmayan katılımcıların çoğunluğunun, katılım bankalarının çalışma prensipleri hakkında bilgi 
sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple katılım bankacılığında, hizmet çeşitliliği 
vb. hususlarda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılmasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarında Yaşanan 
Gelişmeler ve Bu Kuruluşların 5549 Sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 

Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 
 
 
 

Ömer Artun Aktimur*
 

Öz 
 
Günümüzde teknoloji ve özellikle de internette gerçekleşen hızlı ilerleme ile birlikte insanların 

ihtiyaçları da hızla değişmektedir. İnternetin yaygınlaşmasıyla elektronik ticaret ortaya çıkmıştır. Bu da 
dünyanın herhangi bir yerindeki bir malın satın alınmasına ya da bir kişiye para gönderilmesine olanak 
veren araçların gelişmesini sağlamıştır. Böylelikle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları 
iyice gelişerek uluslararası yapıya kavuşmuşlardır. Bu kuruluşlarca çıkarılan yeni ürünler suç gelirini 
aklamak ya da terörü finanse etmek isteyenlerce de kötüye kullanılmaktadır. Bu suçların oluşmasını 
engellemek için kamu otoritelerince bu kuruluşlar lisans altına alınarak dikkatli şekilde izlenmeli, ayrıca 
para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yükümlü olmalıdırlar. 

 
Anahtar Kelimeler: Ödeme Sistemleri, Resmi Olmayan Para Transfer Sistemleri, Elektronik Para 
Kuruluşları, Ön Ödemeli Kartlar, Suç Gelirinin Aklanması, Terörizmin Finansmanı. 
JEL Sınıflaması: G23. 
 

The Developments In Payment Institutions, Electronic Money Institutions and Prepaid Cards 
and Evaluation of These Institutions Within The Scope of Law No: 5549 On Prevention of 

Laundering Proceeds of Crime 
 
Abstract 
 
As a result of the rapid progress in technology, especially internet, the needs of people has also 

changed quickly in today’s world. Electronic commerce has come along by the spread of internet. This 
has led to the developments of the instruments which have enabled to purchase a commodity or send 
money to a person anywhere in the World. Thus, the payment institutions and the electronic money 
institutions have thrived and have become international. New instruments that are released by these 
institutions are abused by the money launderers or terrorist financers. In order to prevent these 
crimes, public authorities should require these institutions to be licensed, and subject to monitoring 
effectively, and also be subject to AML/CFT obligations. 

 
Keywords: Payment Systems, Informal Money Transfer Systems, Electronic Money Institutions, 
Prepaid Cards, Laundering Proceeds of Crime, Financing of Terrorism. 
JEL Classification: G23. 
 

I. Giriş 
 
Bu çalışmada teknoloji ile birlikte sürekli değişen, gelişen, yeni enstrümanlar eklenen 

ödeme sistemleri (para transfer sistemleri), elektronik para kuruluşları ve bu kuruluşların suç 
gelirlerinin aklanması ile terörün finansmanı mücadelesi açısından taşıdıkları riskler üzerinde 
durulmaya çalışılmıştır. Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ödeme sistemlerine, 
ikinci bölümde elektronik paralar ve ön ödemeli kartlara, son bölümde ise 5549 sayılı Suç 
Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında bu 
kuruluşlara ilişkin değerlendirmelerimize yer verilmiştir. 

                                                                                                                                                                                          
*  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Uzmanı. 
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Bu ayrım yapılırken başta 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, 
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun olmak üzere yazılı literatür 
referans alınmıştır. 6493 sayılı Kanunda da düzenlendiği gibi ödeme hizmeti bankalar, 
ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarınca, elektronik para ihracı ise yine bankalar 
ve elektronik para kuruluşlarınca yapılabilmektedir. Dolayısıyla örneğin bir elektronik para 
kuruluşunun ya da bir bankanın bir yandan elektronik para ihraç ederken diğer yandan 
ödeme hizmeti de ifa edebileceği bu arada ön ödemeli kart da ihraç edebileceği 
unutulmamalıdır. Daha açık bir ifade ile çalışmamızda yapılan ayrımın çok da katı bir ayrım 
olmadığı, örneğin çalışmada “elektronik paralar ve ön ödemli kartlar” başlığı altında yer 
verilen PayPal’ın –para transferine de izin veren bir sistem olması nedeniyle- “para transferi 
sistemleri – ödeme sistemleri” başlığı altında da yer alabileceği dikkate alınmalıdır.  

 
II. Ödeme Sistemleri1 (Para Transferi Sistemleri) 
 
Ödeme sistemleri, en bilinen ödeme aracı olan para başta olmak üzere değer ifade 

eden, ödemede kullanılabilen tüm araçların transfer edilmesini mümkün kılan sistemlerdir. Bir 
nesnenin para olarak kullanılabilmesi için taşıması gereken bazı özelliklerden bahsedilir ki 
bunlar parayı temsil eden objelerin; tümünün aynı maddi değeri temsil etmesi (homojenlik), 
bozulmama ve taşımaya elverişli olması, ticarete konu olan malların en küçük birimini dahi 
kavrayabilmesi (bölünebilirlik), taklit edilememesi ve zaman içinde değerini koruyabilmesidir 
(Paya, 1994, s.15). 

 
Paranın kullanılmadığı dönemlerde ekonomik aktiviteler trampa yapmak suretiyle 

gerçekleştirilmişken, trampa ekonomisinin ortaya çıkardığı güçlüklerin aşılması için uzunca 
bir zaman altın, gümüş, platin vb. değerli madenler para olarak kullanılmıştır. Ekonomik 
yapının değişmesiyle birlikte değerli madenlerin muhafaza ve taşınmasındaki güçlükler, 
değerli madenlere çevrilebilir temsili paralara geçişi sağlamışsa da temsili paraların değerli 
madenlerle ilişkisi hemen kesilmemiştir. Başlangıçta yüzde yüz altına çevrilebilir nitelikte olan 
temsili paralar zaman içerisinde yerini değerli madenlerle ilişkisi kalmayan kâğıt paraya 
bırakmıştır (Gültekin, 2013, s.2). 

 
Gelişen ticaret, küreselleşen dünya ve emek göçleriyle birlikte kişiler sahip oldukları 

paraları aynı şehirdeki ya da başka şehirlerdeki/ülkelerdeki başka kişilere transfer etmeye 
ihtiyaç duymuşlardır. Internet’in yaygınlaşması ile birlikte 1999 yılında, dünya genelindeki 
yaklaşık 300 milyon internet kullanıcısının yüzde 25’i çevrimiçi alışveriş yaparken 2014 yılı 
sonunda internet kullanan kişi sayısı 3 milyara ulaşmış, çevrimiçi alışveriş yapma oranı 
yüzde 40’ı bulmuştur (Şahbaz, Sökmen ve Aytaç, 2014, s.1).  

 
Türkiye genelinde gelişen ve yaygınlaşan İnternet altyapısı, İnternet bağlantı 

hızlarındaki iyileşme, mobil penetrasyonun artması, genç nüfusun yarattığı etki gibi 
nedenlerle birlikte, 2013 yılı sonunda 76 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde 49’u İnternet 
kullanmakta ve 2012 verilerine göre, Türkiye bu oranla birçok Avrupa ülkesini geride 
bırakarak dünya genelinde en çok İnternet kullanıcısına sahip ilk 20 ülke arasında 11. sırada 
yer almaktadır. Bunların yanı sıra, 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’de 56,8 milyon kredi kartı 
ve 100,2 milyon banka kartı bulunması ve kredi ve banka kartı sayısı bakımından Avrupa’nın 
en büyük 2. ülkesi olması gibi nedenler de özellikle son yıllarda e-ticaretin güçlü bir büyüme 
sergilemesine olanak tanımış ve 2013 yılında internetten yapılan kartlı ödemeler 34,6 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. (Şahbaz ve diğerleri, 2014, s.7) İnternette yaşanan bu gelişme elektronik 
paraların ve elektronik anlamda da ödeme imkânı sağlayan ödeme araçlarının gelişmesini 
beraberinde getirmiştir. 

 
Günümüzde bankalar kişiler arasında gerçekleştirilen para transferinde çok önemli bir 

ihtiyaca cevap vermektedir. Bankalar tarafından gerçekleştirilen para transferleri ilgili ülkenin 
bankacılık kanunu başta olmak üzere ilgili ülke kanunlarına ve düzenlemelerine tâbi ve 
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dolayısıyla da şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir şekilde faaliyet gösterirler. Aynı şekilde 
ülkelerin mali istihbarat birimleri suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanın 
önlenmesi mücadelesinde bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşlara belli 
yükümlülükler getirmiş, anılan suçların işlenmesinin önlenmesini temin etmek için bu 
kuruluşları belirlenen yükümlülükler açısından denetlemeye başlamışlardır. 

 
a. Resmi Para Transfer Sistemleri 
 
Ülkemiz açısından bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleri 

yöntemlerinden biri aynı Bankadaki iki hesap arasındaki transferi sağlayan havale, bir diğeri 
1992 yılında TCMB bünyesinde kurulan ve farklı bankalar arasında TL cinsinden para 
transferini sağlayan Elektronik Fon Transferi (EFT) sistemidir. EFT Sistemi bir bankadan 
diğerine Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlayan elektronik ödeme sistemidir ve 
bu sistem gerçek zamanlı olarak çalışır.  

 
Şekil 1: EFT Sistemi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaynak: TCMB 

 
Kurumlar ve bireyler bir bankadan diğerine ödeme göndermek istediklerinde EFT 

Sistemini kullanırlar. Kişi hesabının bulunduğu A Bankasına giderek, B Bankasında hesabı 
olan bir şahsa ödeme göndermek istemektedir (Bkz. Şekil, Adım 1). A Bankası, işlemi 
gerçekleştirmek için EFT Sistemine gönderici ve alıcı bilgileri, ödeme tutarı gibi gerekli 
bilgileri içeren bir ödeme mesajı yollar (Adım 2). EFT Sistemi gelen mesajı anında işleme 
koyar. A Bankasının EFT hesabında yeterli bakiye varsa, ödeme tutarı birkaç saniyede A 
Bankasından B Bankasına aktarılır (Adım 3). B Bankası gelen ödemeyi alıcının hesabına 
kaydeder (Adım 4).  

 
Sistemde mutabakatı yapılmış (hesabı kesinleştirilmiş) mesajı iptal etmek mümkün 

değildir. Herhangi bir işlem hatası yapılması durumunda, A ve B Bankalarının karşılıklı 
anlaşması gerekir. EFT Sisteminin işletime geçtiği 1992 yılı boyunca sistemde toplam 
534.853 işlem gerçekleşmiştir. Yıllar geçtikçe EFT’nin tüm bankalar arası ödemeleri 
kapsamına alması ve müşteri bankacılığı alanında yaygın bir kullanıma ulaşması sonucunda, 
yıllık işlem adedi önemli oranda artmış ve bu rakam 2008 yılı için 120.144.136 işleme 
ulaşmıştır. Parasal değerler yönünden bakıldığında ise 1992’de 1,8 milyar TL (1992 yılı ABD 
Doları karşılığı 267 milyar) olan bu değer; 2008 yılı sonunda 21.919 milyar TL (2008 yılı ABD 
Doları karşılığı 16.893 milyar) değerine ulaşmış bulunmaktadır (Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, 2015). 
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Dünyadaki bankalar arasında döviz cinsinden elektronik fon transferi standardını 
sağlayan sistem ise 1977 yılında fiilen çalışmaya başlayan SWIFT (The Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication/Dünya Bankalararası Mali İletişim 
Sistemi) sistemidir. SWIFT bankaların uluslararası işlemlerini yerine getirmeyi amaçlayan, 
kooperatif şeklinde örgütlenmiş bir kuruluştur ve bankalar aracılığıyla yabancı para cinsinden 
yapılan tüm para transferleri, aynı ülke içindeki iki ayrı hesap arasında gerçekleştirilse dahi, 
SWIFT sistemi ile gerçekleştirilmektedir.  

 
SWIFT Kodu veya Bank Identifier Codes (Banka Tanımlama Kodları) (BIC) kodu 

uluslararası para transferlerinde ve haberleşmede kullanılan kod sistemidir. Kodların finans 
kuruluşunun ismine bulunduğu ülkeye ve şehre göre verilmesi esastır. Her finans 
kuruluşunun sahip olduğu farklı unvandaki tüzel kişiliklerine, merkezlerine ve birimlerin 
yaptığı işlere göre bir veya daha fazla kodu bulunabilmektedir. Operatörlerin bilgisayar 
aracılığıyla girdiği kodlar ve mesajlar karşı bankaya özel bir ağ yardımıyla iletilmektedir. 
Uluslararası ticarette genel olarak SWIFT veya BIC ifadeleri kullanılır. SWIFT, söz konusu 
bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibarettir. Tüm dünya bankacılık sisteminde 
SWIFT kodları standarttır.2 

 
b. Resmi Olmayan Para Transfer Sistemleri (ROPTS) (Alternatif Havale 

Sistemleri) 
 
Resmi Olmayan Para Transfer Sistemleri (ROPTS) ya da daha çok bilinen adıyla 

Hawala Sistemi, çok genel bir ifade ile bir taraftan diğerine o ülkelerde mevcut resmi mali 
kuruluşlar kullanılmaksızın yapılan ve bu nedenle de “resmi olmayan” işlem olarak 
adlandırılan transfer veya havalelerdir. Bu sistemler sadece para havale etmeye yararlar, 
mevduat kabul edip bunun karşılığında faiz vermek gibi başkaca mali faaliyet 
gerçekleştirmezler. Havale eden kişi parayı çok uzak diyarlara transfer etmek istese de gerek 
resmi bankacılık sistemi gerekse de ROPTS kullanılarak yapılan transferlerde sınırlardan 
fiziksel olarak hiç para geçmez. Hatta Hawala sistemi, fiziksel para hareketi olmaksızın 
paranın transfer edilmesi olarak tanımlanmaktadır. (Jost, Sandhu, 1997, s.5) Dolayısıyla bu 
sistemler kesinlikle otobüs şirketleri başta olmak üzere toplu taşıma araçları kullanılarak 
sınırdan bavullarla para taşınması ile karıştırılmamalıdır.  

 
ROPTS aracılığıyla yapılan transferlerde iki ana unsur vardır. Birincisi; paranın yollanıp 

karşı tarafça alınması, ikincisi dise; ilk işlem dolayısıyla oluşan borcun denkleştirilmesidir. İlk 
süreç resmi olmayan para transfer operatörü ile onun müşterisi arasında geçerken ikincisi 
operatörler arasındaki ilişkiye dayanır. Ortaçağda en gelişmiş medeniyet olan İslam 
Medeniyetinde gelişen ticaret nedeniyle yaşanan zorlukların üstesinden gelmek için ortaya 
çıkan ROPTS kaybettiği önemini İkinci Dünya Savaşından sonra yaşanan işçi göçleri ile 
tekrar kazanmıştır. Yeni ekonomik dünya düzeni ve küreselleşme emek göçünün iyice 
artmasına ve ülkesel sınırların ortadan kalkmasına neden olmuş bu da özellikle bankacılık 
teşkilatı ülke genelinde yaygın olmayan Hindistan, Pakistan gibi ülkelerden Avrupa’ya gelen 
şahıslar açısından ROPTS’nin popülaritesini iyice arttırmıştır. Zira bu şahıslar açısından 
ülkelerinde bıraktıkları ailelerine Avrupa’dan para göndermenin tek/en ucuz/en güvenli/en 
hızlı yolu ROPTS olmuştur. (Aktimur, 2006, s. 266) 

 
Sistemin nasıl işlediğini bir örnekle açıklamaya çalışacak olursak; aşağıdaki şekilden 

de görüleceği gibi Londra’da işçi olarak çalışmakta olan Hindistanlı Bay A, memleketinde 
Hindistan’a bağlı Patna şehrinin küçük bir köyünde yaşamakta olan eşine (Bayan A) para 
göndermek istemektedir. Anılan köyde bir banka şubesi olmadığından ya da daha masraflı 
olduğundan ya da diğer alternatifler daha çok zaman aldığından bu kişi parayı ROPTS 
aracılığıyla göndermeye karar verir. 1 No’lu işlemde Bay A, Londra’da yerel bir ROPT 
operatörüne (RA) gider ve Patna şehrine Bayan A’ya gönderilmek üzere 10.000 £ verir. RA 
ona bir şifre verir. 2 No’lu işlemde RA havalenin gideceği Patna şehrindeki ROPT 
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operatörünü (RB) arar ve ona havale ile ilgili bilgileri verir. 3 No’lu işlemde Bay A eşini 
(Bayan A) arar ve ona havale edilen parayı almasını sağlayacak şifreyi verir. 4 No’lu işlem ile 
de Bayan A RB’ye gider ve şifreyi söyleyerek ondan 10.000 ingiliz sterlini muadili Hindistan 
Rupisini alır. Bu işlem dolayısıyla İngiltere’den hiçbir fiziksel para çıkışı olmamıştır. Para Bay 
A tarafından RA’ya verilmiştir ve ondadır. RA bu işlem dolayısıyla RB’ye 10.000 ingiliz sterlini 
borçlanmıştır. Bu borç daha sonra gerçekleştirilecek bir denkleştirme işlemi ile (ters yönlü bir 
para transferi, karşılıklı ticari bir ilişki vs.) ortadan kaldırılacaktır. 

 

Şekil-2 ROPTS Transferi 

 
Kaynak: Jost, Sandhu, s.7 

 
Öncelikle Bay A ile RA arasında bir güven bağı vardır. RA, Bay A’ya bir makbuz ya da 

kayıt izi sürülmesini sağlayacak olan RA’nın RB’ye olan borcunu gösteren kendi kayıtlarının 
bir örneğini vermez. Ayrıca RA ile RB’nin arasında da büyük bir güven bağı vardır. RB, 
RA’nın kendisine olan borcu ödeyeceğinden, RA ise RB’nin Bayan A’ya 10.000 £ muadili 
Hindistan Rupisini vereceğinden emindir. İlk ödeme gerçekleştikten sonra bir gün içinde bu 
para transferi gerçekleşmiş olur (Jost, Sandhu, 1997, s.7). 

 
ROPTS günümüzde de bazı ülkelerde resmi bankacılık sistemi yeterince yaygın 

olmadığından veya bankacılık sistemi etkili bir şekilde fon transferine cevap verecek düzeyde 
olmadığından, bazı ülkelerde ise bankacılık sistemine nazaran daha ucuz ve daha hızlı 
hizmet verdiklerinden tercih edilmektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde değişik adlar altında 
çok eski tarihi kökleri ile var olan bu sistemler, işçi havaleleri başta olmak üzere havalelerde 
çok önemli paya sahip olmuşlardır. Bu sistemlerin resmi olmamaları dolayısıyla ülkelerin mali 
istihbarat birimleri veya finansal gözetim ve denetim otoritelerince bilinmemeleri, anonimlik 
özellikleri ve kayıt tutma ve saklama alışkanlıklarının olmamaları onların iyi niyetli gerçekten 
ihtiyaç sahibi kişiler dışında, suç gelirlerini aklamak isteyen ya da terörizmi finanse etmeye 
çalışan kişilerce de kullanılmalarına yol açmıştır (Aktimur, 2006, s. 278). Bu sistemlerin çok 
hızlı değer transferi sağlamaları ve suç gelirlerini aklamada yerleştirme ve ayrıştırma 
aşamalarında kullanılabilmeleri nedeniyle, sistemler suçlularca istismar edilmişlerdir. Suç 
gelirinin aklanmasıyla mücadelede resmi olarak faaliyet gösteren mali olan veya olmayan 
kuruluşlara getirilen yükümlülükler aklayıcıların bu faaliyetler için yeni alanlar aramalarına 
neden olmuş ve onları ROPTS’yi kullanmaya yöneltmiştir. Dolayısıyla bazı kişiler için 
neredeyse tek para transfer alternatifi olan ROPTS, kayıt tutmaması, gizlilik sağlaması, hızlı 
ve ucuz olması gibi sahip olduğu avantajları nedeniyle suç gelirlerini aklamak isteyen ya da 
terörizmi finanse etmeye çalışan kişilerce de kötüye kullanılmıştır (Chêne, 2008, s.5,6). 
Başta Financial Action Task Force (FATF)3 dokümanları olmak üzere bu alandaki tüm yazılı 
literatürde bir taraftan bu sistemlerin muhakkak kayıt altına alınmasının, bunların resmi bir 
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otoritenin gözetimi-denetimi altında faaliyet göstermelerinin gerekliliği vurgulanırken aynı 
anda kayıt altına alınmaları sistemlerin sağladıkları avantajları ortadan kaldıracağından 
sistemlerin kayıtlı olarak faaliyet göstermek yerine yer altına çekilmelerine yol açabileceği 
dolayısıyla dikkatli olunması gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir. 

 
c. Western Union 
 
Global olarak para transferi hizmeti sağlayan Western Union 160 yıldır tüm dünyada 

200’den fazla bölge ve ülkede 500.000 acentesiyle faaliyet göstermektedir. Western Union 
aracılığıyla para gönderebilmek için ya da almak için herhangi bir Western Union acentesine 
gitmek yeterlidir. Bu sistem sayesinde kişilerin banka hesabı olmasına gerek olmaksızın 
direkt isme nakit olarak para gönderilir. Sadece gönderen taraf para transferi masrafını öder. 
Gönderilen para, makbuzda belirtilen “Para Gönderme Kontrol Numarası4 (MTCN-Money 
Transfer Control Number) ile takip edilir. 

 
Şekil 3.  Western Union Aracılığıyla Para Transferi- Para Gönderme 

  

1. “Para gönderme” formunu doldurunuz. 2. Parayı, komisyon ücretini ve geçerli resmi kimlik 
belgenizi hizmet noktasındaki yetkiliye veriniz. 

 

 

3. Yetkiliden makbuz ve para detaylarınızı 
alınız. 

4. Alıcıya parayı gönderdiğinizi iletiniz, gönderilen parayı 
alabilmesi için alıcıya gerekli bilgileri veriniz ve herhangi 
bir Western Union hizmet noktasından çekebileceğini 
söyleyiniz. 

 
Para Çekme 

 

 

 

1. "Para Alma" formunu doldurunuz. 
Paranın gönderildiği ülkeyi, gönderen  
kişinin adını, gönderilen tutarı ve MTCN’yi 
belirtiniz. 

2. Formla birlikte geçerli 
resmi kimlik belgenizi 
hizmet noktasındaki 
yetkiliye veriniz. 

3. Gişe yetkilisi gelen 
gönderiyi kontrol edecek ve 
bir makbuzla paranızı 
ödeyecektir. 

(https://www.westernunion.com.tr/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=htSendMoney)  

 
Türkiye’de, Western Union aracılığıyla sadece TRY, ABD doları ve Euro cinsinden para 

transferi yapılabilmektedir. Western Union ülkemizde acentelik ilişkisini sadece bankalarla ve 
PTT ile kurmuştur. Dolayısıyla ülkemiz açısından değerlendirildiğinde Western Union ile para 
transferi yapmak ya da almak istenildiğinde hâlihazırda bu işlem sadece banka ve PTT 
şubeleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

https://www.westernunion.com.tr/WUCOMWEB/staticMid.do?method=load&pagename=htSendMoney
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Western Union, her geçen gün para transfer opsiyonlarını geliştirmiş, web siteleri, 
mobil para transfer hizmetleri aracılığıyla daha fazla hizmet vermeye başlamıştır. 2013 yılı 
sonunda Western Union dünya genelinde 100.000’den fazla ATM’de faaliyet göstermiştir. 
Ayrıca 17 farklı ülkede 19 mobil para transfer noktası, 20’den fazla ülkede wu.com web sitesi 
ve ABD ile Avustralya’daki kullanıcılar mobil uygulamalar aracılığıyla tüm dünyaya para 
transfer edebilmişlerdir (Ersek, 2014). Western Union aracılığıyla 2013 yılında müşteriler 
arasında 82 milyar ABD dolar tutarında transfer yapılmıştır ki bu saniyede 29 işlem anlamına 
gelmektedir. 2013 yılında tüm Western Union gelirinin yüzde 3’ü wu.com aracılığıyla yapılan 
işlemlerden elde edilmiştir. (Western Union, “2013 yılı Western Union Raporu”, 15 Aralık 
2014 tarihinde http://www.westernunion.com.tr adresinden erişildi.) Western Union tarafından 
şirketin karşı karşıya bulunduğu en büyük risk, para transfer metotlarının mobil telefonlar gibi 
alternatif yollara doğru evrilmesi olarak görülmektedir (Horn, 2014, s.1).  

 
d. MoneyGram 
 
Global olarak para transferi hizmeti sağlayan MoneyGram, tüm dünyada 200’den fazla 

bölge ve ülkede 347.000 acentesiyle faaliyet göstermektedir. İşleyişi yukarıda Western Union 
için yapılan açıklamalar ile paraleldir. MoneyGram da ülkemizde sadece bankalarla acentelik 
ilişkisi kurmuş olup, ülkemiz açısından değerlendirildiğinde MoneyGram ile para transferi 
yapmak ya da almak istenildiğinde hâlihazırda bu işlem sadece banka şubeleri vasıtasıyla 
gerçekleştirilmektedir. 

 
MoneyGram, müşterilerinin MoneyGram acentesinden para transferi için ödeme 

yapmasını ve para transferi için gerekli bilgileri telefon veya internete giriş yapabilen herhangi 
bir araç vasıtasıyla diledikleri zaman yapabilmelerini sağlayan MoneyGram xpress ürününü 
geliştirmiştir. Ayrıca ABD, Birleşik Krallık ve Almanya’da MoneyGram Online hizmeti ile 
anlaşmalı web siteleri aracılığıyla internet yoluyla da para transfer edilmesine imkân 
vermektedir. 10’dan fazla ülkede müşterilerin mobil telefonlar aracılığıyla para transfer 
etmelerine olanak veren MoneyGram acentesi bulunmaktadır. MoneyGram, tüm dünyada 
yukarıdaki yöntemlere ek olarak kiosklar, ATM’ler, ön ödemeli kartlar yollarıyla para transfer 
yapılmasını sağlayacak şekilde hizmetlerini genişletmektedir. (Moneygram, 2014) 

 
e. UPT 
 
Bir diğer para transferi sağlayan şirket ise UPT (Universal Payment Transfer)(Ucuz 

Para Transferi)’dir. Bugün Türkiye’de sayısı 4700’ü aşan PTT şubesi ve Moneypost ofisi, 
global çapta ise 292.000’den fazla UPT noktası bulunmaktadır. Sistem yurtdışı transferlerde 
ilgili ülkenin anlaşmalı kurumunun acentelerini kullanmaktadır. UPT aracılığıyla 2013 yılı 
içerisinde 500,000 civarında para transferi gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında yeni banka ve 
uluslararası kurumlarla anlaşmalar yapılarak yurt dışı hizmet ağı 5 kıta, 145 ülke ve 300,000 
noktanın üzerine taşınmıştır. (Aktif Bank, 2014)  

 
f. Diğer Para Transferi Şirketleri 
 
Tüm dünyada para transferine aracılık eden benzer şirketler bulunmaktadır. Bu 

şirketlerin hiçbiri Western Union ya da MoneyGram kadar yaygın değillerdir. Bu şirketler 
arasında xpressmoney5, unistream6, money-express7 sayılabilir. Bu şirketler kullanılarak da 
ülkemize yukarıda detaylarına yer verilen UPT sistemi aracılığıyla para transferi 
yapılabilmektedir.  

 
 
 
 

http://www.westernunion.com.tr/
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g. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Sonrası Beklentiler  

 
6493 sayılı Kanun8 ile ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para hizmetleri 

alanları düzenlenmektedir. Bu Kanuna kadar ödeme sistemlerinin (elektronik fon transferi 
sistemi, elektronik menkul kıymet transferi sistemi, takas bank sistemi, bankalar arası kart 
merkezi sistemi) farklı mevzuatlarla düzenlenmiş olduğu, ödeme hizmetleri ile ödeme hizmeti 
sağlayıcıları (Western Union, Moneygram, Visa, Mastercard vs.) ve elektronik para hizmetleri 
(ukash kart, paysafecard, paypal vs.) alanlarında ise hiçbir yasal düzenleme olmadığı, 
dolayısıyla bu Kanun ile yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulan 3 alanın aynı anda 
düzenlendiği görülmektedir. 

 
Kanunun 13. Maddesi ile bankaların, elektronik para kuruluşlarının ve ödeme 

kuruluşlarının ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hizmet verebilecekleri hüküm altına 
alınmıştır.  

 
6493 sayılı Kanun’un Geçici Maddeleri şu şekildedir. 
 
“Geçici Madde 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler bu Kanunun yayımı 

tarihinden itibaren bir yıl içinde hazırlanarak yürürlüğe konulur. 
 
Geçici Madde 2 – (1) … 
 
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme hizmetleri sunmakta olup bu 

Kanun kapsamında ihdas edilen ödeme kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan 
kuruluşlar, bu Kanun kapsamında Kurumca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden 
başlayarak bir yıl içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır. 

 

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla elektronik para ihraç etmekte olup bu 
Kanun kapsamında ihdas edilen elektronik para kuruluşu kategorisine dâhil edilebilecek olan 
kuruluşlar, bu Kanun kapsamında Kurumca çıkarılacak ilgili yönetmeliklerin yayımı tarihinden 
başlayarak bir yıl içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak zorundadır 

….” 
 
Anılan Kanunda öngörülen yönetmeliklerin9 ve tebliğin10 yayımlandığı dikkate 

alındığında ödeme kuruluşlarının bir yıl içinde Kuruma başvurarak gerekli izinleri almak 
zorunda oldukları, dolayısıyla Haziran 2015’e kadar bu kuruluşlara Kanunda belirtilen 
yeterlilikleri sağlamak üzere süre tanındığı görülmektedir. 

 

Haziran 2015 sonrası Western Union, Moneygram gibi kuruluşların hatta Turkcell, 
Vodafone, Avea gibi GSM operatörlerinin de 6493 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler 
kapsamında izin alarak ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak faaliyet göstermeye başlayacakları, 
ayrıca Haziran 2015 sonrası bu kuruşların, yurtdışında olduğu gibi, bankalar dışında da 
acentelik ilişkisi ihdas edecekleri hatta kendi acentelerini kuracakları düşünülmektedir. 

 
III. Elektronik Para11 Kuruluşları ve Ön Ödemeli Kartlar 
 
İngilizce’deki “bank” ve “note” kavramlarının birleşiminden gelen banknot, taşıyana 

üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği, faiz 
taşımayan yasal ödeme aracıdır. İlk banknotlar altın ve gümüş gibi kıymetli madenler ile 
emtia ve arazi gibi servet unsurlarının karşılığında bankalarca tedavüle sokulmuştur 
(Gültekin, 2013, s.9). Daha sonra kağıt paraların da kişilerin üzerinde taşınması gitgide 
azalmış ve sırasıyla banka çekleri ve kredi kartları ile banka kartları nakdin yerini almıştır. 
Gelişen teknoloji sayesinde özellikle internet ve mobil ağlar hatta akıllı telefonlara yüklenecek 
uygulamalar vasıtasıyla alışveriş yapılabilmekte, bilgisayar oyunu oynanabilmekte, dünya 
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üzerindeki farklı alternatif yatırım piyasalarında hisse senedi-bono gibi kıymetli kağıtlar 
kolaylıkla alınabilmekte, kumar ve bahis oynanabilmektedir.  

 
Tüm bu faaliyetler ilk olarak klasik para transferi yöntemleri (SWIFT, EFT) veya banka 

kartları, kredi kartları aracılığıyla gerçekleştirilse de özellikle bu yöntemlerin son derece fazla 
kişisel bilgi içermesi ve bu bilgilerin güvenliğinin internet ve mobil ağlarda sağlanmasının 
zorluğu ile bu bilgileri elde ederek dolandırıcılık, sahtecilik yapmaya çalışan suç örgütlerinin 
ortaya çıkması farklı ödeme yöntemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bu doğrultuda önce 
banka kartları ile kredi kartlarının sanal olanları (daha düşük limitli sanal kartlar), daha sonra 
da Ukashkart, Paypal, Webmoney, Easy Card gibi elektronik para ve ödeme sistemleri ile ön 
ödemeli kartlar ortaya çıkmıştır. Bu bölümde ülkemizde de çokça kullanılan elektronik para 
ve ön ödemeli kartların başlıca olanlarına değinilmeye çalışılacaktır. 

 
a. Ukash Kart 
 
Ukash kartlar İngiltere merkezli Smart Voucher Ltd tarafından piyasaya sürülmüştür. 

İnternet üzerinden alışveriş yapılmasına ve cep telefonu, GSM servislerine kredi ve kontör 
karşılığı para yüklenmesine olanak sağlayan ön ödemeli bir kart olan Ukash Kart, Dünyada 
birçok alışveriş sitesinde, ödeme noktasında ve sanal bahis-kumar sitesinde para yerine 
geçmektedir. Ukash kart satan internet sitelerinde kart alımı için bir linke tıklandığı, burada 
öncelikle Ukash kartlardan (10 Euro, 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 250 
Euro) istenilen kadar seçildiği, daha sonra msn veya telefon yoluyla Ukash kart satan şirkete 
ait hesap numaralarının temin edildiği, anılan hesap numaralarına istenilen miktarda para 
transferi gerçekleştirildiği, para transferi hesaba ulaştıktan sonra şirketten 19 haneli digital 
Ukash pin kodunun sms, e-mail veya msn üzerinden alındığı, alışveriş sitelerinde ödeme 
seçeneklerinden Ukash kartın seçilerek bu pin kodu ile alışveriş gerçekleştirildiği, kartın 
içinde kalan para için otomatik olarak 19 haneli yeni Ukash şifresi verildiği anlaşılmıştır. 

 
Ukash Kartların belli başlı avantajlarının; kişisel bilgilerin saklı tutularak ödeme 

yapılmasını sağlamaları, internette banka kartı kullanarak alıverişe güven duymayanlar için 
ideal bir alternatif olmaları, kullanımlarının ve satın alınmalarının çok kolay olması, kartın 
içine istenilen tutarda para yüklenebilmesi, bu yolla kullanıcıların çok yüksek limitli kredi kartı 
veya banka hesabı bilgilerini kullanmaksızın kolayca alışveriş yapabilmesine imkân 
tanımaları, Ukash kartlarda biriken/kazanılan miktarların güvenilir şekilde nakde çevrilerek 
banka hesabına havale veya eft yapılabilmesi olarak sıralanabilir. 

 
Yurtdışında Ukash Kart alınmak istendiğinde genellikle kredi kartı formatında basılı bir 

kart alınmaktadır. Bunun temel nedeni Ukash Kartların yurtdışında süpermarketlerde, benzin 
istasyonlarında, mağazalarda nakit para karşılığında alınabilmeleridir. Oysa ülkemizde henüz 
Ukash Kartlar sadece internet üzerinden alınıp satıldığından bu şekilde fiziki bir kart basımı 
da olmamakta, internet üzerinden Ukash aldığında ilgili siteden 19 haneli pin kodu alınması 
yeterli olmaktadır. Zira internet üzerinden alışveriş hizmeti veren online mağazalarda ödeme 
seçeneği olarak Ukash Kartın kabul edilmesi halinde basılı bir kartın olup olmamasının önemi 
yoktur. Bu sitelerde Ukash Kart ile alışveriş yapılırken, basılı kartlarda yer alan CVC kodu 
gibi kodlar talep edilmemekte sadece 19 haneli Ukash kodu alışverişin tamamlanması için 
yeterli olmaktadır.  

 
Yapılan araştırmalarda Ukash Kartın yurtdışındaki birçok alışveriş sitesinde kullanıldığı 

tespit edilmiştir. Ülkemizde faaliyet gösteren online alışveriş sitelerinin hiçbirinde Ukash Kart 
ile ödeme seçeneğinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ancak internet siteleri üzerinden 
gerçekleştirilen alışverişler ülkelerin fiziksel sınırlarını aştığından ve Ukash Kart ile ödemeye 
imkân veren yurtdışı alışveriş sitelerinden ülkemize teslimat yapıldığı da bilindiğinden 
ülkemizde çokça kullanıldığı tespit edilen bu kartların yurttaşlarımızca alışveriş amaçlı 
kullanıldıkları sonucuna varabiliriz. 
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İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda Ukash Kart ile ödeme yapılabilen birçok 
online bilgisayar oyun sitesinin de mevcut olduğu anlaşılmıştır. Online oyun oynanan bu 
sitelerde popüler bilgisayar oyunları eşzamanlı olarak oynanabilmekte, oyunlarda yer alan 
belli aşamalara geçmek, oyunlarda belli karakterleri, kabiliyetleri, özellikleri, eşyaları satın 
almak gibi nedenlerle oyun sitelerine para yüklenilmesi gerektiğinde Ukash Kart seçeneği de 
kullanılabilmektedir.  

 
Ülkemiz açısından bakıldığında Ukash Kartların ortaya çıkardığı en önemli riskin bu 

kartların illegal bahis ve kumar sitelerinde kullanılması olduğu değerlendirilmektedir. Ukash 
Kartlar başta olmak üzere elektronik para ve ön ödemeli kartların yasadışı bahis/kumar 
sitelerinde tercih edilmesinin en önemli nedenlerinin ise; (i) Kullanıcıların kişisel bilgilerin 
saklı tutulmasını sağlamaları (ii) Bahse konu bahis/kumar eylemi sonucunda kazanılan 
miktarların güvenilir ve kolay şekilde tekrar nakde çevrilebilmesine olanak tanımaları, (iii) 
limiti çok yüksek kredi kartları veya banka hesapları yerine istenilen tutarda istenildiği kadar 
alınabilmeleri görülmektedir. 

 
b. TL Nakit Kart 
 
Ukashkart benzeri bir elektronik para olan TLNakit Kart satın alabilmek için öncelikle 

www.tlnakit.com sitesinde bir kullanıcı hesabı açılması ve sitede bulunan banka hesaplarına 
alınmak istenilen TLNakit tutarında para transferi yapılması, daha sonra yapılan para 
transferi sonucunda o miktar parayı elektronik ortamda temsil eden 19 haneli bir pin kodunun 
muhtelif yollarla (cep telefonu mesajı, msn yazışması vs.) müşteriye iletilmesi gerekmektedir. 
Bu yöntemle alınan TLNakit kart ya da o kart yerine geçen pin kodu TLNakit’in üye olduğu 
web sayfalarında anında kullanılabilmektedir. 

 
www.tlnakit.com sitesinde önce TLNakit’in Türkiye’de kurulu bir şirkete ait olduğu 

belirtilerek bu şirkete ait hesap numaralarına yer verildiği, daha sonra şirket adı ve hesap 
numaraları Türkiye’de kurulu başka bir şirketle değiştirildiği, sonrasında KKTC’de kurulu iki 
ayrı şirketin sitenin sahibi olduğunun belirtildiği ve internet sitesinde bu şirketler ile KKTC’de 
yerleşik gerçek kişilere (muhtelif defalar değişen farklı kişiler) ait hesap numaralarına yer 
verildiği gözlemlenmiştir. Şu anda KKTC’de kurulu bir şirkete ait gözüken sitede, artık hesap 
numarası alanının boş geldiği ve bu bilgilerin ancak ilgili web sayfasından yapılan canlı 
yazışma yoluyla elde edilebildiği anlaşılmaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığında TLNakit’in 
ortaya çıkardığı en önemli riskin bu kartların illegal bahis ve kumar sitelerinde kullanılması 
olduğu değerlendirilmektedir. 

 
c. PayPal 
 
1998'de kurulan PayPal bir e-posta adresi olan tüm işletme ve tüketicilerin güvenli ve 

uygun maliyetli online ödeme göndermelerini ve almalarını sağlayan global online ödeme 
şirketidir. Şirket global ve gerçek-zamanlı ödeme çözümleri sunmak amacıyla banka 
hesapları ve kredi kartlarından oluşan finansal bir altyapı üzerine kurulmuştur. Özellikle 
küçük işletmeler ve online mağazalar için ürün sunmaktadır.  

 
İnternet üzerinden güvenli alışveriş yapılmasını sağladığı gibi istenilen kişiye sadece bir 

e-posta adresi aracılığıyla para gönderilmesini de sağlamaktadır. Dolayısıyla hem ödeme 
kuruluşu hem de ön ödemeli kart ihraç eden elektronik para kuruluşudur. Online alışveriş 
sitelerinde kullanılan online ödeme ağlarından birisidir. Kullanıcılarının ücretsiz ödeme 
göndermesini sağlayan PayPal hizmeti PC’lerden veya web uyumlu cep telefonlarından 
kullanılabilir. PayPal akıllı telefonlara (İphone) yönelik olarak da uygulamalar geliştirmiş ve bu 
telefonlarla kolaylıkla PayPal pini alınmasını mümkün hale getirmiştir. 

 

http://www.bahis-sirketleri.com/ukash
http://www.tlnakit.com/
http://www.tlnakit.com/
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PayPal Türkiye’de dâhil 190 ülkede kullanılabilmekte ve Türk Lirası, ABD Doları ve 
Euro da dâhil olmak üzere 25 para biriminde ödeme yapılmasını desteklemektedir. 2002 
yılında eBay tarafından satın alınan PayPal'ın şirket merkezi San Jose, California'dadır. 
Uluslararası şirket merkezi ise Singapur'da bulunmaktadır. PayPal ayrıca AB içinde banka 
lisansına sahiptir. (Lüksemburg lisanslı).  

 
PayPal sitesinde "Hesap Açın" butonuna tıklanarak kolaylıkla hesap açılıp hesaba 

istenilen kredi kartı veya banka hesabı tanımlanabilmektedir. Kredi kartına/banka hesabına 
ilişkin finansal bilgiler PayPal güvenliği ile korunmakta ve bu bilgiler 3. kişiler ile 
paylaşılmamaktadır. Kişisel kart bilgileri tekrar tekrar her alışverişte girmek zorunda 
kalmadan PayPal istenilen anda, bulunulan her yerden hızlı ve güvenli online ödeme 
yapabilmeye imkân vermektedir. Türkiye içinde PayPal bakiyesinden istenilen kişilere sadece 
bu kişilerin e-mail adreslerini veya cep telefonu numaralarını girerek ücretsiz şekilde para 
transferi de yapılabilmektedir.  

 
d. Paysafecard 
 
Viyana merkezli bir ön ödeme sistemidir. Paysafecard’da Ukash kart ile aynı mantıkla 

çalışmakta ve kredi kartı veya banka hesabı kullanılmaksızın alışveriş yapılmasına imkân 
tanımaktadır. Paysafecard bütün dünyada 450.000 satış noktasından temin edilebilmektedir. 
Paysafecard satışı internet ortamında sadece https://www.paysafecard.com/tr-tr/ sitesi 
aracılığıyla yapılmaktadır. Anılan sitede Paysafecard alımı için bir linke tıklanarak 
paysafecard Pin Shop’lara üye olunmakta, buralardan 10, 20, 50, 100 TL’lik 
paysafecardlardan istenildiği kadar satın alınıp bunlarla alışveriş yapılmaktadır. Paysafecard 
satan şirketin unvanına (Spade Team Network Marketing Ltd) ve Paysafecard alımında 
kullanılan şirkete ait hesap numaralarına anılan sitede yer verilmektedir. Paysafecardlardan 
alındığında 16 haneli Pin kodu alıcıya bildirilmekte ve Pin Kodu ile alıcı istediği gibi alışveriş 
yapabilmektedir. https://www.paysafecard.com/tr-tr/ sitesine 16 haneli Pin kodu girilerek 
yapılan sorgulama ile Paysafecardta kalan bakiye bulunabilmektedir. Payesafecard.com tüm 
hisselerinin Wertkarten AG’den Skrill Grubuna satışı Şubat 2013’te tamamlanmıştır. 

  
Paysafecard’ın bayilik sistemi vasıtasıyla da (Avea bayileri, faturamatikler, internet 

kafeleri, marketler …) satıldığı ve oyun sitelerinde, sosyal medya sitelerinde, online 
arkadaşlık sitelerinde, telefon/mesajlaşma sitelerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. 
Paysafecardın akıllı telefonlara (İphone-Android telefonlar) yönelik olarak da uygulamalar 
geliştirdiği ve bu telefonlarla kolaylıkla paysafecard pini alınmasını mümkün hale geldiği 
anlaşılmıştır.  

 
e. EcoPayz (EcoCard) 
 
Herhangi bir banka hesabı gerektirmeden dünya çapında para gönderme, para alma ve 

internet üzerinden para harcama imkânı sunan bir kuruluştur. MasterCard International 
Incorporated'in kayıtlı bir ticari markasıdır. PSI-Pay Ltd tarafından kurulmuştur. PSI-Pay Ltd 
Elektronik Para Yönetmeliği 2011 uyarınca, Financial Conduct Authority (FCA) tarafından 
elektronik para işlemleri yapma konusunda yetkilendirilmiştir. PSI-Pay Ltd'nin kayıtlı ofisi 
İngiltere’de yer almaktadır. 

 
Kuruluş, EcoAccount Hesabı, EcoCard ve EcoVirtulacard hizmetlerini sunmaktadır. Bu 

hizmetlerden yararlanmak için öncelikle www.ecopayz.com(/tr) web sayfasına girilip hesap 
bilgileri ve müşteri bilgileri alanlarını doldurarak EcoAccount hesabı açılır. EcoAccount 
hesabı ile dünyanın her yerine 47 farklı para biriminde (TL dâhil) para transferi 
yapılabilmektedir. Para transferi için web sayfasında EcoAccount hesabı açıldıktan sonra, 
hesaba para yatırılması, “para transfer et” sekmesine tıklanması ve buradan şahıslara 
seçeneğine tıklanıp ilgili şahsın bilgilerinin girilmesi yeterlidir. EcoCard, EcoAccount 

https://www.paysafecard.com/tr-tr/
https://www.paysafecard.com/tr-tr/
http://www.fca.org.uk/
http://www.ecopayz.com/
https://www.ecopayz.com/tr-TR/ecoAccount
https://www.ecopayz.com/tr-TR/ecoAccount
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hesabındaki paranın MasterCard’ın kabul edildiği her yerde çevrim içi veya çevrim dışı olarak 
harcanabilmesine olanak veren bir ödeme kartıdır. Bu kart banka hesabından bağımsız 
olarak çalışır ve başvuru için bir banka hesabına sahip olmaya gerek yoktur. EcoCard almak 
için web sayfasında EcoAccount hesabı açıldıktan sonra "ecoCard" sekmesine tıklanıp, kart 
sipariş verilmesi gerekmektedir. Kart 3 hafta içinde sipariş sahibine gönderilmektedir.  

 
EcoVirtulacard tek kullanımlık sanal bir ödeme kartıdır ve doğrudan EcoAccount 

hesabıyla ilişiklidir. Tek kullanımlık olduğundan çevrim içi alışverişlerde yapılan ödemelerin 
güvenli olarak yapılmasını sağlar. EcoVirtualcard, EcoAccount hesabı açıldıktan sonra anılan 
web sayfası aracılığıyla hızlıca alınabilmekte, MasterCard kabul edilen her yerde ve gerek 
online gerekse telefon aracılığıyla yapılan alışverişlerde kullanılabilmekte, kullanıldıktan 
sonra geçerliliğini yitirmektedir. EcoAccount (EcoCard) akıllı telefonlara (İphone, Android) ve 
İpad’lere yönelik olarak da uygulamalar geliştirmiştir. Bazı bahis sitelerine diğer alternatiflere 
ek olarak EcoCard aracılığıyla da para yatırılabildiği gözlemlenmiştir. 

 
f. Web Money 
 
WebMoney 1998 yılında faaliyete geçen uluslararası ödeme hizmeti sağlayıcısı ve aynı 

zamanda elektronik cüzdan ve internet üzerinden on-line ödeme imkânı sağlayan bir 
sistemdir. Kullanıcılarına istedikleri para birimlerini seçerek para transferi yapma, internet 
üzerinden alışveriş yapabilme imkânı veren bir uygulamadır.  

 
Sistem Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki kişiler için geliştirilse de 

günümüzde tüm dünya çapında kullanılmaktadır. Kullanıcıların, WebMoney ile işlem 
yapabilmeleri için internet sayfasının ilgili bölümdeki bilgileri doldurularak kendilerine ait bir 
hesap açmaları ve WM cüzdanı oluşturmaları gerekmektedir. Sistem bir kaç farklı cüzdan 
çeşidini desteklemektedir. Sisteme para yüklemek için WM Satın Al butonuna tıklandıktan 
sonra istenilen para birimi ve tutar seçilir. Başta Banka hesabı (belirtilen bankalar seçilerek) 
olmak üzere birçok farklı alternatiften bir tanesi seçilerek istenilen WebMoney cinsi şahsın 
cüzdanına yüklenir. Aynı şekilde de WebMoneyler satılıp tekrar nakde dönüştürülebilmekte 
ve kullanıcının banka hesabına tekrar transferi sağlanabilmektedir. 

 
WebMoney anlaşmalı mağazalar üzerinden Türkiye’de de alışveriş siteleri, telefon 

siteleri, arkadaşlık siteleri ve oyun sitelerinde kullanılabilmektedir. Bazı bahis sitelerine diğer 
alternatiflere ek olarak WebMoney aracılığıyla da para yatırılabildiği görülmüştür. WebMoney 
akıllı telefonlara (İphone-Android telefonlar) yönelik olarak da uygulamalar geliştirmiştir. 
WebMoney’in internet sitesi olan www.webmoney.com.ru adresinin Türkçe sayfası olan 
www.wmtransfer.com.tr sayfasına girilerek şirketin sunduğu hizmetlerin bu site aracılığıyla 
yapılabildiği görülmüştür. Anılan sitenin para yatırma sayfasına (WM satın al) tıklandığında 
“banka kartları, mobil telefon, nakit ödeme noktaları, ATM’ler, banka şubeleri, internet 
bankacılığı, posta havalesi, WM nakit, ön ödemeli kart…” gibi birçok seçenekle 
karşılaşılmıştır. Ancak bu seçeneklere tek tek girildiğinde daha çok Rus vatandaşlara, Rusya 
ya da eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşayan kişilere yönelik seçeneklerle (Rus bankaları, 
bu ülkelerdeki ATM’ler, WU acenteleri, nakit ödeme noktaları, Rusya’daki telefon operatörleri, 
bu ülkede faaliyet gösteren ön ödemeli kart kuruluşları) karşılaşılmıştır.  

 
Ülkemizde https://turkishwm.com/tr/ internet sitesi üzerinden WebMoney sisteminin 

yukarıda belirtilen tüm işlemlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu sitenin tamamen 
ülkemize yönelik hizmet verdiği ve WM Satın Al butonuna tıklandığında ödeme yöntemi 
olarak, ülkemizde bankacılık hizmeti veren bankaların şubeleri, Nakit (POS) (sadece 
Antalya’daki POS’lar), WesternUnion ve SWIFT seçenekleri ile karşılaşıldığı, bu 
seçeneklerden istenilenin seçilerek WM satın alındığı, aynı yöntemlerle de tekrar satılabildiği 
anlaşılmıştır.  

 

https://www.ecopayz.com/tr-TR/ecoAccount
http://www.webmoney.com.ru/
http://www.wmtransfer.com.tr/
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Anılan site ve şirket aracılığıyla ayrıca WM-kartlarının da satıldığı görülmüştür. Farklı 
döviz birimlerinde değer ifade eden farklı WM-kartlarının bulunduğu tespit edilmiştir. (WMZ, 
WMU, WMR, WME.) Anılan sitede herhangi bir kayıt işleme gerçekleştirilmeden dâhi “kayıt 
olmadan satın al” seçeneği seçilerek ve ilgili alana geçerli bir e-posta bilgisi girilerek bu 
kartlardan satın alınabildiği görülmüştür. Dolayısıyla istenilen tutarda WM Kart alabilmek için 
WM sistemine kayıt olunmasına gerek olmadığı, ilgili alana mail adresi girilerek ve daha 
sonra gelen sayfadaki hesap numarasına para transfer edilerek kolaylıkla WM kart 
alınabildiği anlaşılmaktadır. 

 
g. Ininal Mastercard 
 
İndirimli alışveriş imkânı sağlayan ve perakende noktalarından da alınabilen ülkemize 

yönelik bir ön ödemeli karttır. İnternette, özel anlaşmalı işyerlerinde ve dünyanın her yerinde 
MasterCard logosu bulunan binlerce noktada indirimli alışveriş imkânı sunan İninal Kart, 
Ekart, MasterCard, Provus ve ING Bank işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Karta Migros 
Mağazaları, Tansaş Mağazaları, PTT ve Petrol Ofisi gibi Türkiye'nin önde gelen birçok 
perakende satış noktasından kolayca sahip olunabilmektedir. Karta 25, 50, 100, 150, 200, 
250 ve 300TL tutar seçenekleri ile yükleme yapılabilmekte, karta bir seferde maksimum 300 
TL ve toplamda da 2.000 TL para yüklemesi yapılabilmektedir. İstenildiği kadar ininal kart 
alınabilmekle beraber her biri toplam 2.000 TL limitli en fazla 3 adet kart GSM numarasıyla 
aktif hale getirilip kullanılabilmektedir. 

 
h. Diğer Bazı Elektronik Paralar/Ön Ödemeli Kartlar 
 
Çalışmamızda bazı elektronik paralara/ ön ödemeli kartlara ilişkin detaylı bilgilere yer 

verilmeye çalışılmıştır. Bu kartların her geçen gün hızla arttığı ve kartların (Türk Elektronik 
Para12, 3pay13, AstroPay Card14, Skrill15 vb.) başta İnternet olmak üzere türlü yöntemlerle 
satıldığı ve bu kartların sayısının her geçen gün hızla arttığı görülmektedir. 

 
i. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 

ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun Sonrası Beklentiler 
 
6493 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile elektronik para kuruluşları tarafından bayilik 

ağı gibi bir ağ vasıtasıyla bayilerden nakit parayla da elektronik para satılabilecektir. 
Hâlihazırda da PayPal, Paysafecard, Ininal Mastercard gibi ön ödemeli kartların/elektronik 
paraların (belirli limitlerle de olsa) nakit olarak da (ATM’ler, Migros, Tansaş Mağazaları, 
Petrol Ofisleri, Avea Operatörlerinden) alınabildikleri tespit edilmiştir. 6493 sayılı Kanun’un 
18. maddenin 4. fırkasına göre; elektronik para kuruluşları elektronik parayı ihraç eder etmez, 
bu kartlar karşılığı yaratılan fonun karşılığını 5411 sayılı Kanunda tanımlanan bankalardan 
herhangi birine yatırmak zorundadırlar. Aynı Kanun’un 20. maddesinin 3. fırkasına göre ise; 
elektronik para kuruluşlarının elektronik para ihracı karşılığında topladığı fonları bankalar 
nezdinde açılacak ayrı bir hesaba aktarmak suretiyle kullanım süresi boyunca bu hesapta 
bulundurmak zorunda olacakları hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 22. maddesinin 2. 
fırkasına göre ise elektronik para kuruluşlarına BDDK tarafından belirlenecek usul ve 
esaslara uygun olarak TCMB’sı nezdinde teminat bulundurma yükümlülüğü getirilebileceği 
hüküm altına alınmaktadır.  

 
Gerek yukarıda yer verilen düzenleme, gerekse de Kanun ve ilgili yönetmeliklerle 

yapılan düzenlemeler sonucunda elektronik para kuruluşlarının kurulma şartlarının 
(özsermaye, özkaynak miktarları ve oranları, kurucularında aranacak özellikler vs.) oldukça 
sıkı şekilde belirlenmiş olması ve bu kuruluşların BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri aldıktan 
sonra sürekli olarak kamu otoritelerinin denetimi ve gözetimi altında faaliyetlerini 
sürdürebilecek olmaları, sistemlerin ve kuruluşların kötü niyetli kişilerce ve suçlularca kötüye 
kullanılmasını önlemeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.  
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IV. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşların 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Kapsamında 
Değerlendirilmesi 

 
6493 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 5549 sayılı Suç Gelirlerinin 

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun16 ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün 
Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik17 kapsamında ödeme hizmeti 
sağlayan ve elektronik para ihraç eden kuruluşların (ödeme kuruluşları ve elektronik para 
kuruluşları) suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 
“yükümlü”18 olarak tanımlanmaları ve onların da belirtilen Kanun ve Yönetmelikteki 
yükümlülüklere19 tâbi olmaları elzemdir. 

 
Bu iki faaliyetin bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarınca 

yapılacağı dikkate alındığında bu kuruluşların 5549 sayılı Kanun kapsamında yükümlü olarak 
tanımlanmalarından sonra bu kuruluşların faaliyetleri esnasında 5549 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuatta belirlendiği şekilde (belirlenecek limitlere göre) kimlik tespiti yapacakları, kayıt 
tutacakları, bu kayıtları muhafaza edip istendiğinde ibraz edecekleri ve 5549 sayılı Kanun 
kapsamında “şüpheli” bir işlem ile karşılaştıklarında şüpheli işlem bildirim formu ile bunu 
MASAK’a bildirmek zorunda olacakları açıktır. Bu kuruluşlar nezdinde hesapların internet 
üzerinden açıldığı ve açılacağı dikkate alındığında özellikle kimlik tespitinin teyidine ilişkin 
prosedürlerin nasıl düzenleneceğinin, basitleştirilmiş tedbir getirilip getirilmeyeceğinin bahsi 
geçen potansiyel yükümlü adayları açısından önem taşıyacağı düşünülmektedir. 

 
Bu tür hizmetler veren şirketler bir yandan BDDK tarafından verilecek izin ile faaliyet 

gösterip sürekli olarak izlenecek, gerektiğinde faaliyet izinleri kaldırılabilecek, diğer yandan 
da 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler kapsamında MASAK tarafından 
denetleneceklerdir. Dolayısıyla bu kuruluşların suçlularca kötüye kullanılmasını engellemek 
için kamu otoritelerince gerekli tedbirler alınacaktır. 6493 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesini 
takiben ödeme kuruluşlarınca ve elektronik para kuruluşlarınca kurulacak acentelik ilişkisinin, 
faaliyet gösterecek acentelerin 5549 sayılı Kanun kapsamındaki yeterliklerinin, suç 
gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi açısından risk doğurabileceği 
değerlendirilmektedir. Elektronik paraların ilgili kuruluşun acenteleri vasıtasıyla nakit olarak 
da satılabilecek olmasının ve Western Union vb ödeme kuruluşlarının bankalar dışındaki 
acentelerle de çalışabilecek olmasının 5549 sayılı Kanun kapsamında ciddi riskler 
taşıyabileceği, suç gelirlerini aklamak isteyen kişiler veya terörü finanse eden kişilerce bu 
zayıf noktaların kötüye kullanılabileceği düşünülmektedir. Zira 6493 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girmesini takiben elinde suç geliri olan bir şahsın bu nakdi pek ala bir benzin 
istasyonunda veya bir süpermarkette, hatta internet cafede elektronik paraya/ön ödemli karta 
çevirmesi mümkün hale gelecektir. Böylelikle suç geliri nakit formundan uzaklaşarak 
elektronik paraya/ön ödemeli karta dönüşecek bu para da kolaylıkla başka kişilere 
verilebilecek (örneğin Ukash Kart’da olduğu gibi sadece 19 haneli pin kodunu başka bir 
kişiye vererek) ya da internet siteleri vasıtasıyla gerçekleştirilecek alışveriş sonucunda 
değerli bir eşya formuna dönüştürülebilecektir. Böylelikle suç geliri kaynağından uzaklaşacak 
ve kanun uygulayıcı birimlerce tespiti zor bir formata (elektronik paraya, değerli bir eşyaya 
vb.) dönüştürülmüş olacaktır. 

 
Yine elinde ciddi miktarda suç geliri olan şahıslar, bu geliri Western Union, MoneyGram 

ya da benzeri bir transfer yöntemi ile yurtdışına göndermek istediklerinde, 5549 sayılı Kanun 
kapsamında yıllardır yükümlü olarak faaliyet gösteren dolayısıyla da bu alanda oldukça 
eğitimli, donanımlı ve paydaş olan bankalar yerine bu alanda daha önce faaliyet 
gerçekleştirmeyen acenteleri seçerek suç gelirlerini kanun uygulayıcı birimlerin dikkatinden 
kaçırarak yurtdışına transfer etmeye, dolayısıyla aklamaya çalışabileceklerdir.  
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6493 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra bu iki alanda faaliyet gösterecek 
tüm kuruluşlara 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında verilecek etkin bir eğitimin 
suç gelirinin aklanması ile terörün finansmanı ile mücadelede önemli rol oynayacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca anılan kuruluşların acentelerinin de 5549 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuat kapsamında etkin bir eğitime tâbi tutulmaları, bu riskler konusunda bilinçlenmeleri 
ve sonrasında da MASAK tarafından 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında 
yapılacak sıkı izleme, denetim faaliyetlerine tâbi tutulmaları gerektiği değerlendirilmektedir. 
Burada karşılaşılması muhtemel riskin ancak eğitim, izleme ve denetim faaliyetleri ile 
minimize edilebileceği düşünülmektedir. Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün 
finansmanının önlenmesi kapsamında ciddi bir risk kümesinin de kayıt dışı para transfer 
hizmeti vermeye çalışan hawala benzeri Resmi Olmayan Para Transfercileri olabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu sistemlerin disipline edilmesinde, en büyük zorluk sistemlerin iyi 
niyetli kişilerce tercih edilme nedenleri ile (hızlı olmaları, çok ucuz olmaları …) suç gelirini 
aklamak ya da terörü finanse etmek isteyenlerce de tercih edilme nedenlerinin (kayıt 
tutmamaları nedeniyle hızlı olmaları, kayıt tutup saklamadıklarından ucuz olmaları) aynı ya 
da benzer olmasıdır. Başta FATF dokümanları olmak üzere bu alandaki tüm yazılı literatürde 
bir taraftan bu sistemlerin kayıt altına alınmasının, bunların resmi bir otoritenin gözetimi-
denetimi altında faaliyet göstermelerinin gerekliliği vurgulanırken aynı anda bu işlem 
sistemlerin sağladıkları avantajları ortadan kaldıracağından sistemlerin kayıtlı olarak faaliyet 
göstermek yerine daha da yer altına çekilmelerine yol açabileceği dolayısıyla dikkatli 
olunması gerektiğinin vurgulandığı görülmektedir. Ülkemizde bu tür para transfer 
sistemlerinin yaygın olarak kullanılmaması bu güne değin bu sistemlerin taşıdığı risklere 
ülkemizin maruz kalmamasını sağlamıştır.  

 
V. Sonuç 

 
Günümüzde özellikle internette ve e-ticarette gerçekleşen hızlı ilerleme ile birlikte 

dünyanın herhangi bir yerindeki bir malın satın alınmasına ya da bir kişiye para 
gönderilmesine olanak veren ödeme araçları hızla gelişmektedir. Ödeme kuruluşları ve 
elektronik para kuruluşları e-posta ile para transfer edilmesinden akıllı telefonlar aracılığıyla 
hızlıca bir şey satın alınmasını ya da para gönderilmesini sağlayan birçok farklı alternatif 
gerçekleştirerek hizmete sunmaktadırlar. Her geçen gün hem bu alanlarda hizmet veren 
kuruluşların sayısı hem de bu kuruluşlarca verilen hizmetlerin çeşitliliği artmaktadır. Bu 
gelişmeye paralel olarak 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 6493 sayılı Kanun ile ödeme sistemleri, ödeme hizmetleri ve elektronik para 
hizmetleri alanları düzenlenmektedir. Bu Kanuna kadar ödeme sistemlerinin farklı 
mevzuatlarla düzenlenmiş olduğu, ödeme hizmetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcıları ve 
elektronik para hizmetleri alanlarında ise hiçbir yasal düzenleme olmadığı göz önüne 
alındığında bu Kanun ile yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulan 3 alanın aynı anda 
düzenlendiği görülmektedir. Kanuna ilişkin ikincil mevzuat da çıkarılmış olup, anılan Kanunda 
öngörülen yönetmeliğin de Haziran 2014’te yayımlandığı dikkate alındığında ödeme 
kuruluşları ile elektronik para kuruluşları Kanunda belirtilen yeterlilikleri sağladıktan sonra 
Haziran 2015’e kadar BDDK’ya başvurarak gerekli izinleri, lisansları almak zorundadırlar. 
Dolayısıyla 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile birlikte ödeme ve elektronik para 
sistemlerindeki hukuki boşluk giderilmiştir. Bundan sonra bu alanlarda yaşanılan hızlı 
büyüme ancak bu yasal bir çerçevede devam edebilecektir. 

 
Böylelikle bu sistemlerin ve kuruluşların kötü niyetli kişilerce ve suçlularca kötüye 

kullanılması önlenebilecektir. Ayrıca 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi 
Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine 
Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamında ödeme kuruluşları ve elektronik para 
kuruluşlarının suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında 
“yükümlü” olarak tanımlanmaları ve onların da belirtilen Kanun ve Yönetmelikteki 
yükümlülüklere tâbi olmaları gerekecektir. Elektronik paraların ilgili kuruluşun acenteleri 
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vasıtasıyla nakit olarak da satılabilecek olmasının ve ödeme kuruluşlarının bankalar 
dışındaki acentelerle de çalışabilecek olmasının 5549 sayılı Kanun kapsamında ciddi riskler 
taşıyabileceği, suç gelirlerini aklamak isteyen kişiler veya terörü finanse eden kişilerce bu 
zayıf noktaların kötüye kullanılabileceği düşünülmekle beraber, bu iki alanda faaliyet 
gösterecek tüm kuruluşlara 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında verilecek etkin 
bir eğitimin suç gelirinin aklanması ile terörün finansmanı ile mücadelede önemli rol 
oynayacağı düşünülmektedir.  

 
Ayrıca anılan kuruluşların acentelerinin de 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat 

kapsamında etkin bir eğitime tâbi tutulmaları, bu riskler konusunda bilinçlenmeleri ve 
sonrasında da MASAK tarafından 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak 
sıkı izleme, denetim faaliyetlerine tâbi tutulmaları bu riski minimize etme yolunda önemli 
adımlar olacaktır. Bu kuruluşlar bir yandan BDDK tarafından verilecek izin ile faaliyet gösterip 
sürekli olarak izlenecek, gerektiğinde faaliyet izinleri kaldırılabilecek, diğer yandan da 5549 
sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülükler kapsamında MASAK tarafından 
denetleneceklerdir. Dolayısıyla bu kuruluşların suçlularca kötüye kullanılmasını engellemek 
için kamu otoritelerince gerekli tedbirler alınacaktır. 
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Dipnotlar 
1
  Ödeme sistemi, Elektronik Para, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 3/1-v maddesinde; Üç veya daha fazla katılımcı 
arasındaki transfer emirlerinden kaynaklanan fon aktarımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 
yapılan takas ve mutabakat işlemleri için gerekli altyapıyı sunan ve ortak kuralları olan yapıyı şeklinde 
tanımlanmıştır. 

2
  SWIFT kodlarının ilk 4 karakteri banka kodunu, sonraki 2 karakter ISO ülke kodunu, sonraki 2 karakter yerel 

kodu ve (eğer verilmişse) son 3 karakter ise şube kodunu belirtir. (Genel Müdürlük için XXX kullanılır.) 
Türkiye’deki ticari bankaların ve kalkınma bankalarının SWIFT kodlarına http://www.tbb.org.tr/modules/banka-
bilgileri/banka_Listesi.asp?tarih=6/3/2015.; http://www.tkbb.org.tr/banka-ve-sektor-bilgileri-banka-
bilgileri#1135 adreslerinden erişilebilir. Erişim: 06.03.2015 

3
  Financial Action Task Force (Mali Eylem Görev Gücü): FATF, 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, 

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından karapara aklamanın uluslararası alanda önlenmesi 
amacıyla OECD bünyesinde kurulmuştur. 11 Eylül 2001 tarihinden sonra vizyonuna terörün finansmanı ile 
mücadeleyi de dâhil eden FATF’e halen 36 ülke üyedir. Bu ülkeler; ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, 
Hollanda, Hong-Kong, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, 
Lüksemburg, Meksika, Norveç, Portekiz, Rusya Federasyonu, Singapur, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, 
Avrupa Komisyonu, Körfez İşbirliği Konseyi’dir. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’e üye olmuştur. FATF 
tarafından 1990 yılında çıkarılan, 1996 yılında gözden geçirilerek yayınlanan ve 2003 ile 2012 yıllarında tekrar 
revize edilerek yayınlanan 40 Tavsiye Kararı, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için yasal, 
finansal, operasyonel ve uluslararası işbirliği konularında üye ülkelerce uyulması gereken standartları 
içermektedir. Ayrıca FATF, 8 FATF Benzeri Bölgesel Kuruluşla da (Asia/Pacific Group on Money Laundering 
(APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), Eurasian Group (EAG), Eastern and Southern Africa 
Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), Financial Action Task Force on Money Laundering in South 
America (GAFISUD), Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), 
Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), Council of Europe Committee of 

http://global.moneygram.com/tr/en/
http://turkishwebmoney.com/
https://turkishwm.com/tr/
https://www.paypal.com/tr/home
https://www.paysafecard.com/tr-tr/?gclid=CO3GpqTUgcMCFSfLtAod2GUA7w
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1415973180-5.Turkiyede_E_Ihracat_Firsatlar_ve_Sorunlar.pdf
http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1415973180-5.Turkiyede_E_Ihracat_Firsatlar_ve_Sorunlar.pdf
https://www.tlnakit.com/
http://eft.tcmb.gov.tr/EFT-tanitim.htm#_Nedir
http://eft.tcmb.gov.tr/EFT-tanitim.htm#_Nedir
http://www.ukash.web.tr/
http://www.ukash.tc/ukash-nedir
http://www.datakarti.com.tr/ukash-nedir
http://www.datakarti.com.tr/ukash-nedir
http://www.upt.com.tr/tr/index.html/
http://www.wmtransfer.com/tr/
http://www.westernunion.com.tr/
http://ir.westernunion.com/files/doc_financials/2013%20WU%20AR%20FINAL.PDF
http://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_Listesi.asp?tarih=6/3/2015
http://www.tbb.org.tr/modules/banka-bilgileri/banka_Listesi.asp?tarih=6/3/2015
http://www.fatf-gafi.org/pages/asiapacificgrouponmoneylaunderingapg.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/caribbeanfinancialactiontaskforcecfatf.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/eurasiangroupeag.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/easternandsouthernafricaanti-moneylaunderinggroupesaamlg.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/easternandsouthernafricaanti-moneylaunderinggroupesaamlg.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/financialactiontaskforceofsouthamericaagainstmoneylaunderinggafisud.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/financialactiontaskforceofsouthamericaagainstmoneylaunderinggafisud.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/intergovernmentalactiongroupagainstmoneylaunderinginwestafricagiaba.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/menafatf.html
http://www.fatf-gafi.org/pages/moneyval.html


Bankacılar Dergisi 

123 

Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)) 
oluşturduğu sağlam küresel işbirliği sayesinde dünya üzerinde 180’den fazla ülke ve bölgede FATF Tavsiyeleri 
sıkı bir şekilde uygulanmaktadır.  

 http://www.fatf-gafi.org/countries/ Erişim: 06.01.2015 
 http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/ Erişim: 06.01.2015. 
4  

Para Gönderme Kontrol Numarası-Money Transfer Control Number (MTCN): Western Union aracılığıyla para 
transfer edilirken bir makbuz alınır ve tüm makbuzlarda yapılan para transferine atfedilen 10 haneli bir numara 
bulunur. Bu numaraya Para Gönderme Kontrol numarası denir. Bu numara, her bir Western Union transferi 
için ayrı ayrı yaratılan eşsiz bir numaradır ve güvenli bir şekilde saklanması önem arz etmektedir. Para 
gönderilen kişinin parayı alabilmesi için bu numaranın o kişiye iletilmesi gerekmektedir. Para gönderilen kişi 
MTCN numarası ve kendinin alıcı kişi olduğunu kanıtlamaya yarayacak resmi kimlik belgesi ile birlikte parasını 
alır. Dolayısıyla transferin güvenliği için transferlerle ilgili bilgilerin ve MTCN numarasının alıcı dışındaki 
kişilerle paylaşılmaması önem arz etmektedir. Ayrıca wu.com sitesinde oturum açıldıktan sonra MTCN 
numarası kullanılarak gerçekleştirilen Western Union havalesinin hangi aşamada olduğu, alıcıya teslim edilip 
edilmediği izlenebilir. 

 https://www.westernunion.com/us/en/what-is-mtcn.html/ Erişim: 09.01.2015. 
5
  Uluslararası bir ödeme sistemi olan xpress money; faaliyetlerine 1999 yılında Galler’e bağlı Cardiff şehrinde 

Birleşik Krallık Sicil Kurumuna tescil olarak başlamıştır. 2001 yılında 10 ülkede, 2002 yılında 25 ülkede, 2005 
yılında ise 50 ülkede faaliyet göstermeye başlamıştır. 2007 yılında Xpress money ağı 75 ülkeye ulaşmış ve 
aynı yıl 10 milyonuncu para transferi gerçekleştirilmiştir. Xpress money, 2009 yılında Türkiye’de faaliyetlerine 
başlamıştır. 2011 yılında Xpress money ağına Norveç’in katılmasıyla ağdaki ülke sayısı 100’e ulaşmıştır. 
Xpress Money, dünyanın farklı bölgelerindeki bankalar ve mali kuruluşlar ile beraber çalışarak bugün ağını 
150 ülke ve 170.000 acenteye ulaştırmıştır. 

 http://www.xpressmoney.com/gl/me/meen/about-us.html Erişim: 11.12.2014 
 http://www.xpressmoney.com/gl/me/meen/partner/milestone.html Erişim: 11.12.2014 
6
  Uluslararası bir ödeme sistemi olan unistream faaliyetlerine 2001 yılında Uniastrum Bankası bünyesinde para 

transferine yeni bir sistem getiren yeni bir departmanın oluşturulması ile başlamıştır. Uniastrum Bankası 
faaliyetleri ve piyasa üzerinde analizler yapmış ve mevcut müşteri ile potansiyel müşterilerinin aşırı derecede 
yüksek olan para transfer ücretlerini çok pahalı buldukları sonucuna ulaşmışlardır. Bunun üzerine artan insan 
göçünü ve ekonomik gelişmeleri dikkate alarak güvenilir ve ucuz bir para transferi metodu olan unistream 
sistemini geliştirmişlerdir. 2005-2006’da unistream sistemi çok önemli bir başarı sağlamış ve bunun sonucu 
olarak Unistream Ticari Bankası kurulmuştur. Kasım 2006’da bankanın paylarının %26’sı bir İngiliz şirketi olan 
AuroraRussiaLtd. tarafından satın alınmıştır. 2008 yılında unistream 100 milyarlık cirosuyla Rusya ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde lider para transferi şirketi oldu. 2011 yılında 1 milyonun üstünde kişi 
unistream müşteri kartı sahibi olmuştur. 2013 yılında unistream, MasterCard kartları (Card2Cash) ve 
Unistream E-cüzdanı (Unistream E-Wallet) piyasaya sürülerek çevrimiçi işlemlerine başlamıştır. Unistream, 
Rusya Standart Bankası ile birlikte, Cash2Card adı verilen yeni bir hizmeti hayata geçirmiştir. Bu sistemde bir 
kişi kendisinin veya bir başkasının banka kartına Unistream acentelerinde sadece kart numarasını söyleyerek 
nakit olarak para yatırabilmekte ve bu parayı kart numarası ile transfer edebilmektedir. Bugün unistream 
Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin bazılarında piyasanın %60’lık bir paya sahiptir, Birleşik Krallık, 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta temsilcilikleri bulunmaktadır. Dünya genelinde 500’e yakın uluslararası ortağı 
ile birlikte 330.000 acentede faaliyet göstermektedir. 

 http://intl.unistream.com/about/history/ Erişim: 12.01.2015 
7
  Money-express, 2002 yılında kurulan ve kişilerin hızlı ve güvenli bir şekilde tüm dünyada para transfer 

etmelerini sağlayan bir para transfer sistemidir. Daha çok Afrika kıtasına ve Afrika ülke vatandaşlarına 
odaklanmış bir sistemdir. 26’sı Afrika kıtasında olmak üzere 50 ülkede 160.000’den fazla acenteyle faaliyet 
göstermektedir. Money-express, money-express hesapları aracılığıyla banka transferi, nakit olarak ödeme 
yapılması ve money-express kartları aracılığıyla elektronik transfer yapılması yollarıyla para transfer 
edilmesini sağlayan Afrika kıtasının ilk bağımsız para transfer ağını geliştirmeyi planlamaktadır. Money-
express, ayrıca, tüm kıtalarda, özellikle de Kuzey Amerika ve Avrupa’da doğrudan temsil edilmek için 
girişimlerde bulunmaktadır. 

 http://www.money-express.com/en/apropos.php Erişim: 12.01.2015 
8
  6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları 

Hakkında Kanun’un kabul tarihi 20.06.2013’tür. Kanun 27.06.2013 tarih ve 28690 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

9  
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 
İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 27.06.2014 tarih ve 29043 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
düzenlenen Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik 28.06.2014 
tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

10  
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para 
Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ 27.06.2014 tarih ve 29043 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

11
  Elektronik Para, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 3/1-ç maddesinde; Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul 
edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, bu Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini 

http://www.fatf-gafi.org/pages/moneyval.html
http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/membersandobservers/
https://www.westernunion.com/us/en/what-is-mtcn.html/
http://www.xpressmoney.com/gl/me/meen/about-us.html
http://www.xpressmoney.com/gl/me/meen/partner/milestone.html
http://intl.unistream.com/about/history/
http://www.money-express.com/en/apropos.php
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gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri, olarak tanımlanmıştır. 

12
  Türk Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş., 27 Haziran 2013 tarihli 6493 sayılı Kanun ve ilgili kanunun; 27 

Haziran 2014 tarihli Yönetmelik ve Tebliği kapsamında, faaliyet göstermek adına 05.08.2014 tarihinde 
kurulmuştur. TURK Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri A.Ş. ülke çapında aktif olarak kullanılan ön ödemeli 
akıllı kimlik kartları ile kazandığı deneyimi pazarda oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirmektedir. 
2014 yılında kurulan TURK A.Ş. işletmeler ve bireysel kullanıcılar için güvenli ve tüm mevzuatlara uygun 
olarak elektronik paranın ihraç edilmesini ve sunduğu ödeme çözümleri aracılığı ile ön ödemeli akıllı kimlik 
kartlarının, finansal bir alt yapı ile birlikte kullanılmasını sağlamaktadır. Şirket tarafından AdaletKart, BaroKart 
ve BYS PlatinCard adlı 3 adet ön ödemeli kart ihraç edilmektedir. AdaletKart, Adalet Bakanlığı’na bağlı 
merkez ve taşra teşkilatında görev yapan bütün personel için özel olarak hazırlanmış ön ödemeli ve akıllı 
personel kimlik kartıdır. Avukat Kimlik Kartı BaroKart özellikleri ile birlikte, BaroKart’ın kullanıldığı Barolar ile 
sisteme dahil olacak tüm barolarda kapı geçiş, otopark, sosyal tesis ve Avukat Odalarındaki ödeme 
noktalarında nakit taşımaksızın ve para üstü beklemeksizin ödeme yapma olanağı sağlar. BYS PlatinCard ise 
yüksek güvenlikli kişiye özel ön ödemeli akıllı karttır. Anlaşmalı giyim, akaryakıt, yiyecek/içecek satış 
merkezleri dahil diğer bir çok sektörde hizmet alımı, indirim ve ödeme imkanlarından faydalanılmasını sağlar. 

 https://turkpara.com.tr/ 
 https://turkpara.com.tr/Hakkinda.aspx 
 https://www.adaletkart.com/ 
 https://e-para.barokart.com.tr/ 
 http://www.bysplatincard.com/ Erişim: 12.01.2015 
13

  3payCard, Mikro Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından 2008 yılında Türkiye’nin ilk mobile ödeme hizmeti 
sağlayıcısı şirketi olarak kurulmuştur. Türkiye’nin ilk ön ödemeli kart platformudur. Türkiye, ABD ve BAE’nde 
ofisleri bulunan şirket aracılığıyla ayda 1 milyon transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de mobil 
telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelerin %65 3payCard aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 2011 
yılında hizmetlerine kredi kartı hizmetini de eklemiştir. 2013 yılında Türkiye’de ön ödemeli kart dağıtımında 
facebook ile ortaklık kurmuştur. 3payCard, Türkiye’deki tüm GSM operatörleri aracılığıyla çalışan ve tek bir 
SMS mesajı aracılığıyla mobil ödeme yapılmasını sağlayan ödeme servisi sağlayıcısıdır. Ayrıca kredi kartları 
3pay hesabına tanımlanarak, mobil ve internet aracılığıyla yapılan eşzamanlı alışverişlerde 
kullanılabilmektedir. Şirket tarafından ihraç edilen 3pay ön ödemeli kartlar, 3pay’in resmi web sitesinde 3pay 
Market sayfasından ve Türkiye’deki D&R mağazalarından alınabilmektedir. 

 http://3pay.com/tr/Bireysel_3PayNedir.aspx 
 http://www.slideshare.net/3pay/3pay-prepaid-card-28707117 Erişim: 13.11.2014. 
14

  AstroPay Card, AstroPay ile entegre yüzlerce online mağazada kabul edilen ön ödemeli sanal karttır. Kart 
internet sitesi vasıtasıyla ödeme yöntemlerinden biri seçilerek anında alınabilmekte, kullanıma hazır AstroPay 
Kart bilgileri alıcıların e – posta hesaplarına şirket tarafından gönderilmektedir. İstenilen sayıda kart 
alınabilmektedir. AstroPay Card ödemesini kabul eden tüm internet sitelerinde ödeme yöntemi olarak 
AstroPay seçilerek, kartı bilgilerinizi girilerek (16 rakamlı güvenlik kodu ve son kullanma tarihi) ve son olarak 
ödeme onayı yapılarak kullanılmaktadır. https://astropaycard.com/ Erişim: 13.11.2014. 

15
  Skrill, 2001 yılında dijital yolla para transferi işlemleri yapmak üzere Londra İngiltere’de kurulmuştur. Avrupa 

ve ABD’de ofisleri bulunmaktadır. 200 farklı ülkede, 40 farklı para biriminde dünya çapında para transferi 
hizmeti sağlamaktadır. Skrill’in tarihi, Moneybookers’un kurulduğu tarih olan Haziran 2001’e dayanmaktadır. 
2002 yılında moneybrooker.com kurulmuş ve kullanıcıların yalnızca bir e-posta ve şifre ile çevrimiçi olarak 
para transferi işlemleri başlatılmıştır. 2007 yılında Moneybookers’un yasal hakları Investcorp Technology 
Partner tarafından satın alınmıştır. 2009 yılında eBay ile ortaklık kurulmuş ve şirkete ait ön ödemeli kart (Skrill 
Prepaid Kart) ihracına başlanılmıştır. Skrill Prepaid Kart’a dünya çapındaki tüm Master Card ATM’lerinden 
para yüklenebilmektedir. 2010 yılında Skrill adıyla tekrar markalaşmaya gidilmiştir. 2010 yılında Skrill hesabı 
açan kişi sayısı 20 milyona ulaşmıştır. 2012 yılında, tek tıkla ödeme sağlayan mobil işlemlere de imkân veren 
Skrill 1-Tap piyasaya sürülmüştür. 2013 yılında Skrill, çevirim içi ödemelerde tercih edilen bir seçim haline 
gelme konusunda bir diğer önemli adım atarak, Avrupa’nın önde gelen çevrimiçi ön ödemeli sağlayıcısı olan 
paysafecard kabul etmeye başlamıştır. Bugün, Türk Lirası dâhil 40 farklı para biriminde ve 200 ülkede 
kullanılmaktadır. Skrill, akıllı telefonlara (İphone, Android) ve İpad’lere yönelik olarak da uygulamalar 
geliştirmiştir. 

 https://www.skrill.com/tr/hakkimizda/  
 https://www.skrill.com/tr/hakkimizda/sirketimiz/  
 https://www.skrill.com/tr/bireysel/ 
 https://www.skrill.com/tr/bireysel/para-transferi/  
 https://www.skrill.com/tr/bireysel/online-alisveris/ Erişim: 17.11.2014. 
16

  5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un kabul tarihi 11.10.2006’dır. Kanun 
18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

17
  Mali Suçlar Araştırma Kurulu tarafından düzenlenen Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın 

Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

18
  Yükümlüler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında 

Yönetmelik’in 4 maddesi ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre; 
 Yükümlü: 

https://turkpara.com.tr/
https://turkpara.com.tr/Hakkinda.aspx
https://www.adaletkart.com/
https://e-para.barokart.com.tr/
http://www.bysplatincard.com/
http://3pay.com/tr/Bireysel_3PayNedir.aspx
http://www.slideshare.net/3pay/3pay-prepaid-card-28707117
https://astropaycard.com/
https://www.skrill.com/tr/hakkimizda/
https://www.skrill.com/tr/hakkimizda/sirketimiz/
https://www.skrill.com/tr/bireysel/
https://www.skrill.com/tr/bireysel/para-transferi/
https://www.skrill.com/tr/bireysel/online-alisveris/
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MADDE 4- (1) Kanunun uygulanmasında yükümlü, aşağıda sayılanlar ile bunların şube, acente, temsilci ve 
ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleridir: 

 a) Bankalar. 
 b) Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar. 
 c) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler. 

ç) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktöring şirketleri. 
 d) Sermaye piyasası aracı kurumları, vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy yönetim şirketleri. 
 e) Yatırım fonu yöneticileri. 
 f) Yatırım ortaklıkları. 
 g) Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile sigorta ve reasürans brokerleri. 
 ğ) Finansal kiralama şirketleri. 
 h) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar. 
 ı) Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı. 
 i) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri. 
 j) Varlık yönetim şirketleri. 
 k) Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar. 

l) Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü. 

 m) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları. 
 n) Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler. 
 o) İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar. 

ö) Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar. 
p) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve 
bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler. 

 r) Spor kulüpleri. 
 s) Noterler. 

ş) Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve 
dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar. 
t) Bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali 
müşavirler. 

 u) Finansal piyasalarda denetim yapmakla yetkili bağımsız denetim kuruluşları. 
(2) Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün Türkiye’deki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 
bağlı birimleri birinci fıkra kapsamında yükümlü sayılır. 
(3) Merkezi Türkiye’de bulunan yükümlünün yurt dışındaki şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri 
bağlı birimleri, faaliyet gösterdikleri ülkenin mevzuatı ve yetkili otoritelerinin izin verdiği ölçüde bu Yönetmelik 
hükümlerini uygulamak zorundadır.  

19
  Yükümlülükler; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un İkinci Bölümünde 

düzenlenmiştir.  
 Kanuna göre;  
 Kimlik tespiti 

MADDE 3 – (1) Yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan 
önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır. 
(2) Kimlik tespitine esas belge nevilerini belirlemeye Bakanlık yetkili olup, kimlik tespitini gerektiren işlem 
türleri, bunların parasal sınırları ve konuyla ilgili diğer usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 Şüpheli işlem bildirimi 
MADDE 4 – (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen 
işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair 
herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler 
tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur. 
(2) Yükümlüler, Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen 
denetim elemanları ile yargılama sırasında mahkemeler dışında, işleme taraf olanlar dâhil hiç kimseye 
açıklayamazlar. 
(3) Yükümlülerin hangi faaliyetlerinden dolayı ve hangi usûl ve esaslara göre şüpheli işlem bildiriminde 
bulunacağı yönetmelikle belirlenir. 

 Eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler 
MADDE 5 – (1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim 
sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere uyumu sağlamak üzere, gerekli yetki ile 
donatılmış idarî düzeyde görevli tayin edilmesi de dahil, gereken tedbirlerin alınması konusunda, işletme 
büyüklükleri ve iş hacimlerini de dikkate alarak yükümlüleri ve uygulamaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 

 Devamlı bilgi verme 
MADDE 6 – (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenecek tutarı 
aşanları Başkanlığa bildirmek zorundadırlar. 
(2) Devamlı bilgi verme kapsamındaki işlem türleri, bilgilerin ne şekilde ve hangi sürelerde verileceği, kapsam 
dışında tutulacak yükümlüler ile uygulamaya ilişkin diğer usûl ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 
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(3) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak, yükümlüler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlardan da Başkanlığa devamlı bilgi vermeleri istenebilir. Kimlerin, hangi 
usûl ve esaslara göre devamlı bilgi vereceği yönetmelikle belirlenir. 

 Bilgi ve belge verme 
MADDE 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, 
Başkanlık ve denetim elemanları tarafından istenilecek her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü 
ortamdaki kayıtları, bu kayıtlara erişimi sağlamak veya okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri 
tam ve doğru olarak vermek ve gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. 
(2) Yukarıdaki fıkraya göre talepte bulunulanlar savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel 
kanunlarda yazılı hükümleri ileri sürerek bilgi ve belge vermekten kaçınamazlar. 

 Muhafaza ve ibraz 
MADDE 8 – (1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; 
belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son 
işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmekle yükümlüdür.  
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TBB-MASAK Çalıştayı 
 
Türkiye Bankalar Birliği tarafından 9-10 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen TBB-
MASAK Çalıştayı’nda yapılan açılış konuşmaları sırasıyla aşağıda yer almaktadır. 

 
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın: 

 
Sayın Bakanım, Sayın Başkanım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Basın Mensupları, 
 
Mali Suçları Araştırma Kurumu ile sektör temsilcilerini buluşturan, beşincisini 

düzenlediğimiz Çalıştaya hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Geleneksel hale gelen 
TBB-MASAK Çalışma Grubu toplantısının, düzenleme- denetim-uygulama döngüsünün 
değerlendirilmesi açısından kamu otoritesi ile özel sektör arasındaki işbirliğinin verimli 
örneklerinden bir tanesi olduğu görüşündeyiz. Suç gelirleriyle mücadele alanında MASAK 
Başkanlığımız tarafından oluşturulan düzenlemeler uluslararası standartlara oldukça 
yakındır. Birliğimizdeki Çalışma Grubunun MASAK ile yaptığı işbirliği sayesinde uygulamada 
etkinliğin artırılması hususunda önemli mesafeler alınmıştır. Yapıcı yaklaşımlarından dolayı 
Sayın Bakanım Şahsınıza ve MASAK Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. 

 
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar, 
 
Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği G-20'nin önemli gündem konularından bir 

tanesi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörün finansmanıyla mücadeledir. Çok 
sayıda ülke suç gelirleriyle mücadele alanında bir yandan kendi kapasitelerinin 
güçlendirilmesi bir yandan da uluslararası koordinasyonun son derece kritik olduğu bu 
alanda işbirliğinin artırılması yönünde çaba sarf etmektedir. Bir ülkenin mevzuatının ve teknik 
olarak sorgulama kapasitesinin yeterliliği ya da şüpheli işlem sayısı, suç gelirleriyle 
mücadelede tek başına bir etkinlik göstergesi değildir. Aynı zamanda, sahip olunan 
mücadele araçlarının etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığına bakılmaktadır. Yakın bir 
gelecekte, Mali Eylem Görev Gücü tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek olan 4. Tur 
görüşmelerinin ana ekseninin uygulama etkinliğinin ölçülmesi olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu nedenle, Çalıştay 2014 uygulamalarının değerlendirilmesi, mücadele araçlarının 
etkinliğinin ve kurumlarımızın yaklaşımının gözden geçirilmesi açısından çok önemli bir 
platform olacaktır. 

 
Sayın Bakanım, 
 
Gelişmekte olan ülkeler açısından ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkileyen çok 

sayıda ekonomik ve politik dış faktöre rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini 
sürdürmesini son derece önemli buluyoruz ve bankacılık sektörü olarak tüm çabamızla 
destek oluyoruz. Büyüme refah artışının ve istihdamın sürdürülmesi yanında uluslararası 
yatırımcıların ülkemiz ekonomisine olan ilgisinin sürmesi açısından da gereklidir. Yatırımcılar 
büyüme potansiyeli ve istikrarlı büyüme politikası olan ülkeleri daha düşük risk primi ile tercih 
etmektedirler. 

 
Büyüme, bilançosunun üçte ikisi kredilerden oluşan bankacılık sektörümüzde finansal 

performansın korunması açısından da kritik bir rol oynamaktadır. Mali disiplin ve enflasyon 
düşüşünün sağlandığı ekonomik ortamda, bankalar iç ve dış kaynaklarının çok büyük 
bölümünü özel sektöre kredi olarak kullandırmıştır. Kredilerin milli gelire oranı küresel kriz 
sonrasında da artmaya devam ederek yüzde 70'e ulaşmıştır. Geniş bir risk yelpazesinde 
dağılan krediler üçte birlik oranlarda kurumsal, KOBİ ve bireylere kullandırılmıştır. Kredi 
kalitesi yüksek bir düzeyde seyretmekle birlikte son dönemde büyümenin yavaşlamasının bir 
sonucu olarak tahsili gecikmiş alacaklarda bir artış gözlenmektedir. 
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Küresel alandaki istikrarsızlıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla makro 
dengelerin sağlam tutulmasına yönelik yaklaşımları anlıyor ve destekliyoruz. Enflasyonun 
düşürülmesi gerektiğini görüyoruz. Düşük tasarruf oranımızın neden olduğu kısıtların 
farkındayız. Bununla birlikte büyümenin makul bir oranda sürdürülmesi için manevra 
alanlarımızın olduğuna da inanıyoruz. 

 
Finansal araçların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemelerde önceliğimiz; iç ve dış 

kaynakların finansal sektöre kazandırılması, araç zenginliğinin artırılması, işlem hacminin 
çoğaltılarak piyasalarımızın likiditesinin yükseltilmesi, aracılık yüklerinin azaltılması, finansal 
olsun olmasın tüm şirketlerin özkaynaklarının güçlendirilmesi, kredi piyasası yanında 
sermaye piyasasının da büyütülmesi, diğer gelişmekte olan ülkeler ile uluslararası pazarda 
yer bulma çabasında rekabet gücümüzün artırılması, istihdam ve refah artışı sağlayan 
büyüme için yatırımların desteklenmesi olmalıdır. Bu çerçevede, finansal araçların 
vergilendirilmesinde hala sürmekte olan gri alanların tamamen kaldırılmasını, aracılık 
maliyetlerini yükselten kamu kaynaklı yüklerin azaltılmasını talep ediyoruz. Olağanüstü 
dönemlerde geçici olarak getirilen düzenlemelerin normalleşme ile birlikte kaldırılmasını 
öneriyoruz. Uluslararası düzenlemelere uyumu destekliyoruz ama daha katı düzenlemelerin 
ekonomik büyümeye olan katkımızı pahalı hale getirdiğini ve sınırlandırdığını da belirtmek 
istiyoruz. 

 
Topyekün olmasa bile kritik öneme sahip, döviz kazandırıcı, istihdam artırıcı 

sektörlerde ve alt yapı yatırımlarında öncelikli olmak üzere, düzenlemelerde uluslararası 
düzenlemeler ile çelişmeyen esnekliklerin sağlanmasını bekliyoruz. Son dönemdeki 
yaklaşımlar, aynı risk düzeyinde özkaynaklarımızın güçlendirilmesini sınırlamakta ve 
sermaye yeterliliğimizi aşağıya doğru çekmektedir. Oysa bizim çabamız özkaynaklarımızı 
güçlü kılarak krediler yoluyla büyümenin finansmanına destek olmaktır. Her yönüyle sağlıklı 
işleyen ve mümkün olan en düşük aracılık maliyeti ile çalışan finansal sektör sadece 
ekonomik faaliyetin finansmanında değil, aynı zamanda kayıtdışılığın önlenmesinde ve suç 
gelirleriyle mücadelede de çok önemli bir paydaştır. Bu yaklaşımla, toplantımızın 
faaliyetlerimize ve yakın zamanda yapılacak gözden geçirme görüşmelerine de hazırlık 
amacıyla önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 

 
Emeği geçenleri tebrik ediyor ve katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.  
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MASAK Başkanı Sayın İbrahim Hakkı Polat:  
 
Sayın Bakanım, Bankaların saygı değer yöneticileri, Değerli uyum görevlileri, Değerli 

katılımcılar, 
 
Programımıza hoş geldiniz. Beş yıldır düzenli olarak yaptığımız bu çalışmanın başlıca 

üç amacı vardır:  
 

1. Şüpheli İşlem Bildirimlerinin içerik, kalite, yeterlilik ve sonuçları hakkında siz bildirim 
sahiplerine geribildirimde bulunmaktır. ŞİB sayısının yaklaşık kırk bine ulaştığı 
düşünülürse bu geri bildirimi ŞİB bazında yapmak imkânsız ve anlamsız olmaktadır. Bu 
nedenle yükümlü bazında bir değerlendirme yapmaktayız.  
 

2. Yükümlünün, sektör içerisinde uyum açısından ne durumda olduklarını bilmelerini 
sağlamaktır ve durumlarını karşılıklı olarak mütalaa etmektir. Bu değerlendirmede esas 
parametre iyi uygulama örnekleridir.  
 

3. Sektörde yer alan yükümlülerle MASAK arasında hep birlikte bilgi paylaşımına imkan 
verecek ortam oluşturmak, uygulamayı konuşup değerlendirmek ve varsa sorunları 
paylaşmak ve tartışmaktır.  

 
Malumlarınız olduğu üzere bu güne kadarki çalışmaları uyum görevlilerinin katılım ve 

katkılarıyla gerçekleştirdik. Ancak siz yöneticilerimizin çalıştayları takip ettiğinizden ve 
sonuçları değerlendirdiğinizden eminim.  

 
İlk programdan bu güne kadar bakıldığında bu çalışmanın birçok faydası olduğunu 

görüyoruz; 
 

 Biz MASAK olarak geldiğimiz noktada yaptığımız değerlendirmeleri daha hassas, daha 
ayrıntılı, daha izah edici parametreler kullanarak yapar hale geldik. Önceden daha özet 
değerlendirmeler yaparken şimdi her bir banka bazında kapsamlı rapor sunuyoruz.  

 

 Diğer taraftan sektörde çok verimli bir diyalog ortamı sağladık. Bu sayede her şeye 
rağmen aynı dili konuşan, birikim ve sorunları paylaşan ve çözüme odaklanan bir ortam 
elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz.  

 

 Ve sonuç olarak geldiğimiz noktada Türk Bankacılık sistemi genel olarak uyum 
konusunda çok iyi bir noktaya gelmiş oldu.  

 

 Bu sayede dünyada birçok uluslararası banka uyum eksikliğinden kaynaklanan sorunlar 
yaşarken, değişik cezalara maruz kalırken çok şükür bizim bankalarımız coğrafi 
konumumuzun hassasiyetine rağmen ciddi bir sorun yaşamamıştır.  

 
Sayın Bakanım, Değerli katılımcılar;  
 
Bu gün beşincisini düzenlemekte olduğumuz çalıştayımızın Sayın Bakanımızın da 

destek ve teşvikleriyle daha etkin ve verimli bir içeriğe kavuştuğunu görüyoruz. Geldiğimiz 
noktada genel olarak uyum birimlerinin teknik çalışma ve çabalarıyla alacakları mesafeyi 
aldıklarını, bundan sonraki süreçte banka yönetimlerinin aktif destek ve yakın ilgilerine ihtiyaç 
duyulduğunu görmekteyiz.  

 
Teknik olarak Yükümlülerin uyum kalitesi zamanla değişmekte, hızla iyileşmemekte 

veya kötüleşmemektedir. Bu güne kadarki değerlendirmeler de bunu teyit eder niteliktedir. 
Uyum kalitesinin niteliği gereği bu beklenen bir durumdur. Zira bu durum kurum kültürü, 
çalışanların uyum eğitim ve farkındalık düzeyi, BT sistemlerinin etkin olup olmadığı ve hatta 
yönetsel sistem kurgusu gibi hızla değiştirilemeyecek değişkenlerin bir sonucudur. 
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Dolayısıyla zamanında alınmayan tedbirlerin telafisi zor olacaktır. Bu nedenle yapılan 
değerlendirmeler sonucunda gerekli görünen kararların, uygulamaların, işlemlerin vakit 
geçirmeksizin yerine getirilmesi çok önemlidir.   

 
Bir yükümlüyü, bir bankayı emsaline göre göre daha zayıf duruma getiren etmen ne ise 

(ki bu çalışma sonucunda yükümlülerin bu konuda yeterli bilgi sahibi olduklarını 
düşünüyoruz) tespit edilmeli ve gereken yapılmalıdır.  

 

 Eğitim ve farkındalık eksikliğinden kaynaklanıyorsa bu alana ağırlık verilmeli, 

 Uyum biriminin kalite ve sayı olarak yetersizliğinden kaynaklanıyorsa takviye edilmeli, 

 Operasyonel nedenlerden kaynaklanıyorsa işletme politikaları gözden geçirilmeli, 

 BT sistemlerinden kaynaklanıyorsa ne pahasına olursa olsun gerekli önlemler 
alınmalıdır.  

 
Türk bankacılığının BT sistemleri açısından çok iyi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 

genel bir zayıflıktan bahsetmek yerine uyum yazılımlarının etkinliği, kalitesi ve uyum 
yazılımlarının genel sistemle ne kadar etkin eşleştiği bu noktada dikkat edilmesi gereken bir 
durum olduğunu düşünüyorum.  

 
Bankalarda uyum konusunun bütüncül ve sistemsel bir yaklaşımla ele alınması ve bir 

kurum kültürü olması gerektiğini vurguluyoruz. Bunun da temelde üç ayağı bulunuyor: 
Yönetim, Teknoloji ve Organizasyon. Doğru ve tam anlamıyla uygulanan politika ve 
prosedürlere sahip, insan kaynağı açısından donanımlı ve doğru bir organizasyon yapısı ile 
çalışan ve teknolojik imkânlardan azami ölçüde faydalanan bir uyum birimi olması gerektiğini 
vurguluyoruz.  

 
Özellikle son yıllarda siz değerli sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz 

Çalıştaylar sonucunda şüpheli işlem bildirimlerinin gerek sayısında gerekse kalitesinde ciddi 
anlamda artış yaşandığını gözlemliyoruz. Yapılan teknik analizlerde bu artış trendinin de 
devam etmesi gerektiği ideal sayı ve kaliteye ulaşmak açısından biraz daha mesafe almamız 
gerektiğini görüyoruz. Sizlere ilettiğimiz karnelerin yanı sıra sizlerle yapmış olduğumuz banka 
bazında birebir görüşmelerde her birinize iletmiş olduğumuz eksiklikler ve riskli 
müşteri/hesap/şube bilgilerinin de sizler için önemli bir geri bildirim olduğunu düşünüyoruz. 
Özellikle SWOT analizi çıktılarının önemli olduğunu düşünüyorum. Herbir banka kendi 
analizinden faydalanacağı gibi sektör analizinde de bankaların kendileri için faydalı katkılar 
sağlayacağı bilgiler sunulacaktır. Bu bilgilerin hassasiyetle değerlendirilmesini rica ediyorum.  

 
Gelecek dönemde gerçekleştireceğimiz yükümlülük denetimlerinde bu hususların da 

belirleyici olacağını vurgulamak isterim. Zira uyum denetimlerini bu alandan edindiğimiz 
bilgilerde dahil olmak üzere çok yıllı programlar kapsamında yapıyoruz. KA/TF ile mücadele 
sisteminin paydaşları olarak bankacılık sektörünün MASAK ile işbirliği içerisinde gerekli 
katkıyı sağlaması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Çalıştayda yapılacak sunumlarda bu 
konularda ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. 

 
Sayın Bakanım, Değerli katılımcılar;  
 
FATF tarafından yapılacak ulusal değerlendirmeler de artık risk bazlı bir yaklaşımla 

uygulamaya konulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda ülkelerin FATF standartları karşısındaki 
uyumu gerek ülke bazında, gerekse yükümlüler bazında riske dayalı olarak 
değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Aklama ve terörün finansmanı riskini doğru tespit 
etmemiz, değerlendirmemiz ve risk yönetimini bu çerçevede ele almamız gerekmektedir.  
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FATF’in bu kapsamdaki Türkiye 4. Tur Değerlendirmesi 2017 yılı içerisinde 
gerçekleştirilecek. Bu süreçte kamu kurumları olarak bize olduğu kadar sizlere de ciddi bir 
görev düşmektedir. Ülkemizden ve finansal kuruluşlardan risklerini tespit etmesi, 
değerlendirmesi ve buna karşı stratejiler geliştirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda kamu ve 
finansal sektör işbirliği yüksek önem arz ediyor. İyi bir ulusal risk değerlendirmesi, etkili bir 
KA/TF ile mücadele sistemi için kritik bir temel teşkil ediyor.  

 
Biz MASAK olarak ulusal risk değerlendirme çalışmasını başlatmış ve 4. Tur 

değerlendirmesine yetişecek şekilde planlamış bulunmaktayız. Bu program kapsamımda 
bankalardan beklentilerimizi sizlere net olarak ulaştıracağız. Çalıştayda bu hususa ilişkin 
ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Ülke değerlendirmemizin başarı için bu konuda gerekenin 
yapılmasını önemle rica ediyorum.   

 
Sayın Bakanım, Bankalarımızın Değerli yöneticileri;  
 

Suç gelirleri ve terörün finansmanıyla mücadelede ŞİB’nin ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamak açısından gizlilik şartlarını ihlal etmeden devam eden sunumlarda iki örnek olay 
paylaşılacaktır. Olayın önemini kavramak ve etkin ŞİB bildiriminin ne kadar önemli olduğunu 
görmek açısından bu sunumları dikkatinize sunuyorum.  

 
ŞİBleri bahsini ettiğim olaylarda olduğu gibi çok ciddi sonuçları başlata bileceği gibi 

diğer bilgi ve bildirimlerle birlikte zamanı geldikçe kullanıldığını da bilmenizi isterim. Bazen 
önemsiz gibi görünen bir bildirim pazılda çok önemli bir boşluğu doldurmakta ve analizin 
tamamlanmasına katkı sağlamaktadır. Yine ŞİB ler vasıtasıyla edindiğimiz istihbarat aklama 
ve terör dışında ilgili alanlarda da ilgili birimlerce kullanılmaktadır. Bu nedenle bu sürecin 
hassas bir görev olarak görülmesi ve yerine getirilmesi çok önemlidir.  

 
Sayın Bakanım, Değerli misafirler;  
 

Malumlarınız biz çalıştayları güz dönemlerinde yapıyor, geçen 12 ayı değerlendirmeye 
alıyorduk. Ancak geçen çalıştayda gelen genel talep çalıştayları yıl bitiminde yapıp geçmiş 
takvim yılını değerlendirmenin daha iyi olacağı şeklindeydi. Biz de bu isteğe uyarak 2015 yılı 
çalıştayını bu tarihe aldık. Dolayısıyla 2014 yılının ilk üç çeyreğini çalışmış bulunuyoruz. 
Diğer taraftan 2014 yani geçen çalıştaydan sonra çalıştayda yaptığımız genel değerlendirme 
dışında her bir banka uyum birimini ayrı ayrı çağırarak kendi durumlarını ve rapor sonuçlarını 
ayrıntılı olarak konuştuk. Bu çalışmamız yeni sonuçlandı. Bu nedenlerle bu çalıştayda 2014 
yılı raporlaması yeniden yapılmayacak 2015 yılı değerlendirmesi ise gelecek programda 
çalışılacaktır.  

 
Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Bakanıma, bankalarımızın siz saygı değer 

yöneticilerine, uyum görevlilerine ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma saygı ve 
şükranlarımı sunuyorum. Bankalar Birliğine bize verdikleri katkı ve desteklerden dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyorum.    
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Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek:  
 
Kamu ve Özel Sektörün Değerli Temsilcileri, Çok Değerli Katılımcılar, 
 
Türk Bankacılık Sektöründe Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile 

Mücadele Çalıştayına hoş geldiniz. Mali Suçları Araştırma Kurulu ile Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından birlikte organize edilen Çalıştayımızda siz değerli katılımcılarla birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyuyorum. Gösterdiğiniz bu yoğun ilgiye teşekkür ediyorum. 

 
Değerli Katılımcılar, 
 
Suç geliri ve terörizm, ekonomiler üzerinde ciddi riskler oluşturmaktadır.  
 

 Literatürde yer bulan çalışmalar incelendiğinde, bu tehditlerin temel olarak toplumsal 
güvenlik algısını ve yatırımcı güvenini sarsarak ekonomik etkinliği azalttığı 
görülmektedir.  

 

 Bu çalışmalar, aklama ve terörizmin,  

 Yatırımlar ve ticareti azalttığını 

 Kamu harcamalarını artırdığını 

 Enflasyonu ve faiz oranlarını yükselttiğini  

 Sermaye birikimini ve büyüme hızını düşürdüğünü  
 
göstermektedir.  

 

 Aklama ve terörizmin gelir dağılımı üzerinde de olumsuz etkileri bulunmaktadır.  

 Bunun yanında, piyasada rekabetçilik zarar görmekte, kaynak dağılımında ve üretimde 
etkinlikten uzaklaşılmaktadır. 

 
Değerli Konuklar, 
 

 Suç gelirinin uluslararası boyutu ve sınır aşan özelliği nedeniyle hem ulusal hem de 
uluslararası platformda mücadele zorunlu hale gelmiştir.  

 

 Aynı husus terörün finansmanı ile mücadele açısından da geçerlidir.  
 

 Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF), aklama tehlikesine karşı  

 Çok taraflı mücadele esaslarını belirlemek  

 Bu konuda standartlar geliştirmek ve  

 Ülkeler arasında işbirliğini tesis etmek  
 
amacı ile kurulmuştur.  

 

 Bu alanda FATF’ın yanı sıra Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Dünya Bankası ve 
Uluslararası Para Fonu gibi birçok uluslararası girişimler tarafından da ilke ve standartlar 
belirlenmiştir.  

 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve istihbari 
bilgi paylaşımı daha da önem kazanmıştır. 

 Terörizmin finansmanı ile mücadelenin terörle mücadelenin ayrılmaz bir parçası olduğu 
ortaya çıkmıştır.  

 Bu amaçla FATF, Birleşmiş Milletler’in Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair 
Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemeleri de dikkate alarak terörizmin finansmanı suçu ile 
mücadeleye ilişkin yeni standartlar belirlemiştir.  

 Bu gelişmelere paralel olarak terörün finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının 
finansmanı ile mücadele de FATF’ın görev alanına dâhil olmuştur. 
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 2013 yılında çıkarılan 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 
ile birlikte terörizmin finansmanı suçu yeniden tanımlanmıştır.  

 Bu kanununda, terörist mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi 
Kararlarının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar da belirlenmiştir.  

 Bu kapsamda, BM Güvenlik Konseyi tarafından listelenen El-Kaide, El-Nusra ve DEAŞ 
terör örgütlerine bağlı kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye’deki mal varlıklarının 
dondurulmasına ilişkin alınan idari kararlar çok daha hızlı ve etkin bir şekilde 
yürütülebilmektedir. 

 

Değerli banka temsilcileri,  
 

 Basel komitesi çalışmaları çerçevesinde maruz kalınan riskleri biliyorsunuz.  

 İtibar riski bunlardan birisidir.  

 Bankalar, AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism) 
tehditlerine karşı tedbir almazlarsa ve alınan bu tedbirleri etkin olarak uygulamazlarsa, 
itibar riskiyle karşı karşıya kalırlar.  

 Aynı husus yasal uyum riski için de geçerlidir.  

 Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede başarılı uygulamaları olmayan 
bankaların hem ulusal hem de uluslararası alanda bir takım sıkıntılarla karşılaşacakları 
malumlarınızdır.  

 Muhabirlik ilişkisi kurmakta bu husus önemli hale gelmiştir.  

 Bu alanda zaafiyeti olan bankaların çok ciddi yaptırımlara maruz kaldığı da ortadadır.  

 Bu sistemin etkin çalışması aslında işletmecilik açısından da gereklidir.  

 Karlılığın bir parçasıdır.  

 Özetle bu sistemin etkin bir şekilde işlemesi şarttır.  

 Yapılan çalışmalar aklamanın uzun vadede finansal gelişim ve büyüme üzerinde olumsuz 
etkisi olduğunu göstermektedir.  

 
Çok Değerli Katılımcılar, 

 

 Mali suçlarla mücadelede mesafe alınabilmesi başta bankalar olmak üzere mevzuatta 
belirtilen yükümlü gruplarının yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmesine bağlıdır.  

 Yükümlülükler esas itibariyle yükümlülerin  

 Müşterilerini tanımalarını 

 Müşteri işlemlerine ilişkin otoritelere bilgi vermelerini 

 Kayıtların saklanarak yetkililerce istenilmesi halinde ibraz edilmesini ve 

 Şüpheli işlem bildirimlerini  
kapsamaktadır. 

 

 Yükümlülüklerin her birinin aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede ayrı bir önemi 
vardır.  

 Ancak, ülkemizde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede 
kullanılan en önemli yükümlülük başta bankalar olmak üzere yükümlülerin MASAK’a 
yapmış oldukları şüpheli işlem bildirimleridir. 

 Şüpheli işlem bildirimlerin etkinliği konusunda alacağımız mesafe aklama ve terörün 
finansmanı ile mücadelede başarıyı artıracaktır. 

 
Değerli arkadaşlar; 

 
Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele alanında 

uluslararası işbirliğinin önemli bir üyesidir. Ülkemiz, daha önce değindiğimiz FATF Grubu 
içerisinde 1991 yılından beri aktif olarak yer almaktadır. Aynı zamanda Türkiye, mali suçlarla 
mücadele bakımından uluslararası normlara, Avrupa Birliği standartlarına uygun birçok 
düzenlemeler yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 
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Ayrıca Türkiye, mali istihbarat birimleri arasındaki bilgi değişim kurallarını düzenleyen ve 
bu alanda uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren EGMONT’un 1998 
yılından beri aktif üyesidir. EGMONT Grubunun 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşecek 
olan 24. Genel Kurul Toplantısına ülkemiz ev sahipliği yapacaktır. Bu organizasyonda 150 
ülkenin mali istihbarat birimi ile 19 gözlemci kuruluştan en az 500 katılımcıyı ağırlayacağız. 

 
Kıymetli katılımcılar, 

 

 Türkiye’nin aklama ve terörün finansmanı ile mücadele sistemi, kamu kurumları ile 
finansal kuruluşların işbirliği içerisinde hareket etmesi üzerine inşa edilmiştir.  

 Bu mücadelede istenen noktaya ulaşabilmek, etkin bir ekonomi ve temiz bir toplum 
oluşturabilmek, zaman alan bir çaba, sabır ve kararlılık gerektirmektedir.  

 Bu kapsamda finansal sektörün en önemli aktörü olarak bankalardan, kurumsal risklerini 
tespit ederken ve değerlendirirken, global riskleri de dikkate almaları beklenmektedir. 

 Hem bu çalıştaylar hem de MASAK’ın bankalar hakkındaki yıllık değerlendirmeleri, 
Türkiye’nin uyum sürecine büyük katkı sağlamaktadır.  

 Bu yıllık toplantıların çok önemli sonuçlar verdiği görülmektedir.  

 Yapılan değerlendirmeler sonucu nispeten eksiği görülen bankaların gerekli tedbirleri 
alması önem arz etmektedir.  

 Bankaların bu değerlendirme sonuçlarına göre ilave tedbirler almaları gerekmektedir.  

 Bir önceki çalıştaydan sonra MASAK’a bankaları tek tek ayrıntılı bir biçimde 
değerlendirmeleri talimatı verdim.  

 Bu çalışmanın tamamlandığı bildirildi.  

 Bu değerlendirmelerde elde edilen ve iki gün sürecek bu çalıştaydan çıkacak sonuçların 
gereklerini yerine getirmenizi, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ediyorum.  

 Ayrıca banka yönetimlerinden hassaten rica ediyorum, uyum birimlerine hem teknik hem 
de insan gücü açısından gerekli desteği veriniz.  

 Hem kurumsal hem de sektörel olarak MASAK’ın çok ayrıntılı ve hassas 
değerlendirmeler yaptığını görüyorum.  

 Sektör içerisindeki yerinizi belirtir değerlendirmeleri hassasiyetle takip etmenizi rica 
ediyorum.  

 Uyum birimlerinin niteliği ve niceliği bankanın operasyonel kararının sonucu olacağından 
bu konuda belirlemeler yapmaktan kaçınıyoruz. 

 Ancak etkin çalışma yapılması, banka yöneticilerinin sorumluluğundadır.  

 Bu konuda Bakanlık olarak bize düşen bir görev varsa gerekeni yapmaya hazırız.  
 
Değerli katılımcılar; 
 

 Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele durağan olmayıp süreklilik arz etmektedir.  

 Dolayısıyla mücadele için belirlenen standartlar da geliştirilmekte ve sürekli 
güncellenmektedir.  

 Bu konuda temel standart belirleyici kuruluş olan FATF de, aklama ve terörün 
finansmanı ile mücadele standartlarını yeni ve gelişmekte olan tehditleri dikkate alarak 
revize etmektedir.  

 Bu kapsamda 2009 yılında başlayan son revizyon süreci 2012 yılının Şubat ayında 
tamamlanmıştır.  

 Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede “riskin değerlendirilmesi 
ve risk bazlı yaklaşımın” uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.  

 Bu yeni yaklaşım kaynakların yerinde tahsis edilmesine böylece mücadelede etkinliğin 
sağlanmasına ve sonuç almaya odaklanılmasına hizmet etmektedir.  

 Risk bazlı yaklaşımda, ülkelerden ve özel olarak finansal kuruluşlardan riskleri tespit 
etmesi, değerlendirmesi ve buna karşı stratejiler geliştirmesi beklenmektedir. 

 FATF’in revize ettiği 2012 tarihli standartlara üye ülkelerce uyumun değerlendirilmesi 
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“FATF’in 4. Tur Değerlendirmeleri” altında 2014 yılında başlamıştır. 

 Türkiye’nin değerlendirme süreci ise 2017 yılında gerçekleşecektir.  

 Biz gerekli hazırlıklara başladık ve bu çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz.  

 Bu sistemin paydaşları olarak finansal sektörün de MASAK ile işbirliği içerisinde bu 
konuya gerekli katkıyı sağlaması büyük önem taşımaktadır. 

 Bu Çalıştayın siz değerli katılımcılara faydalı olmasını diliyor ve beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum.   
 
 
 
 
 
 
 



Mayıs 2015

Türkiye’de Konut 
Finansmanı:
Sorunlar ve 

Çözüm Önerileri

Dr. Yener Coşkun



 
Yazım Kuralları 

 
1. Bankacılar dergisinde yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatında arial 

yazı karakterinde, 11 punto ile tek aralıklı ve paragraflar arasında bir satır boşluk 
bırakılmak üzere Türkçe yazılmalıdır.  

2. Kapak sayfasında, yazının başlığı, yazar(lar)ın bağlı bulundukları kuruluşlar ve ünvanları, 
iletişim kurulacak yazarın adı ve iletişim bilgileri  bulunmalıdır.  

3. Makalenin ilk sayfasında makalenin adı,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı ve makaleye uygun JEL sınıflama 
numaraları verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yazı içinde kullanılan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey başlıklar koyu harflerle 
yazılmalıdır. Başlıklar ile izleyen metin arasında bir satır boşluk verilmelidir. Başlıklardan 
sonra paragraf başı yapılmalıdır. 

5. Yazı içinde yer alan tablo ve şekiller arial yazı karakterinde 10 punto ile hazırlanmalı, başlık 
ve sıra numarası verilmeli, kaynakları ise alta yazılmalıdır. Denklemlere sıra numarası 
verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yapılmadan numaralandırılmalı ve ayrı bir sayfada “Dipnotlar” başlığı 
altında toplanmalıdır. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla değil, metin içinde açılacak ayraçlarla yapılmalıdır.  
8. Metinde gönderme yapılan veya yapılmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalıdır. 

Kaynaklar ayrı bir sayfada alfabetik sırayla yazılmalıdır.  
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 yapılmalıdır.    
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