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Beklenen Kuyruk Kaybı ve Genelleştirilmiş Pareto  

Dağılımı ile Riske Maruz Değer Öngörüsü: Faiz Oranları 
Üzerine Bir Uygulama 

 
 

Atilla Çifter* - Dr. Alper Özün ** - Sait Yılmazer*** 
   
   
 Bu makale Türk parası cinsinden bir yıllık bileşik faiz oranlarına ilişkin riske maruz değeri normal 
GARCH, asimterik dağılımlı GARCH, sabit ve değişken eşikli Genelleştiriliş Pareto Dağılımı ve Beklenen 
Kuyruk Kaybı ile modellemektedir. Model sonuçları Kupiec ve Christoffersen yöntemleri kullanılarak geriye 
dönük olarak test edilmiş ve karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmiştir. Faiz oranlarının 02/01/2003-
10/01/2007 tarihleri arasındaki günlük logritmik değişimleri kullanılarak yapılan çalışma sonucunda, GARCH ve 
asimetrik GARCH yöntemlerinin kısa vadeli öngörü sağladığı; Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ve Beklenen 
Kuyruk Kaybının ise orta ve uzun vadeli öngörü yapmayı daha kolay hale getirdiği belirlenmiştir. Türkiye 
finansal piyasalarına ilişkin verilerle değişken eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ve Beklenen Kuyruk Kaybı 
ile faiz oranları kullanılarak yapılan bilinen ilk çalışma olan makale, faiz oranına yönelik riske maruz değer 
hesaplamaları için model riski analizi özelliği taşımaktadır.     

 
 

Anahtar Kelimeler: Aşırı Uç Teorisi, Beklenen Kuyruk Kaybı, Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, Riske Maruz 
Değer, GARCH, Kupiec Testi, Christoffersen Testi  
 
  

1. Giriş  
 

Riske maruz değer, seçilmiş bir zaman aralığında ve belirlenen güven seviyesinde 
portföyde oluşması muhtemel kaybı ifade etmektedir. Portföy riskini tek bir rakamla ifade 
edebilmesi nedeniyle finansal kurumlarda kullanım alanı bulan ve Basel Komitesi tarafından 
1996 yılında hazırlanan piyasa riski düzenlemesi doğrultusunda, kredi riskinin içsel yöntem-
lerle ölçümüne olanak sağlayan Basel II ilkelerinin uygulamaya geçecek olması nedeniyle 
ekonomik sermaye hesaplamalarının yanı sıra yasal sermaye yeterliliği hesaplamalarında da 
dikkate alınacak olan riske maruz değer, finansal ekonometri literatüründe saygın yer bulmak-
la birlikte, göreceli olarak kısa geçmişi ve sürekli yenilenme sürecinde olması nedeniyle aka-
demik eleştirilere konu da olmaktadır.  

 
Bankalar açısından risk yönetimi stratejik bir faaliyettir. Tutarlı ve etkili bir risk 

yönetimi faaliyeti yardımıyla bankalar risklerini kontrol ederek kayıplarını minimuma 
indirirken, riske ayarlı kârlılık analizi aracılığıyla, minimum sermaye maliyeti ile maksimum 
kar elde ederek pay sahiplerinin büyüme ve temettü beklentilerini karşılar.  

 
Türkiye’de ticari bankaların menkul değerler portföyü incelendiğinde, lotaltı hisse se-

nedi işlemleri dışında sermaye piyasası enstrümanlarına yoğun olarak yer verilmediği ve port-

 
* MA, Deniz Yatırım-Dexia Group, Mali Raporlama Yönetmeni, atilla.cifter@denizyatirim.com  
** Türkiye İş Bankası A.Ş., Teftiş Kurulu Başkanlığı, Müfettiş, alper.ozun@isbank.com.tr 
*** Arkas Denizcilik, Dış Hesaplar Bölümü, sait.yilmazer@arkasdenizcilik.com.tr 
 
Yazarlar, çalışmaya ilişkin değerlendirmeleri için Türkiye İş Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Müdürü Sayın Hasan 
Candan’a ve Bankacılar Dergisi Sayın hakemine teşekkür ederler.  
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föyün tamamına yakınının getirisi faiz oranıyla ilişkilendirilmiş menkul kıymetlerden ve 
finansal araçlardan oluştuğu görülmektedir. Türkiye para piyasalarında belirgin diğer bir özel-
lik ise faiz oranları ve döviz kurlarında volatilitenin yüksek ve ani olarak ortaya çıkmasıdır. 

 
Yukarıda aktarılan finansal ekonometri literatüründeki tespitler ile Türkiye bankacılık 

sektörü ve  para piyasalarındaki yapı dikkate alınarak bu makalede iki bilimsel problemin 
çözümü aranacaktır:  

 
i) Riske maruz değer hesaplama yöntemleri ampirik olarak karşılaştırıldığında, temel 

yöntemlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir?  
 
ii) Ani ve yüksek volatilite sergileyen Türk Parası cinsinden faiz oranlarının 

gelecekteki davranışının tahmini mümkün müdür? Faiz oranlarındaki volatilite 
öngörülebiliyorsa, Türk Parası için en uygun öngörü modeli hangisidir?  

 
Ampirik incelemeye konu edilecek ve yukarıda yer verilen bilimsel soruları tek başlık 

altında ve risk yönetimi felsefesi kapsamında değerlendirdiğimizde, esas olarak çalışmanın 
“Türk Parası cinsinden faiz oranlarına ilişkin riske maruz değer hesaplanmasında model riski” 
üzerine sayısal bir çalışma olduğu görülecektir.   

 
Riske maruz değerin hesaplanmasına yönelik olarak farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu 

yaklaşımları genel olarak dört kategoride incelemek mümkündür:  
 
• Parametrik yöntemler (Varyans-Kovaryans Yöntemi) 
• Parametrik olmayan yöntemler 
• Monte Carlo yöntemi 
• Uç Değer Teorisi (Extreme Value Theory) 
   
Üssel olarak ağırlıklandırılmış hareketli ortalama, ARCH-GARCH ve türevi modeller, 

RiskMetrics yöntemi gibi parametrik yöntemler getirilerin normal dağıldığı varsayımı üzerine 
kuruludur. Bu yöntemin uygulanması kolaydır fakat normal dağılım varsayımının gerçekçiliği 
tartışma konusudur. Tarihsel simülasyon ve türevi metotları içeren parametrik olmayan 
yöntemler, getirilerin dağılımı varsayımına yer vermeden geçmiş gözlemlerdeki fiyat 
hareketlerinin değer dağılımını baz alarak öngörü modellemesi yapmaktadır. Bununla birlikte, 
tarihin tekerrür edeceği varsayımı üzerine kurulu bu yöntemler, etkin piyasa hipoteziyle 
çelişmektedir. Simülasyon mantığına dayalı Monte Carlo yöntemi ise mümkün olduğunca 
geniş fiyat hareketi olasılıklarını kapsayan finansal değişkenlerin tekrarlı bir rasgele sürecinin 
simülasyonudur. Simülasyonlar aracılığıyla portföy değeri için bir dağılım elde edilerek 
belirli bir tarihteki portföy değerini bulmak amacıyla fiyatların davranışlarını yakınlaştırarak 
rasgele fiyatlar oluşturulur. Bu yöntem, çok sayıda varsayım, simülasyon ve karmaşıklık 
içerdiği için yaygın kullanım alanı bulamamaktadır. Riske maruz değer hesaplaması için 
alternatif diğer bir yöntem ise Uç Değer Teorisi’dir. Olağan dışı zamanlarda gözlemlenen 
ekstrem fiyat hareketlerini yakalamaya yönelik bu gruptaki yöntemlere örnek olarak 
Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı (GPD) ve beklenen kuyruk kaybı verilebilir. Bu modeller 
özellikle gelişmekte olan piyasalarda yüksek ve ani oynaklığın yakalanmasına yardımcı 
olmaktadır.  

 
Riske maruz değer hesaplamalarının önemli bir sürecini ise geriye dönük testler 

oluşturmaktadır. Gerçekleşen riske maruz değer, hesaplanan değerinden küçükse, hedeflenen 
amaca ulaşılmış olacaktır. Aksi durumda ise “sapma veya istisna” olarak tanımlanan, risk 
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iştahından daha yüksek maksimum zarar ihtimalinin oluştuğu kabul edilir. Yasal sermaye 
yeterliliği açısından ölçüm sonuçlarının istisna oluşturması önem teşkil etmektedir. Belirli bir 
zaman diliminde (1 yıl), denetim otoritesi tarafından belirlenen sayıdan fazla sapma kaydeden 
bankaların yasal sermaye gereksinimlerinde artış talep edilebilecektir.  

 
Yukarıdaki tespit ve değerlendirmelerimiz çerçevesinde,  bir yıllık Türk Parası faiz 

oranlarının 02/01/2003-10/01/2007 tarihleri arasındaki günlük değişimleri kullanılarak; 
 
• Normal Dağılımlı GARCH 
• Çarpık Asimetrik Dağılımlı GARCH (Skewed Student’s t) 
• Sabit Eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı 
• Değişken Eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı 
• Beklenen Kuyruk Kaybı  
 

yöntemleri ile aşağı yönlü (negatif) volatilite hareketlerini öngörmeye yönelik riske maruz 
değer kestiriminde bulunulacaktır. Her bir model kullanılarak hesaplanacak riske maruz değer 
için Kupiec ve Christoffersen yöntemleriyle geriye dönük testler yapılacaktır. Netice 
itibariyle, Türk Parası cinsinden faiz oranlarının kestirimine yönelik riske maruz değer 
yöntemleri için model riski analizi yapılmış olacaktır. Çalışma, yazarların bildiği kadarıyla, 
Türkiye’de faiz oranları kullanılarak beklenen kuyruk kaybı analizi yapılan ilk çalışmadır.  

 
Çalışmanın bir sonraki bölümünde güncel literatür taramasına yer verilecektir. Üçüncü 

bölümde, çalışmada kullanılan veri seti tanıtılacak ve kullanılan yöntemlerin metodolojisi 
aktarılacaktır. Dördüncü bölümde ampirik bulgulara ve geriye dönük test sonuçlarına yer 
verilecektir. Çalışma, bulguların ülkemiz finansal kurumlarının piyasa riski yönetimleri 
açısından öneminin vurgulandığı sonuç bölümüyle tamamlanacaktır.    

 
2. Literatür Taraması  
 
Finansal değişkenlerin normal dağılıma sahip olduğu varsayımı ile modelleme yapan 

klasik finans teorisine ilk bilimsel eleştiriyi yönelten fizikçi Mandelbrot (1963), hisse senedi 
fiyat dinamiklerinin kalın-kuyruk davranışlarının modellenmesiyle birlikte, getiri 
dağılımlarının normal olmadığının görüleceğini savunmuştur. Fizik alanında olduğu gibi, 
doğadaki diğer dinamikler gibi, finansal piyasaların da katılımcıların yatırım davranışlarının 
yönlendirdiği organik dinamiklerinin olduğu fikrinden hareketle, Mandelbrot (1963) finansal 
zaman serilerinin, finans teorisindeki varsayımların aksine, doğrusal olmayan kaotik 
davranışlar sergilediğini ileri sürmüştür. Merton (1976), Black-Scholes opsiyon fiyatlama 
yaklaşımını, piyasanın yeterli bilgi sağlamaması nedeniyle etkin olmadığı düşüncesiyle, 
geliştirerek fiyatların normal dağılım sınırları dışında ani ve uç seviyelerde hareket edeceğini 
vurgulamıştır.     
     

GARCH ve türevi modeller normal dağılım varsayımı altında öngörü hedeflemektedir. 
Beklenen kuyruk kaybı ve Pareto Dağılımı bazlı modeller ise getirilerdeki ani ve aşırı 
volatilitenin kestirimini amaç edinmiştir. Literatürde bahsi geçen modellerin öngörü 
performansına ilişkin farklı sonuçları içeren çalışmalar mevcuttur. GARCH modelleri farklı 
dağılım varsayımları altında riske maruz değer hesaplamalarında kullanılmıştır. EGARCH 
(Nelson, 1991), GJR (Glosten, Jagannathan ve Runkle, 1993), APARCH (Ding, Granger ve 
Engle, 1993), FIAPARCH (Tse, 1998), NMGARCH (Alexander ve Lazar, 2006) farklı 
finansal piyasa verileriyle yaptıkları testlerde, GARCH modellerinin ani volatilite değişimle-
rini yakalayabildiğini ortaya koymuşlardır.  
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Palm ve Vlaar (1997) ve Bollerslev v.d. (1992) ise kalın kuyruk dağılımını kullanarak 
oluşturdukları GARCH modelleriyle yaptıkları çalışmalarda bu modellerin normal dağılım 
varsayımıyla işleyen modellerden daha iyi öngörü performansına sahip olduklarını göstermiş-
tir. Student’s-t dağılımlı GARCH modellerinin riske maruz değer hesaplamalarında kullanımı 
ise son beş yıllık bir geçmişe sahiptir. Christoffersen ve Jacobs (2004) getiri dağılımlarının 
negatif yönde asimetrik olduğu varsayımıyla geliştirdikleri asimetrik GARCH modelinin di-
ğer modellere gör üstün performansa sahip olduğunu göstermiştir. Bekaert ve Wu (2000) ise 
getirilerle volatilite arasında negatif bir korelasyon olduğunu ileri sürerek finansal zaman seri-
lerinin çarpık dağılıma sahip olduğunu öne sürmüştür.  

 
 Giot ve Laurent (2003a) farklı GARCH modellerinin hisse senedi getiri öngörüsü 

performansını karşılaştırdıkları çalışmalarında çarpık (skewed) Student’s-t dağılımlı A-
PARCH modelinin en etkin performansa sahip olduğunu göstermiştir. Giot ve Laurent 
(2003b) benzer metodoloji ile altı farklı ticari malın fiyatının öngörüsüne yönelik yaptıkları 
testlerde ise basit normal dağılımlı GARCH modelinin dahi iyi performans sergilediğini orta-
ya koymuşlardır. Guermat ve Harris (2002), ABD, İngiltere ve Japonya hisse senedi piyasala-
rının verilerini kullanarak yaptıkları GARCH modellerinin karşılaştırılmasına yönelik çalışma 
sonucunda, geriye dönük test sonuçlarının Student’s-t dağılımlı GARCH modelinin en iyi 
öngörü performansına sahip olduğunu göstermişlerdir.   

 
GARCH ve türevlerinin öngörü performansı konusunda en belirgin eleştiri bu 

modellerin yapısal kırılma, rejim değişiklikleri ve kalın kuyruk dağılımını yeterince dikkate 
almamaları yönünde olmuştur. Aiolfi ve Timmermann (2004), bu modelleri volatilite küme-
lenmesi ve yapısal kırılmaları yakalayamaması nedeniyle eleştirmektedir. Hendry ve 
Clements (2002)’e göre GARCH bugünkü yükselen volatiliteden geçici olarak etkilenmekte, 
volatilite düştüğü zaman ise riske maruz değer tahmini eski seviyesine gerilemektedir. Bu 
nedenle, GARCH kısa vadede iyi performans sergilerken, uzun vadeli volatilite öngörülerinde 
yeterli performansı gösterememektedir. Bu eleştirinin yanı sıra, Taleb (1997) ve Hoppe 
(1999) riske maruz değere yönelttikleri eleştirilerde, hesaplamalarda kullanılan istatistiksel 
varsayımların finansal piyasalarda geçerliliğinin olmadığını vurgulamışlardır. Benzer yakla-
şımla, Angelidis v.d. (2004) farklı risk yönetimi tekniklerinin farklı riske maruz değer rakam-
ları ürettiğini ifade etmiş, standart modellerin normal dağılım varsayımını dikkate almasına 
karşın finansal zaman serilerinin sıfırdan farklı çarpıklık ve kurtosis özelliği taşıdığını öne 
sürerek riske maruz değer modellerinin, normal dağılım varsayımını kullandıkları sürece ger-
çekten sapmalı sonuçlar üreteceğini belirtmiştir.  

 
Delbaen (2002) finansal zaman serilerinin modellenmesi yöntemi olarak Beklenen 

Değer Kaybı risk ölçüm yöntemini geliştirmiştir. Bu model, esas itibariyle, kaybın beklenen 
değerini riske maruz değerin sapması bazında ölçüme tabi tutmaktadır. Bu yöntemde, kayıp 
oluştuğu zaman veya kayıp oluşacaksa beklenen kayıp üzerine yoğunlaşılmaktadır. Yamai ve 
Yossiba (2005) yaptıkları kapsamlı ampirik çalışmada Beklenen Kuyruk Kaybı ve riske ma-
ruz değer modellerini, karşılaştırmışlardır. Anılan araştırmacılar, riske maruz değerin piyasa 
hareketlerinin gözlemlendiği anlarda doğru sonuçlar vermemesi nedeniyle rasyonel yatırımcı-
ları yanılttığını; Beklenen Kuyruk Kaybının ise genel olarak daha iyi performansa sahip oldu-
ğu sonucuna varmışlardır. Acerbi (2002) ve Inui ve Kijima (2005) yaptıkları ampirik çalışma-
larda Beklenen Kuyruk Kaybının öngörü performansının, özellikle gelişmekte olan piyasalar-
da, üstünlüğünü vurgulamışlardır.       

 
Türkiye finans piyasaları verileriyle, bildiğimiz kadarıyla, Beklenen Kuyruk Kaybı ve 

Değişken Eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ile Türkiye faiz oranları için riske maruz 
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değer hesaplamaya yönelik bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak Ekşi v.d. (2006), Gencay, 
Selçuk ve Ulugülyagci (2003) ve Gencay ve Selçuk (2004) uç değer terisini İMKB-100 
Endeksi üzerinde ampirik olarak test etmişlerdir. Tarafımızca yapılan bu ampirik çalışma hem 
Türkiye’de faiz oranları için ilk olma özeliği taşıyacak hem de uygulamada sıkça kullanılan 
GARCH modeli ile karşılaştırma imkanı sunacaktır.   

 
3. Veri ve Metodoloji 
3. a. Veri 
 
Çalışmada, 02/01/2003-10/01/2007 tarihleri arasındaki günlük 1012 adet veri 

kullanılmıştır. Faiz oranı seçilirken bir yıllık hazine bonosunun getiri eğrisini oluşturan faiz 
oranları kullanılmıştır. Ticari bankaların menkul kıymet portföylerinin önemli bir bölümünü 
bir yıl veya üzerinde vadeye sahip olması nedeniyle bir yıllık bileşik faiz oranı kullanılmıştır. 
Farklı vadeler için faiz oranları ile de çalışmayı yapmak mümkündür. Genelleştirilmiş Pareto 
Dağılımı (GPD) tek kuyruk ile çalıştığından modellemelerde negatif faiz oranı (faiz 
oranındaki düşüşler) baz alınmıştır. Zaman serisi Grafik 1’de gösterildiği gibi logaritmik fark 
olarak alınmış olup veriler Reuters’tan alınmıştır.  

 
Grafik 1.  Faiz Oranı Logaritmik Fark Serisi 
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Pozitif ve negatif faiz oranı değişimleri Grafik 2’de gösterilmiştir. Pozitif ve negatif 
değişimlerdeki aşırı uç farklılıkları Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı’nın farklı parametrelere 
sahip olması gerektiğini göstermektedir. Çift kuyruk ile çalışan GARCH pozitif ve negatif 
değişimlerin asimetrik olduğunu varsaymaktadır. Aşırı uç teorisinin tek kuyruk ile çalışması 
pozitif ve negatif değişimler için olmak üzere iki ayrı model kurulumunu gerektirmektedir. 

 
Grafik 2. Faiz Oranı Negatif ve Pozitif Değişimler 
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3.b. Metodoloji  
 
Riske maruz değeri en basit haliyle aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz (Dowd, 2005):  
 
P [ ∆P∆ t  ≤ RMD ] = π                  (1)  
 
Formülde, ∆P∆ t  , P portföyünün ∆ t  zaman diliminde piyasa değerindeki değişimi π 

olasılıkla ortaya koymaktadır. Eğer F (∆P∆) portföy değerindeki değişimin fonksiyon dağılımı 
ise RMD = F-1 (π) eşitliğine ulaşılır. Bu eşitlikte, F-1 dağılım fonksiyonunun tersini ifade 
etmektedir. Bu yaklaşımda, tahmin edilen riske maruz değer (RMD), kullanılan F 
fonksiyonunun dağılımına bağımlı olacaktır. Zaman periyodunun 1 gün olduğu varsayımıyla, 
RMD ((1- π)%) riske maruz değer ölçümüne karşılık gelecektir. Bu formülü, T zamanı için 
TD- RMD ((1- π)%)’ye dönüştürecektir. Riske maruz değer hesaplaması için, dağılım 
mantığıyla bir sınıflandırma yapmak gerekirse, iki farklı metod kullanılmaktadır:  

 
i) F’nin ampirik dağıldığı tarihsel simülasyon (parametrik olmayan) yöntemi 
ii) F’nin açık analitik formda tanımlandığı Gaussian, Genelleştirilmiş Pareto 

Dağılımı gibi parametrik yöntemler.  
 
Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı, yukarıdaki mantığa belirli bir eşik ile 

yerleştirilebilir. Bu mantıkla; önceden tanımlı ξ ve β için,  
 
Fu =  P [ X –u ≤ y\X > u] = GPDξ,β (y)          

     (2) 
 

olacaktır.        
 
Pozitif olmayan getiriler için x = u+y eşitliği varsayımıyla kuyruk kestirimi  

 
   F(x) = 1- (Nu/n)((1+ξ(x-u)/ β)ξ-1                 (3) 

 
eşitliğiyle elde edilir. Formülde, n toplam örneklem setini, Nu ise u üzerindeki aşım sayısını 
gösterir. Tanımlı q> F(u) dağılımı için 1 günlük riske maruz değer, RMD (q%); 
 

  RMD = u+(β/ξ) [((n/Nu)(1-q))ξ -1]                       (4)       
 
denklemi aracılığıyla hesaplanır. Burada u terimi sabit veya değişken eşik şeklinde atanarak 
sabit eşikli GPD veya değişken eşikli GPD’ye ulaşılmaktadır. Çalışmada örneklem seti 
üzerinde değişken eşik oluşturulurken 20 verilik bir eşik üzerinden u değeri oluşturulmuştur. 
Bu mantıkla, 1. gözlem 21. gözlemle, 2. gözlem 22. gözlemle eşik oluşturmaktadır. 
Matematiksel formülasyondan da görüleceği üzere, GPD metodunun, diğer yöntemlere göre 
piyasa verilerindeki uç değerleri yakalamada daha etkili sonuç vermesi beklenmelidir.    

 
Artzner ve diğerleri (1999), riske maruz değere alternatif bir risk ölçüm yöntemi 

olarak beklenen kuyruk kaybını oluşturmuştur. Bu yöntemde, portföy getirisinin beklenen 
değeri, bazı eşikler (genellikle riske maruz değer) aşıldığı zaman ölçüm konusu 
yapılmaktadır. Diğer taraftan yazarlar, riske maruz değerin risk ölçümlerini üst toplamda 
birleştirememesi (“subaddidivity” koşulunu yerine getirmemesi nedeniyle) tutarlı bir risk 
ölçüsü olmadığını da vurgulamışlardır. Beklenen kuyruk kaybı, koşullu beklenen kuyruk 
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olarak da bilinmektedir. Beklenen kuyruk kaybı, riske maruz değeri aşan beklenen kayıp 
miktarı olarak tanımlanmaktadır. Gilli ve Kellezi (2000), beklenen kuyruk kaybını aşağıdaki 
şekilde matematik olarak ifade etmişlerdir:  

 
 ESp = E [ X \ X > RMDp]                  (5) 
 

            Denklemin sağındaki ikinci terim, RMDp eşiği üzerindeki FRMDp(y) aşım dağılımının 
ortalamasıdır. GPD için ξ < 1 parametreli ortalama aşım fonksiyonunun aşağıdaki şekilde 
ifade edilebileceği dikkate alındığında,  
 

  e(u) = E (X-u \ X > u) = (σ+ξu) /(1-ξ);   σ+ξu >0           (6) 
 
beklenen kuyruk kaybı; 
 
   BKKp = RMDp +  ((σ+ξ)(RMDp – u))/(1-ξ)            (7) 
 
   = RMDp (1-ξ) + ((σ-ξu)/1-ξ)             (8) 
 
olacaktır. Momentin varlığına ilişkin genel bir sonuca ise şu şekilde ulaşılabilir: Eğer X, GPD 
ise; tüm r < 1/ξ  tamsayıları için (r), r’inci ilk moment mevcuttur.   
 
   Yukarıda aktarılan metodolojiler kullanılarak oluşturulan Matlab kodları ile Türk 
Parasının bir yıllık bileşik faiz oranına ilişkin riske maruz değer hesaplanmıştır. Hesaplanan 
değerlerin geriye dönük testleri ise farklı iki yöntem olan Kupiec ve Christoffersen testeri 
teyit edilmiştir. Bu noktada adı geçen geriye dönük testlerin metodolojisini de açıklamak 
faydalı olacakır.  

   Kupiec (1995) testinde, f  RMD(x) değerini aşan gözlemlerin toplam gözlemlere (T) 
oranıdır. Testte önceden tanımlı RMD değeri ise α  olarak etiketlenmiştir. (Tang and Shieh, 
2006). Kupiec LR testinin istatistiği 9. denklemde gösterilmiştir (Kupiec, 1995). LR, Ki-Kare 
dağılıma sahiptir.   
 

              [ ]{ [ ]}xTxxTx ffLR −− −−−= )1(log)1(log2 αα             (9) 
 
α kantilde uzun ve kısa alım-satım pozisyonu için student’s-t and çarpık student’s-t dağılım-
larıyla RMD, denklem 10,11 ve 12’de sırasıyla hesaplanmaktadır (Tang and Shieh, 2006).  
 

  Christoffersen (1998) testi ise hata oranı olasılığı üzerine yoğunlaşmakta ve 
pvr tt =< )Pr( denkleminin geçerliliğini test etmektedir (Sarma ve diğerleri, 2001). 

Christoffersen testi aşağıdaki şekilde uygulama konusu yapılabilir (Saltoğlu, 2003):  
 

))(Pr( αα
tt VaRyp <=  yi αα =pH :0  ; αα ≠pH :1  hipotezini test etmek üzere o-

luşturduğumuzu varsayalım. { })((1 αVaRyt < ’nin ;
10 )()1()( nn pppL ααα −= gibi bir binom 

olasılık dağılımına sahip olduğunu düşünelim.  
 

Denklemde, ∑ =
>=

T

Rt tt VaRyn ))((10 α
ve ∑ =

<=
T

Rt tt VaRyn ))((11 α
 olsun.   
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Bu hipotez altında, 
10)1()( nnL ααα −= eşitliği sağlanacaktır. Likelihood oranı test ista-

tistiği aşağıdaki şekilde oluşacaktır:   

)1())(/))((2
^

χα →−= dpLLInLR              (10) 
Christoffersen testi, aralıkların (intervals) tahmininin geçerliliği için kullanılmaktadır. 

Test, aralığın geçmişle korelasyonsuz bir biçimde belirli bir yüzde ile aşımını öngörmektedir 
(Berkowitz, 2001).     

 
  4. Ampirik Bulgular  

 
  Grafik 3’te negatif faiz oranındaki değişimlerin ampirik dağılımı ve eşik değerine karşı 

ortalama sapma değerleri bulunmaktadır. Yukarı yönlü ortalama sapma değeri örneklem dağı-
lımda uç kuyruk özelliğinin olduğunu göstermektedir. Grafikten görüldüğü üzere eşik maksi-
mum 0.05-0.06 değeri aralığındadır.  
 

Grafik 3. Ampirik Dağılım ve Eşik Değerine Karşı Ortalama Sapma 

  
       (a) Faiz oranının ampirik dağılımı        (b) Eşik Değerine Karşı Ortalama Sapma 

 
  Grafik 4’te, sabit ve değişken eşik ile yapılan GPD dağılımı gösterilmektedir. Sabit e-

şik ile hesaplanan GPD, aşırı uç değerden daha düşük değere kadar sabit düz çizgi olarak risk 
seviyesinin belirlenmesini sağlamaktadır. Fakat değişen eşik ile, aşırı uç değerlerden daha 
düşük risk seviyelerine geçiş daha hızlı olmaktadır. 

 
Grafik 4. Sabit ve Değişen Eşik ile GPD  
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   Grafik 5’te faiz oranlarının negatif getirileri üzerinden yüzde 95 güven aralığında ve 
20 günlük değişen eşik hesaplamalarında, eşiğin de zaman içerisindeki değişmeleri gösteril-
miştir. Eşiğin sabit alınmaması daha anlamlı GPD’ye ulaşılmasını sağlamaktadır.  

 
Grafik 5. Negatif Faiz Oranı Değişimleri için Değişen Eşik( Yüzde 95) 

 

 
Grafik 6’da pozitif getirilerin üzerinde hesaplanan GPD ve GARCH karşılaştırılması 

gösterilmektedir. Değişken eşik üzerinden hesaplanan GPD’nin getirilerdeki aşırı sıçrama 
dönemlerinde GARCH’a göre daha iyi sonuç verdiği ve risk seviyelerini daha aşağıda belirle-
diği görülmektedir. Grafik 7’de ise, Grafik 6’daki gibi pozitif getiriler üzerinde yapılan çalış-
manın negatif getiriler üzerindeki uygulaması görülmektedir. Pozitif ve negatif getirilerin ayrı 
ayrı değerlendirilmesi daha iyi sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır. Negatif ve pozitif 
getirilerin kuyruk kayıpları birbirlerinden farklı olduğu için, hesaplanan değişken eşiğin her 
iki durum için farklı risk seviyelerinin belirlenmesini sağlamaktadır. 

 
Grafik 6. Pozitif Faiz Oranı Değişimleri için Aşırı Uç Teorisi (Değişen Eşik)  
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Grafik 7. Negatif Faiz Oranı Değişimleri için Aşırı Uç Teorisi (Değişen Eşik)  
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GARCH (1,1) normal ve GARCH (1,1)-Skewed Student-t modelleri parametreleri Tab-
lo 1’de yer almaktadır. Test sonuçlarına göre α  ve 1β  parametreleri istatistiksel olarak anlam-
lıdır. GARCH (1,1)-Skewed Student-t  modelinde ξ  ve v  parametrelerinin istatistiksel olarak 
anlamlı olması negatif faiz oranının çarpık ve kalın kuyruk dağılımına sahip olduğunu gös-
termektedir.  

 
Tablo 1.  GARCH Modellerii 

 GARCH(1,1) GARCH(1,1)- Skew 
ω  0.001** 

(3.74) 
0.0006** 

(1.45) 
α  0.212** 

(4.81) 
0.147** 
(3.21) 

1β  0.785** 
(18.14) 

0.851** 
(24.87) 

ξ -Skewness - -0.056* 
(-1.33) 

v -Skewness - 3.965** 
(5.61) 

LogLike 2836.11 2947.58 
AIC -5.5869 -5.7921 
α + 1β  0.997 0.998 

 
  Kupiec testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre Beklenen Kuy-

ruk Kaybı (ES) modeli en az anlamlılığına sahip olmakla birlikte kuyruk kaybı en düşük mo-
deldir. Kupiec testi sonuçlarına göre GPD-Sabit Eşikli ve GARCH modelleri ES ve GPD mo-
dellerinden daha iyi performans sergilemektedir. Kupiec testi kuyruk kaybının şiddetini dik-
kate almadığından, GARCH ve Aşırı Uç Teorisi modellerinin performansları Christoffersen 
testi ile yapılmıştır. Christoffersen test sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. İhlal sayısı 
(Violation ratio)’na göre, Beklenen Kuyruk Kaybı beklendiği gibi en uygun modeldir. Bekle-
nen Kuyruk Kaybı, riski daha üst düzeyde dikkate aldığından RMSE yükselmekle birlikte 
gelecekteki kuyruk kaybı olasılığı düşmektedirii. GPD-Sabit eşik modeli, şiddet kaybı rasyosu 
0,045752 değeri ile ile en düşük performansa sahip modeldir. Bu durum, sabit eşik nedeni ile 
uzun süreli aşırı öngörü nedeni ile oluşmaktadır. Koşulsuz kapsama (unconditional coverage) 
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testine göre ise GPD-Sabit eşik ve GPD modelleri diğer modellerden daha iyi performans 
göstermektedir. Bu sonuçlar, Christoffersen testine göre, değişen eşik-GPD modelinin seçilen 
diğer modellerden daha iyi öngörü sağladığını göstermektedir.  

 
Tablo 2. Kupiec Testi 

Method Kuyruk Kaybı p-değeri 
GARCH 13 0,999354 
GARCH-Skew 14 0,999794 
GPD-Sabit eşik 19 1,000000 
GPD 15 0,019858 
ES 7 1,63E-05 

            * Yüzde 95 güven aralığı 
 
Tablo 3. Christoffersen Testi 

 
Method 

Şiddet Kaybı 
Rasyosu 

 
LRuc 

 
LRind 

 
LRcc 

GARCH 0,028322 5,3478 0,70043** 13,253 
GARCH-Skew 0,035010 4,2432 0,81902** 12,113 
GPD-Sabit eşik 0,045752 0,1793* 0,008011** 6,4026 
GPD 0,03268 3,2680* 0,94718** 11,141 
ES 0,015251 15,853 0,18605** 24,553 

* Koşulsuz kapsama(unconditional coverage)’yı kabul etme 
** Bağımsız Modeli Kabul etme(independence) 
 

Grafik 8. Genelleştirilmiş Pareto Dağılımı ve Beklenen Kuyruk Kaybı 

-0,18

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0
1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211 226 241 256 271 286 301 316 331 346 361 376 391 406 421 436 451

faiz
GPD
ES

 
             

Grafik 9. GARCH ve Aşırı Uç Teorisi  
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Grafik 8’de GPD ve Beklenen Kuyruk Kaybı (ES) aynı grafikte gösterilmiştir. ES, 
GPD’ye göre daha yüksek risk seviyeleri belirlediğinden kuyruk kaybının en aza indirilmesini 
sağlamaktadır. Grafik 9’da ise uç değer teorisi, GARCH ve çarpık Student’s-t dağılımlı 
GARCH ile karşılaştırılmaktadır. GARCH normal ve GARCH Skewed Student-t daha kısa 
vadeli öngörü sağlarken, aşırı uç teorisi, GPD ve ES, orta ve uzun vadeli öngörü yapmayı 
kolay hale getirmektedir. Uç değer teorisi, riskin ne düzeyde tolere edilebilmesinin tespitinde 
oldukça faydalı olmaktadır 

 
 5. Sonuç  
 
Türkiye’de finansal piyasalar henüz arzu edilen seviyede derinliğe ulaşamamıştır. Bu 

özelliği nedeniyle, piyasalarda ani ve sert volatilite hareketleri gözlemlenmektedir. Riske 
maruz değer tespitine yönelik olarak yapılan geleneksel hesaplamalar, genel olarak bahis 
konusu yapılan türden volatilite hareketlerini öngörmede zayıf kalmakta, bu durum ise 
finansal kurumların beklenmeyen ölçüde ekonomik sermaye kaybına neden olmaktadır.  

 
Yukarıda aktarılan durumun telafisi ancak ani ve yüksek volatilite hareketlerini 

kavrayabilecek derecede gelişmiş risk ölçüm modellerinin oluşturulmasına bağlıdır. 
Tarafımızca yapılan bu çalışmada 1 yıllık faiz oranlarına ilişkin riske maruz değer, parametrik 
ve parametrik olmayan yöntemler kullanılarak hesaplanmış ve ulaşılan değerler Basel II 
normlarına uygun bir şekilde geriye dönük test işlemlerine tabi tutulmuştur. 

 
Çalışmada beş farklı model kullanılmıştır. Bu modeller, normal dağılımlı GARCH, 

çarpık Student’s-t dağılımlı GARCH, sabit ve değişken eşikli Genelleştirilmiş Pareto 
Dağılımı ve Beklenen Kuyruk Kaybı’dır. Çalışma, bildiğimiz kadarıyla, son iki yöntem 
kullanılarak Türk Parası aiz oranları verileri kullanılarak yapılan ilk uygulama olma özelliği 
taşımaktadır. Karşılaştırmalı analiz sonuçlarını sunan çalışma aynı zamanda Türk Parası faiz 
oranlarına ilişkin riske maruz değer hesaplanmasına özgü model riski analizidir.  

 
Christoffersen testi sonuçları, değişen eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılım modeli-

nin seçilen diğer modellerden daha iyi öngörü sağladığını göstermektedir. Ayrıca, Beklenen 
Kuyruk Kaybı, Genelleştirilmiş Pareto Dağılımına nazaran daha yüksek risk seviyeleri atadı-
ğından kuyruk kaybı minimuma indirilmektedir. Test sonuçları, normal GARCH ve asimetrik 
GARCH modellerinin kısa vadeli öngörü performansını yakalarken, Genelleştirilmiş Pareto 
Dağılımı ve Beklenen Kuyruk Kaybının orta ve uzun vadeli öngörü yapmayı kolaylaştırdığı 
sonucuna ulaşılıştır. Bu anlamda, aşırı uç teorisi, riskin ne düzeyde tolere edilebileceğinin 
belirlenmesi için fayda sağlamaktadır.  

 
Çalışma sonuçlarına göre, portföy yöneticilerinin faiz riskine ilişkin ölçümlerde port-

föylerinin vade yapısını ve piyasanın kırılganlığını gözeterek uygun risk ölçüm modelini be-
lirlemeyerek model riskini azaltabilecekleri görülmektedir. Sonuçlar, finansal ekonometri 
açısından değerlendirildiğinde ise değişen eşikli Genelleştirilmiş Pareto Dağılımının tarafı-
mızca yazılan Matlab kodları aracılığıyla modellenebildiği ve daha esnek ve ileri modellere, 
bilgisayar tabanlı finansal uygulamalarla ulaşılabileceği gösterilmiştir.  
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Dipnotlar 
 
i Modellerde başlangıç değerleri(initial values) α  için 0.05, 1β  için 0.80 olarak alınarak hesaplandığında α  ve 1β  paramet-
re toplamlarının 1’den büyük olduğu görülmüştür. Bu durum varyansın zaman içerisinde değiştiğini gösterdiğinden, modeller 

parametre başlangıç değerleri α  için 0.01, 1β  için 0.70 olarak alınıp tekrar  hesaplanmıştır. 
 
ii Christoffersen ve Diebold(2000) volatilite modellerinin ABD 10 yıllık devlet tahvili için 15-20 gün, diğer ens-
trümanlar için 15 gün ilerisini öngörebildiğini, Çifter(2004) ise Garch modellerinin Türk Eurobond faiz oranı 
için 10-14 gün sonrasını öngörebildiğini tespit etmiştir. Uzun dönem riske maruz değerin hesaplanmasında EVT 
bazlı modellerin performansı ise daha yüksek olmaktadır. 
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Türk Cari İşlemler Açığı Sürdürülebilir mi ? 
Ekonometrik Bir Yaklaşım λ 
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Öğretim Görevlisi Abdurrahman Korkmaz** 

                                             
 
Bu çalışmanın amacı, son dönemlerde Türkiye ekonomisinde gözlenen cari işlemler açığının sürdürüle-

bilir olup olmadığı konusunda bir görüş geliştirmektir. 2001:04-2005:09 dönemine ait aylık bir veri seti ve 
modern zaman serisi tekniklerinden yararlanılarak, Türk cari işlemler açığının zayıf formda sürdürülebilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu öngörünün nedeni, söz konusu dönemde Türkiye ekonomisinde ihracat (girdiler) ile 
ithalat (çıktılar) arasında ko-entegrasyon ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmasıdır. Ancak, girdiler çıktıların 
tamamını karşılayamamaktadır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: cari işlemler açığı, sürdürülebilirlik, sınır testi, ko-entegrasyon. 
JEL sınıflandırması: F32; F34. 

 
 
1. Giriş 
 
Türkiye ekonomisinin en son Şubat 2001’de yaşadığı finansal kriz, cari işlemler açığı 

finansmanının sürdürülememesi durumunda, ekonominin ödeyeceği bedelin büyüklüğünü 
göstermesi açısından oldukça dikkate değerdir. Türk Lirası’nın yüksek oranlı değer kaybı ile 
sonuçlanan bu kriz, sürdürülemez bir cari işlemler açığının finansman maliyetinin, zamanında 
müdahale edilmemesi durumunda yalnızca ekonomik yönlü değil; aynı zamanda sosyal ve 
siyasi yönlü olacağını da kanıtlayarak, konunun büyük bir dikkatle ele alınması gerektiğini 
ortaya koymuştur. Wu (2000) ile Baharumshah ve diğerleri (2003), sermayenin en yüksek 
getiriyi sağlayabileceği ülkeye akmasının doğal bir sonucu olan kısa dönemli cari işlemler 
açıklarının, uzun dönemli ve yüksek oranlı cari işlemler açıklarına nazaran çok fazla tehlikeli 
olmadığını belirtmiş; ancak uzun dönemli ve yüksek oranlı cari işlemler açıklarının, ekonomi 
için ciddi bir tehlike yarattığını ve bunun sonucu olarak da bir politika tepkisi gerektirebilece-
ğini vurgulamışlardır. Uzun dönemli ve yüksek oranlı cari işlemler açıkları, yurt içi faiz 
oranlarını dış aleme göre yükselterek faiz ödemelerini arttıracak; bu artış da, gelecek 
nesillerin dahi yaşam standardını düşürecektir. Yazarlara göre; uzun dönemli ve yüksek oranlı 
cari işlemler açıkları, devalüasyon veya daraltıcı bir makroekonomik politika gerekliliği 
açısından sinyal olarak algılanmalıdır. Diğer yandan, cari işlemler açıklarının finansal 
krizlerin tek nedeni olmadığı, uzun dönemli ve yüksek oranlı bir cari açığın bile mutlaka bir 
finansal krizin habercisi olması gerekmediği de öne sürülebilir1. Ancak, dış dengesizliğin 
sonsuza değin yabancılar tarafından finanse edilemeyeceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu 
bağlamda en önemli sorun, cari işlemler açığının miktarı değil; kaynağı, nasıl finanse edildiği 
ve bu finansmanın sürdürülebilir olup olmadığıdır. Türkiye ekonomisine ait bir veri seti ile 
zaman serisi analizine dayalı olarak cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini test etmeyi 
 
*   Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü. 
** Karadeniz Teknik Üniversitesi, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu. 
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amaçlayan bu çalışma, şu şekilde organize edilmiştir. İkinci bölümde, cari işlemler açığının 
sürdürülebilirliği ile ilgili olarak yapılan bazı çalışmaların, özet bir sunumu verilmiştir. 
Üçüncü bölümde, 2001 Şubat krizi sonrasında Türkiye ekonomisinin cari işlemler hesabında-
ki hareketlere kısaca bir göz atılmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmada kullanılan model, veri 
seti ve ekonometrik yöntemler tanımlanmış; beşinci bölümde, ulaşılan ampirik bulgulara yer 
verilmiştir. Son bölümde ise, ulaşılan ampirik bulguların değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 
2. Literatür 
 
Wu (2000), 1977:1-1997:4 dönemine ait bir veri seti ile zaman serisi analizine dayalı 

olarak; 10 OECD ekonomisinde (G-7’ler; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, 
Japonya ile İspanya, Hollanda ve Avustralya) cari işlemler dengesinin sürdürülebilir olup 
olmadığını incelemiştir. Wu (2000), cari işlemler dengesinin sürdürülebilirliği ile ilgili olarak; 
cari işlemler dengesinin durağan olması gerektiğinden hareket etmiştir. Wu (2000), Genişle-
tilmiş Dickey-Fuller birim kök testi gibi geleneksel yöntemlerin, küçük örneklem durumunda 
ve bire yakın birim kökü yakalama konusunda zayıf  kaldığını öne sürerek; Im-Peseran-Shin 
(1997) tarafından geliştirilen panel birim kök testine de başvurmuştur. ADF birim kök testi 
sonucunda elde edilen bulgular, İspanya dışındaki tüm ekonomilerde cari işlemler dengesinin 
durağan olmadığını göstermiştir. İspanya dışındaki 9 ekonomi ve G-7 ekonomileri için ayrı 
ayrı panel birim kök testine de başvuran Wu (2000), her iki örnek grubunda da cari işlemler 
dengelerinin sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 
Wu ve diğerleri (2001) 1973:2-1998:4 dönemine ait bir veri seti ile zaman serisi anali-

zine dayalı olarak G-7 ekonomilerinin cari işlemler dengelerinin sürdürülebilir olup olmadığı-
nı incelemişlerdir. Yazarlar tarafından kullanılan yaklaşım, cari işlemler dengesinin sürdürü-
lebilirliği ile ilgili olarak; mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı, net faiz ödemeleri 
ve net transfer ödemeleri toplamından oluşan özel ithalat değeri arasında istikrarlı bir ko-
entegrasyon ilişkisi bulunmasını gerektirmektedir. Wu ve diğerleri (2001), Engle-Granger ve 
Johansen gibi geleneksel ko-entegrasyon testlerinin ekonomiler arasındaki bilgileri dikkate 
almayarak etkinlik kaybına yol açtığını öne sürmüş ve geleneksel ko-entegrasyon testleri 
yanında Kao ve Chiang (1998) tarafından geliştirilen panel ko-entegrasyon yöntemine de 
başvurmuşlardır. Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök ve Engle-Granger ile Johansen ko-
entegrasyon tesleri sonucunda,   G-7 ekonomilerinin hiçbirisinde söz konusu ihracat ve ithalat 
miktarları arasında ko-entegrasyon ilişkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Panel ko-
entegrasyon testi sonucunda ise, G-7 ekonomilerinin tamamında ihracat ve özel ithalat 
değerleri arasında istikrarlı bir uzun dönem ilişkisi, yani; sürdürülebilir bir cari işlemler 
dengesi bulunduğu sonucuna varılmıştır.    

 
Baharumshah ve diğerleri (2003), 1961-1999 dönemine ait bir veri seti ile zaman serisi 

analizine dayalı olarak, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland ekonomilerinin cari 
işlemler dengelerinin, 1997 Asya Krizi öncesinde ve sonrasında sürdürülebilir olup olmadığı-
nı incelemişlerdir. Yazarlar tarafından kullanılan yaklaşım, cari işlemler dengesinin sürdürü-
lebilirliği ile ilgili olarak; mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı, net faiz ödemeleri 
ve net tek yanlı transferler toplamından oluşan özel ithalat değeri arasında istikrarlı bir ko-
entegrasyon ilişkisi bulunmasını gerektirmektedir. Elde edilen ampirik bulgular, 1997 Asya 
Krizi öncesinde (1961-1997 dönemi) Malezya dışındaki ekonomilerin ihracat ve özel ithalat 
miktarları arasında istikrarlı bir ko-entegrasyon ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. 
Baharumshah ve diğerleri (2003), 1997 Asya Krizi öncesinde mevcut olan bu istikrarsızlığın 
gelmekte olan bir finansal krizin öncü göstergesi olduğunu ve 1997 öncesinde bu ekonomile-
rin ulusal paralarında gözlenen değerlenmenin önüne geçilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. 
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Kriz sonrası dönemle (1961-1999 dönemi) ilgili olarak ise, Malezya (ve yapısal kırılmanın 
dikkate alınmaması durumunda Filipinler) dışındaki tüm ekonomilerin istikrarlı bir cari 
işlemler dengesine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

 
Raybaudi ve diğerleri (2004), sürdürülebilirlikle ilişkili olarak; incelenen değişkenin 

stokastik özelliklerinin, analiz dönemi içerisinde meydana gelen politika değişimlerinin bir 
yansıması olan kırılmalara konu olmasıyla çalışan, alternatif bir yaklaşım amaçlamışlardır. 
Yazarlar, durağan bir dönemin durağan olmayan bir dönemden ayırt edilmesini amaçlayarak, 
değiştirilmiş bir ADF testi (switching ADF) geliştirdiler. Uygulamada cari işlemlerin durağan 
olmadığı dönemleri ve durağan olduğu dönemleri ifade eden, bundan dolayı da uzun dönem 
bütçe kısıtı ile tutarlı gözüken çeşitli kısıtlar kullanılmıştır. Analiz, Arjantin için 1992:1-
2001:3, Brezilya için 1995:1-2002:2, Japonya, İngiltere ve ABD için 1970:1-2001:3 dönemle-
ri arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre; cari işlemler Japonya, 
İngiltere ve Brezilya’da istikrarlı; Arjantin ve ABD’de ise istikrarsızdır. Raybaudi ve diğerleri 
(2004), sürdürülemez bir cari açıkla yaşama süresinin; Arjantin için 8.8 çeyrek, ABD için ise 
29 çeyrek olduğu sonucuna ulaşmış; özellikle ABD ekonomisinin yakından izlenmesi 
gerektiğini öne sürmüşlerdir.     

 
Matsubayashi (2005), 1975:1-1998:2 dönemine ait bir veri seti ile zaman serisi anali-

zine dayalı olarak, ABD cari işlemler açığının sürdürülebilir olup olmadığını incelemiştir. 
Matsubayashi (2005) tarafından kullanılan modele göre cari işlemler açığının sürdürülebilirli-
ği, özel tasarruf-özel yatırım, bütçe dengesi-kamu borcu ve nihayet net dış borç-net ulusal 
tasarruf  değişkenleri arasında istikrarlı ko-entegrasyon ilişkileri bulunmasına bağlıdır. 
Matsubayashi (2005), her ko-entegrasyon denklemini dört farklı gecikme uzunluğu kullanarak 
tahmin etmiş ve ABD cari açığının büyük olasılıkla sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşmış-
tır. Yazar’a göre; yatırımcıların ABD ekonomisine olan ilgisi, büyük dış açıklar, düşük 
büyüme hızları ve muhasebe skandalları yüzünden 1990’lara göre azalmıştır. Amerikalıların 
tasarruf oranlarında 1980’lerin ortalarından bu yana görülen gerileme ve hükümetin genişle-
meci politikaları da, cari açığının çok dikkatle izlenmesini gerektirmektedir. 

 
Togan ve Ersel (2005), bazı varsayımlar altında, t+n dönemde beklenen dış borcun 

bugünkü değerinin aynı dönemde beklenen GSYİH’nın bugünkü değerine oranının, t 
dönemdeki dış borcun GSYİH’ya oranını aşmaması gerektiğini öngören bir yaklaşım 
kullanarak, Türk cari işlemler dengesinin sürdürülebilir olup olmadığına işaret eden bir öncü 
gösterge geliştirmişlerdir. Bu gösterge, 1984-2004 dönemi için 10, 20 ve 25 yıl sonrasına göre 
üç farklı şekilde hesaplanmıştır. Elde edilen ampirik bulgular, hem 1994 ve 2001 yılları için 
hem de 2004 ve 2005 yılları için cari işlemler açığının sürdürülemez olduğuna işaret etmiştir. 
Öncü göstergeye göre 2005 yılı için verilen kriz sinyali, 2004 yılına göre verilen sinyalden 
yaklaşık üç kat daha büyüktür. Togan ve Ersel (2005), cari işlemler dengesinin sürdürülebilir 
hale getirilmesi için; ya faiz ödemeleri hariç cari işlemler hesabında, ya da doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarında bir artış kaydedilmesi gerektiğini vurgulamışladır. Faiz ödemeleri 
hariç cari işlemler hesabında bir artış sağlamak için, YTL’nin reel değer kaybına uğraması 
öngörülmektedir. Yazarlar, bu bağlamda mevcut dalgalı kur rejimi yerine, kontrollü dalga-
lanma (maneged floating) yada kur bandı (crawling band) rejimlerinden birini önermektedir-
ler. Her iki durumda da döviz kurları, merkezi olarak belirlenmelidir. Togan ve Ersel (2005) 
tarafından cari işlemler dengesinin sürdürülebilir hale getirilebilmesi için önerilen bir diğer 
çözüm yolu da, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını arttırıcı etkide bulunacak bir dizi 
yapısal ve kurumsal düzenlemelerdir.    
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3. Şubat 2001 Krizi Sonrası Cari İşlemler Hesabına Kısa Bir Bakış 
 
Şubat 2001’de kurların dalgalanmaya bırakılması ile sert bir değer kaybına uğrayan 

TL’nin, düşme eğilimi sergilemesine rağmen enflasyon oranın varlığı altında, özellikle 2003 
yılından bu yana reel anlamda değer kazanması; dış ticaret dengesinde ve dolayısıyla cari 
işlemler dengesinde gözlenen bozulmalara da eşlik etmektedir. Nisan 2001-Eylül 2005 arası 
dönemde, cari işlemler ve dış ticaret dengelerinin GSYİH’ya oranları, Grafik 1’deki gibi bir 
gelişim göstermiştir2. 

 
Grafik 1: Cari İşlemler ve Dış Ticaret Dengesindeki Eğilimler 
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Grafik 1’den görüldüğü gibi; özellikle dış ticaret açığının GSYİH’ya oranında hızlı bir 

yükseliş göze çarpmaktadır. Cari işlemler açığının GSYİH’ya oranında son aylarda bir azalma 
görülse de, bu oranın 2002 sonundan itibaren neredeyse tamamen negatif olduğu anlaşılmak-
tadır. TL’deki reel değerlenmeyi gösteren reel döviz kuru ile  ihracatın ithalata göre nispi 
fiyatını temsil eden dış ticaret haddi ise, söz konusu dönemde Grafik 2’deki gibi bir gelişim 
göstermiştir. 

 
 

Grafik 2: Reel Efektif Döviz Kuru ve Dış Ticaret Haddindeki Eğilimler 
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Grafik 2’den anlaşıldığı üzere, TL’nin özellikle 2003 yılından itibaren ciddi biçimde 
reel değer kazandığı görülmektedir. TL’deki reel değerlenmenin, dış ticaret açığındaki 
artışlarla oldukça uyumlu olduğu da Grafik: 1 ve Grafik: 2’nin birlikte incelenmesinden 
anlaşılmaktadır3. Söz konusu dönemde düzelme eğilimi görülmesine rağmen, dış ticaret 
haddinin tüm dönem boyunca birden küçük olduğu da Grafik 2’den izlenebilmektedir. Dış 
ticaret haddinin birden küçük olması, bir birim ithal malı karşılığında daha fazla miktarda 
ihraç malı verildiği anlamına gelmektedir. Nisan 2001-Eylül 2005 arası dönemde cari işlemler 
ve dış ticaret dengeleri, birikimli olarak Grafik 3’deki gibi bir gelişim göstermiştir.  
 

Grafik 3: Birikimli Cari İşlemler ve Dış Ticaret Dengesi 
 

-1050

-900

-750

-600

-450

-300

-150

0

150

Nis.01 Eyl.01 Şub.02 Tem.02 Ara.02 May.03 Eki.03 Mar.04 Ağu.04 Oca.05 Haz.05

brcid brdtd
 

 
Aylık reel dış ticaret dengesi ve reel cari işlemler dengesinin birikimli olarak toplan-

ması sonucunda, dış ticaret dengesinin Mayıs 2001, cari işlemler dengesinin ise Mart 
2003’den bu yana açık verdiği Grafik 3’den net bir şekilde görülmektedir. İşin kaygı verici 
yönü, birikimli açıkların her geçen gün artmasıdır. Cari işlemler ve dış ticaret açıklarının 
ekonomi üzerindeki yükünün her geçen gün artması, bu açıkların sürdürülebilirliğinin 
sorgulanmasını da gayet haklı çıkarmaktadır.  
 

4. Model, Veri Seti ve Ekonometrik Yöntem 
 
Hakkio ve Rush (1991) tarafından geliştirilerek, Husted (1992) tarafından ekonometrik 

olarak test edilebilir hale getirilen dönemlerarası model; uluslararası piyasalarda serbestçe 
borç alıp verebilen bir bireyin, cari dönem bütçe kısıtından türetilmiştir. Söz konusu bütçe 
kısıtı, şu şekildedir. 

 
          100000 )1( −+−−+= BrIBYC                                                                                (1) 
 
Yukarıdaki eşitlikte, C0 cari dönemdeki tüketim harcamalarını; Y0 çıktıyı; B0 negatif 

ve pozitif değer alabilecek uluslararası borçlanmayı; I0 yatırım harcamalarını; r0 dünya faiz 
oranını; (1+r0)B-1 ise temsili bireyin başlangıç borcunu temsil etmektedir. (1) nolu eşitliğin 
her zaman diliminde tutması gerektiğinden hareketle, ekonominin dönemlerarası bütçe kısıtı; 
dönemsel bütçe kısıtlarının toplanması suretiyle Husted (1992) tarafından şu şekilde elde 
edilir. 
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nnnt
tt BTBB δδ
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=
∑ += lim

1
0                                                                                             (2) 

 
(2) nolu eşitlikteki TBt, ihracat (EXt) eksi ithalat (MMt) olarak tanımlanan t dönemde-

ki dış ticaret dengesini (yada aynı anlama gelmek üzere gelir eksi emme kapasitesini); tδ , 

)1/1( ss r+=β olmak üzere, ∏ =

t
s s1
β ’ye eşit olan iskonto faktörünü temsil etmektedir. 

Husted (1992), (2) nolu eşitliğin en önemli bileşeninin nnBδ ’in n sonsuza giderkenki limiti 
olduğunu vurgulamıştır.  

 
Husted (1992), söz konusu limit terimi sıfıra eşit değilken B0’ın pozitif olması duru-

munda, ekonominin dış borçlarını sürdürülemez biçimde çevirdiğini (“bubble-financing”); 
B0’ın negatif olması durumunda ise dış borç birikimi oluşmamasına rağmen ekonominin 
Pareto optimum olmayan (“Pareto-inferior”) kararlar verdiğini ortaya koymuştur. Hakkio ve 
Rush (1991) ile Husted (1992), bir dizi varsayımın ve manüplasyonun ardından, test edilebilir 
nitelikteki (3) nolu  regresyon denklemine ulaşırlar4.    

 
t

*
tt MX ε+β+α=                                                                                                        (3) 

 
(3) nolu regresyon denkleminde, Xt mal ve hizmet ihracatını; Mt

* ise mal ve hizmet it-
halatı artı net faiz ödemeleri artı net transferler toplamından oluşan özel ithalatı göstermekte-
dir. 

 
Ekonominin dönemlerarası bütçe kısıtını sağlaması için gerek şart (zayıf form), (3) 

nolu regresyondaki ihracat ve ithalat serilerinin ko-entegre olmasıdır. Hakkio ve Rush (1991), 
ihracat (girdiler) ve özel ithalat (çıktılar) arasında eş hareketler (ko-entegrasyon) bulunmama-
sının, ekonominin dönemlerarası bütçe kısıtını sağlamadığı ve bundan dolayı borçlarını 
ödeyemeyeceği şeklinde yorumlanması gerektiğini vurgularlar. Bunun anlamı, cari işlemler 
açığının sürdürülemez olduğudur. Ekonominin dönemlerarası bütçe kısıtını sağlaması için 
gerek ve yeter şart (güçlü form) ise, (3) nolu regresyondaki ihracat ve ithalat serilerinin 
( ) ( )1,0, =βα  katsayıları altında ko-entegre olmasıdır. Bu durumda, ekonominin uzun 
dönemde dönemlerarası bütçe kısıtını güçlü bir şekilde sağladığı sonucuna ulaşılır. Bunun 
anlamı, cari işlemler açığının (yada fazlasının) uzun zaman boyunca sürdürülebileceğidir. 

 
Ekonometrik analizde kullanılan veri seti, 2001:04-2005:09 dönemine ait olup; Türki-

ye Cumhuriyet Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (TCMB-EVDS) 
derlenmiştir. İlgili dönem, kurların dalgalanmaya bırakıldığı dönem göz önüne alınarak 
seçilmiştir. Analizde kullanılan seriler, TCMB-EVDS’nin ayrıntılı ödemeler bilançosu 
kısmından alınmıştır. ABD doları cinsinden ulaşılan veriler, TCMB’nin aylık ortalama alış 
kurundan milyon YTL’ye dönüştürülmüş ve ithalat fiyat endeksi (1994:100) ile reel hale 
getirilmiştir. TCMB ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yerine, Ocak 2005’den itibaren ithalat 
ve ihracat birim değer endekslerini yayınlamaktadır. Söz konusu birim değer endekslerindeki 
aylık değişim oranlarının ilgili fiyat endekslerine yansıtılması suretiyle, 2005 yılına ait ihracat 
ve ithalat fiyat endeksleri tarafımızca türetilmiştir. TCMB, 26 Nisan 2004 tarihinde ödemeler 
dengesi metodolojisinde bazı değişiklikler yaptığını da bir basın duyurusu ile kamuoyuna 
açıklamıştır. Söz konusu basın duyurusuna göre; Cari İşlemler Hesabı alt kalemlerinden İşçi 
Gelirleri ile Turizm Gelirleri arasında bir sınıflama değişikliği yapılmış ve bu değişim 2003 
yılı verilerine de uygulanmıştır. Bu metodolojik değişiklikten kaynaklanan güncelleme, elde 
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bilgi olmaması nedeniyle tarafımızca da 2001 ve 2002 yıllarına ait veriler için yapılamamıştır. 
İşçi Gelirleri, çalışmada kullanılan net cari transferler kaleminin bir bileşeni olmakla birlikte 
ilgili kalem içerisindeki ağırlığı pek yüksek değildir. Ancak; söz konusu metodolojik 
değişikliğin regresyon parametreleri üzerinde bir istikrarsızlık doğurup doğurmayacağı, 
yinede Cusum ve Cusum-Q tesleri yardımı ile test edilecektir. Ekonometrik analizde 
kullanılan ihracat serisi (x), mal ve hizmet ihracatının reel değerini; özel ithalat (x) serisi ise, 
mal ve hizmet ithalatı artı net cari transferler artı net faiz ödemeleri toplamının mutlak ve reel 
değerini temsil etmektedir. Tüm seriler Census X-12 yöntemi ile mevsimsellikten arındırılmış 
ve logaritmik transformasyona tabi tutulmuştur. Analizde kullanılan ihracat ve özel ithalat 
serilerinin analiz dönemi içerisinde gösterdiği gelişim, Grafik 4’deki gibidir.  

 
Grafik 4: Reel İhracat ve Reel Özel İthalat 
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Analizde kullanılan serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, Dickey ve Fuller (1979) 

tarafından geliştirilen Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ile Phillips ve Perron (1988) 
tarafından geliştirilen Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yardımı ile incelenmiştir. ADF 
birim kök testi, aşağıdaki spesifikasyon ile tanımlanabilir. 

 

 t

m

1 k
ktk21  t10t xtxx ε∑ +∆β+α+α+α=∆

=
−−                                                                  (4) 

 
(4) nolu regresyon denkleminde, 0α  sabit terimi; t trend terimini; ∆ fark işlemcisini; εt 

ise beyaz gürültülü hata terimini temsil etmektedir. Deterministik terimlerin kullanımı, 
gerekliliğe bağlıdır. Yukarıdaki regresyon denkleminin En Küçük Kareler Yöntemi (EKK) ile 
tahmin edilmesi ile elde edilen α1 katsayısının t istatistiğinin anlamlılığına bakılarak, x 
serisinin birim kök içerip içermediği tespit edilmektedir. ADF testi için gerekli kritik değerler, 
Mackinnon (1991)’da mevcuttur. Phillips ve Perron (1988) ise, hata terimlerine ilişkin daha 
esnek varsayımlara sahip bir Dickey-Fuller süreci oluşturmuştur. ADF testi, hata terimlerini 
bağımsız ve homojen varsayarken, Phillips-Perron testi hata terimlerinin zayıf bağımlı ve 
hetorojen dağılımlı olmasına imkan tanımaktadır (Aydın, 2004, s.34). PP birim kök testinin 
ADF birim kök testinden farkı, alternatif formlardan hiçbirinde bağımlı değişkenin gecikmeli 
değerlerinin yer almamasıdır. Bunun yerine, yukarıdaki regresyon EKK ile tahmin edildikten 
sonra; α1 katsayısının t istatistiği, olası otokorelasyonun söz konusu test istatistiğinin 
asimptotik dağılımı üzerindeki etkilerini düzeltecek şekilde uyarlanmaktadır. 
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Engle-Granger ve Johansen gibi geleneksel yöntemler, seriler arasında ko-entegrasyon 
ilişkisinin mevcut olabilmesi için; serilerin  karşılıklı bütünleşme derecelerinin ön şart olarak 
göz önüne alınması gerektiğini öne sürerler. Peseran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen 
Sınır Testi yaklaşımı ise, serilerin karşılıklı bütünleşme derecelerini ön şart olarak sunmadan, 
ko-entegrasyon ilişkisi aranmasına imkan vermektedir. Halıcıoğlu (2004), Peseran ve diğerleri 
(2001) tarafından geliştirilen yaklaşımın, diğer ko-entegrasyon uygulamalarına göre bazı 
üstünlükleri olduğunu  vurgulamaktadır. Bu üstünlüklerden bazıları, şu şekilde ifade edilebi-
lir. 1) İçsellik problemi ve uzun dönem katsayıları üzerindeki hipotezleri test edebilme 
yeteneği açısından Engle-Granger prosedüründen daha üstündür. 2) Modelin kısa ve uzun 
dönem parametreleri eşanlı olarak tahmin edilebilmektedir. 3) Değişkenlerin tamamı, içsel 
kabul edilmektedir. 4) Yöntem, değişkenler arasındaki bütünleşme derecelerini hesaba 
katmamaktadır. Ayrıca, Mah (2000)’da gözlem sayısının düşük olduğu çalışmalarda Sınır 
Testi kullanımını tavsiye etmektedir. Sınır testi süreci, EKK tahmincisi ile kısıtsız hata 
düzeltme modelinin tahminine dayanmaktadır. (3) nolu regresyon denklemi, kısıtsız hata 
düzeltme modeline şu şekilde çevrilmektedir5. 

 

∑ ∑ ε+∆α+∆α+α+α+α+α=∆
= =

−−−−
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(3) nolu denklem (5) nolu denklemdeki şekilde kısıtsız hata düzeltme modeline dönüş-

türüldükten sonra, iki değişken arasında ko-entegrasyon ilişkisi olmadığını temsil eden sıfır 
hipotezinin F testi ve/veya t testi yardımı ile sınanmasına geçilir. Bu süreçte kullanılan F ve t 
istatistiklerinin asimptotik dağılımı, incelenen seriler arasındaki bütünleşme derecesini hesaba 
katmadan ko-entegrasyon ilişkisi olmadığını temsil eden sıfır hipotezi altında; sırası ile 
standart F ve t dağılımlarına uymamaktadır. Bu nedenle, Peseran ve diğerleri (2001), çeşitli 
anlamlılık seviyeleri için alt ve üst sınır değerlerinden oluşan kritik değerler seti türetmişler-
dir. Alt sınır değeri, değişkenlerin tamamının I(0); üst sınır değeri ise, değişkenlerin tamamı-
nın I(1) olduğunu varsaymaktadır. Hesaplanan test istatistiği, üst sınır kritik değerinden 
büyükse; incelenen değişkenler arasında ko-entegrasyon ilişkisi olmadığını temsil eden sıfır 
hipotezi reddedilmektedir. Hesaplanan test istatistiği, alt sınır kritik değerinden küçükse; bu 
sefer incelenen değişkenler arasında ko-entegrasyon ilişkisi olmadığını temsil eden sıfır 
hipotezi kabul edilmektedir. Son olarak, hesaplanan test istatistiği, sınır kritik değerlerinin 
arasına düşerse; değişkenlerin karşılıklı bütünleşme derecelerinin göz önüne alınması 
gerekmektedir. Diğer bir değişle, ko-entegrasyon ile ilgili olarak bir karar verilememektedir. 
Burada önemle vurgulanması gereken husus, tablo kritik değerleri türetilirken, incelenen 
değişkenlerin Peseran ve diğerleri (2001) tarafından I(0)-I(1) aralığında durağan olduklarının 
varsayılmasıdır. İncelenen değişkenler arasında daha yüksek bir seviyede durağan olanın 
mevcut olması, Sınır Testi’ne başvurmaya engel olmasa da; bu durumda kritik değerlerin, 
yeni duruma uygun şekilde yeniden türetilmesi gerekmektedir.  

 
Peseran ve diğerleri (2001), ko-entegrasyon testi için sabitli-trendli ve yalnız sabitli 

modellerde üç, sabitsiz-trendsiz modellerde ise iki alternatif sınama önermişlerdir. Boş 
hipotez, tüm sınamalarda incelenen seriler arasında ko-entegrasyon ilişkisi bulunmadığını 
ifade etmektedir. Sabitli-trendli modele ilişkin sınamalardan birincisi, (5) nolu regresyon 
denklemindeki trend terimine ait katsayı ile değişkenlerin gecikmeli seviye değerlerine ait 
katsayıların, F testi yardımı ile ( 0: 3210 === αααH ) hipotezi altında eşanlı olarak sıfıra 
karşı test edilmesine dayanmaktadır. İkincisi, (5) nolu regresyon denklemindeki değişkenlerin 
gecikmeli seviye değerlerine ait katsayıların, yine F testi yardımı ile ( 0: 320 == ααH ) 
hipotezi altında eşanlı olarak sıfıra karşı test edilmesine; ve nihayet üçüncüsü de, (5) nolu 
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regresyon denklemindeki 2α  katsayısının, t testi yardımı ile ( 0: 20 =αH ) hipotezi altında 
sıfıra karşı test edilmesine dayanmaktadır. Modelde sabit ve trend terimlerine yer verilmediy-
se; son iki sınama kullanılmaktadır. Modelde yalnızca sabit terime yer verildiyse; (5) nolu 
regresyon denklemindeki sabit terime ait katsayı ile değişkenlerin gecikmeli seviye değerleri-
ne ait katsayıların, F testi yardımı ile ( 0: 3200 === αααH ) hipotezi altında eşanlı olarak 
sıfıra karşı test edilmesi ve 2α  katsayısının t testi yardımı ile ( 0: 20 =αH ) hipotezi altında 
sıfıra karşı test edilmesi vasıtalarıyla test istatistikleri elde edilebilmektedir. Uzun ve kısa 
dönem esneklikler de, sınır testi yardımı ile hesaplanabilmektedir. Tang (2003), negatif 
işaretle çarpılan açıklayıcı değişkenin seviye değerinin katsayısının, bağımlı değişkenin 
seviye değerinin katsayısına bölünmesi suretiyle uzun dönem esnekliklere ulaşıldığını; 
açıklayıcı değişkenlerin cari dönem farklarına ait katsayılarının ise, kısa dönem esneklikleri 
temsil ettiğini belirtmektedir.  

    
4. Ampirik Bulgular 
 
Analizde kullanılan serilerin bireysel zaman serisi özellikleri, Genişletilmiş Dickey-

Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri yardımı ile tespit edilmiştir. Elde edilen ampirik 
bulgular, Tablo 1’de rapor edilmiştir. 

 
Tablo 1: Birim Kök Test Sonuçları 

 
x ∆x m ∆m Deterministik 

Terim ADF PP* ADF PP* ADF PP* ADF PP* 

C -2.41 (1) -2.15 -12.85a,1 (0) - -3.10b,3 (2) -2.66c - -12.83a 

C+T -2.37 (1) -3.66b -7.93a,2 (1) - -2.34 (1) -3.19c - -14.30a 

 

* :Uyarlama gecikmesi, floor [4(N/100)2/9] = 3 olarak hesaplanmıştır (Newey-West, 1994). 
( ) : Schwartz Kriteri ile hesaplanan optimal gecikme uzunluklarıdır (maxlag=5). 

a, b, c : Sırası ile %1, %5 ve %10 anlamlılık seviyesinde durağanlığa işaret eder (Mackinnon, 
1991). 

1 : Lm(1): 2.13[0.14]-Lm(5): 6.81[0.23] 
2 : Lm(1): 0.04[0.83]-Lm(5): 8.92[0.11] 
3 : Lm(1): 0.41[0.51]-Lm(5): 5.10[0.40] 
 

 
ADF birim kök testi sonuçlarına göre; ihracat serisinin birinci farkında, ithalat serisi-

nin ise seviyesinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. PP birim kök testi ise %10 
anlamlılık seviyesi ihmal edildiğinde, ADF birim kök testinin aksine; ihracat serisinin 
seviyesinde, ithalat serisinin ise birinci farkında durağan olduğunu göstermektedir. Ortak bir 
birim kök testi, seriler arasında ortak bir bütünleşme derecesi olduğu yolunda sonuçlar 
türetmediği için; Engle-Granger ve Johansen gibi geleneksel ko-entegrasyon testlerine 
başvurulamayacaktır. Ancak daha önce değinildiği gibi, Peseran ve diğerleri (2001) tarafından 
geliştirilen Sınır Testi yaklaşımı, ko-entegrasyon için serilerin birim kök içermesini şart 
koşmamaktadır. Alternatif Sınır Testi spesifikasyonları için gerekli optimal gecikme uzunluk-
ları, Akaike (AIC) ve Schwartz (SCH) bilgi kriterleri yardımı ile tespit edilmiştir. Elde edilen 
bulgular Tablo 2’deki şekildedir. 

 
 

(Lm otokorelasyon testi istatistikleri, [ ]: p 
d ğ l i)
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 Tablo 2 : Sınır Testi için Gerekli Gecikme Uzunluklarının Tespiti 
 

 Sabitli-Trendli Sabitli 
p AIC SCH LM(1) LM(5) AIC SCH LM(1) LM(5) 
1 -3.34 -3.07 2.76c 6.03 -3.25 -3.02 0.08 5.03 
2 -3.30 -2.96 3.46c 5.33 -3.20 -2.90 3.83b 8.43 
3* -3.28 -2.85 0.01 0.69 -3.18 -2.80 0.01 4.58 
4 -3.23 -2.73 0.01 3.88 -3.14 -2.68 1.05 6.31 
5 -3.22 -2.64 2.20 6.33 -3.20 -2.65 3.72c 9.52c 

b, c : Sırası ile %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde otokorelasyona işaret eder (χ2). 
p: Gecikme uzunluğu. 
 : Sabitli model için optimal gecikme uzunluğudur. 
*: Trendli model için optimal gecikme uzunluğudur. 
 

 
Elde edilen bulgular, optimal gecikme uzunluğunun sabitli-trendli model için 3; sabitli 

model için ise 1 olması gerektiğini göstermektedir. Sabitli modelde 2 gecikme için yüzde 5 
anlamlılık düzeyinde 1. derece otokorelasyon gösteren LM testi göz önüne alınarak, alternatif 
modeller 1, 3, 4 ve 5 gecikme için tahmin edilmiştir. Elde edilen test istatistikleri, Tablo 3’de 
sunulmuştur. 

 
 Tablo 3 : Sınır Testi Test İstatistikleri 

 
 Sabitli-Trendli Sabitli 

p FIV FV tV FIII tIII 
1 5.59b 8.34b -3.96b 4.81c -3.04c 

3 5.41b 8.07b -4.00b 4.77 -3.08c 

4 4.48 6.67c -3.62c 3.80 -2.71 
5 2.59 3.77 -2.74 2.72 -2.29 

FIII : Sabitli modeldeki gecikmeli seviye değişkenlerine ait katsayıların, eşanlı olarak sıfıra karşı test 
edilmesi ile elde edilen F istatistiğidir. 
FIV : Sabitli-Trendli modeldeki gecikmeli seviye değişkenleri ile trend değişkenine ait katsayıların, eşanlı 
olarak sıfıra karşı test edilmesi ile elde edilen F istatistiğidir. 
FV : Sabitli-Trendli modeldeki gecikmeli seviye değişkenlerine ait katsayıların, eşanlı olarak sıfıra karşı  
test edilmesi ile elde edilen F istatistiğidir. 
tIII : Sabitli modelde, bağımlı değişkenin seviye değerine ait katsayının t istatistiğidir. 
tV : Sabitli-Trendli modelde, bağımlı değişkenin seviye değerine ait katsayının t istatistiğidir. 
 b, c : Sırası ile %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde ko-entegrasyona işaret eder (Peseran ve diğ., 2001). 
 

 
AIC ve SCH bilgi kriterleri yardımı ile tespit edilen optimal gecikme uzunlukları al-

tında, hem sabitli-trendli hem de sabitli modellerde ihracat ve ithalat arasında ko-entegrasyon 
ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sabitli-trendli model yüzde 5 anlamlılık düzeyinde, 
sabitli model ise yüzde 10 anlamlılık düzeyinde alternatif testlerin tamamında ko-
entegrasyona işaret etmektedir. Ayrıca sabitli-trendli modelde 1 ve 4, sabitli modelde ise 3 
gecikme altında da ko-entegrasyon ilişkisi olduğu yolunda sonuçlar türetilmesi; iki seri 
arasında ko-entegrasyon ilişkisi olduğu yolundaki kanıyı güçlendirmiştir. Sabitli-trendli ve 
yalnızca sabitli model için sırası ile 3 ve 1 olarak belirlenen optimal gecikme uzunluklarının 
yer aldığı modeller kullanılarak, esnekliklerin hesaplanması yoluna gidilecektir. Söz konusu 
modellerden elde edilen bazı diagnostik test sonuçları Tablo 4’deki gibidir. 
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Tablo 4: Sabitli-Trendli Model Diagnostik Test Sonuçları (3 Gecikme) 
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Jarque-Bera: 2.00 (0.36), ARCH(1): 1.35(0.24)-ARCH(2): 1.85 (0.39)-ARCH(3): 3.46(0.32) 
Reset(1): 0.16 (0.68)-Reset(2): 0.18 (0.90)-Reset(3): 4.15 (0.24) 
LM(1): 0.001 (0.97)-LM(3): 0.31 (0.95)-LM(6): 1.2 (0.97)-LM(12): 10.47 (0.57), White: 29.52 (0.08) 
Düz. R2: 0.78, F : 18.93 (0.001), SSR: 0.07, trend (t): -2.36 (0.02); ( ): p istatistiğidir. 
 

  
 3 gecikme altında tahmin edilen sabitli-trendli modelden elde edilen bazı diagnostik test 
sonuçları, modelin çok büyük ölçüde problemsiz olduğunu göstermektedir. Cusum ve Cusum-
Q testleri, tahmin edilen modelin parametrelerinin istikrarlı olduğuna; Jarque-Bera testi, hata 
terimlerinin normal dağıldığına; ARCH-LM testi, modelde 1., 2. ve 3. dereceden koşullu 
değişen varyans olmadığına; Ramsey Reset testi, spesifikasyon hatası olmadığına ve son 
olarak LM testi, modelde 1., 3., 6. ve 12. dereceden otokorelasyon problemi olmadığına işaret 
etmektedir. Görünüşteki tek problem, ancak %10 anlamlılık düzeyinde değişen varyansa 
işaret eden White testidir. Regresyonun varyans-kovaryans matrisinin White tahmincisi ile 
düzeltilmesi de, ko-entegrasyon lehindeki bulguları değiştirmemektedir. Sabitli modelden 
elde edilen bazı diagnostik test sonuçları ise, şu şekildedir. 

 
Tablo 5: Sabitli Model Diagnostik Test Sonuçları (1 Gecikme) 
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Jarque-Bera: 1.79 (0.40), ARCH(1): 0.11(0.73)-ARCH(2): 2.10 (0.34)-ARCH(3): 3.32(0.34) 
Reset(1): 0.14 (0.70)-Reset(2): 0.18 (0.90)-Reset(3): 1.11 (0.77) 
LM(1): 0.08 (0.77)-LM(3): 0.37 (0.94)-LM(6): 5.21 (0.51)-LM(12): 13.2 (0.35)  , White: 9.68 (0.46) 
Düz. R2: 0.75, F : 31.67 (0.001), SSR: 0.09, sabit (t): 2.48 (0.02); ( ): p istatistiğidir. 
 

 



Prof. Dr. Rahmi Yamak - Abdurrahman Korkmaz 
 

28 

1 gecikme altında tahmin edilen sabitli modelden elde edilen bazı diagnostik test so-
nuçları da, modelin büyük ölçüde problemsiz olduğunu göstermektedir. Jarque-Bera testi, hata 
terimlerinin normal dağıldığına; ARCH-LM testi modelde 1., 2. ve 3. dereceden koşullu 
değişen varyans olmadığına; Ramsey Reset testi, spesifikasyon hatası olmadığına; LM testi, 
modelde 1., 3., 6. ve 12. dereceden otokorelasyon problemi olmadığına; White testi ise 
modelde değişen varyans sorunu olmadığına işaret etmektedir. Görünüşteki tek problem, 
yinelemeli hata terimlerinin (recursive residuals) kümülatif toplamlarının, 2003 sonlarında 
anlık olarak %5 anlamlılık bandına teğet geçmeleridir. Yinede, regresyon parametrelerinin 
analiz dönemi içerisinde istikrarlı oldukları öne sürülebilmektedir.   

 
Çalışmada kullanılan model, cari işlemler açığını sürdürülebilirliği ile ilişkili olarak; 

zayıf form ve güçlü form olmak üzere iki çeşit sonuç önermektedir. Bu bağlamda 3 gecikmeli 
sabitli-trendli ve 1 gecikmeli sabitli model yardımı ile hesaplanan  esneklikler de, şu şekilde-
dir. 

 
Tablo 6: Ko-Entegrasyon Denklemlerinden Elde Edilen Esneklikler 

 
Sabitli-Trendli Sabitli  

Kısa Dönem Uzun Dönem Kısa Dönem Uzun Dönem 
ε 0.669 0.813 0.739 0.695 

H0: ε =1 - 8.75 (0.01) - 55.69 (0.00) 
( ): p istatistiğidir. 

 
Sabitli-trendli modelden elde edilen kısa ve uzun dönem esneklikler, sırası ile 0.669 ve 

0.813; sabitli modelden elde edilen kısa ve uzun dönem esneklikler ise, yine sırası ile 0.739 ve 
0.695 olarak hesaplanmıştır. Uzun dönem esnekliklerin istatistiksel olarak bire eşit olup 
olmadıkları, Wald testi ile test edilmiş ve istatistiksel olarak da bire eşit olmadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
5. Sonuç ve Öneriler   
 
Türkiye’de son dönemlerde hem akademik çevrelerde hem de piyasalarda en çok tartı-

şılan konuların başında, cari işlemler açığı ve bu açığın sürdürülebilir olup olmadığı konusu 
gelmektedir.  Bu çalışmanın amacı da, 2001:04-2005:09 dönemine ait bir veri seti, Hakkio ve 
Rush (1991) tarafından geliştirilerek Husted (1992) tarafından ekonometrik olarak test 
edilebilir düzeye indirgenmiş dönemlerarası bir model ve son olarak Peseran ve diğerleri 
(2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi yaklaşımından yararlanarak, Türk cari işlemler 
açığının sürdürülebilirliği konusunda bir görüş geliştirmektir. 

 
Elde edilen ampirik bulgular, Türkiye ekonomisinde mevcut bulunan cari işlemler açı-

ğının ancak zayıf formda sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Bunun anlamı, ihracatın 
(girdiler) ithalatın (çıktılar) yalnızca belirli bir kısmını karşılıyor olmasıdır. Çalışmadan elde 
edilen ampirik bulgular, dışarıya aktarılan döviz kaynaklarının yaklaşık %75’inin tekrar 
ekonomiye kazandırılabildiğini göstermektedir. Nisan 2001 tarihinden itibaren cari işlemler 
dengesinin kümülatif olarak incelenmesi, Mart 2003 tarihinden bu yana dış aleme net 
borçlandığımızı; bu borç birikiminin de, her geçen gün arttığını göstermektedir (Grafik 3). 
Yine Nisan 2001 tarihinden itibaren, dış ticaret açığının GSYİH’ya oranın ve TL’nin reel 
değerinin (reel döviz kuru), zaman içinde artış eğilimi sergilediği de görülmektedir (sırası ile 
Grafik 1 ve Grafik 2).  
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TL’deki reel değerlenme, her ne kadar enflasyon oranının düşmesi, bütçe açıklarında 
geçmiş yıllara nazaran görülen azalışlar gibi sayısı arttırılabilecek bir dizi makro ekonomik 
göstergedeki düzelme eğilimleri ve Avrupa Birliği ile müzakere sürecine başlanmış olması ile 
açıklanmaya çalışılsa da; cari işlemler hesabının sürekli açık vermesi ile oluşan borç birikimi, 
dış ticaret açığının GSYİH’ya oranın yükselmesi ve çalışmadan elde edilen ampirik bulguların 
gösterdiği gibi döviz girişlerinin döviz çıkışlarının tamamını karşılayamaması gibi etkenler, 
mevcut tablonun uzun bir süre daha sürdürülememesi ihtimalini güçlendirmektedir. Dahası, 
Arjantin, Brezilya ve Rusya gibi ekonomiler, 2001 yılından itibaren cari işlemler açıklarını 
fazlaya çevirmeye başlamış; dış ticaret fazlalarını ise daha da arttırmışlardır (Ek). Söz konusu 
dönemde, Türkiye ve Meksika gibi krizlerle anılan iki ekonomideki dış dengesizliğin ise, her 
geçen gün arttığı görülmektedir. Sözün özü, herkes ABD’nin dış ticaret açıklarından 
yararlanarak dış dengeyi lehine çevirirken; Türkiye her geçen gün dış dengesizliğin arttığı bir 
süreci yaşamaktadır. Üstü kapalı olarak Türkiye ile ortak bir gruba koyulan Arjantin, Brezilya 
gibi ekonomilerin yanı sıra, Rusya ve çoğu Doğu Asya ekonomilerinin de dış dengeyi 
sağlamak için finansman ihtiyacı duymamalarının; Türkiye’nin dış dengesizliğini finanse 
etmesini kolaylaştırdığı bir süreç yaşanmaktadır. Ancak mevcut dış dengesizlik, Türkiye 
ekonomisinin dışsal şoklara karşı kırılganlığını arttırmaktadır. Son söz olarak, konjonktür 
uygunken dış dengeyi sağlama amacı güden politikaların uygulamaya konulması gerektiği 
yönünde bir uyarı yapılmalıdır.   

   
Ek - Bazı Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ekonomilerde Reel Cari İşlemler ve  

             Reel Dış Ticaret  Dengeleri6,7 
 
 

-7000

-6300

-5600

-4900

-4200

-3500

-2800

-2100

-1400

-700

0

700

1400

2100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

JAPRCA USARCA CHCA UKRCA EARCA

 
 
 



Prof. Dr. Rahmi Yamak - Abdurrahman Korkmaz 
 

30 

-390

-360

-330

-300

-270

-240

-210

-180

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

60

90

120

150

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-240
-200
-160
-120
-80
-40
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
520
560
600

TURRCA BRARCA ARGRCA MEXRCA
RUSRCA INDRCA MLYRCA

 

-6600

-6000

-5400

-4800

-4200

-3600

-3000

-2400

-1800

-1200

-600

0

600

1200

1800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

-1200

-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

JAPRTB USARTB CHRTB UKRTB EARTB

 
 
 
 
 
 
 



Bankacılar Dergisi 

31 

 

 
 
Dipnotlar 
λ Bu çalışma, 11-13 Eylül 2006 tarihleri arasında Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından Ankara’da Sheraton 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Konferansı’nda (UEK-TEK 2006) sunulmuş tebliğin 
gözden geçirilmiş halidir.    
 
1 Örneğin; Milesi-Ferretti ve Razin (1996), Kaminsky ve diğerleri (1998). 
2 Bu bölümdeki grafikler, TCMB-EVDS’den elde edilen veriler yardımı ile oluşturulmuştur. Cari işlemler ve dış 
ticaret dengeleri ile ihracat ve ithalat serileri dolar cinsinden elde edilmiş olup, TCMB’nin aylık ortalama dolar 
alış kuru ile çarpılarak milyon YTL’ye dönüştürülmüş ve gerektiğinde ithalat fiyat endeksi ile reel hale 
getirilmiştir. TCMB ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yerine, 2005 yılından itibaren ithalat ve ihracat birim değer 
endekslerini yayınlamaktadır. Söz konusu birim değer endekslerindeki aylık değişim oranlarının ilgili fiyat 
endekslerine yansıtılması suretiyle, 2005 yılına ait ihracat ve ithalat fiyat endeksleri tarafımızca türetilmiştir. Dış 
ticaret haddi, ihracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine oranı olup, her iki endeksinde baz yılı 1994’dür.  
3 Türkiye ekonomisi ile ilgili olarak yapılan bir çok çalışmada, Kritik Elastikiyetler Şartı’nın geçerli olduğu, 
yada aynı anlama gelmek üzere; TL’deki reel değer değişimleri ile dış açık arasında pozitif bir ilişki bulunduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin; Akbostancı (2002), Şimşek-Kadılar (2004) ve Yamak-Korkmaz (2005). 
4 Model ile ilgili detaylı tartışmalar için, Hakkio-Rush (1991), Husted (1992) ile Baharumshah ve diğerleri 
(2003)’ne başvurulabilir. 
5 Trend değişkeni, yöntemin anlatılmasını kolaylaştırmak için modele eklenmiş olup; gerçekte kullanımı, 
gerekliliğe bağlıdır. 
6 JAP: Japonya, USA: ABD, CH: Çin (Anakara), UK: İngiltere, EA: Euro Bölgesi, TUR: Türkiye, BRA: 
Brezilya, ARG: Arjantin, MEX: Meksika, RUS: Rusya, IND: Hindistan, END:Endonezya , MLY: Malezya.  
7 Tüm veriler, IMF-IFS February 2006 veri tabanından ABD doları cinsinden alınmış ve ABD GSYİH deflatörü 
(2000:100) ile reel hale getirilmiştir. 
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Hukuki Boyutlarıyla Finansal Krizler 
 

C. Murat Baykal *  
 
 
 
I. Genel Olarak 
 
1970'li yılların sonlarıyla 1990'lı yılların başlarında yaşanan liberalizasyon hareketleri 

neticesinde sınırlayıcı yasal düzenlemelerin ortadan kalkması ve finans piyasaları üzerindeki 
denetimlerin zayıflaması, bir yandan yeni finansal araçların ve yöntemlerin geliştirilmesine 
neden olmuş, diğer yandan da sermayenin ülkeler arasında serbest şekilde hareket etmesi 
sonucunu doğurarak, mali piyasalar ve kurumların birbirlerine entegre olmalarına olanak 
sağlamıştır. Bu süreçte, gelişmiş ülkeler uyguladıkları liberal ekonomik politikalarla finansal 
piyasaların gelişmesini ve dış dünya ile bütünleşmesini sağlamaya çalışırken, gelişmekte olan 
ülkeler de büyüme ve kalkınma finansmanının sağlanabilmesi için hız ve değişkenliği artan 
uluslararası sermaye akımlarına maruz kalmışlardır. Sonuçta, uluslararası işlemlerin çeşitlili-
ğinde ve hacminde hızlı bir büyüme olurken, finansal hizmetler sektörü en hızlı gelişen 
sektörlerden biri haline gelmiştir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerin düzenleyici ve koruyucu 
mevzuatı oluşturmadan finansal serbestleşme politikalarına ağırlık vermeleri bu ülkelerin 
ekonomik krizlerle karşılaşmalarına neden olmuştur. Liberalizasyon sürecinin gerekli 
kurumsal altyapı oluşturulmadan başlaması, diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi 
ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini de özellikle 1980’li yıllardan itibaren ortaya 
çıkan ekonomik krizlerle göstermiştir.  

 
Üretim ve hizmet sektöründe veya döviz piyasasında oluşan fiyat ya da miktarlarda 

belirli bir değişme sınırının ötesinde gerçekleşen kuvvetli dalgalanmalar olarak tanımlanan 
ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal krizler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. 
Reel krizlerin kaynağını, enflasyon ve durgunluk nedeniyle mal ve hizmet piyasalarındaki 
üretim miktarında görülen düşüşler ya da işgücü piyasasındaki işsizlik artışı oluşturmaktadır. 
Finansal krizler ise hisse senedi ve döviz piyasalarında aşırı fiyat dalgalanmaları ya da 
bankacılık kesiminde yapısal ve işlevsel sorunların artması neticesinde meydana gelmektedir. 

 
Finansal krizler, piyasanın verimsiz çalışması ve ekonomik aktivitenin azalması olarak 

tanımlanmakta ve para (döviz) krizleri ile bankacılık krizleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bir 
ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerine ilişkin beklentiler sonucunda yerli 
paranın aşırı değer kaybetmesi ve merkez bankasının uluslararası rezervlerini önemli ölçüde 
yitirmesi para krizine yol açmakta ve böyle bir ortamda faiz oranları da hızla yükselmektedir. 
Ülkemizde 1946, 1958, 1970, 1994 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen yüksek oranlı devalü-
asyonlarla Türk lirasının değeri yarıdan fazla düşürülmüştür. Bankacılık krizleri ise, en genel 
anlamda sektörün ödeme hizmetlerini ve fon hareketlerine aracılık işlevini yerine getireme-
mesini ifade etmekte olup, bu krizlerin en önemli nedenleri olarak, istikrarsız makroekonomik 
yapı; bankacılık sektöründe etkin denetim ve gözetim yapılamaması; yasal düzenlemelerin 
yetersiz olması; ödemeler sistemi gibi mali altyapı unsurlarının güvenilir olmaması ve risk 
 
* TC Merkez Bankası, Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Müşavir Avukat. 
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yönetimi için gerekli kredi kültürünün oluşmaması gösterilmektedir. Türkiye’de bankacılık 
sisteminde de 1982, 1985, 1989, 1994, 2000 ve 2001 yıllarında bankacılık krizleri yaşanmış-
tır. 

 
Ülkemizin yaşadığı finansal krizlerin sonuçlarını hukuksal boyutlarıyla ele almayı a-

maçlayan bu yazıda, 1980’li yıllardan günümüze kadar yaşanan finansal krizlere kısaca 
değinilmekte ve sorunların çözümüne yönelik olarak getirilen belli başlı hukuki düzenlemeler 
ana hatlarıyla irdelenmektedir. Söz konusu düzenlemelerin yerindeliklerinin incelenmesi ise 
bu yazının kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 
II. Tarihsel Gelişim 

  
1960’lı yılların başından itibaren planlı kalkınma modelini izlemeye başlayan ülke-

mizde, 1980’li yıllara gelinceye kadar ithal ikameci (içe dönük) sanayileşme stratejisi 
doğrultusunda bankacılık sistemi kontrol altında tutulmuş ve faiz oranları büyük ölçüde 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenmiştir. Bu dönemde, 
ekonomide faiz oranı ve döviz kurlarından kaynaklanan riskler oluşmamıştır. İthal ikameci 
modelin özellikle 1970’li yılların sonunda büyük bir döviz darboğazına yol açması neticesin-
de 1980’li yıllarla birlikte ihracata yönelik (dışa dönük) gelişme stratejisine geçilmiştir. Bir 
yandan dış ticaretin, diğer yandan iç finansal sistemin serbestleştirilmesi ile birlikte Türk 
lirasının reel olarak değer kaybettiği ve faiz oranlarının reel olarak pozitif rakamlara yüksel-
diği yeni bir süreç başlamıştır. 
  

1973 ve 1979 yıllarında yaşanan petrol şoklarının neden olduğu cari işlemler açığı, re-
zerv hareketleri ve kısa vadeli borçlanma ile giderilmeye çalışılmış, ekonomide durgunluk ve 
enflasyonda tırmanma gözlenen bu dönemde ithalat hızla gerileme gösterirken üretim de 
azalmıştır. 19 Temmuz 1979 tarihinde Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir yıllık stand-by 
anlaşması imzalanmış, ancak iç ve dış ekonomik dengelerin bozulmaya devam etmesi üzerine, 
önce Mart 1978’de, ardından da Mart ve Haziran 1979’da Türk lirası Amerikan dolarına karşı 
değer kaybetmiştir.. Devalüasyona rağmen enflasyondaki yükselme başta olmak üzere 
ekonomideki olumsuz gelişmelerin sürmesi “24 Ocak Kararları” olarak bilinen ekonomik 
istikrar paketini zorunlu kılmıştır. 

 
 1980-1990 arasındaki dönemde, faiz oranları ve döviz kurları serbest bırakılmış; 
rekabeti artırmak ve finansal sistemlerin verimliliğini yükseltmek için yeni bankaların 
kurulmasına ve sektöre yabancı bankaların girmesine izin verilmiş; finansal sistem yeni 
piyasalar, kurumlar ve araçlarla tanışmış; türev ürünler geliştirilmiş; ithalat kontrolleri 
kaldırılmış; bankalara döviz pozisyonu bulundurma yetkisi verilerek döviz alım-satımı ve 
döviz hesabı açtırılması serbest bırakılmıştır. Bu dönemde, 8 Haziran 1933 tarihli ve 2279 
sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu ile getirilen kısıtlamalar sonucu bankalar “banker” adı 
verilen ve piyasa faizi üzerinden çalışan kurumlarla işbirliğine yönelmişlerdir. Bankerler, 
bankaların yaptığı gibi fon fazlası olanlarla fon talep edenler arasında aracılık etmekten çok, 
bankalarla fon piyasaları arasında aracılık işlemlerini gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde, 
mevduat faiz oranlarının yanı sıra önemli bir rekabet aracı olarak mevduat sertifikaları da 
kullanılmaya başlanmıştır. Bankalar, piyasa paylarını arttırmak için mevduat sertifikalarının 
pazarlanmasında da bankerleri kullanmışlardır. Bankerler, bankalardan iskontolu olarak 
aldıkları mevduat sertifikalarını faiz getirili kendi borç senetleriyle birlikte halka arz etmişler, 
ayrıca yüksek faizle ödünç para kullandırmışlardır. Bankerlik kuruluşları arasındaki faiz 
savaşı, bir süre sonra borç alınan paranın faizini ödemek için daha yüksek faiz ile borçlanmak 
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şeklini almış ve bu da sistemin kaçınılmaz olarak çöküşüne yol açarak 1982 yılında “banker 
krizi” olarak bilinen finansal sektör krizini ortaya çıkartmıştır. 
 
 1990’lı yılların başından itibaren, ekonomide sermaye hareketleri üzerindeki kısıtla-
maların kaldırıldığı bir sıcak para dönemine girilmiştir. Bu dönem büyük ölçüde kamu 
finansman açığı sorununun ağırlaşmaya başladığı, yüksek kronik enflasyon ortamında reel 
kesim ve bankacılık sektörü açısından sorunlu yıllar olmuştur. Finansal sisteme yönelik 
düzenlemelerin uluslararası kriterlere göre uygulanmaması bankacılık sektörünün derinlik 
kazanmasını engellemiş, bunun sonucunda da bankacılık sektörü, finansal krizlere karşı 
duyarlılığı yüksek, kırılgan bir piyasa özelliği göstermiştir. Öte yandan, finansal serbestleşme 
sürecinde faiz oranlarının serbest bırakılması, faiz oranlarının reel olarak pozitif düzeye 
erişmesinin yolunun açılması, sektöre yeni banka girişlerinin kolaylaştırılması, sektörün 
uluslararası piyasalara açılması, uluslararası piyasalardan kaynak ediniminin ve bankaların 
yabancı para cinsinden işlem yapmasının serbest bırakılması gibi kararların altında yatan 
nedenlerin başında, hızla artan kamu açıklarının finanse edilmesi kaygısı bulunmaktadır. 
1990-1993 yılları arasında uygulanan borçlanma politikası neticesinde, 1993 yılının son 
aylarında mali piyasalarda istikrarsızlık artmış ve döviz kurlarında aşırı dalgalanmalar 
görülmeye başlanmıştır. Giderek artan bütçe açıkları, ithalat artışı sonucunda döviz giderleri-
nin büyümesi, ağır dış borç ödeme koşulları nedeniyle bozulan dış denge ve Hazine’nin düşük 
faiz oranlarıyla borçlanma talebine piyasalardan yeterince cevap alamaması sonucu Devlet İç 
Borçlanma Senetleri (DİBS) ihalelerini iptal etmeye yönelerek finansman gereksinimi için 
TCMB kaynaklarına başvurmayı tercih etmesi ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarının 
ülkemizin kredi notunun indirileceğine dair yaptıkları açıklamalar, menkul kıymet talebinin 
düşmesine ve likidite fazlasının döviz piyasasına yönelmesine neden olmuş; bankalardaki 
döviz hesaplarının Türk lirasına çevrileceği söylentisi üzerine de, önce döviz tevdiat hesapla-
rını, ardından Türk lirası hesaplarını içerecek şekilde bankalara hücum başlamıştır. Piyasaya 
çıkan likidite fazlası, oldukça sığ olarak tanımlanabilecek İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
tarafından emilemeyince tek alternatif olan döviz piyasasına yönelmiş; bu da döviz kurlarında 
hızlı bir artışı beraberinde getirmiştir. TCMB'nin avans ve kredi işlemlerine uyguladığı faiz 
oranları ile bankalararası piyasalardaki faiz oranlarını yükseltmesine, döviz piyasasına aktif 
olarak girmesine ve Hazine’nin de daha yüksek faizle kısa vadeli borçlanmaya ağırlık 
vermesine karşılık, dövize olan talep önlenememiştir. Kriz ile gelen şok, bankacılık sisteminin 
toplam varlıklarını ciddi biçimde azaltmış, ayrıca aktif ve pasif yapısında değişikliklere yol 
açmıştır. Devalüasyonla birlikte banka bilançolarında açık pozisyon oluşmuş, finans sektörü-
nün açık pozisyonu kapatabilmek amacıyla döviz talep etmesi döviz kurlarındaki artışı daha 
da hızlandırmıştır. Önce para piyasalarında hissedilmeye başlanan kriz, kısa süre içerisinde 
ekonomideki diğer sektörlere de yayılmış ve üç bankanın bankacılık işlemleri yapma ve 
mevduat kabul izninin kaldırılması ile sonuçlanmıştır.  
 
 2000’li yıllara gelindiğinde ise, ülkemiz ekonomisi ilki Kasım 2000’de faiz oranları-
nın oldukça yüksek seviyelere çıkmasıyla, ikincisi ise Şubat 2001’de döviz kurlarında artışla 
sonuçlanan iki finansal kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Söz konusu krizler kısa süre içerisinde 
ekonominin reel kesimine de yayılarak büyük zararlara yol açmış ve makroekonomik 
istikrarın bozulmasına neden olmuşlardır. 1997 yılının ikinci yarısında Güneydoğu Asya 
ülkelerinde yaşanan ekonomik kriz ve 1998 yılının ortalarında Rusya Federasyonu'nda 
başgösteren mali kriz gibi dış faktörlerin de etkisiyle ekonomide yaşanan olumsuzlukları 
giderebilmek amacıyla IMF ile birlikte ortaya konan ve döviz kuru ve enflasyon oranını 
kontrol altına alarak sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen “Enflasyonu Düşürme Programı” 
neticesinde üretim ve yatırımların hızlandığı bir ortamda, 2000 yılının Kasım ayında mali 
piyasalarda ortaya çıkan likidite sıkışıklığı bütün olumlu beklentileri bir anda altüst etmiştir. 
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Program ile birlikte enflasyon son ondört yılın en düşük seviyesine inmesine karşılık, Türk 
lirasının çok fazla değerlenmesi, dünyada enerji fiyatlarında artış gözlenmesi ve Euro/Dolar 
paritesinin gerilemesi gibi nedenlerle cari işlemlerdeki açık çok yüksek düzeylere erişmiştir. 
Yurt dışı borçlanma imkanlarının sınırlanmaya başlaması ve bankaların döviz açık pozisyon-
larını, yabancı bankaların da Türk lirası pozisyonlarını küçültme çabaları kaynak arzının 
daralmasına neden olmuştur. TCMB'nin ödeme sisteminin kilitlenmesiyle finansal sistemde 
geri dönülemez bir tahribat meydana gelmemesi amacıyla “nihai kredi mercii” sıfatıyla ve kur 
politikası çerçevesinde açık piyasa işlemleriyle piyasaya yaptığı fonlamaya rağmen, dövize 
olan talep artışı devam etmiş; piyasada Türk lirası miktarının azalması faizlerin yükselmesine 
ve piyasanın kısa vadeye dönmesine neden olmuştur. Faizlerde görülen bu yükseliş, portföy-
lerinde önemli miktarda DİBS bulunduran ve bunları repo işlemlerinde kullanan bankaları 
zorlamaya başlamıştır. Likidite sıkıntısı çeken bankaların ellerindeki DİBS'leri fonlamaları 
sonucu faiz oranları sınırsızca yükselmiş, bankalararası piyasalarda gecelik borçlanma faiz 
oranı yüzde 800'ü, repo piyasasında ise yüzde 1500'ü aşmıştır. Faizlerde meydana gelen 
yükselmeye rağmen, yabancı yatırımcılar ellerindeki fonları acilen likidite ederek elde 
ettikleri getiriyi yurtdışına çıkartmışlardır. Sermayenin yurtdışına çıkışı hem döviz talebi ve 
döviz fiyatları üzerinde baskı oluşturmuş, hem de varolan likidite gereksinimini üst düzeylere 
çıkartarak faiz oranlarının olağanüstü yükselmesine neden olmuştur. Bankalar vadesi gelen 
döviz borçlarını ödemek ve piyasada artan güvensizlik nedeniyle dövize olan taleplerini 
arttırmışlardır. Yabancı yatırımcıların piyasalara ani giriş ve çıkışları da sermaye hareketle-
rinde ani dalgalanmalara neden olmuştur. 
 
 19 Şubat 2001'de ise, siyasette yaşanan olumsuzlukların tetiklemesiyle bu kez bir 
döviz kriziyle karşı karşıya kalınmıştır. Kasım 2000 krizi sonrasında likidite ve faiz riski 
nedeniyle ciddi sorunlar yaşayan bankacılık sektörü, Şubat 2001 krizi sonrasında bir de kur 
riskinden kaynaklanan kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Uygulanan programa ve kur çıpasına 
olan güvenin tamamen kaybolması neticesinde, 21 Şubat 2001'de bankalararası para piyasa-
sında gecelik faiz oranı ortalama yüzde 4018.6'ya, en yüksek yüzde 6200'e kadar görülmemiş 
düzeyde yükselmiştir. Bankacılık sisteminin Şubat 2001 krizine yüksek oranda açık pozisyon-
la girmiş olması kur üzerinde ek bir baskı oluşturmuştur. Dövize yönelen aşırı talep neticesin-
de, uygulanmakta olan döviz kuru sistemi terkedilerek döviz kurları dalgalanmaya bırakılmış-
tır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) faaliyete başlamasının 
gecikmesi, özelleştirmedeki sorunlar, cari işlemlerdeki açık, yatırımcıların riskten kaçma 
eğilimleriyle kriz giderek ağırlaşırken, devalüasyon ve ekonominin daralması ile birlikte 
borsada yaşanan düşüş krizi derinleştiren etkenlerden olmuştur. Mali sektördeki sıkıntılar 
gerek bankacılık sistemini ve gerekse ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. 
Kamu bankalarının görev zararları ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrolunan bankalar, 
bankacılık sektöründeki sorunları ve sistemik riskin varlığını belirgin bir biçimde gözler 
önüne sermiştir. Finansal varlık satışları, yabancı bankaların kısa vadeli kredileri yenilememe-
leri gibi nedenlerle, Şubat 2001'de de büyük boyutlu sermaye çıkışları gözlenmiştir. 
 
 III. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ve Takip Eden Dönemde Getirilen Hukuki 
                   Düzenlemelere Genel Bakış 
 
 24 Ocak 1980 gecesi ve takip eden dönemde, ekonomide aşamalı olarak liberalleşme 
ve yapısal dönüşüm politikalarına geçişi içeren reform niteliğinde bir dizi karar alınmıştır. 24 
Ocak Kararları, ekonomik istikrar için sıkı para politikası izleneceğini üstü kapalı olarak 
kabul etmiştir. Kararların yürürlüğe konulmasından sonra, önceki dönemlerden farklı bir 
döviz kuru politikası izlenmeye başlanmıştır. Türk lirasının dış değeri düzenli olarak 
düşürülerek, sabit kur sistemi yerine ihracatın arttırılmasına yönelik aktif kur politikası 



Bankacılar Dergisi 

37 

yürürlüğe konulmuştur. 24 Ocak Kararları öncesinde Türk lirası ile yabancı paralar arasındaki 
parite Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmekte iken, 25 sayılı Karar ile Türk lirası ve 
yabancı paralar arasındaki paritenin TCMB'nin görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenmesi esası getirilmiş, 1 Mayıs 1981'de yayımlanan Maliye Bakanlığı 
Tebliği ile de kurların günlük olarak tespit ve ilanı yetkisi TCMB'ye verilmiştir.  
 
 Döviz işlemleri, 1983 yılı sonuna kadar 25 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, bu Kanuna ilişkin 17 sayılı Karar ve ilgili 
tebliğler hükümlerine göre düzenlenmiştir. 29 Aralık 1983'te yürürlüğe konan 28 sayılı Karar 
ile ülkemizde döviz rejiminin liberalleşmesi yönünde ilk adım atılmıştır. 7 Temmuz 1984'te 
28 sayılı Kararı yürürlükten kaldıran 30 sayılı Karar yürürlüğe girmiştir. 11 Ağustos 1989 
tarihinde de, kambiyo rejimini daha serbest ve Türk lirasını daha konvertibl hale getirmek için 
halen yürürlükte bulunan 32 sayılı Karar yürürlüğe konulmuş ve uygulamada önemli 
yenilikler yapılmıştır. Buna göre; Türkiye'de yerleşik kişilerin yanlarında döviz bulundurma-
ları ve bankalarda döviz tevdiat hesabı açtırabilmeleri, bankalardan 3000 Dolara ya da eşitine 
kadar döviz satın alabilmeleri, TCMB ve bankalar nezdinde Türkiye'de ve yurtdışında 
yerleşik kişiler adına döviz tevdiat hesapları veya dövize dönüştürülebilir Türk lirası mevduat 
hesapları açılabilmesi, bankaların vadeli döviz alım-satımı ile TCMB bünyesinde kurulan 
döviz ve efektif piyasalarına katılarak döviz ve efektife ilişkin her türlü işlemi yapabilmeleri, 
işlenmemiş altının Türkiye'ye ithali ile Türkiye'den ihracının TCMB tarafından veya bankalar, 
yetkili müesseseler ve özel finans kurumları aracılığıyla yapılabilmesi hükme bağlanmıştır. 
Kambiyo rejiminin en önemli yeniliklerinden birisi olarak, yabancıların borsaya kayıtlı Türk 
menkul kıymetlerini serbestçe satın alabilmeleri imkanı getirilirken, aynı şekilde Türkiye'de 
yerleşik kişilere de yabancı borsalara kote edilmiş menkul kıymetleri serbestçe satın alabilme 
imkanı sağlanmıştır. Bankalar, yetkili müesseseler ve özel finans kurumlarının, TCMB 
bünyesinde bulunan döviz ve efektif piyasalarında döviz ve Türk lirası karşılığında altın 
alışverişi yapabilmeleri karara bağlanmıştır. Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin 
en az yüzde 70'inin fiili ihraç tarihinden itibaren doksan gün içerisinde getirilmesi halinde 
bakiye yüzde 30'una karşılık gelen kısmı üzerinde ihracatçının serbestçe tasarruf edebilmesi 
olanaklı kılınmıştır. 
 
 Bankacılık sektörü açısından ise, 28 Haziran 1983'de, daha sonra 25 Nisan 1985 tarihli 
ve 3182 sayılı Bankalar Kanununa dönüşecek olan 70 sayılı Bankalar Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) kabul edilmiştir. Bankacılıkla ilgili refomlarda iki önemli 
faktör göze çarpmaktadır. İlki, faiz oranları üzerindeki kontrolün kalkmasıdır. İkincisi ise, 
rekabet ve verimliliği arttırmak amaçlı olarak bankacılık sistemine girişlerdeki sınırların 
gevşetilmesidir. Ülkemizde 1940'lı yıllardan beri kontrol altında tutulan faiz oranları 1978 
yılına kadar en fazla beş ya da altı kez değişiklik göstermiş, ancak özellikle 1980'li yıllardan 
itibaren finansal politikalardaki serbestleşme ile birlikte finansal sektörde önemli değişiklikler 
göze çarpmaya başlamıştır. Bu arada patlak veren “banker krizi” neticesinde, bankerlere 
yatırılan parayı güvenceye alan 35 ve 37 sayılı KHK'lar kabul edilmiş, 26 Mart 1982 tarihli ve 
2644 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlere ve Bunlarla İlgili Kişilere Uygulana-
cak Ceza Hükümleri Hakkında Kanun ile de bankerlere ve bunlarla ilgili kişilere yapmakla 
yükümlü oldukları bildirimlere aykırılık halinde uygulanacak cezai yaptırımlar hükme 
bağlanmıştır. 1985 yılında yürürlüğe konulan 3182 sayılı Bankalar Kanunu ile özellikle 
sermaye yeterlilik rasyosuna ilişkin düzenlemeler getirilmiş; tekdüzen hesap planı tanıtılmış; 
mevduat sigorta fonu kurulmuş ve bankalar tahsili gecikmiş alacaklarına daha gerçekçi 
karşılık ayırmakla yükümlendirilmişlerdir. Bankaların kayıtlarına bağımsız denetim kuruluş-
larınca denetleme zorunluluğu getirilerek, mali yapılarını güçlendirmek için özkaynaklarının 
en az bir milyar Türk lirası olması, personel sayısıyla orantılı olmak üzere her şube için ayrıca 
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özkaynak ayrılması, kredilerin geri alınmasında yeni imkanlar getirilmesi ve kar dağıtılmama-
sı hükme bağlanmıştır. Ayrıca, bankacılık sektöründe yönetim kavramını geliştirmek üzere 
tek tip bilanço ve yönetici olma koşulları düzenlenmiş; bankaların mevduat kabulündeki 
sınırlamalar kaldırılmış ve gayrimenkul edinmelerini güçleştirici hükümler getirilmiştir. 
Mevzuatta yapılan diğer birtakım değişiklikler ile de, sistemin açık pozisyonunun sınırlandı-
rılmasına yönelik olarak döviz pozisyonları ile sermaye arasında yeni bir tanımlama getiril-
miş; döviz pozisyonları sermaye tabanının yüzde 50'si ile sınırlandırılmış ve bu orana 
uyulması konusunda bankalara bir yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Sistemdeki likidite oranları 
da yeniden düzenlenmiştir.  
 
 Yine bu dönemde, 28 Temmuz 1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu-
nun kabulü ile sermaye piyasasına işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır. 1985 yılından 
itibaren DİBS ihalelerine başlanmış, 1986 yılında  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 
(İMKB) yeniden faaliyete geçerek finansal sistemin bir parçası olmuş, sabit getirili menkul 
kıymetler ikincil piyasası kurulmuş, interbank piyasası faaliyete geçmiş ve böylece bankalar 
gecelik olarak birbirlerinden borçlanabilme olanağına kavuşmuşlardır. 1987 yılında TCMB 
açık piyasa işlemlerine başlamış, bir yıl sonra da döviz piyasası kurulmuş ve aynı yıl mevduat 
faiz oranlarının belirlenmesi tamamen piyasa koşullarına bırakılmıştır.  
 
 Öte yandan, ülkemizde özellikle 24 Ocak Kararları sonrası fiilen ödeme güçlüğü içine 
düşmüş olan işletme sayısında da büyük artış gözlenmiştir. Buna neden olarak, yetersiz 
özkaynak ve yoğun şekilde banka kredileriyle kurulan, yüksek vergi ve sosyal masraflar ile 
yükümlü bulunan teşebbüs sayısının fazla oluşu gösterilmektedir. Bu işletmelerin durumları 
ile ilgili olarak o tarihte iki farklı yaklaşım gündeme gelmiştir. Birincisi, bu durumda olan 
işletmelerin klasik cebri icra hukuku araçları vasıtasıyla takip edilmesi; diğeri ise, işletmelerin 
haciz ve iflas yolu ile takibinin ve parçalanmasının sosyal ve ekonomik maliyetinin yüksek 
olacağı, bu nedenle de söz konusu işletmelerin ayakta tutulmaları, bir başka deyişle “kurtarıl-
maları” gerektiğidir. “İşletmelerin yaşatılması” ve “tahsilatın hızlandırılması” olarak ifade 
edilebilecek bu birbirine zıt iki görüş çerçevesinde de yeni yasal düzenlemelere girişilmiştir.  
 
 Bu yasal düzenlemelerin birinci bölümü önce 3182 sayılı Bankalar Kanunu içine 
konulmuş olan hükümler ile banka alacaklarının tahsili konusunda özel düzenleme getirilmesi 
ve ardından İcra ve İflas Kanununu değiştiren 6 Haziran 1985 tarihli ve 3222 sayılı Kanun ile 
1985 yılında gerçekleştirmiş; ardından 1987 yılında güç durumda bulunan anonim şirketlerin 
sermaye yapılarının güçlendirilmesi, işletme organizasyonu zaafı veya finansman yetersizliği 
bulunanların yeniden ekonomiye kazandırılması amacıyla bir çeşit “şirket kurtarma yasası” 
olarak da bilinen, ancak hemen hiç uygulanmadan yürürlükten kalkan 25 Mart 1987 tarihli ve 
3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekono-
miyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler İle 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu ve 3182 sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun yürürlüğe konulmuştur. 1988 yılında ise bu kez yine özellikle bankalar açısından 
tahsilatı hızlandırma amaçlı ikinci bölüm değişiklikler İcra ve İflas Kanununa dahil edilmiştir.  
 
 IV. 5 Nisan 1994 İstikrar Kararları ve Takip Eden Dönemde Getirilen Hukuki  
                  Düzenlemelere Genel Bakış 
 
 Alınan 5 Nisan Kararları ile bir yandan ekonominin hızla istikrara kavuşturulması 
amaçlanırken, diğer taraftan da istikrarı sürekli kılacak yapısal reformların gerçekleştirilmesi, 
kamu kesimi açıklarının hızla aşağıya çekilmesi, gelirlerin ekonominin rekabet gücünü 
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dikkate alır ve verimli istihdamı destekler şekilde arttırılması, kamunun yeniden örgütlenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
 Kamu gelirlerini arttırıcı önlemlerin başında, petrol ve tekel ürünleri ile KİT mal ve 
hizmet fiyatlarının arttırılması, kamu kuruluşlarına ait paraların yalnızca TCMB ve TC Ziraat 
Bankası AŞ nezdinde tutulması ile Hazineye ait taşınmaz malların satışı gelmektedir. 
Harcama kısıcı önlemler olarak, memur maaş artışlarının mevcut bütçe ödenekleri ile sınırlı 
tutulması, kamuda personel alımlarının durdurulması, tüm kamu projelerinden yüzde 20 
oranında kısıntı yapılması vb. kararlaştırılmıştır. Yapısal reformlar arasında da, özelleştirme-
nin hızlandırılması, sosyal güvenlik kuruluşları reformunun yapılması, kamu kesiminde 
istihdamın rasyonalizasyonu, mahalli idarelerin idari ve mali düzenlemelerinin yapılması 
sayılabilir.  
 
 Kambiyo işlemleri yönünden ise, 5 Nisan 1994 tarihinden itibaren ticari ve ticari 
olmayan işlemlere ilişkin olarak yapılan döviz ve efektif işlemlerinde uygulanacak kurların 
bankalar, yetkili müesseseler, özel finans kurumları ve PTT tarafından piyasa kuralları 
dahilinde serbestçe belirlenmesi karara bağlanmıştır. Bankalara ve özel finans kurumlarına 
ihracat ve görünmeyen işlemlerden alışını yaptıkları döviz veya efektiflerin en az yüzde 20 
oranındaki kısmını TCMB'ye devretme, ek olarak yüzde 5 oranındaki kısmını da yine TCMB 
bünyesindeki döviz ve efektif piyasalarında satma veya TCMB'ye devretme zorunluluğu 
getirilmiştir. Yetkili müesseselere ise yüzde 25 oranındaki zorunlu döviz ve efektif devirleri-
nin tamamını döviz ve efektif piyasalarında satış yapmak suretiyle yerine getirme olanağı 
tanınmıştır. Bankalar ve özel finans kurumları, fiili ihraç tarihinden itibaren yüzseksen gün 
olarak belirlenen süre dışında getirilerek satılan ihracat dövizlerinin tamamını TCMB'ye 
devretmekle yükümlü kılınmışlardır. 
 
 Öte yandan, kriz sonrası mevduat sigorta limitindeki sınır kaldırılarak tüm mevduata 
sınırsız Devlet güvencesi getirilmiştir. Böylece, bir yandan mali bünyesi sorunlu bankaların 
zararları Hazine tarafından üstlenilmiş, diğer taraftan da neredeyse tamamı bankalarca satın 
alınan DİBS'ler için yüksek reel faizler ödenerek söz konusu bankalar yaşatılmaya çalışılmış-
tır. Ancak, banka yönetimlerince bilançolardaki bozulmayı karşılayacak ölçüde ve hızda 
sermaye artışlarının yapılamaması, bu desteğin etkisinin sınırlı kalmasına neden olmuş; kamu 
tarafından üstlenilebilecek muhtemel yükleri azaltmamıştır. Bu nedenle, bir süre sonra 
bilançolarda bozulmaya yol açan işlemlerin, bankaların yurtdışında kuracakları iştirakler 
aracılığıyla ülke dışına kaydırılmasına imkan tanınması zorunlu hale gelmiştir. Böylece 
bankalar, yurtdışında ve özellikle off-shore merkezlerde kurulu iştirakleri aracılığıyla 
uluslararası bazda faaliyet gösteren bir banka gibi hareket etme serbestisini kazanmışlardır. 
 
 Kriz öncesinde açık pozisyon tutarını sınırlamaya yönelik yegane enstrüman olan kur 
riskine ilişkin düzenlemeye rağmen kriz sonrası ortaya çıkan kambiyo zararları, bankaların 
gerçekte bilançolarında sınırlamaların çok üzerinde bir döviz pozisyon açığı taşıdıklarını 
göstermiştir. Bu düzenlemedeki boşluklar Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Sermaye Tabanı 
Standart Rasyosu Tebliği adı altında yapılan düzenleme ile giderilmiş ve bankaların açık 
pozisyonlarının sermaye tabanına oranının yüzde 50'yi geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.  
 
 TCMB'nin parasal büyüklükler üzerindeki kontrolünü arttırabilmek için mevduat 
munzam karşılığı ve umumi disponibilite uygulamaları da yeniden düzenlenmiş; 14 Ocak 
1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 50. maddesinde 
21 Nisan 1994 tarihli ve 3985 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle TCMB'nin Hazineye açtığı 
kısa vadeli avanslarla ilgili yeni bir düzenlemeye geçilerek, kısa vadeli avans hesabı üst limiti, 
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daha önce genel bütçe toplamının yüzde 15'i olarak belirlenen cari yıl genel bütçe ödenekleri 
toplamının bir önceki mali yıl genel bütçe ödenekleri toplamını aşan tutarın yüzde 12'si ile 
sınırlandırılmış ve 1996, 1997 ve 1998 ile sonrası yıllar için de sırasıyla yüzde 10, yüzde 6 ve 
yüzde 3 olarak belirlenmiştir. Bu düzenleme ile bütçe açıklarının TCMB kaynaklarına 
başvurulmaksızın finanse edilmesi, böylelikle ekonomik faaliyetler için gereksinim duyulan 
likiditenin hedeflenen parasal büyüklükler içerisinde kalınarak sağlanması ve para politikası-
nın etkinliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, TCMB tarafından kamu kurum ve 
kuruluşlarına açılabilecek iskonto ve avans miktarı toplamı, Hazineye açılan kısa vadeli avans 
miktarı limitinin yüzde 50'si ile sınırlandırılmıştır. Aynı Kanunla 1211 sayılı Kanunun 40/II-d 
maddesinde yapılan değişiklik ile de, TCMB'ye banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik 
oluşması halinde, mevzuat dışı işlem yapmamaları kaydıyla, doğrudan bankacılık sistemini 
destekleme imkanı verilmiştir. Yeni düzenleme ile ani fon çekilişleriyle karşılaşan bankalara 
likidite sıkışıklıklarının giderilerek mali bünyelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunulması 
amacıyla özkaynaklarının iki katını aşmamak üzere saptanan limitler dahilinde dört aylık 
vadeye kadar birer aylık sürelerle avans kredileri açılmasına olanak sağlanmıştır. 
 
 Sermaye Piyasası Kurulunca repo işlemlerine ilişkin düzenlemeler de bu dönemde 
tamamlanmış; yeni bir finansal araç olarak gayrimenkul yatırım fonları ve gayrimenkul 
yatırım ortaklıklarının faaliyetleri hüküm altına alınmıştır.  
 
 V. Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerini Takip Eden Dönemde Getirilen Hukuki  
                 Düzenlemelere Genel Bakış 
 
 Krizlerin ertesinde mali sektör yanında reel sektöre de nefes aldırarak genelde 
ekonominin iyileşmesi için 2001 Mayıs ayında “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” uygula-
maya konulmuştur. Programın temel amaçları, bankacılık sektörüne ilişkin tedbirlerin süratle 
alınarak mali piyasalardaki belirsizliğin azaltılması; buna bağlı olarak faiz oranları ile döviz 
kurlarında istikrarın sağlanması; ekonomik etkinliği sağlayacak yapısal reformların gerçekleş-
tirilmesi; makroekonomik politikaların enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanılması; 
sürdürülebilir büyüme ortamının temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, kamu 
kesiminin artan borç yükünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla maliye 
politikası daha da sıkılaştırılmış, para politikasında TCMB'nin kısa vadeli faiz oranları 
üzerindeki etkisi arttırılmış ve dalgalı kur sistemine geçilmiştir. Program, ekonomideki 
yapısal sorunları çözümlemeyi amaçlamış ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması-
na öncelik vermiştir. Bu kapsamda, “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” 
hayata geçirilmiştir. Program esas olarak, kamu bankalarının finansal ve operasyonel açıdan 
yeniden yapılandırılması; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndaki (TMSF) bankaların 
durumlarının acilen çözümlenmesi; krizler ertesinde özel bankaların sağlıklı yapıya kavuştu-
rulması; sektörün daha etkin ve rekabetçi olabilmesi için gerekli yasal ve kurumsal düzenle-
melerin yapılması unsurlarına dayandırılmıştır.  
  

Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, bu bankaların mali sistem içinde bir is-
tikrarsızlık unsuru olmaktan çıkartılarak hem finansal, hem de operasyonel açıdan iyileştiril-
meleri ve özelleştirilmelerini hedeflemektedir. Finansal yeniden yapılandırmada, kamu 
bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesine öncelik verilerek, görev zararlarının 
tasfiyesi, kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılması, mevduat faizlerinin piyasa faizlerine 
uyumlu hale getirilmesi ve kredi portföylerinin etkin yönetimi alanlarında yoğunlaşılmıştır. 
Bu çerçevede, kendilerine verilen DİBS'lerin kesin satışı ve TCMB ile yapılan repo işlemle-
rinde kullanarak sağladıkları kaynaklarla kamu bankalarının kısa vadeli yükümlülükleri büyük 
ölçüde azaltılmış, yeniden görev zararlarının oluşmasının önlenmesi amacıyla da, bu zarara 
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dayanak oluşturduğu düşünülen çok sayıda Bakanlar Kurulu Kararı 30 Nisan 2001 ve 3 
Temmuz 2001 tarihlerinde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile yürürlükten kaldırılmış-
tır. Kamu bankalarının karlılıklarının arttırılması amacıyla da, mevduat faizlerinin DİBS 
faizlerinin altında ve ortak belirlenmesi benimsenmiştir. Operasyonel yeniden yapılandırma 
çerçevesinde, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu bankalarının yönetimleri ortak bir 
yönetim kuruluna bırakılmış, söz konusu kurula yeniden yapılandırma ve özelleştirme 
konularında yetki verilmiştir.  

 
 TMSF tarafından devralınan bankaların yeniden yapılandırılması kapsamında, 
devralınan bankalara DİBS ve nakit biçiminde kaynak aktarılarak, öncelikle kısa vadeli 
yükümlülüklerinin tasfiye edilmesi ve finansal yapılarının güçlendirilmesi sağlanmıştır. Bu 
bankaların tahsil edilemeyen kredileri BDDK bünyesindeki Tahsilat Dairesi Başkanlığına 
devredilmiş; devralınan bankaların öncelikli sorunları çözümlendikten sonra satılmaları, 
satılamayan bankaların ise zorunlu olarak tasfiye edilmeleri yoluna gidilmiştir. TMSF'ye 
tanınan olağanüstü yetkilerle de, yeniden yapılandırılan fon bankalarının devir, birleşme ve 
satışı ile ilgili işlemlerin hız kazanması sağlanmıştır.  
 
 Özel sektör bankalarının yeniden yapılandırılması çalışmalarındaki ana hedef ise, 
sermayenin güçlendirilmesi, açık döviz pozisyonlarının daraltılması, sorunlu kredilerin 
çözüme kavuşturulması ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulmasıdır. Bu kapsamda, 
bankaların ve iştiraklerinin devir ve birleşmelerini kolaylaştırmak yönünde önemli adımlar 
atılmış,  gerçekleştirilen  yasal düzenlemeler ile kurumsal birleşme ve devirler için vergi 
teşvikleri getirilmiştir. 27 Haziran 2001 tarihinde bankaların devir ve birleşmeleriyle ilgili 
genel prensipleri ve prosedürleri tanımlayan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında 
Yönetmelik yayımlanmıştır. Özkaynakların güçlendirilmesini özendirmek amacıyla gayri-
menkul ve iştirak hissesi satışından doğan kazançların, satışın yapıldığı yılda sermayeye ilave 
edilen kısmının kurumlar vergisinden muaf tutulması sağlanmış; kaynak maliyetinin 
düşürülmesi amacıyla da, Türk lirası cinsinden mevduat için ayrılan zorunlu karşılıklara faiz 
ödenmesi uygulamasına başlanılmıştır. Öte yandan, bankaların işlemleri nedeniyle karşılaştık-
ları risklerin izlenmesi ve kontrolünü sağlamak amacıyla sahip olmaları gereken, faaliyetleri-
nin kapsamı ve yapısıyla uyumlu iç denetim ve risk kontrol ve yönetim sistemlerine ilişkin 
esas ve usulleri belirleyen Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında 
Yönetmelik Şubat 2001'de yayımlanmıştır.  
 
 Kamu bankalarının kurumsal ve operasyonel yeniden yapılandırılmaları ve mali 
sektöre olan borçların yeniden yapılandırılması sürecine katılabilmeleri; TMSF bünyesindeki 
bankaların alacak takip ve tahsilatlarının hızlandırılması, bu bankaların birleşme, satış veya 
tasfiye yoluyla en kısa sürede yeniden yapılandırılmaları;  4389 sayılı Bankalar Kanununa 
ilave edilen geçici 4. madde ile özel sermayeli bankalara sermaye yapılarının güçlendirilmesi 
amacıyla destek sağlanması; Finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının düzen-
lenmesi ve varlık yönetim şirketlerinin kurulması; çerçeve anlaşmaları imzalayacak kuruluşlar 
için kabul edilecek vergi avantajları konularında düzenlemeler getiren 30 Ocak 2002 tarihli ve 
4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ise 31 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 
Sermaye yeterliliği kriteri de dikkate alınarak, özel bankalardan sermaye artırımı veya 
sermaye benzeri kredi temini ve yeniden yapılanma stratejilerini içeren taahhüt mektupları 
alınmıştır. 4743 sayılı Kanun ile ayrıca TMSF'nin yetkilerini artıran ve organizasyon yapısını 
güçlendiren önemli düzenlemeler yapılmıştır. Kamu bankaları yanında TMSF'nin ve 
TMSF'deki bankaların da finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarına taraf olması 
sağlanmış, ancak TMSF'nin ek finansman sağlamamak koşuluyla yeniden yapılandırma 
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sürecine katılması mümkün kılınmıştır. Ayrıca, kendisine devredilen bankaların iştirakleri ile 
ilgili her türlü yeniden yapılandırma faaliyetini sürdürme hususunda da TMSF'ye yetki 
verilmiştir. TMSF'nin alacakları ile ilgili tasarrufların kapsamı da genişletilmiştir. Bankacılık 
Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetme-
lik de 1 Şubat 2002'de yayımlanmıştır. finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmalarının 
BDDK tarafından onaylanması ve uygulanmasına ilişkin genel şartların belirlenmesine 
yönelik  Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve 
Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik 11 Nisan 2002’de, Varlık 
Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik  ise 1 Ekim 2002’de 
yayımlanmış, 14 Mart 2002’de de TMSF tarafından Varlık Yönetim Şirketi Hakkında Eylem 
Takvimi ilan edilmiştir. 
 

Finansman zorluğu içinde olan belli işletmelerin yeniden yapılandırılmalarına ve ban-
kalara olan borçlarının belirli bir vadeye yayılmasına ilişkin anlaşma kurallarını ortaya 
koyarak bu işletmelerin ekonomiye yeniden kazandırılmaları amacını taşıyan ve kamuoyunda 
“İstanbul Yaklaşımı” olarak bilinen “Finansal Yeniden Yapılandırma Programı” da 2002 
yılında uygulamaya konulmuştur. Program ile kredi borcu olmasına rağmen büyük çaplı 
hukuki takibe uğramayan, üretim ve ihracat potansiyeliyle ekonomiye katma değer yaratabile-
cek işletmelerin tespit edilmesi ve finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları yoluyla, 
gerektiğinde ek finansman desteği de sağlanmak suretiyle istihdam yaratma ve üretim 
anlamında desteklenerek kurtarılmaları amaçlanmıştır.  

 
Banka mali tabloları ile ilgili gerçekçi analiz ve yorumların yapılabilmesi, mali tablo-

larda seneler itibariyle karşılaştırma yapılabilmesi ya da sektörel bazda farklı banka mali 
tablolarının birbirleriyle karşılaştırılarak uluslararası platformlarda anlaşılabilirliğinin 
sağlanması amacıyla bankacılık sisteminde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmiş ve 
banka performansları daha sağlıklı olarak değerlendirilebilir hale gelmiştir. Bilançolarda 
taşınan likidite, kur ve faiz risklerinin de sermaye yeterliliği hesaplamasına dahil edilmesi 
amacıyla 10 Şubat 2001 tarihli ve aynı ismi taşıyan yönetmelik yerine 31 Ocak 2002’de 
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik 
yayımlanmıştır. Bu şekilde bankaların mevcut ve potansiyel riskler nedeniyle oluşabilecek 
zararlara karşı  konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli özkaynak bulundurmalarının 
sağlanması amaçlanmıştır. Yönetmelikle bankaların özkaynaklarının hızlı kur ve fiyat 
hareketleri nedeniyle aşınmasını önlemek amacıyla yapısal pozisyon tanımı getirilmiştir. 
Yine, 31 Ocak 2002 tarihinde Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve 
Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik yayımlanarak 
banka ve özel finans kurumlarının hazırlayacakları mali tabloları onaylayacak olan bağımsız 
denetim kuruluşlarına ilişkin esaslar belirlenmiştir. Aynı tarihte yayımlanan Bağımsız 
Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik ile de bağımsız denetim yapılırken uyulacak ilke ve 
esaslar uluslararası denetim standartları ile uyumlu hale getirilmiştir. 

 
3182 sayılı Bankalar Kanununu yürürlükten kaldıran 18 Haziran 1999 tarihli ve 4389 

sayılı Bankalar Kanunu da, krizlerin ardından yapılan değişiklikler ile Basel Bankacılık 
Prensipleri ile uyumlu hale getirilmeye çalışılmış ve son olarak 4389 sayılı Kanunu yürürlük-
ten kaldıran 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile finansal sistemin 
işleyişi daha da güçlendirilmiştir. 4389 sayılı Kanun ile birlikte, bankacılık sisteminin mali 
yapısının güçlendirilmesi ve denetimin etkinliğinin artırılmasına yönelik uluslararası 
düzenlemelerle uyumlu hükümler uygulamaya konulmuştur. Böylece, temel bankacılık 
kuralları uluslararası standartlara önemli ölçüde yaklaştırılmış; sorunlu bankaların sistem 
dışına çıkartılması, rehabilitasyonu ve sorunlarının çözümü yolunda da önemli adımlar 
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atılmıştır. Özellikle banka kurulması ve şube açılması daha güç hale getirilmiş, bankaların 
mali olmayan iştiraklerine sınırlama konulmuş, vadeli işlem, opsiyon sözleşmeleri ve benzeri 
diğer türev ürünler dahil edilerek kredi tanımı genişletilmiş ve dolaylı kredi ilişkisi yeniden 
düzenlenerek kredi-özkaynak ilişkisi daraltılmıştır. Finansal açıdan zayıflayan bir bankanın 
denetimindeki sınırlar kaldırılarak kararların daha hızlı alınmasını sağlayıcı kriterler kabul 
edilmiştir. Mevzuata aykırı davranışta bulunanlar için ilk kez idari ceza sistemi geliştirilmiş, 
adli cezalar artırılmıştır. Risk yönetimi ve konsolide bazda bilanço hazırlanmasını zorunlu 
hale getiren düzenlemelere de ilk kez yer verilmiştir. Gerek idari ve gerekse mali açıdan 
bağımsız BDDK kurularak, bankaların faaliyete başlaması, gözetimi, denetimi ve faaliyetleri-
nin sona erdirilmesi bu kuruma bağlanmıştır. Buna ek olarak, Kanunla verilen yetkiler 
çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve bunların uygulanmasını denetlemek; tasarrufların 
güvence altına alınmasını temin etmek; bankaların emniyetli bir şekilde çalışmasını engelleyi-
ci ve ekonomiye zarar verebilecek faaliyetleri önlemek; kredi sisteminin etkin çalışmasını 
temin etmek ve sektörün etkinliğini artırmak da BDDK'nın görevleri arasında sayılmıştır. 

 
5411 sayılı Kanun, 4389 sayılı Kanunda yer alan maddelerin birçoğunu aynen benim-

semekle birlikte, yeni birtakım hükümler de getirmiştir. 5411 sayılı Kanunda da, 4389 sayılı 
Kanunda olduğu gibi bankanın gerçek tanımı yapılmamış ve bankaların mevduat bankaları, 
kalkınma ve yatırım bankaları ile katılım bankalarından oluştuğunun ifade edilmesiyle 
yetinilmiştir. Böylece, bankanın tanımının Kanuna tabi kredi kuruluşlarının uygulamada icra 
edecekleri bankacılık işlemlerinden hareketle ortaya çıkması amaçlanmıştır. 4389 sayılı 
Kanundan farklı olarak, özel finans kurumu olarak adlandırılan kurumlar, ülkemiz bankacılık 
sisteminde ilk defa, çalışma mantığına paralel şekilde katılım bankaları olarak isimlendiril-
mişlerdir. Yine ilk kez, bankaların kuruluşunda ve faaliyete geçmelerinde BDDK'nın etkin 
denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısı, organizasyon şeması ve 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi şartlar getirilmiştir.  

 
Kanunun önemli yeniliklerinden biri, “Kurumsal Yönetim İlkeleri” başlıklı üçüncü 

kısmıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinde; yönetim kurulu, denetim komitesi, genel müdür ve 
yardımcıları, çalışması yasak olanlar, yemin ve mal beyanı, karar defteri, iç kontrol sistemi, 
risk yönetim sistemi, iç denetim sistemi, bağımsız denetim kuruluşları, değerleme ve 
derecelendirme kuruluşları, destek hizmeti kuruluşları, sorumluluk sigortası, muhasebe ve 
raporlama sistemi, finansal raporların imzalanması gibi hükümler yer almaktadır. Yine, yeni 
bir düzenleme olarak genel müdürlük ile yönetim kurulu başkanlığının aynı kişi tarafından 
icra edilemeyeceği öngörülmektedir. 

 
Bu kısımdaki önemli hükümlerden biri de denetim komitesi ile ilgilidir. Buna göre, 

icrai görevi olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek; yönetim kuruluna denetim 
ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere en az iki üyeden 
oluşacak bir denetim komitesi oluşturulmuştur. Komitenin temel işlevi, iç kontrol; risk 
yönetimi; iç denetim sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği; bunlar ile muhasebe ve raporlama 
sistemlerinin sağlıklı işleyişi ve güvenilir bilgi üretimi; bağımsız denetim kuruluşlarının 
faaliyetlerini düzenli izlemek gibi görevlerdir. Denetim komitesi yönetim kuruluna karşı 
görevli ve sorumludur. Böylece, önceki kanunlarda bulunmayan yeni bir gözetim ve denetim 
kurulu oluşturulmuş olmaktadır. 

 
Kanunun kabul ettiği bir diğer düzenleme sorumluluk sigortasına ilişkindir. Bağımsız 

denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluşlarının, verdikleri hizmetlerden 
doğabilecek zararları karşılamaları amacı ile sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu 
tutulmuştur. 
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Kanunun “Koruyucu Hükümler” başlıklı dördüncü kısmında, ödenmiş sermaye, yedek 
akçeler, özkaynaklar, krediler, sınırlamalar, sermaye ve likidite yeterliliği gibi kavramlara yer 
verilmiştir. “Sistemik riske karşı alınacak önlemler” başlığı altında da, finansal sistemin 
bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması ve bu durumun 
BDDK koordinasyonunda, TMSF, Hazine Müsteşarlığı ve TCMB tarafından müştereken 
tespiti halinde, alınacak olağanüstü tedbirleri belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu 
belirtilmiştir. 

 
Kanunda, sandık ve vakıflara ilişkin olarak da, bankalarca münhasıran çalışanlarına ait 

olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla 
kurulan sandık ve vakıflara açıklarının kapatılması için kaynak aktarılamayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

 
Kanundaki en önemli maddelerden biri de örtülü kazanç aktarımına engel olmayı  

amaçlayan 50. maddesidir. Buna göre bankalar, yönetim kurulu üyelerine; genel müdür ve 
genel müdür yardımcılarına; mensuplarına; bunların eş ve velayet altındaki çocuklarına; tek 
başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde 25 veya daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara 
ve mensuplarının kurduğu veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika yahut vakıflara 
nakdi ve gayrinakdi kredi veremeyecek veyahut bunların tahvil ya da benzeri menkul 
kıymetlerini satın alamayacaklardır. 

 
4389 sayılı Kanun döneminde sorunlu bankaların tasfiyeye sokulmaları yerine 

TMSF’ye devir ile başlayıp, TMSF bünyesinde bankacılık yapmaya devam etmelerine izin 
verme, kaynak aktarma, aktif ve pasiflerini yönetme politikaları ile devam eden çözümleme 
stratejisinin tartışılır olması, bütün bu sürecin hukuki altyapısını da aynı ölçüde tartışılır 
kılmıştır. Bu nedenle 5411 sayılı Kanun, sorunlu bankaların lisanslarının iptali ve faaliyetleri-
nin durdurulması suretiyle tasfiye sürecine tabi tutulmasını ve tasfiye işlemlerinin TMSF 
tarafından yerine getirilmesini esas almaktadır. Kalkınma ve yatırım bankaları için tasfiye 
genel hükümlere göre, katılım bankaları için ise güvence fonu aracılığıyla yapılacaktır.  
Böylece TMSF, bankaların garanti kapsamındaki mevduat için ödedikleri primleri yönetmek 
ve nemalandırmak; faaliyet izni kaldırılan bankaların garanti kapsamındaki tasarruf mevduat-
larını doğrudan veya bir banka aracılığıyla yönetmek; bu bankaların iflasını mahkemeden 
istemek; iflas masasına imtiyazlı alacaklı olarak iştirak etmek gibi hususlarla sınırlı bulunan 
asli görevine dönmüş bulunmaktadır. 

 
 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda ve TCMB'nin görev ve 
yetkilerinde oldukça önemli değişiklikler gerçekleştiren 25 Nisan 2001 tarih ve 4651 sayılı 
Kanun da krizlerin ardından kabul edilen yasal düzenlemeler içinde ayrı bir yer tutmaktadır. 
Yapılan bu düzenleme ile 1211 sayılı Kanunun ondört maddesinde değişiklik yapılarak yedi 
maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna yeni bir madde eklenmiştir.  Kanunda döviz kuru 
merkezli bir parasal çerçeveden enflasyon hedeflemesine geçişi desteklemek üzere yapılan en 
önemli değişiklik yetki alanında olup, TCMB'nin para politikası uygulaması konusundaki 
görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında etkin ve bağımsız şekilde kullanabilmesi 
amacıyla siyasi otoriteden bağımsızlığı ve Hükümetle ilişkisinin Başbakan aracılığıyla 
sağlanacağı açıkça vurgulanmıştır. Bu çerçevede, TCMB'nin temel amacının fiyat istikrarını 
sağlamak olduğu hükme bağlanmış ve bu amaca ulaşmak için kullanacağı para politikası 
araçlarının belirlenmesinde ve uygulanmasında tek yetkili ve sorumlu olduğu ifade edilmiştir. 
Bunun zorunlu bir sonucu olarak, kamuoyuna karşı hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin 
en üst düzeyde gerçekleştirilmesi benimsenmiş ve TCMB'nin para politikası hedefleri ve 
uygulamalarına ilişkin olarak yılda iki kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
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Komisyonunu bilgilendirmesi ve Bakanlar Kuruluna rapor sunması, ayrıca dönemsel raporlar 
hazırlayarak kamuoyuna duyurması, belirlenen hedeflere ilan edilen sürelerde ulaşılmaması 
ya da ulaşılamaması olasılığının ortaya çıkması hallerinde nedenlerini ve alınması gereken 
önlemleri Hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması hükmü eklenmiştir. 
Ayrıca, gerçekleştirilecek olan açık piyasa işlemlerinin sadece para politikası amaçları için 
yürütüleceği belirtilmiş; likidite senetleri ihraç yetkisi tanınmış; TCMB'nin Hazine ile kamu 
kurum ve kuruluşlarına avans veremeyeceği, kredi açamayacağı, Hazine ile kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından ihraç edilecek borçlanma araçlarını birincil piyasadan satın alamayaca-
ğı, Kanunla yetki verilen işlemler dışında avans veremeyeceği, kefil olamayacağı ve kendisi 
ile ilgili işlemler dışında teminat veremeyeceği düzenlenmiştir. Yapılan bir diğer değişiklikle 
TCMB'ye, bankalar dışında yine TCMB tarafından uygun görülecek diğer mali kurumların 
yükümlülükleri için nakden tesis edilecek zorunlu karşılıklar oranını tespit yetkisi verildikten 
sonra, “mevduat munzam karşılığı” deyimi mevduat dışındaki yükümlülükleri de kapsadığı 
için “zorunlu karşılık” olarak değiştirilmiş; ayrıca, aynı maddede “zorunlu karşılıklar hiçbir 
amaç ve konunun finansmanı için kullanılamaz, temlik edilemez ve haczedilemez” hükmü 
kabul edilerek, bu konuda eksik kalan kısım üzerinden cezai faiz tahakkuk ettirileceği ve 
kamu alacağı olarak tahsil edileceği hükmü ilave edilmiştir. TCMB, ana hedefi olan enflas-
yonla mücadelenin etkin biçimde sürdürülmesi amacıyla, enflasyon hedefini Hükümetle 
birlikte belirleme görev ve yetkisiyle donatılmış; fiyat istikrarının gerçekleştirilmesinde 
etkinlik sağlanması amacıyla Para Politikası Kurulu oluşturulmuş; finansal sistemde istikrarı 
sağlama görev ve yetkisi kapsamında, mali sistemin altyapısının güçlendirilmesi, mali 
sistemin taşıdığı risklerin belirlenmesi amacıyla sistemin izlenmesi ve değerlendirmeler 
yapılması, mali sistemdeki risklerin sektörün geneline yayılmasını önlemek için gerekli 
tedbirlerin alınması konularında yetkilendirilmiştir. TCMB'ye ayrıca, makroekonomik 
dengelerin sağlanması açısından, teknolojik gelişmelerden de yararlanarak etkin ve güvenilir 
bir ödeme sistemi kurmak ve kendisinin kurduğu ya da diğer kuruluşlarca kurulup işletilen 
sistemlerin sorunsuz ve kesintisiz çalışabilmesine yönelik müdahalelerde bulunmak, gerekti-
ğinde düzenlemelerini yapmak, gözetim ve denetimini gerçekleştirmek konularında görev ve 
yetki verilmiştir. Yine bu dönemde yürürlüğe konulan diğer bazı düzenlemeler şu şekilde 
belirtilebilir: 
 
 - Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve Bankalar 
Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu Kararıyla faaliyetleri durdurulan 
Sermaye Piyasası Kanununun 50/a maddesi kapsamındaki bankaların, müşterilerine karşı 
nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri ile tasfiye giderlerini karşılamak amacıyla 
kurulan Yatırımcıları Koruma Fonunun yönetim, çalışma ve denetim esasları ile Fon 
varlığının kullanılış şekli ve esaslarını düzenleyen Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği ile 
ihraççılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle kaydı tutulan sermaye piyasası araçları 
ve bunlara ilişkin hakları kayden izleyecek, üye grupları itibariyle tutulan kayıtların birbirle-
riyle tutarlılığını kontrol edecek, Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil edecek 
Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esalarını belirleyen Merkezi 
Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik 21 
Haziran 2001 tarihinde yayımlanmıştır. 
 
 - Doğrudan yabancı sermayenin Türkiye'ye girişini hızlandırmak amacıyla daha önce 
13 Ağustos 1999 tarihli ve 4446 sayılı Kanunla Anayasanın 125. maddesinin birinci fıkrasın-
da yapılan değişiklikle getirilen milletlerarası tahkimin, uluslararası ticari ve ekonomik 
sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde giderek etkinliğini arttıran bir seçimlik 
yargı yolu olması gözönünde bulundurularak, 21 Haziran 2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletle-
rarası Tahkim Kanunu yürürlüğe konulmuştur. 
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 - Ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruya-
rak ve makroekonomik dengeleri gözeterek, devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, 
borç ve hibe vermesine, nakit yönetiminin maliye ve para politikaları ile koordineli şekilde 
yürütülmesine, verilecek garantilerin bu borçlanma ve garantilerden doğan finansal alacaklar 
ile devlet iç ve dış borcunun etkin bir şekilde yönetimine ve izlenmesine ilişkin usul ve 
esasların düzenlenmesini teminen 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuş, 1 Eylül 2002 
tarihinde de, 4749 sayılı Kanunun 16. maddesine dayanılarak hazırlanan ve borç ve risk 
yönetiminin koordinasyonu ile yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri düzenleyen Borç ve Risk 
Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
yayımlanmıştır. 
 
 - 23 Şubat 1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda   
6 Mart 2003 tarihli ve 4822 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile tüketici kredileri ve kredi 
kartları nedeniyle borçlarını ödememiş veya ödeyememiş müşterilere, geçmişe yönelik olmak 
üzere faiz oranları sınırlanmak ve ek süre verilmek suretiyle ödeme kolaylığı getirilmiş ve 
bireysel müşterilerin borçlarına yapılandırma sağlanmıştır. Temerrüt faizine sınırlama 
getirilerek, sabit faiz uygulaması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, kredilerin erken kapatılması 
durumunda bankanın uğrayacağı zararın kısmen de olsa müşteriden talep edilmesi yasaklan-
mıştır. 
 
 - İcra ve İflas Kanununda 17 Temmuz 2003 tarihli ve 4949 sayılı Kanunla yapılan 
değişiklikler ile tahsilatın hızlandırılması ve kötü niyetli borçluların takiplerin uzamasına ve 
sürüncemede kalmasına neden olan davranışlarının önlenmesine yönelik hükümler getirilmiş-
tir. Böylece, takip hukuku uygulamasının ekonomik varlıkların değerinde büyük kayıplara 
neden olan verimsiz prosedürlerden önemli ölçüde arındırılması sağlanmıştır. Ayrıca, 
borçlunun malvarlığını terki suretiyle konkordato ilk olarak hukuk sistemimize dahil edilmiş; 
yine ilk olarak “sermaye şirketlerinin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması” hükümleri 
eklenmiştir.  
 
 - 25 Aralık 2003 tarihli ve 5033 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler İle Kredi 
ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun ile sicil 
affı getirilerek, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ödenmesi 
durumunda TCMB nezdinde tutulan negatif nitelikli borç kayıtlarının silinmesi ve bankalar 
ile özel finans kurumlarınca yapılacak bankacılık işlemlerinde bu silinmiş kayıtların dikkate 
alınmaması hükme bağlanmıştır. 
 
 VI. Sonuç 
 
 Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonomi 
disiplinlerinin birbirlerini tamamlamaları beklenir. Zaman zaman mevzuatın eskiliği, işin ve 
çağın gerekliliklerine yanıt vermediği yönündeki görüşler, özellikle iş dünyasının ve finans 
çevrelerinin hukuk düzenine yönelttikleri eleştirilerin başında gelmektedir. Bu eleştirilerde 
haklılık payı olmakla beraber, ekonomik konulara dönük hukuk kurallarının ekonomik yaşamı 
istenildiği gibi düzenleyememesinin en önemli nedeninin, ister bir kanun maddesi, isterse 
başka bir düzenleme olsun, yeni kuralları hazırlarken ekonominin gerçeklerine yeterince 
uygun hareket edilmemesi olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Mevzuat içinde yer alacak 
bir kural hazırlanırken, kuralın düzenlediği alanın özelliklerine dikkat edilmediği, o kuralın 
kabulüne neden olan ihtiyaçlar iyi saptanmadığı, kuralın içeriğinin isabet derecesi yeterli 
olmadığı müddetçe, o kuralı yaşatmak ve kendisinden umulan faydayı elde etmek de mümkün 
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olamamaktadır. İşin doğasına ve özüne aykırı çözüm yollarını hukuk kuralı haline getirmek 
de, hukuk normlarının işlevselliğini törpüleyerek etkinliğini azaltmakta ve hukuki düzenleme-
lere yönelik eleştirileri arttırarak saygınlığını tehlikeye sokmaktadır. 
 
 Finansal regülasyonun başarıya ulaşması için güvenilir ve istikrarlı makroekonomik 
politikaların uygulanması, mali sistemin güçlendirilmesi, finans sektöründe erken uyarıyı 
sağlayacak etkin gözetim ve denetimin sağlanması yanında mali yapıya ilişkin uluslararası 
standartların ülkelerin genel ekonomik yapıları gözönünde bulundurularak uygulamaya 
konulması da gereklidir. Ekonomilerde yaşanan krizlerin finansal sisteme ve onun en önemli 
unsurlarından olan bankacılık sektörüne yansıyarak tüm ekonomiyi etkileyecek sorunlar 
ortaya çıkarması ihtimali ve bu krizlerin etkilerinin küreselleşme süreciyle uluslararası nitelik 
kazanması olasılığı, finansal sistemlerin güçlendirilmesi ve istikrarına yönelik uluslararası 
çalışmaları ortaya çıkartmıştır. 
  

Bu çalışmaların temel amacı, piyasa katılımcıları için sağlıklı bir rekabet ortamının ya-
ratılması ve ortak denetim ve gözetim standartlarının oluşturulmasıdır. Bu amaçla, bankacılık 
sektörünü ilgilendiren ortak düzenleme çalışmaları Bank for International Settlements 
tarafından, sermaye piyasaları ile ilgili düzenlemeler ise International Organization of 
Securities Commissions tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde, özellikle 
uluslararası işlemleri yapan banka ve aracı kurumlar için sermaye yeterliliği, denetim şartları, 
kamuoyunu bilgilendirme, muhasebe standartları gibi alanlarda ortak kurallar düzenlenmekte-
dir. 
 
 Türk hukuk sisteminde, ekonomi hukukunun yeterli olmadığı, ekonomik kalkınmayı 
ve toplumun bundan yararlanmasını sağlayan bir yapı taşımadığı, haksız rekabet ve yolsuz-
lukları önlemeye yetmediği, gelirin sağlıklı rekabet koşulları içinde oluşumuna ve adil 
ölçülerde dağılımına olanak tanımadığı, yerli ve yabancı sermayeye istikrarlı yatırım ortamı 
sağlamadığı yönünde görüşler bulunmaktadır. Bununla beraber, yaygın kanı, yasal düzenle-
melerdeki eksikliklerin finansal krizlerin ortaya çıkmasındaki payının çok az olduğudur. 
 

Finansal istikrarsızlık ve krizlerin ardındaki temel nedenler dünyayı etkileyen finansal 
şoklar, makroekonomik dengelerin sürdürülemez şekilde bozulması ve özellikle bankaların 
yükümlülüklerini yerine getirememeleridir. Ülkemizde sermaye piyasalarının yeterince 
gelişmemiş olması ve sermaye piyasalarının fon sunumlarının kısıtlı bulunması nedeniyle, 
reel sektör kendisini, maliyeti daha yüksek olan para piyasalarında finanse etmek durumunda 
kalmaktadır. Reel sektörün temel finansman kaynağı olan bankaların krize girmeleri ve 
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerindeki temel unsurlardan biri olan kredi hacmini 
daraltmaları da, işletmelerin iflasına kadar varabilen ve dolayısıyla yayılarak ekonomiyi çok 
büyük zararlara uğratan sonuçlar doğurmaktadır. 

 
Mali sistemin istikrarının arttırılması amacıyla, krizlerin önceden öngörülerek önlen-

mesi veya önlenemezse dahi en az kayıpla aşılması için etkin mücadele konularında çözüm 
önerileri ortaya konulmaktadır. Bankacılık krizlerinden sonra, sektöre olan güvenin tekrar 
sağlanması ve sektörün iyileştirilmesi amacıyla bankacılık sisteminin yapısına, gözetim ve 
denetim kurallarına, mevduat sigorta kurumunun varlığına ve zararın büyüklüğüne göre 
yapılabilecek birtakım düzenlemeler bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemeler, yeniden 
yapılandırma programı çerçevesinde finansal, operasyonel ve yapısal nitelikte olmak üzere üç 
grupta toplanabilir. Finansal düzenlemeler, bankalara acil mali desteğin sağlanabilmesi için 
merkez bankasının likidite desteği; devlet garantileri; devlet desteği (tahvil, kredi ve bağış 
gibi) ile özel hisse senedi ve tahvil ihracı olarak sayılabilir. Operasyonel düzenlemeler, 
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yönetimde etkinliğin sağlanması için ek sermaye; yeni yönetim; daha etkin personel kadrosu 
ve güçlü yabancı bankaların sisteme girmesine izin verilmesi şeklinde sıralanabilir. Yapısal 
düzenlemeler ise, rekabetin yeniden sağlanması için tasfiye, birleşme, ayrılma ve küçülme; 
aktif yönetimi; borcun yeniden yapılandırılması; özelleştirme ve kurumların yeniden 
yapılandırılması olarak ifade edilebilir. Ülkemizde yeniden yapılandırma programı kapsamın-
da, finansal yapılanmada önemli rol alındığı, operasyonel yapılanmada ise daha geride 
kalındığı görülmektedir. Buna karşılık, yapısal anlamda yeniden yapılanmada ülkemiz henüz 
emekleme devresindedir. Zira, mali sistemde rekabet koşullarının tümden değiştirilip sağlam 
bir yapıya ulaşılmasının amaçlandığı yapısal yeniden yapılandırma, verimliliğin en uzun 
vadede sonuçlarının alınabildiği bir aşamadır. Mali sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşturulma-
sı için özkaynakların arttırılması, yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumundaki 
eksikliklerin giderilmesi ve şeffaflığın sağlanması yönündeki çalışmaların hızla sürdürülmesi 
ihtiyacı devam etmektedir.  
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Basel II Gerekliliklerinden Bir Diğeri; 
“İçsel Sermaye Değerlendirme Süreci  

Oluşturma Zorunluluğu” 
 

Ebru Tuncer* 
 

 
1. Giriş 
 
Bilindiği gibi Basel II düzenlemesi pek çok yönleriyle, Basel I olarak adlandırılan 

1988 Uzlaşısı’ndan farklılık göstermekte ve yeni düzenlemeye uyum, hem denetim otoriteleri, 
hem de finansal kurumlar için pek çok zorluk içermektedir.  

 
Düzenlemeye uyum konusunda ülkemiz finans sektöründe yürütülen çalışmalarda bi-

rinci dayanağa ilişkin hususlar ön plana çıkıp yoğun biçimde tartışılırken, ikinci dayanağın 
ortaya koyduğu gerekliliklerin nispeten daha geri planda kaldığı görülmektedir. Oysaki,, 
birinci dayanak kapsamında ortaya konan ve halihazırda pek çok bankanın uyum konusunda 
zorlanmadığı basit yaklaşımların kullanılması, uyum için yeterli olurken, ikinci ve üçüncü 
dayanak kapsamında ortaya konulan hususlarda eksikliklerin söz konusu olması, herhangi bir 
finansal kurumun Basel II düzenlemesi ile uyumlu olarak nitelendirilebilmesini engelleyecek 
öneme sahiptir.  

 
Bu nedenle bu makale, ikinci dayanak kapsamında finansal kurumların sorumluluğu 

altında anılan, “İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci”nin temel niteliklerini ortaya 
koyarak, sektörde, Basel II düzenlemesine uyum konusunda yürütülen çalışmalara katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır.  

   
2. Düzenlemeyle Ortaya Konan Çerçeve 
 
Düzenlemenin ikinci dayanağı kapsamında, denetim otoritelerinin gözetim fonksiyon-

larına ilişkin 4 temel prensipten bahsedilmektedir. Bu prensiplerden ilki, finansal kurumların, 
sermaye seviyelerini risk profilleriyle ilişkilendirerek değerlendirebilen süreçlerinin var 
olduğunun ve bu süreçlerin yeterliliğinin tespiti olarak ifade edilmektedir. 

 
Halihazırda bazı finansal kurumlar, bütçeleme ve stratejik planlama faaliyetleri kap-

samında, maruz kalınan riskleri dikkate alarak belli bir sermaye seviyesi hedefi tespit etmekte 
iken, mevcut bu uygulamalara yönelik herhangi bir uluslararası standart bulunmamakta ve söz 
konusu uygulamalar, yasal denetim sürecinin zorunlu bir parçası olarak değerlendirilmemek-
tedir.  

 
Düzenlemenin uygulamaya girmesiyle finansal kurumlar, faaliyetleri sırasında maruz 

kaldıkları önemli riskleri tespit eden, izleyen, ölçen ve söz konusu riskler karşısında uygun 
sermaye seviyesini belirleyen sistemlere sahip olduklarını ispatla yükümlü tutulacaklardır. 
 
* TC Ziraat Bankası A.Ş., Risk Yönetimi Daire Başkanlığı,Yönetmen. 
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Söz konusu sistemler bir bütün olarak İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci 
(Internal Capital Adequacy Assesment Process-ICAAP) olarak adlandırılmakta ve güçlü bir 
sermaye değerlendirme süreci için gerekli 5 temel unsur Basel II metninde aşağıdaki biçimde 
sıralanmaktadır.  

 
• Yönetim kurulu ve üst yönetimin gözetimi, 
• Sermayeyi riskle ilişkilendiren güçlü bir sistemin varlığı, 
• Risklerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi, 
• İzleme ve raporlama ile  
• Süreç üzerinde oluşturulacak kontroller. 
 

Sayılan bu unsurlardan, “sermayeyi riskle ilişkilendiren güçlü bir sistemin varlığı” ile 
“risklerin kapsamlı biçimde değerlendirilmesi”, sürecin daha çok sayısal boyutunu ortaya 
koyarken diğer unsurlar, kontrole yönelik-kalitatif yönünü oluşturmaktadır.   

 
Bu genel değerlendirmenin ardından, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci-

nin yukarıda sayılan temel unsurlarını yakından incelemek, sürecin yapısını daha iyi anlaya-
bilmek açısından faydalı olacaktır. Bu sebeple makalenin ilk bölümü, yukarıda sayılan 
başlıkların Basel II düzenlemesinde ne şekilde ifade edildiğine, takip eden bölümler ise 
sırasıyla, süreçte etkinliğin sağlanmasına yönelik hususlara ve uygulamada karşılaşılabilecek 
sorunlara ayrılmıştır.  

 
Basel II düzenlemesinin konuya ilişkin sadece genel bir çerçeve çizmesi sebebiyle, 

mevzunun daha anlaşılır kılınmasını teminen, yer yer Avrupa Birliği bünyesinde yayımlanan 
dokümanlara atıfta bulunulacaktır.  

 
3. Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin Gözetimi 
 
BIS tarafından risk yönetiminin temel prensipleri hakkında yayımlanan tüm doküman-

larda olduğu gibi, düzenlemenin bu bölümünde de, konuya ilişkin olarak yönetimin sorumlu-
luklarının çerçevesi belirlenmiştir. Bu çerçeve içinde, finansal kurumlarda sermaye yeterlili-
ğinin değerlendirildiği sürecin tesis ve idame ettirilmesinde yönetim kurulları ile üst düzey 
yönetimlerin sorumlulukları net biçimde ifade edilmiştir.  

 
Yönetimler düzenlemenin bu bölümüyle, finansal kurumun karşı karşıya olduğu risk-

ler, bu risklerin yapısı, muhtemel etkileri ve büyüklükleri ile söz konusu risklerin uygun 
sermaye seviyesiyle ilişkisini anlamak konusunda sorumlu tutulmaktadırlar. Bunun yanında, 
kurumun risk yönetim sürecinin düzeyinin, mevcut ve faaliyet planı çerçevesinde oluşabilecek 
risk profili kapsamında yeterli olmasını temin etmek de, yönetimlerin sorumluluğu içerisinde 
sayılmıştır.  

 
Bu sorumluluk çerçevesinde; çeşitli risklerin değerlendirildiği ve mevcut risklerin ser-

mayeyle ilişkilendirildiği sistemlerin üst yönetim tarafından geliştirilmesini temin etme 
sorumluluğunun yönetim kurullarında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca yönetim kurullarının, 
konuya ilişkin güçlü iç denetim sistemleri ile yazılı politika ve prosedürlerin oluşturulmasını 
desteklemelerinin ve bu sistemler ile politika ve prosedürlerin, kurumun tamamında benim-
senmesini sağlayacak iletişimi tesis etmelerinin önemi vurgulanmaktadır.    

 
Düzenlemenin bu bölümüyle ilgili organlara yüklenen bir diğer sorumluluk, kurumun 

stratejik planının; sermaye gereksinimi, sermaye harcamalarına ilişkin beklentiler, arzu edilen 
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sermaye seviyesi ve harici sermaye kaynaklarını içerecek biçimde oluşturulmasını sağlamak 
olarak tespit edilmiştir. Bu yolla, sermaye planlamasının, belirlenen stratejik hedeflere 
ulaşmak konusundaki temel faaliyetlerden biri haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Bütün 
bunların yanında yönetim kurullarının, kurumun risk tolerans seviyesini belirleme görevleri-
nin olduğu da düzenleme de ifade edilen sorumluluklar arasında yer almaktadır.   

 
Kısaca özetlemek gerekirse; Basel II düzenlemesinin bu bölümü, temel risk yönetimi 

ilkeleriyle paralellik göstererek, yönetim kurulları ile üst yönetimlerin konuya ilişkin 
sorumluluklarının çerçevesini net olarak çizmektedir. Söz konusu sürecin etkinliğinin 
sağlanması ise, belirtilen sorumlulukların etkin biçimde yerine getirilmesi koşuluna bağlan-
maktadır. Dolayısıyla, Basel II düzenlemesinin finansal kurumlar bünyesine eksiksiz biçimde 
adapte edilebilmesi için, üst yönetimler ile yönetim kurullarının; düzenlemenin bu bölümü ile 
kendilerine yüklenen sorumlulukları iyi anlamaları, söz konusu sorumlulukları, orta düzey 
yöneticilere havale edebilecekleri birer görev olarak algılamamaları, prosedürlerin geliştiril-
mesi ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bizzat yer almaları gerekmektedir.  

 
4. Sermayeyi Riskle İlişkilendiren Güçlü Bir Sistemin Varlığı 

 
Düzenlemeye göre, finansal kurumların oluşturacakları güçlü bir İçsel Sermaye Yeter-

liliği Değerlendirme Sürecinde bulunması gereken ikinci temel unsur, sermaye seviyesinin 
taşınan riskle uyumlu olmasını sağlayacak güçlü bir sistemin varlığıdır. Bu sistemin yeterlili-
ğinden söz edebilmek içinse sistemin;  

 
• Karşı karşıya olunan tüm önemli riskleri tespit eden, ölçen ve raporlayan politika ve 

prosedürlere, 
• Sermaye seviyesini, taşınan riskle ilişkilendiren bir metodolojiye, 
• Finansal kurumun faaliyet planını dikkate alarak, gelecekteki muhtemel sermaye-risk 

profili ilişkisini sorgulayan bir sürece ve  
• Tüm sürecin tutarlılığını sağlayan kontrol mekanizmalarına sahip olması gerektiği 

belirtilmektedir.   
 

Söz konusu sistemin temel nitelikleri yukarıdaki biçimde sıralanabilirken, değerlen-
dirmesi yapılan risklerin uygun sermaye seviyesiyle ilişkilendirilmesinde genel kabul görmüş 
ve tüm kurumlarda uygulanabilecek tek bir doğru yaklaşımdan söz edebilmek mümkün 
değildir. Kurumlar, kendi yapılarına ve kapasitelerine en uygun yöntemi kendileri belirleme-
lidirler. Avrupa Bankacılık Denetim Otoriteleri Komitesi (Committee for European Banking 
Supervisor-CEBS), risk-sermaye ilişkisinin kurulmasında kullanılabileceğini belirttiği 
yaklaşımları aşağıdaki şekilde örneklendirmektedir: 

 
• Öncelikle, birinci dayanak kapsamında ele alınan riskleri ikinci dayanak kapsamında 

değerlendirerek gerekli sermayeyi tespit eden ve takibinde ikinci dayanakta vurgula-
nan riskleri (faiz oranı riski, likidite riski vb.) Dikkate alarak toplam sermaye ihtiyacı-
nı belirleyen “birinci dayanak” yaklaşımı, 

 
• Birinci ve ikinci dayanak kapsamındaki farklı risk türlerinin herbiri için ayrı ayrı 

sermaye seviyelerinin tespit edildiği ve daha sonra sonuçların toplulaştırıldığı “yapı-
sal” yaklaşım ve 

 
• İşleme dayalı, korelasyonların da dikkate alındığı daha karmaşık ve gelişmiş sistemler. 
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Sürecin, sayısal nitelik taşıyan iki unsurundan biri olan bu başlıktaki uygulamalarda 
pek çok sorunla karşılaşılabilmektedir. Bu sorunlara ilerleyen bölümlerde değinilecektir. 
 
             5. Risklerin Kapsamlı Biçimde Değerlendirilmesi 
 

    Düzenlemede, değerlendirme sürecinin bir diğer önemli unsurunun, bankanın mevcut 
durumda karşı karşı olduğu ve faaliyet planı çerçevesinde, gelecekte karşılaşabileceği önemli 
boyuttaki tüm riskleri kapsamlı biçimde değerlendiren bir sürecin varlığı olduğu belirtilmek-
tedir.  

 
Düzenleme, sermaye yeterliliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken risk 

türlerini; kredi riski, operasyonel risk, piyasa riski, bankacılık portföyünün maruz olduğu faiz 
oranı riski ve likidite riski olarak örneklendirirken, risk türlerinin bunlarla sınırlı olmadığını, 
faaliyetler sırasında karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek tüm önemli boyuttaki risk türlerinin 
değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, sayısal ölçümü 
konusunda üzerinde uzlaşmaya varılmış yöntemlerin söz konusu olmadığı risk türlerinde de, 
tahmine yönelik metodolojilerin geliştirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.  

 
CEBS ise, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinde dikkate alınması gereken 

asgari risk türlerini1; 
 

• Birinci dayanak çerçevesinde kapsanan riskler (piyasa, kredi ve operasyonel 
risk), 

• Birinci dayanak çerçevesinde ele alınan risklerin, bu dayanakta tam anlamıyla 
karşılanamayan boyutları, 

• Bankacılık portföyünde yer alan faiz oranı riski, konsantrasyon riski, likidite 
riski, stratejik risk ve itibar riski gibi ikinci dayanak kapsamında vurgulanan 
riskler ve 

• Kurumun içinde bulunduğu sektörel ya da ekonomik koşullar ile düzenlemeler-
deki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek dışsal riskler olarak formülize etmekte-
dir.   

 
Bu formülasyonun içeriği daha yakından incelenirse, hangi risklerin neden ve hangi 

kapsamda dikkate alınması gerektiği daha net olarak anlaşılabilir.  
 
Her şeyden önce, birinci dayanak kapsamında ele alınan kredi riski, çeşitlendirilmiş 

kredi portföylerine sahip, uluslararası alanda aktif olan finansal kurumlar dikkate alınarak 
oluşturulmuş minimum sermaye gerekliliği hesaplamalarına dayanmaktadır. Bu nedenle, 
portföyleri belli karşı taraflar, sektörler, coğrafi bölgeler ya da ülkelerde yoğunlaşmış olan 
finansal kurumların, ikinci dayanak kapsamında sermaye seviyesini tespit ederken, portföyle-
rinde sahip oldukları konsantrasyonları dikkate almaları gerekmektedir. Bu gereklilik, 
sektördeki rekabet karşısında belli alan ya da müşteri guruplarına yönelmek zorunda kalan 
küçük ölçekli finansal kurumlar için özellikle söz konusudur. 

 
Bunun yanında yine birinci dayanakta, kredi riski-standart yaklaşım kapsamında belir-

lenmiş olan minimum sermaye gerekliliği hesaplaması, portföylerin gerçek temerrüt ihtimal-
lerini yansıtmakta yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle kurumların birinci dayanak kapsa-
mında hesapladıkları sermaye seviyesinin, gerçekte taşıdıkları kredi riski için yeterli olup 
olmadığını sorgulamaları gerekmektedir.  
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Ayrıca kurumlar, fonlama yapılarını ve bu yapının stres koşulları altında ilave kaynak 
sağlamak konusunda sıkıntı yaratıp yaratmayacağını değerlendirmelidir. Bu açıdan, fonlama 
yapısının çeşitlendirilmiş olması önem arzetmektedir. Stres koşulları altında ilave sermaye 
yaratabilme kapasitesi ile benzeri diğer likiditeye ilişkin hususlar gözönünde bulundurularak, 
olumsuz piyasa koşulları altında sermaye yaratma maliyeti belirlenmeli ve böylelikle likidite 
riskine karşılık gerekli olan sermaye seviyesi hakkında karar verilmelidir. 

 
  Birinci dayanakta basit yaklaşımlar kapsamında ele alınmış olup, ikinci dayanak çerçe-

vesinde tekrar gözden geçirilmesi gereken bir diğer risk türü de operasyonel risktir. Bu risk 
kapsamında, kurumun faaliyetlerine olumsuz etkisi olabilecek olaylar (BT sisteminin 
çökmesi, kilit personelin görevden ayrılması, sistemin dışardan saldırıya uğraması gibi) tespit 
edilmeli ve bu olaylar karşısında maruz kalınabilecek zararlar dolayısıyla ayrılması gereken 
ilave sermaye belirlenmelidir.  

 
  6. İzleme ve Raporlama 

 
Dokümanda, etkin bir sermaye değerlendirme sürecinin dördüncü temel unsurunun, 

bankanın değişen risk profili ile değişen bu risk profilinin sermaye gereksinimine etkisi 
hakkında bilgi verebilecek yapıdaki bir raporlama sistemi olduğu belirtilmektedir. Söz konusu 
sistemin, gerek yönetim kurulu gerekse de üst yönetimi; 

 
• Önemli risk türlerinin seviyeleri ve trendleri ile bu risklerin sermaye seviyesi üzerindeki 

etkileri,  
• Sermaye yeterliliğinin değerlendirildiği ölçüm sisteminde kullanılan varsayımların 

geçerliliği,  
• Karşı karşıya olunan risklere göre yeterli düzeyde sermaye bulundurulup bulundurulma-

dığı ve  
• Gelecekteki sermaye gereksinimi hakkında yargılara varmak konusunda destekler 

nitelikte olması gerektiği belirtilmektedir.  
 

 İzleme ve raporlama sisteminin etkin bir şekilde oluşturulması ve işletilmesi, yönetim 
kurulu ile üst yönetimin faaliyetlerinin etkinliği açısından da önemli olduğundan, bu konuya 
gereken özenin gösterilmesi, bir bütün olarak sürecin etkinliğinin sağlanması bakımından son 
derece önemlidir.  

 
7. Süreç Üzerinde Oluşturulacak Kontroller 

 
Etkin bir İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin 5. ve son temel unsuru ise, 

değerlendirme sürecinin bileşenleri ile sürecin bütününün, banka için uygun olup olmadığını 
sorgulayacak etkin kontrol mekanizmalarının varlığı olarak belirlenmiştir. Söz konusu kontrol 
mekanizmalarının etkinliğinin sağlanması içinse bağımsız bir denetimin gerekli olduğu 
vurgulanmaktadır. Denetimin kapsaması gereken alanlar; 

 
• Aktivitelerin yapısı ve ölçeğine göre, oluşturulan İçsel Sermaye Değerlendirme Süre-

cinin uygun olup olmadığı, 
• Büyük ölçekli pozisyonlar ile konsantrasyonların tespiti, 
• Bankanın sermaye yeterliliği değerlendirme sistemine girilen verilerin doğruluğu ve 

güvenilirliği, 
• Süreçte kullanılan varsayımların geçerliliğinin ve mantıklı olup olmadığının sorgu-

lanması, 
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• Verilerin ve varsayımların stres testleri de kullanılarak analiz edilmesi olarak belir-
lenmiştir. 

 
8. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin Etkinliğinin Sağlanmasında  

                Ön Plana Çıkan Hususlar 
 

İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci ile hedeflenen faydanın sağlanabilme-
si için, yukarıda temel unsurları açıklanan sürecin, finansal kurumların yönetsel faaliyetlerinin 
ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gereklidir.   

 
Ancak bu noktada, sürecin yönetsel faaliyetlere entegrasyonunun çok farklı seviyeler-

de gerçekleşebileceğini belirtmekte fayda vardır. Bu seviyeler; sermayenin faaliyet kollarına 
tahsis edilmesi, performans değerlendirmede ve faaliyetlere yönelik karar alma sürecinde 
kullanılması olabilir. Entegrasyonun hangi seviyede gerçekleştirileceği, kurumların karar 
vermesi gereken bir husus iken, asgari olarak sürecin ürettiği çıktıların, kurumların en temel 
stratejilerinin ve risk iştahlarının belirlenmesinde girdi olarak kullanılması gereklidir.  

 
Süreçten beklenen faydanın sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer husus, tüm süre-

cin belli aralıklarda gözden geçirilerek, değişen risk profiline göre, sermaye seviyesinin 
belirlenmesinde yeterli olup olmadığının sorgulanmasıdır. CEBS, ikinci dayanağın uygulama-
sına ilişkin olarak yayımladığı dokümanında,  söz konusu gözden geçirmenin en az yılda bir 
olması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca doküman, Basel II düzenlemesinin ilgili bölümü ile 
paralellik göstererek, hem sürecin hem de sürece ilişkin gözden geçirme faaliyetinin, 
kurumların içsel denetimleri kapsamında olması gerektiğini vurgulamaktadır.  

 
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin periyodik olarak gözden geçirilme-

si; finansal kurumların değişen faaliyet planları, odaklandıkları alanlar ile içinde bulundukları 
koşullarda (sektörel ya da ekonomik) yaşanması muhtemel değişikliklerin, süreçte kullanılan 
varsayımlarla metodolojilere etkisinin incelenmesi açısından önem taşıyan bir husustur. 
Periyodik gözden geçirmeler sırasında, kullanılan varsayım ya da metodolojilerin, değişen 
koşullar altında anlamlı bir sermaye değerlendirmesine izin vermediğinin saptanması halinde, 
derhal gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bunun için tüm süreç, gözden 
geçirmenin sonucuna göre gerekli değişiklikleri yapacak mekanizmaları harekete geçirebile-
cek biçimde tasarlanmalıdır.   

 
Sürecin finansal kurumlar üzerinde beklenen etkileri sağlayabilmesi için gerekli bir 

başka husus, ileriye dönük bir bakış açısına sahip olabilmesidir. Daha önce de değinildiği gibi 
sürecin, gelecekte karşılaşılabilecek riskleri de dikkate alan bir yapıda oluşturulması gerek-
mektedir. Bunun için, finansal kurumun faaliyet planı çerçevesinde; kredi portföyünün 
büyümesine yönelik beklentiler, gelecek dönemde elde edilmesi beklenen fonlar ile bu 
fonların planlanan kullanılış biçimleri ve kâr dağıtımına ilişkin hususlar dikkate alınmalıdır. 
Ayrıca, gelecek dönemde karşılaşılabilecek riskler dikkate alınırken, sadece yaratacakları 
zarar açısından değil, neden olabilecekleri gelir kaybı açısından da değerlendirilmesi 
gerekmektedir.  

 
Geleceğe yönelik bir değerlendirme yapabilmek için, analizde kullanılacak zaman di-

liminin ne olması gerektiği hakkında da karar verilmesi gerekmektedir. Uygulamada, söz 
konusu zaman dilimi pek çok finansal kurumda bir yıl olarak belirlenmişken, aslında, ilgili 
kurumun sermaye yaratma kabiliyetine bağlı olarak tespit edilmesi gerekmektedir. İlave 
sermaye yaratılması konusunda önemli bir sıkıntıyla karşılaşmayacağını düşünen kurumlar, 
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bu süreyi daha kısa tutabilecek iken, ilave sermaye yaratma kapasitesi sınırlı olan kurumlar, 
analiz dönemini bir yıldan daha uzun olarak belirlemelidirler.   

 
Gelecekte maruz kalınabilecek risklerin yanında, sermaye üzerinde ilerideki dönem-

lerde oluşabilecek baskıların dikkate alınması da, sürecin etkinliğinin sağlanması bakımından 
önemlidir. Bunun için finansal kurumlar; değişen düzenlemelerin sermaye üzerindeki etkisi ve 
sektörde faaliyette bulunan diğer finansal kuruluşların aktiviteleri gibi, kurumun finansal 
performansında etkisi olabilecek hususlar üzerinde stres testleri uygulamak suretiyle, 
sermayeye ilişkin olarak gelecek dönemde karşılaşılabilecek problemleri anlamaya çalışmalı-
dırlar. 

 
Buraya kadar ifade edilenlerin yanında, etkin bir sürecin oluşturulmasında gerekli olan 

belki de en temel husus, sürecin ve sürecin içindeki tüm sistemlerin, finansal kurumun ölçeği 
ve faaliyetleri ile uyumlu olması gerektiği hususudur. Küçük ölçekli ve ürün çeşitliliği düşük 
olan finansal kurumlarda, kurumun kapasitesine göre fazla karmaşık ve modellemelere dayalı 
bir süreç oluşturulması, sürecin ve çıktılarının anlaşılmasını zorlaştırırken, büyük ölçekli, 
ürün çeşitliliği yüksek ve kompleks finansal enstrümanların kullanıldığı finansal kurumlarda, 
yargısal kararların ağır bastığı basit  sistemlerin oluşturulması, taşınan risk karşısında 
ayrılması gereken sermayenin gerçekte olması gerektiğinden daha düşük tespit edilmesine 
neden olabilecektir.  

 
Düzenleme, bankaların sermaye yeterliliklerini sorgulayan sistemlerin taşıması gereken 

temel nitelikleri sıralarken, farklı ölçek ve yapıdaki finansal kurumların oluşturacakları 
süreçlere yönelik hiçbir açıklama getirmemektedir. Bu sebeple yerel denetim otoritelerinin, 
farklı ölçek ve yapıdaki kurumlarda oluşturulmasını bekledikleri İçsel Sermaye Yeterliliği 
Değerlendirme Süreçleri’nin temel özelliklerini belirlemeleri ve belirlenen bu yapıların, 
finansal kurumlarda tesisi ile idamesini sürekli gözetim altında tutmaları gerekmektedir.  

 
Günümüze kadar konuya ilişkin açıklama yapan ya da bizzat düzenleme dokümanları-

nı yayımlayan, özellikle Avrupa Birliği bünyesindeki otoritelerin, İçsel Sermaye Yeterliliği 
Değerlendirme Sürecinin tesisinde izafiyet (görelilik) kavramını ön plana çıkarttıkları 
görülmektedir. Söz konusu dokümanlarda süreç tesis edilirken oluşturulacak metot sistem ve 
prosedürlerin düzeyinin; ağırlıklı olarak yürütülen işlemlerin yapısı, işlemlerin taşıdığı riskler, 
kurumun ölçeği, faaliyetlerin büyüklüğü, faaliyette bulunulan lokasyonların çokluğu ve yeni 
piyasalar ile yeni faaliyetlerin kurumun bütün faaliyetleri içindeki payı gibi hususlara bağlı 
olarak oluşturulması gerektiği vurgulanmaktadır. Bunun yanında bazı otoriteler, büyük ölçekli 
ve karmaşık yapılara sahip finansal kurumlardan, modellemelere dayalı bir içsel sermaye 
yeterliliği değerlendirme süreci (ekonomik sermaye) oluşturmalarını beklediklerini ifade 
etmiştir.   

   
9. Uygulamada Ortaya Çıkabilecek Sorunlar 

  
Daha önce de ifade edildiği gibi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin 

oluşturulması, finansal kurumların sorumluluğu altındadır. Kurumlar, oluşturdukları sürecin 
mevcut risk profilleri ve faaliyet planları çerçevesinde yeterli olduğu konusunda, denetim 
otoritelerini ikna etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla finansal kurumlar, sermaye yeterliliği 
değerlendirme süreçlerini oluştururlarken, normalde denetim otoritelerinden aldıkları 
yönlendirmeden daha düşük düzeyde bir yönlendirme alabileceklerdir. Sürecin bazı temel 
nitelikleri üzerindeki açıklamalar dışında, denetim otoritelerinin kurumlara sunacakları 
reçeteler bulunmayacaktır ki bu durum, finansal kurumların öğrenme süreçlerinin kısa 
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olmayacağı ve denetim otoritelerinin tatmin olabileceği düzeyde süreçlerin oluşturulması için 
uzunca bir zaman geçmesi anlamına gelebilecektir.  

   
Her ne kadar, söz konusu sıkıntı, denetim otoritelerinin Denetsel Gözden Geçirme ve 

Değerlendirme Süreci (Supervisory Review and Evaluation Process-SREP)2 kapsamında 
finansal kurumlarla yürütecekleri diyalog ile kısmen ortadan kaldırılabilecek ise de, sürecin 
ilk kez oluşturulmasında, finansal kurumların büyük ölçüde yalnız olduklarının söylenmesi 
yanlış olmayacaktır.  

 
Konu denetim otoriteleri açısından değerlendirilecek olursa, bir yandan kurumların 

kendi yapılarına uygun değerlendirme süreçlerini oluşturabilecekleri serbestliğin sağlanması, 
diğer yandan farklı yapı ve ölçekteki banka uygulamaları arasındaki tutarlılığın tesis edilebil-
mesi için gereken dengenin kurulmasının oldukça güç olduğu söylenebilir3. Bu açıdan 
denetim otoritelerinin, temel niteliklere ilişkin hususlarda çok net olması ve söz konusu 
hususların kurumlar tarafından iyi anlaşılmasını sağlamaları gerekmektedir.    

 
İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sürecinin uygulamaya konmasında finansal 

kurumların karşılaşılabilecekleri bir diğer zorluk, kurumun maruz kaldığı risklerin boyutlarını 
doğru tahmin edebilmek, bu risklerin yaratabileceği sonuçlar hakkında öngörüde bulunabil-
mek ve belirlenen riskleri sayısallaştırılarak sermaye seviyesine dönüştürebilmektir.  

 
Tüm bunları yaparken öncelikle, risklerin boyutlarının sayısal biçimde ifade edilebil-

mesi gerekmektedir. Ancak bilindiği gibi, bazı risk türlerinin (itibar riski gibi) sayısallaştırıl-
ması ya mümkün değildir ya da sayısallaştırma çalışmaları ciddi güçlükler içermektedir. Bu 
sebeple, risklerin değerlendirilmesi ve sermayeyle ilişkilendirilmesi sürecinde yargısal 
değerlendirmelerin yer alması kaçınılmazdır.  

 
Değerlendirme sürecinde karşımıza çıkan diğer sorunlar, cevaplanması kolay olmayan 

pek çok sorunun süreç içinde yer almasıdır. Tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılığının ne 
olduğu, risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak zararın büyüklüğü, risklerin birbirle-
rinden etkilenme düzeyi gibi pek çok soru, finansal kurumların cevaplandırarak, denetim 
otoritelerini ikna etmek zorunda oldukları hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.     

 
10. Sonuç 

 
Buraya kadar anlatılanları özetlemek gerekirse kısaca; İçsel Sermaye Yeterliliği De-

ğerlendirme Süreci oluşturulması gerekliliğinin, Basel II düzenlemesini uygulamaya koyma 
çalışmalarının birkaç düzenleme çıkartmaktan çok daha fazlası olduğu gerçeğine iyi bir örnek 
teşkil ettiği söylenebilir. Önemli hususları yukarıda özetlenen süreçlerin hem kurumlar 
bazında oluşturulması ve hem de sektör genelinde yerleştirilmesi, konuya taraf olanlar için 
önemli bir öğrenme süreci gerektirmektedir. Zira kurumlar şimdiye kadar alışkın oldukları, 
bazı basit hesaplamalara dayalı sermaye seviyesi tespitinden, oldukça karmaşık ve zahmetli 
değerlendirmelerin yapılacağı ve tamamen kurumun sorumluluğu altında olan bir sürecin tesis 
edilmesine doğru oldukça büyük bir mesafe katetmek zorundadırlar. 

 
Konuya ilişkin olarak Avrupa Birliği bünyesinde de belirsizliklerin yer alması, süreci 

tesis etmek isteyen kurumlar için önemli bir sorun yaratmaktadır. Ülkemizde, mevcut sorunlar 
üzerinde mesafe katedebilmek için öncelikle sektör genelinde, düzenlemenin bu bölümünün 
önemine ilişkin farkındalığın yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir. Bunun için, 
konuya ilişkin tartışma platformlarının sektör genelinde ve sektörle denetim otoritesi arasında 
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oluşturularak, öncelikle bir lisan ve düşünce birliğinin tesis edilmesi ve daha sonra, uygula-
manın detaylarının karşılıklı etkileşim içinde oluşturulması önemlidir.    
 
 
Dipnotlar 
 
1 Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar II (CP03 Revized), 25 Ocak 
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Para Aklama Riskinin Yönetimi  

ve   
Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu  

 
TBB-MASAK Çalışma Grubu* 

 
Türkiye Bankalar Birliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren TBB-MASAK Çalışma Grubu tara-

fından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi ve Türk 
Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu”nun bankalarda uygulanmasına ilişkin yapılan anket çalışması 
sonuçları hakkında Çalışma Grubu Başkanı Sayın Alparslan Çakır tarafından derlenen metin aşağıda yer 
almaktadır. 

 
1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadelede  

                  Uluslararası Yaklaşımlar 
 

Dünya mali sisteminin entegrasyonu anlamında küreselleşme, para aklamayı gerçekten 
uluslararası bir olgu haline getirmiştir. Organize suç örgütleri ve sistemin açıklarını bilen 
bilinçli fertler, açık sınırlardan, özelleştirmeden, serbest ticaret bölgelerinden, sınır güvenliği 
sağlayamayan devletlerden, kıyı ötesi bankacılık hizmetlerinden, elektronik mali transferler-
den, akıllı kartlardan, siber bankacılıktan faydalanarak her gün milyonlarca dolarlık suç 
gelirini aklayabilmektedirler.1 
 

Gerek bütünüyle kayıt dışı ekonomi ve gerekse büyük boyutlara ulaşan suç ekonomi-
sinden kaynaklanan fonların mali sisteme dahil olma çabaları, bu amaçla yapılan yurtiçi ve 
yurtdışı işlemler uluslararası mali sistemin denetlenmesi ve düzenlenmesi açısından önemli 
sorunlar doğurmaktadır. 

 
 Özellikle günümüzde tüm önemli para aklama işlemleri  bankaların hizmet kanalları-

nın kullanılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, bankacılık düzenleme ve denetleme 
otoriteleri, bankaların aktiflerini ve hizmet kanallarını hedef alan finansal dolandırıcılık ve 
para aklama risklerinin önlenmesinin ancak, bankaların etkin “müşterini tanı” prosedürlerini 
uygulamaları ile mümkün olduğuna ikna olmuşlardır. Bankalar, sadece varlık kaynağı ve 
fonlarının yasal olduğu makul şekilde bilinen kişileri müşteri olarak kabul etmek için gerekli 
özeni gösterecektir.2 

 
Paranın aklanması ile mücadele konusundaki yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi, 

uluslararası alanda mücadelenin yaygınlaşması ile birlikte yasadışı işlerle uğraşan müşterile-
rinin, müşteri tanıma sistem ve uygulamalarındaki zayıflıktan kaynaklanan nedenlerle, aklama 
amacıyla yaptığı işlemlere maruz kalan finansal kurumların ve çalışanların itibar kaybı ve 
yasadışı fon akışındaki yoğunlaşmaya bağlı olarak mali yapılarının büyük oranda zarar 
gördüğü, hapis ve para cezası gibi ile yaptırımlara maruz kaldığı görülmektedir. 
 
* Çalışma Grubu Başkanı: Alpaslan Çakır,Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Üyeler: Ahmet Albayrak, Berkant Ülgen, 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.- Banu Saatçi, Türkiye İş  Bankası A.Ş.- Başak Serinken Ercan, Citibank A.Ş.- 
Ertuğrul Koçak, Gaye Demirbilek, Türkiye İş Bankası A.Ş.- İlhan Şahin, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.- 
Meral Tutar, HSBC Bank A.Ş.- Sevgi Üntürk, Finans Bank A.Ş.- Sinan Gürlen, Fortis Bank A.Ş.- Tahir Cem 
Berik, TC Ziraat Bankası A.Ş.- Ulviye Coşkuner, Türkiye Vakıflar  Bankası T.A.O.- Zakir Selim Önal, Akbank 
T.A.Ş. 
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Bir banka hakkındaki para aklama iddiası, o bankanın ulusal ve uluslararası düzenle-
yici ve denetleyici bankacılık otoriteleri, müşterileri, ortakları, yurtdışı muhabirleri ve kamu 
oyunda güvenilirliğine ve saygınlığına, ulusal ve uluslararası itibarına büyük bir darbe 
olmaktadır. Karapara aklama soruşturma ve davaları olayın uluslararası boyutu nedeniyle 
uzun yıllar sürmektedir. Bu ise, iddiaya muhatap bankaları yıpratmakta, bazen Batı’da 
örnekleri görüldüğü üzere iflasa kadar varan sonuçlara yol açmaktadır.3 
 

Dünyada ve ülkemizde bankacılık uygulamalarını doğrudan etkileyen FATF tavsiyele-
ri ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi bildirilerine göre; ‘müşterini tanı ilkesi’ basit kimlik 
tespiti ile hesap açma ve kayıt tutmanın ötesinde, bankaların risk bazlı müşterini tanı 
uygulamalarını geliştirmesini gerektirmekte, yüksek risk içeren kişi ve kurumlar için üst 
düzey yönetici onayı dahil detaylı yazılı müşteri tanı ve kabul kurallarını oluşturulmasını, 
müşteriden ve hesap türünden beklenen normal işlemler dışındaki şüpheli faaliyetlerin 
izlenmesini zorunlu kılmaktadır. 

 
Finansal Eylem Çalışma Grubu (Financial Action Task Force-FATF) tavsiyelerinde; 

finansal kuruluşların karapara aklamaya ve terörizmin finansmanına ilişkin karşı programlar 
geliştirmeleri istenmiştir. Programlar asgari olarak; finansal kuruluşların bünyelerine, idare 
şekillerine ve yürürlükteki mevzuata uygun dahili politika, prosedür ve kontrol yöntemlerini 
ve bu görevler için uygun ve yüksek nitelikli personel istihdamının sağlanmasını, çalışanlara 
yönelik olarak süreklilik  gösteren bir eğitim programı hazırlanmasını, sistemi kontrol edecek 
bir denetim fonksiyonu kurulmasını içermelidir. 
 
 Tavsiyelerin “B” bölümündeki müşterini tanı ilkesi (customer due dilligence) ve 
kayıtların saklanması, şüpheli işlemlerin bildirimi ve uyum ile karapara aklama ve terörizmin 
finansmanını engelleyecek diğer tedbirler üzerinde durulmaktadır. Bu önleyici düzenlemeler 
ve uyarı sistemleri, 1988 tarihli Basel ilkeleri, 1990 tarihli Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve 
Avrupa Birliği Direktifleri gibi uluslararası belgelerden esinlenen yükümlülüklerdir. 
 
             Tavsiyeye göre, müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği  tedbirler;  
 

- Kimlik tespiti yapmak ve kimlik bilgilerini güvenilir, geçerli belge, veri yada bilgiler 
kullanarak  teyit etmek, 

- Finansal işlemlerden nihai yararlanıcı konumunda olan kimselerin–lehdarın-
(beneficial owners) kim olduğunu belirlemek ve lehdarın kimliğinin doğru olup 
olmadığı konusunda herhangi bir şüphe taşımamak, 

- Tüzel kişiler ve ortaklıklarda mülkiyetin kime ait olduğunu ve  bunların kontrolünün 
kimlerin elinde olduğunu belirlemek, 

- Tesis edilmek istenilen işlemin türü ve gerçekleştirme amacı hakkında bilgi edinmek, 
- Yapılan işlemin, finansal kuruluşun müşterisine, işine, risk profiline ve gerektiğinde 

fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olmasını sağlamak bakımından müşteri 
konusundaki takip ve incelemeyi iş ilişkisi ve işlem süresince sürdürmek.. 

 
olarak özetlenebilir. 
 

Basel Bankacılık Denetim Komitesi ise FATF’nin yaklaşımını tekrar etmek amacında 
olmayıp, müşterini tanı ilkelerine göre; daha geniş ve ihtiyatlı bir bakış açısı kazandırmayı 
hedeflemektedir Komite tarafından, müşterini tanı politika ve prosedürlerinin bankacılıkta 
sağlam risk yönetiminin önemli bir parçasını oluşturduğu kabul edilmiştir. 
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FATF düzenlemeleri ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin “Konsolide Müşterini 
Tanı Risk Yönetim İlkeleri” incelendiğinde yaklaşımın iki temel blok üzerine kurulduğu 
görülmektedir. 

Konsolide müşterini tanı risk yönetim ilkeleri;  merkezileşmiş bir süreçte müşteri ta-
nıma politika ve uygulama esaslarının grup seviyesinde belirlenmesi ve bilgilerin paylaşımı 
anlamına gelmektedir. Politika ve uygulama esaslarının oluşturulması sadece mevcut yasal 
düzenlemelere bağlı kalınmadan, yasalara paralel şekilde daha geniş çerçevede risklerin 
belirlenmesi, izlenmesi ve itibari, operasyonel, yasal ve yoğunlaşma riskinin  azaltılması 
amacına yönelik olmalıdır.4 

Etkili bir müşterini tanı programı aşağıdaki unsurları içermelidir: 
 

• Müşteri kabul politikası 
• Müşterinin tanınması (kimlik tespiti ve müşteri risk profilinin belirlenmesi) 
• Hassas hesaplar için izleme ve kontrol faaliyetleri 
• Risk yönetimi 

 
 
 
            2. Türk Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu

 
Yukarıda bahsedilen düzenlemelere uygun olarak TBB-MASAK Çalışma Grubu tara-

fından Eylül 2005 tarihinde, FATF Tavsiyeleri, Basel Bankacılık Denetim Komitesi çalışma-
ları ve Avrupa Birliği ülkelerinin bankacılık uygulamalarına paralellik sağlanması amacıyla 
“Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelenin Önemi ve Türk 
Bankacılık Sisteminde Uygulama Kılavuzu” ile 118 adet şüpheli işlem tipini kapsayan 
“Şüpheli İşlem Kategorileri” listesi hazırlanmıştır. Çalışma Türkiye Bankalar Birliği web 
sitesinde (www.tbb.org.tr) yayımlanmıştır. 

 
Bu kılavuz, Türk bankacılık sektöründe ulusal ve uluslararası alanda var olan itibar, is-

tikrar ve güvenin korunması, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücade-
lede ortak hareket yöntem ve standartlarının oluşturulması amacına yönelik olarak risk bazlı 
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müşterini tanı ilkeleri ve konsolide risk yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmış ve 
üyelerimize duyurulmuştur. 

 
Uygulama kılavuzu detaylı incelendiğinde başlıca dört ana bölüme ayrıldığı görülmek-

tedir. Bu bölümler:  
 

(i) Uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler 

(ii) Müşteri kabul politikasının unsurları (Kimlik tespiti ve müşteri profillerinin oluş-
turulması, yeni müşteri ediniminde terör ve diğer sakıncalı listelerden filtreleme 
yapılması, yüksek risk grupları için ağırlaştırılmış müşterini tanı politikaları ve üst 
düzey yönetici onayı uygulanması, müşteri olarak kabul edilmeyecek kişi ve ku-
rumlar, yüksek risk kriterleri; ürün, kanal, sektör/meslek ve coğrafi risk belirleme-
si) 

(iii) Kurum içi eğitim, izleme, iç denetim ve raporlama faaliyetleri,  

(iv) Politika ve uygulamaların grup bazında takibi ve denetiminin yapılması 

 
şeklindedir.  
 

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik risk yönetim ve denetim sistemle-
rinin kurulmasına ilişkin genel kabul gören yapı;  
 

1. Risk kriterlerinin belirlenmesi  ve sayısallaştırılması, 
2. Bu risklerin kontrol edilmesi ve yönetilmesine yönelik yazılı politika, iş kuralları, 

uygulama talimatları ve kontrol sistemlerinin oluşturulması, 
3. Uygulamalara ilişkin süreklilik arz eden izleme, iç kontrol, uyum ve eğitim programı-

nın hazırlanması, 
4. Belirlenen risk noktaları, iş akışları ve kontrollerin etkinliğinin denetiminin yapılması. 

 
olarak özetlenebilir. 
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Amaç bankalarımızın bu ana bölümlere bağlı kalarak grup bazında politika ve prose-
dürlerini yazılı olarak belirlemesi ve uygulamaya alması, sistemin etkinliğini kontrol edecek, 
değişen trendlere göre gerekli değişiklikleri yapacak merkezi bir yapının oluşturulmasıdır.  
 

FATF ve Basel Bankacılık Denetim Komitesi, kritik önemde gördükleri müşterini tanı 
ilkelerinin; 
 

–Bankacılık, 
–Sigorta 
–Menkul kıymetler 

 
sektörlerinde zorunlu olarak uygulanmasını ve uygulamanın ülkeler tarafından yasal düzen-
lemelerle belirlenmesini ve etkin denetim mekanizmalarının oluşturulmasını istemektedir. 
 

Ülkemizde bu gelişmelere paralel olarak; 18 Ekim 2006 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 5549 Sayılı 
Kanun ile önceki düzenlemelerden farklı ve bir yenilik olarak; “Bakanlık; bu Kanun’un 
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” hükmü kabul edilmiştir.5 
 

TBB-MASAK Çalışma Grubu’nun kılavuz çalışmasından kısa süre sonra uluslararası 
ve ulusal alanda kabul gören tavsiyeler ve yenilenen yasal düzenlemeler Uyum Kılavuzunun 
Türk bankaları tarafından hayata geçirilmesinin önemini daha da artırmıştır. 
 

Bununla birlikte; FATF’nin risk bazlı yaklaşım konusunda risk kriterlerinin belirlen-
mesi ve bu konuda düzenleyici kamu otoriteleri ve finansal kurumlar açısından bir uyum 
kılavuzu oluşturulmasına yönelik Elektronik Çalışma Grubu (Electronic Advisory Group on 
Risk Based Approach) çalışmalarına Türkiye Bankalar Birliği de aktif üye olarak katılmıştır. 
Söz konusu çalışma tamamlanarak taslak metin FATF’nin Gelişim ve Uygulama Çalışma 
Grubu’na raporlanmıştır. TBB-MASAK Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Uygulamalar 
Kılavuzu risk bazlı yaklaşıma ilişkin özel sektör örneği olarak takdirle karşılanmıştır.  
 

Suç gelirleriyle mücadele ve terörizmin finansmanının engellenmesi için gerekli poli-
tika, prosedür ve kontrol yöntemlerini oluşturabilmelerini teminen düzenlenen kılavuz aynı 
zamanda FATF’nin 2006 yılı sonundaki Türkiye ziyaretinde bu mücadeleye etkin destek 
vermek amacındaki bankalarımızın için önemli bir prestij göstergesi olmuştur. 
 

3. Uygulama Kılavuzu Anket Sonuçları 
 
TBB-MASAK Çalışma Grubu’nun önerisi ile Türkiye Bankalar Birliği tarafından anı-

lan kılavuzdan bankaların ne ölçüde yararlandıkları ve genel anlamda üyelerin uygulamalarını 
öğrenmek amacıyla 12 Ocak 2007 tarihinde tamamlanan “Anket Formu” hazırlanmıştır. 
 

Anket formu iki bölümden oluşmuştur. Anketi, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 
olarak yüzde 97,5’ini temsil eden 40 banka yanıtlamıştır. 

 
 



Bankacılar Dergisi 

63 

Anketin ilk bölümünde üyelere: 
 

i. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında 
hazırlanmış bir yazılı politika ve prosedür dokümanının oluşturulup oluşturulmadı-
ğına (Banka politika ve prosedürlerinin bu konudaki yasalara ve yasanın yetki ver-
diği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun sağlanması amacıyla hazırlanmış 
yazılı koruyucu dahili politika ve prosedürleriniz var mı ?) 

 
ii. Bankada sadece suç gelirleriyle mücadele mevzuatına uyum çalışmalarının yürü-

tülmesinden ve bu konudaki politikaların belirlenmesinden sorumlu özel birim var 
olup olmadığına  

 
dair sorular yöneltilmiştir.  

 
Ankete yanıt veren 40 bankadan 38’i bu konuda yazılı politika ve prosedür dokümanı-

nın oluşturulduğu, 2 banka ise henüz hazır olmadığı yönünde görüş belirtmiştir. Bu soruya 
hayır yanıtı veren iki banka da bu yönde çalışmalarının sürdüğünü belirtmiştir. Bu anlamda 
sektörün kılavuz çerçevesinde hazırlanmış yazılı koruyucu dahili politika ve prosedürlerini 
büyük ölçüde tamamlamış olması memnuniyet vericidir. 
 

Bankada sadece suç gelirleriyle mücadele mevzuatına uyum çalışmalarının yürütülme-
sinden ve bu konudaki politikaların belirlenmesinden sorumlu özel bir birim olup olmadığına 
ilişkin soruya 22 banka evet, 18 banka ise hayır yanıtı vermiştir. Bu anlamda anket sonuçları; 
grup seviyesinde müşterini tanı politika ve uygulama esaslarının  yürütülmesinden ve bu 
konudaki politikaların belirlenmesinden sorumlu bir merkezi yapı ve bir birimin bankaların 
yarısından fazlasında organizasyon içerisinde yer aldığı sonucunu göstermektedir. 
 

Bankacılık sektöründe genel bir trend olarak Uyum Bölümleri (compliance) adı altın-
da geniş bir şekilde yapılanan bu birimlerin ana fonksiyonları arasında Basel Bankacılık 
Denetim Komitesince belirlenen esaslar doğrultusunda; kurumsal ve merkezi bir yapının 
oluşturulması, risklerin belirlenmesi ve izlenmesi, yasal düzenlemelerin ve trendlerin takip 
edilmesi, bu risklerden kaynaklanabilecek itibari, operasyonel, yasal ve yoğunlaşma riskinin  
azaltılması amacına yönelik etkili bir müşterini tanı ve uyum programının oluşturulması 
bulunmaktadır. 
 

Soruya “Hayır” yanıtı veren 18 bankadan 2’si  böyle bir birimin kurulması yönünde 
çalışmaları olduğunu ifade etmiştir. Bu birimlere olan ihtiyaç, özellikle mevduat ve ticaret 
bankacılığı yapan bankalarımızda ortaya çıkmakta ve bankaların iş hacmi, finansal iştirakleri-
nin sayısı ve büyüklükleri ile doğru orantılı olarak artmaktadır. 
 

Anketin ikinci bölümünde ise üyelerden;  
 
Uyum kılavuzuna göre tüm başlıkların ve ilave bir kaç sorunun yer aldığı kısımda 

bankalarımızdan uygulamalarını, FATF’nin ülke değerlendirmesinde kullandığı benzer bir 
yapı ile değerlendirmeleri istenmiştir: 

 
• 4 puan “tam uyumlu”  
• 3 puan “büyük ölçüde uyumlu” 
• 2 puan “kısmen uyumlu” 
• 1 puan “uyumsuz” 
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Kılavuzun geneline yönelik sorulara verilen yanıtlar değerlendirildiğinde sektör uyum 
ortalamasının büyük ölçüde uyumlu olarak 3,35 civarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
sonuç, her ne kadar bankaların öznel değerlendirmelerinden kaynaklanabilecek hatalara açık 
olsa da FATF’nin 2006 yılı Türkiye ülke raporunda yasal yükümlüler arasında bankalarda 
sağlam bir risk kültürü bulunduğuna dair övgüleri ile uyumlu ve ideal bir sonuçtur. 
 

Alınan yanıtlara göre sektördeki uyum dereceleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 
 

Bankacılık Sektörü Kılavuz Uyum Dereceleri 
• Konu Ortalama 
1. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair    Özel Bir Uygulama Talimatınız Var mı ? 3,48 
2. Giriş Bölümü 3,39 
3. Amaç Bölümü 3,45 
4. Kapsam Bölümü 3,42 
5. Genel Çerçeve 3,30 
6. Yasal Düzenleme ve Yükümlülükler 3,45 
7. Müşteri Kabulü-Genel Prensipler 3,45 
8. Müşteri Kabulü-Sorumluluklar 3,45 
9. Kimlik tespit usulü ve beyan edilen adreslerin kaydedilmesi 3,76 
10. Müşteri Olarak Kabul Edilmeyecek Kişiler-Gerçek Kimlik ve Adresleri Belirlenemeyen Hesaplar 3,45 
11. Müşteri Olarak Kabul Edilmeyecek Kişiler-Hesap açılışı sırasında müşterilerin isimlerinin 
yerel ve uluslararası karapara ve terör listeleri ile karşılaştırılması  2,88 
12. Müşteri Olarak Kabul Edilmeyecek Kişiler-Tabela Bankaları(Shell Banks) 3,55 
13. Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiler-
Muhabir Bankacılık 3,52 
14. Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiler-Riskli 
Coğrafi Alanlarda Yerleşik veya Bağlantılı Müşteri İşlemleri 3,33 
15. Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiler-
Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP’s) 2,94 
16. Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel kişiler-Suç 
Gelirlerinin Aklanmasında Hassas Sektör ve İş Kolları 3,24 
17. Riskli Bankacılık Ürünleri-Nakit İşlemler 3,18 
18. Riskli Bankacılık Ürünleri-Elektronik Transferler 3,21 
19. Riskli Bankacılık Ürünleri-Yabancı Bankalar Üzerine Keşideli Şahıs Çeklerinin Tahsile 
Alınması 2,94 
20. Riskli Bankacılık Ürünleri-Internet, Call Center ve ATM İşlemleri 2,55 
21. Vakıf ve Dernekler (Gönüllü Bağış ve Yardım Kurumları) 3,15 
22. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Şüpheli işlem ne demektir 3,64 
22. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Şüpheli İşlem Tipleri 3,76 
23. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Uyum Görevlisine Raporlama Kuralları ve 
Sorumluluklar: 3,67 
24. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Resmi Kurumlara İletilmesi 3,79 
25. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Sır Saklama ve Gizlilik 3,79 
26. Şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirilmesi - Kayıtların Saklanması 3,82 
27. İzleme, İç Denetim ve Raporlama Faaliyetleri-Kimlik Tespit Yükümlülüğü 3,79 
28. İzleme, İç Denetim ve Raporlama Faaliyetleri-Şüpheli işlemlerin ortaya çıkarılması, riskli 
işlemlerin raporlanıp incelenmesi 3,48 
29. Müşteri ve işlemlerinin izlenmesine, şüpheli hareketlerin tespitine yönelik özel yazılım-
lar/programlar kullanıyor musunuz? 1,82 
30. Yıl içinde yapılan eğitim yükümlülük ve şüpheli işlem denetimlerinin istatistiki amaçlı 
sonuçlarının her yıl Mart ayı sonuna kadar  MASAK’a raporlanması 3,79 
31. Kurum İçi Eğitim Çalışmaları-Sınıf Eğitimleri 3,12 
32. Kurum İçi Eğitim Çalışmaları-Sanal Eğitimler 2,42 
33.TBB Web Sitesi Eğitim Modülü 2,24 
34. Hesap Muhabirlerinden ve Diğer Kurumlardan Alınan Yazıların Yanıtlanması 3,73 
35.Kayıtların Saklanması 3,82 
36. Bilgi ve belge verme yükümlülüğü 3,88 
37. Yürürlük ve Denetim 3,58 

TOPLAM 3,35 
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Ankette 3 puan “büyük ölçüde uyumlu”, 2 puan “kısmen uyumlu” ve 1 puan “uyum-
suz” yanıtıyla karşımıza çıkan konular incelendiğinde; en düşük değerlendirme “29. Müşteri 
ve işlemlerinin izlenmesine, şüpheli hareketlerin tespitine yönelik özel yazılımlar/programlar 
kullanıyor musunuz?” sorusuna alınan yanıtla sonucundaki “1.82”lik uyum derecesidir.  
 

Günümüzde finansal piyasalarda yaşanan rekabet, bankalarda giderek artan günlük iş 
hacimleri ve işlem sayıları karşısında işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve uzmanlaşma 
amacıyla operasyon işlemlerinin müşteriyi tanımayan uzman merkezi birimlerce yapılması, 
banka otomasyon sistemleri aracılığıyla sonuçlandırılması veya müşteri tarafından yapılması-
na imkan veren ATM ve internet bankacılığı kanallarının ağırlığının giderek artmasına yol 
açmıştır. Bankalar bu yolla önemli maliyet tasarrufları yapmakla birlikte bu yapı banka 
çalışanlarının şüpheli işlemlere ve finansal dolandırıcılık girişimlerine ilişkin dikkat ve özen 
yükümlülüğünü layıkıyla yerine getirmesinde problemlere yol açmaktadır. 
 

Bu nedenle bankaların müşteri ve işlemlerinin izlenmesine yönelik özel yazılım-
lar/programlar vasıtasıyla şüpheli hareketlerin tespitine ve raporlanmasına olan ihtiyaç 
giderek artmaktadır. Özel yazılımlar ve programlar bu mücadelede bankanın risklerinin 
azaltılması için gerekli erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulmasının yanında, ülkemiz 
şüpheli işlem bildirim sayılarının artmasında da önemli katkıları olacaktır. Bu değerlendirme 
sonuçları; diğer etkenlerle birlikte FATF’nin Türkiye raporunda; ülke ekonomisi, finansal 
sektör büyüklüğü ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, artan bir trend izlemesine rağmen 
düşük bulunan şüpheli işlem bildirim sayılarına ilişkin tespiti ile uyumlu bir tablo olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
 

Diğer bir düşük uyum derecesi ortalaması (2,88)  alan anket sorusu “11. Müşteri Ola-
rak Kabul Edilmeyecek Kişiler-Hesap açılışı sırasında müşterilerin isimlerinin yerel ve 
uluslararası karapara ve terör listeleri ile karşılaştırılması” olmuştur. Kılavuz, bu başlık altında 
ve “15. Müşteri olarak kabul edilmesi için ilave özen gösterilmesi gereken gerçek ve tüzel 
kişiler-yabancı siyasi nüfuz sahibi kişiler” ile birlikte bankaların “müşteri kabul politikaları-
nın” önemli bir parçası olan ve itibar riski ile doğrudan bağlantılı olan bu fonksiyonun 
sağlanmasına işaret etmektedir. 
 

 “19. Riskli bankacılık ürünleri-yabancı bankalar üzerine keşideli şahıs çeklerinin tah-
sile alınması” işlemlerinden kaynaklanan finansal dolandırıcılık riski ve para aklama riskine 
işaret eden bu bölümde bankaların söz konusu hizmetleri vereceği müşterileri titizlikle 
incelemesi, çekin kaynaklandığı ticari ilişki hakkında bilgi ve destekleyici belgelerin 
bankalara sunulmasına özen gösterilmesi istenmiştir. 
 

“32. Kurum içi eğitim çalışmaları-sanal eğitimler” bölümünde ise kılavuz, Türkiye 
genelinde yaygın ve çok şubeli bankalarımızda gerek tüm meslek personelinin eğitilmesinde 
sağladığı operasyonel kolaylık gerekse zaman ve ekonomik maliyetleri azaltan etkisi 
nedeniyle sınıf eğitimleri yanında “sanal eğitimler ve değerlendirme sistemlerinden faydala-
nılması”na işaret etmiştir.  
 

Özet olarak; Kılavuza ilişkin anket ile birlikte hem diğer konularda, hem de “büyük 
ölçüde uyumlu” altında gerçekleşen  “kısmen uyumlu” ve “uyumsuz” olarak karşımıza çıkan 
az sayıda sorularla ilgili konularda sektörde bir bilgilenme ve farkındalık yaratılmıştır. TBB-
MASAK Çalışma Grubu’na kılavuz metni ve anket sonucu fark edilen eksikliklerin gideril-
mesi  konusunda olan dönüşler kılavuzun ve anket çalışmasının amacına ulaştığını gösteren 
memnun edici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Ek 1 
Türkiye Bankalar Birliği 

Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Anket Formu Örneği 
 

I. BANKA BİLGİLERİ 
 
Banka Adı  
Formu Yanıtlayan Yetkili  
İletişim Bilgileri  
 

II. SORULAR 
 

1. Bankanızın, suç gelirlerinin aklanması ve terör eylemlerinin finansmanının herhangi bir aşamasında 
kullanılmasının engellenmesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede Ban-
kanız  ve çalışanlarının yasal ve idari yükümlülüklerinin bilinmesi, Banka politika ve prosedürlerinin bu 
konudaki yasalara ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun sağlanması 
amacıyla hazırlanmış yazılı koruyucu dahili politika ve prosedürleri var mı? 

•  
• Evet ( )  Hayır (    ) 

 
2. Bir önceki soruya yanıtınız hayır ise; hazırlama planlarınız var mı ve uygulamaya almayı düşündüğünüz 

tarih var mı ? 
 
•  Evet (    )  Hayır (    )         Uygulamaya Alınması Düşünülen ay ve yıl : ............../............. 
•  
3. Bankanızda sadece Suç Gelirleriyle Mücadele (AML) mevzuatına uyum çalışmalarının yürütülmesin-

den ve bu konudaki politikaların belirlenmesinden sorumlu özel birim var mı?  
 

Evet ( )   Hayır (  ) Varsa birimin adı (Yasal Uyum Birimi)  
 

4. Yukarıdaki soruya yanıtınız hayır ise kurulması konusunda mevcut durumda yapılmış bir planlama var 
mı? 

 
 Evet  (    )    Hayır (     )  Planlanan Ay ve yıl : ............../................. 
 

5. TBB-MASAK Çalışma Grubu tarafından hazırlanan uyum kılavuzuna göre uygunluğunu değerlendiri-
niz. 

 
•  
• Konu 

 
Tam 

Uyumlu 

Büyük 
Ölçüde 
Uyumlu 

Kısmen 
Uyumlu 

 
 
Uyumsuz 

 
Tam Uyumlu Değilse, 

Uygun düzenleme  
 • • • •  Yapılacak Değerlendirilecek 

1. Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine 
Dair    Özel Bir Uygulama Talimatınız Var 
mı ? 

• • • •  •  •  

......................................................................... 
 

      

36. Bilgi ve belge verme yükümlülüğü       
37. Yürürlük ve Denetim       

• * Sayfa 64’de  yer alan kılavuz uyum derecesi tablosunda aynı konu başlıkları gösterilmiştir. 
•  
6. İlave hususlar ve/veya diğer görüşleriniz: 
 
Dipnotlar 

 
1 Günay-Şahbazov,1999:134). 
2 Özel Bankacılık İle İlgili Wolfsberg Prensipleri. 
3 Ergin Ergül, Karapara Aklama Endüstrisi ve Aklama Suçu, s: 46-47, Ankara 2001. 
4 Basel Committee on Banking Supervision, Consolidated KYC Risk Management. 
5 Bkz. 5549 Sayılı Kanun, Madde 5. 
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Avrupa Birliği’nde  

Finansal Kriz Yönetimine İlişkin Düzenlemeler* 
 

Avrupa Merkez Bankası 
 

 
Avrupa Birliği’nde (AB) finansal piyasaların ve piyasa altyapılarının entegrasyonunun artması, sınır  

ötesi faaliyet gösteren kuruluşların sayısındaki artış ve finansal faaliyetlerin çeşitlenmesi piyasaları daha likit ve 
etkin hale getirmiş ve entegre finansal piyasaların şoklara karşı esnekliğini ve dayanıklılığını artırmıştır. Artan 
entegrasyon aynı zamanda AB düzeyinde finansal bozulmaları ve bunların sınır ötesi sistemik etkilerini etkin 
olarak ele almayı gerektirmektedir. Bu gelişmelere karşın AB düzeyinde finans sisteminin istikrarından sorumlu 
otoriteler arasında finansal krizlerin yönetimine yönelik yapılan özel düzenlemeler oldukça artmıştır. Bu artışta, 
özellikle yasal düzenlemelerdeki girişimler, otoriteler arasında gönüllü işbirliği anlaşmalarının yapılması, sınır 
ötesi krizlerin yönetimine yönelik uygulanabilir düzenlemelerin- ki bunlar finansal kriz simülasyon uygulamaları 
yoluyla test edilmiştir- iyileştirilmesi etkili olmuştur.  Bu makalede AB’de finansal kriz yönetimi düzenlemeleri-
nin gelişimine ve bunların daha ileri bir düzeye taşınmasına yönelik fırsatlar hakkında genel bir değerlendirme 
yapılmaktadır. 

 
 

1. Giriş 
 
Finansal istikrar düzenlemelerinin temelini oluşturan ilke söyle belirlenmiştir; finansal 

krizlere karşı ilk aşamadaki savunma, sağlıklı ve güvenli çalışmaları beklenen finansal 
kuruluşların kendi sorumluluğundadır. İkinci aşamadaki savunma ise kamu otoriteleri 
tarafından finansal krizlerin önlenmesine yönelik alınan tedbirlerdir. Söz konusu bu tedbirler 
(i) Finansal düzenleme; finansal kuruluşların etkin risk yönetimi için uymaları gereken ihtiyati 
kurallar ile piyasa disiplininin artırılmasına yönelik kamuoyunun bilgilendirilmesi konusunda 
belirlenen kurallardır, (ii)  Finansal gözetim ve denetim; finansal kuruluşların ilgili tüm 
risklerinin izlenmesinin ve yönetiminin sağlanmasını amaçlamaktadır, (iii) Finansal istikrarın 
izlenmesi ve değerlendirilmesi; finans sisteminin bütününe yönelik risklerin ve kırılganlıkla-
rın kaynağının tespit edilmesidir. Tüm bu önleyici tedbirlere rağmen herhangi bir finansal 
kuruluşun finansal güçlüğe düşmesi durumunda kamu otoritelerinin iyileştirme amaçlı, 
gerekiyorsa tasfiye etmek üzere ve finans sisteminin bütünü üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılması amacıyla müdahale etmesi gerekebilir. 

 
AB’de kamu otoriteleri arasında finansal kriz yönetimi düzenlemeleri kendi yasal so-

rumlulukları kapsamında merkez bankaları, denetim otoriteleri ve maliye bakanlıklarına 
bırakılmıştır. Muhtemel krizlerin oluşumuna yönelik özel düzenlemelerin artırılması yönünde 
alınan tedbirler hem üye ülkeler hem de ülkelerdeki farklı otoriteler arasında işbirliğinin 
artırılması ve koordinasyonun iyileştirilmesi konularında yoğunlaşmaktadır. Bu düzenlemele-
rin artırılmasının temel amacı; üye ülkeler ve ülkelerdeki farklı otoriteler arasında bilgi 
alışverişinin sağlanması ve bunlar tarafından alınacak muhtemel tedbirlerin ve uygulanacak 
politikaların uyumluluğunun artırılması yoluyla finansal istikrar görevinin çok daha etkin bir 
şekilde yerine getirilmesidir. 

 
* Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılık ve Araştırma Grubu. 
Avrupa Merkez Bankası raporundan Türkçe’ye çevrilmiştir. 
Kaynak: ECB (2007), “The EU Arragements for Financial Sector”, European Central Bank, Monthly Bulletin, 
February 2007. 
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Bu makaledeki bölümler şöyle sıralanmıştır: İkinci bölümde euronun kullanıma baş-
lamasından sonraki dönemde AB’de kriz yönetimi düzenlemeleri konusundaki çalışmaların 
ivme kazanması ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde AB kriz yönetimi düzenlemelerinin temel 
unsurları açıklanmakta, düzenlemeler, gönüllü işbirlikleri ve merkez bankaları düzenlemeleri 
üzerinde durulmaktadır. Dördüncü bölümde Eurosistem ve AB düzeyinde finansal kriz 
simülasyonlarının organizasyonu gibi düzenlemelerin çok daha etkin olarak yapılmasına 
yönelik girişimler anlatılmaktadır. Sonuç bölümünde ise kaydedilen ilerlemeler ve yakın 
gelecekteki fırsatların bir değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 
2. Gelişmeler 
 
AB’de 1 Ocak 1999’da euronun kullanıma başlaması ile birlikte Avrupa finans siste-

minin görünümü önemli ölçüde değişmiştir. AB’de özellikle euro alanında piyasalar, piyasa 
altyapıları ve finansal kuruluşlar (büyük ölçekli finansal gruplar dikkate alındığında) bazında  
finansal entegrasyonun artması piyasa likiditesi ve etkinliğinin iyileşmesine yol açmıştır.1 
Artan entegrasyon aynı zamanda üye ülkeler arasında daha kapsamlı ve derin sistemik 
ilişkilerin oluşmasına neden olmuş ve böylece bir üye ülkenin finans piyasasındaki muhtemel 
sorunların diğer üye ülkelere yayılması olasılığı artmıştır. Bu gelişmeler AB düzeyinde 
finansal istikrar düzenlemelerinin finans piyasalarındaki değişikliklerin doğurduğu ihtiyaçları 
karşılayıp karşılamadığı ve finansal istikrar için yeterli bir güvence sağlayıp sağlamadığına 
dair değerlendirmelerin yapılmasını teşvik etmiştir. 

 
Ekonomik ve Finansal Komite (Economic and Financial Committee-EFC)2 Nisan 

2000’de bir rapor yayımlamıştır. Raporda piyasaların giderek artan entegrasyonu karşısında 
kurumsal düzenlemeler uyumlu ve esnek bir temelde finansal istikrarın güvencesi olurken, 
düzenlemelerin operasyonel özelliklerinin de geliştirilebileceği sonucuna varılmıştır. Bu 
sonuca göre raporda temel olarak şu tavsiyelerde3 bulunulmuştur: (i) Sektörler arası işbirliği-
nin güçlendirilmesi, (ii) Sorumlu otoriteler arasında bilgi paylaşımının artırılması, (iii) Kriz 
durumlarının aşılması için denetim otoriteleri ile merkez bankaları arasında koordinasyonun 
güçlendirilmesi, (iv) Gözetim ve denetim uygulamalarının uyumlaştırılması üzerinde 
çalışılması. 

 
Bu gelişmelerin sonrasında EFC Nisan 2001’de finansal kriz yönetimine ilişkin özel 

düzenlemelerin incelendiği bir rapor yayımlamıştır.4 Rapordan çıkan temel sonuç finansal 
istikrarın etkin ve güvenli şekilde sağlanması amacıyla sınır ötesi sorumlu otoriteler arasında-
ki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ihtiyacıdır. Raporda dört temel tavsiyede 
bulunulmuştur:  (1) Gözetim-denetim otoriteleri büyük finasal grupların kısa dönemli doğru 
bilgiler üretmesini, yeterli düzeyde beklenmedik durum planlarının olmasını ve düzenli olarak 
stres testleri uygulamalarının yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır. (2) 
Üye ülkeler hem sınır ötesi hem de farklı sektörler arasında gözetim-denetim otoriteleri, 
merkez bankaları, ödeme sistemlerinden sorumlu otoriteler, mevduat sigorta sisteminden 
sorumlu kurumlar arasında gerekli bilgi paylaşımının önündeki mevcut yasal ve uygulamaya 
dönük engellerin kaldırılmasını sağlamalıdır. Buna ilaveten, krizde ortaya çıkabilecek temel 
sorunların tanımlanması için üye ülkeler kendi ön denetim listelerini geliştirmeli ve aynı 
zamanda bilgilendirilmesi gereken diğer otoriteleri belirlemelidir. (3) Üye ülkeler, özellikle 
büyük finansal gruplar dikkate alındığında bir kriz durumunda sınır ötesi otoriteler arasındaki 
sorumlulukları belirlemeli ve tayin etmeli, ayrıca bilgi paylaşımı konularının etkin olarak ele 
alınmasına yönelik en etkin araçlardan birisi olan ön-değerlendirme anlaşmaları geliştirmeli-
dir. (4) Kriz yönetimine ilişkin tedbirlerin rekabet üzerindeki etkilerini gözetmek üzere 
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zamanında ve doğru prosedürlerin yürütülmesi için rekabetten sorumlu otoritelerin görüşüne 
başvurulmalıdır. 

 
2001 tarihli tavsiyeler sonrasında ECOFIN Konseyi EFC’den kriz yönetimi düzenle-

meleri konusuna öncelik vermeye devam etmesini istemiştir. 2004 yılında EFC finansal 
istikrar ve kriz yönetiminde AB düzenlemelerinin artırılmasına yönelik yeni önceliklerini 
açıklamıştır. Özellikle maliye bakanlıkları ve AB düzeyinde ilgili otoriteleri kapsamak üzere 
finansal kriz simülasyon uygulamalarının organizasyonu ve kriz yönetimi düzenlemelerinin 
genişletilmesi konusuna özel önem verilmiştir. Bu gelişmeler Tablo 1’de özetlenmiştir. 

 
Tablo 1: AB’de Finansal Kriz Yönetimi Düzenlemeleri 

 Finansal İstikrardan sorumlu otoriteler 
 Merkez Bankaları Bankacılık Otoriteleri Maliye Bakanlıkları 

Sermaye yeterliliği direktifi (CRD) Düzenlemeler 
Büyük finansal kuruluşlar direktifi (FCD)1  

2005 kriz yönetimi ön anlaşması  
2003 kriz yönetimi ön anlaşması  

2001 ödeme sistemleri ön anlaşması  
Bölgesel anlaşmalar2 

Gönüllü işbirliği 
düzenlemeleri 

Ulusal anlaşmalar2 
Merkez bankaları 
düzenlemeleri 

Eurosistem   

BSC-CEBS FSC AB Komiteleri 
EFC  EFC 

Finansal kriz simülasyon uygulamaları Uygulamaya yönelik 
araçlar AB komiteleri uygulamalarının geliştirilmesi 
1) Büyük finansal kuruluşların düzenlenmesinden sorumlu gözetim-denetim otoriteleri ve maliye bakanlıkları 
arasında bilgi paylaşımı kredi kuruluşları, sigorta şirketleri, menkul kıymet yatırım şirketleri için AB yasal 
düzenlemeleri içinde sektörel  kurallara tabidir. 
2) Bölgesel ve ulusal düzeyde ön anlaşmalarda farklı otoriteleri yer almaktadır (merkez bankaları, bankacılık 
denetim otoriteleri ya da her ikisi). Bazı üye ülkelerde maliye bakanlıkları da ön anlaşmalara taraftır.  
 

3. AB Kriz Yönetimi Düzenlemeleri 
 
Yukarıda belirtilen tavsiyelerin uygulanmasının sonucu olarak AB’de finansal istikra-

rın korunmasından sorumlu otoriteler arasında finansal krizlerle ilgili özel düzenlemele-
rin/anlaşmaların artırılması sağlanmıştır. Alınan önlemler arasında yasal düzenlemeler ve 
otoriteler arasında gönüllü işbirlikleri anlaşmaları yer almaktadır. Bu bölümde kriz yönetimi-
ne ilişkin mevcut düzenlemeler ile yasal ve gönüllü işbirlikleri ve merkez bankası düzenleme-
leri gözden geçirilmektedir. AB komitelerinin rolü de ayrıca Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 
3.1. Yasal Çerçeve 
 
Yasal çerçeve kapsamındaki iki temel düzenlemede, kriz yönetimi durumlarıyla doğ-

rudan etkisi olan ve özellikle sınır ötesi krizlerin yönetiminde merkez bankaları, gözetim-
denetim otoriteleri gibi otoriteler arasındaki bilgi akışının tanımlandığı hükümler yer 
almaktadır. 5  

 
Sermeye Yeterliliği Direktifi 
 
Sermeye yeterliliği direktifi (CRD)6 Basel II sermaye düzenlemesinin AB düzenleme-

lerine geçirilmesidir. Direktif olağan ve acil durumlar için bankacılık gruplarının  izlenmesi 
ve denetimine yönelik temel kuralları belirlemektedir (Madde 129-132). Direktifte, kredi 
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kuruluşu ya da bankacılık grupları için ev sahibi ülke ile menşe ülke gözetim-denetim 
otoriteleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon kuralları yer almaktadır. 

 
CRD’de; (i) Bankacılık gruplarının konsolide denetiminde gözetim-denetim otoritele-

rinin rolü belirlenmiştir- konsolide eden gözetim-denetim otoritesi7; (ii) Bankacılık grubunda 
yer alan tüm şirketlerin denetiminden sorumlu otoriteler arasında bilgi paylaşımı ve işbirliğine 
yönelik gerekliliklere açıklık getirilmiş ve güçlendirilmiştir; (iii)  Yetkili otoritelerin işbirliği 
ve bilgi paylaşımına ilişkin yazılı düzenlemelerin olması öngörülmüştür.8   

 
Kriz yönetimine ilişkin özel hükümlere baktığımızda CRD’de şu koşullar getirilmiştir: 

(i) Konsolide eden gözetim-denetim otoritesi, bir üye ülkenin finansal istikrarını tehdit eden 
beklenmedik durumlarda merkez bankaları ve maliye bakanlıklarını mümkün olduğunca hızlı 
şekilde uyarmalıdır (Madde 130), (ii) Yetkili otoriteler yakın işbirliği içinde olmalı, zorunlu 
ya da görev alanları  ile ilgili bilgilerin paylaşımını sağlamalıdır (Madde 132).9 

 
Finansal Holding Şirketleri Direktifi 
 
Finasal piyasalardaki gelişmeler sınır ötesinde önemli çapraz sektörlerde finansal faa-

liyet gösteren finansal grupların (örneğin finansal holding şirketleri) sayıca artmasına neden 
olmuştur. Sigortacılık sektöründen ve bankacılık sektöründen ya da yatırım hizmetleri 
sektöründen en az birer şirketi bünyesinde birleştiren bu gruplar Finansal Holding Şirketleri 
Direktifi’ne10 tabidir. Direktif AB’de faaliyet gösteren bir finansal holding şirketinin 
tamamlayıcı denetimine ilişkin kuralları belirlemektedir. 

 
Direktifte kriz yönetimine ilişkin bir dizi hüküm bulunmaktadır. Özellikle, koordinatör 

gözetim-denetim otoritesi11 tarafından yürütülen görevler, ilgili otoritenin görevleriyle ilgili 
sektörel kurallar altında önemli bilgilerin yayılması da (Madde 11) dahil olmak üzere ilgili ve 
esas bilgilerin olağan ve beklenmedik durumlarda toplanmasını ve yayılmasını içermektedir.  

 
Sermeye yeterliliği direktifinde söz edildiği gibi finansal holding şirketlerin altında 

düzenlemeye tabi şirketlerin denetiminden sorumlu otoriteler arasında yakın işbirliği 
öngörülmektedir. (Madde 12) Buna bağlı olarak (i) Bir finansal holding şirketi altında 
düzenlemeye tabi olan şirketler ya da bunları olumsuz etkileyebilecek diğer şirketlerdeki 
olumsuz gelişmelere dair bilginin toplanması ve paylaşılması, (ii) Merkez bankaları, Avrupa 
Merkez Bankaları Sistemi, Avrupa Merkez Bankası ile görevleri kapsamındaki bilgilerin  
paylaşımı öngörülmektedir. 

 
Kriz yönetiminde düzenleyici hükümlerin somut olarak uygulanmasında çok taraflı ön 

anlaşmalarda yer alan prosedürler olumlu fayda sağlayacaktır. 
 
3.2. Gönüllü İşbirlikleri 
 
Kriz yönetimine dair AB otoriteleri arasındaki işbirliği alanları, çeşitli otoriteler ara-

sında ön anlaşmalar (memorandum of understandings) şeklinde yapılan gönüllü işbirliği 
anlaşmaları ile büyük ölçüde genişlemiştir.  

 
Söz konusu anlaşmalar AB düzeyinde, bölgesel ya da ulusal bazda kriz durumunda iş-

birliği ve bilgi paylaşımına ilişkin prosedürleri belirlemektedir. 
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AB Düzeyindeki Kriz Durumlarında Yapılacak İşbirliğine İlişkin Ön Anlaşma 
 
Kriz yönetimine dair ön anlaşmalar finansal istikrarın korunmasına ilişkin AB kurum-

sal çerçevesinin temel unsurlarından birisidir. Ön anlaşmalar ile sınır ötesi sistemik etkilerin 
olduğu finansal bozulma durumlarında otoriteler arasında sınır ötesi işbirliğine ilişkin temel 
kural ve prosedürler tanımlanmıştır. Finansal bozulma şöyle tanımlanabilir; kuruluşlar, 
finansal piyasalar, ödeme sistemleri ya da diğer piyasa altyapısı üzerinde sınır ötesi sistemik 
etkiler mevcut olup, bir üye ülkeden daha fazla sayıda ülkede finans sisteminin gerektiği gibi 
fonksiyonlarını yapamaması söz konusudur. Kriz yönetimi konusunda iki, ödeme sistemleri-
nin izlenmesine dair ise bir ön anlaşma bulunmaktadır. Bunlar AB üye ülkelerinin ilgili 
otoriteleri tarafından benimsenmiştir. Ön anlaşmalar, ilgili otoritelerin yasal sorumluluklarını 
yerine getirmesine engel olmayacak şekilde tasarlanmakta, yasal olarak bağlayıcı olmamakta 
ve gönüllü işbirliği esasına dayanmaktadır. 

 
 Kutu 1: Üye Ülkeler Arasında Çoktaraflı Ön Anlaşmalar  

 
2001 yılı EFC tavsiyelerinin arkasından kriz yönetimine ilişkin AB çapında işbirliğini öngören ön 
anlaşma ESCB Bankacılık Denetim Komitesi (BSC)1 nezdinde 2003 Mart ayında kabul edilmiştir. Bu 
ön anlaşma ilgili otoriteler arasında engelsiz etkileşimin sağlanması yoluyla etkin kriz yönetimine 
katkıda bulunmak ve böylece üye ülkeler ve AB düzeyinde sistmik kriz alanının erken değerlendiril-
mesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ön anlaşma AB’de muhtemel bir kriz yönetiminde sorumlu 
otoritelerin belirlenmesine ilişkin özel kural ve prosedürleri kapsamaktadır. Ön anlaşma aynı zamanda  
bankacılık gözetim-denetim otoriteleri, merkez bankaları arasındaki gerekli bilgi akışınının ve sınır 
ötesi bilgi paylaşımının pratikte uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır. Diğer yandan ön 
anlaşma, bankacılık gözetim-denetim otoriteleri ile merkez bankalarının sınır ötesi iletişimine ilişkin 
çerçeveyi oluşturmakta, ekinde ise beklenmedik durumlar için oluşturulan iletişim listesi yer 
almaktadır. 2 
 
2004 yılında EFC’nin oluşturduğu öncelikleri takiben Mayıs 2005’te AB bankacılık denetim 
otoriteleri, merkez bankaları ve maliye bakanlıkları ikinci ön anlaşmayı kabul etmişlerdir. Bu ön 
anlaşma yetkili otoritelerin politika fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olmak üzere hem AB 
düzeyinde hem üye ülkelerde finans sisteminin istikrarının korunmasına yönelik bilgi, görüş ve 
değerlendirmelerin paylaşımına ilişkin kural ve prosedürleri belirlemektedir. Özellikle otoritelerin, 
sınır ötesi düzeyde mevcut iletişim ağları ve komiteler aracılığıyla bilgi paylaşımı müzakerelerine 
katılmaları öngörülmektedir. Otoriteler arasında işbirliğinin desteklenmesi için yapılan 2005 tarihli ön 
anlaşma kriz durumları için beklenmedik durum planlarının, stres testlerinin ve simülasyon uygulama-
larının geliştirilmesi hususlarını içermektedir. Son olarak bu ön anlaşmada aşağıda sayılan hususlara 
bir muafiyet getirilmediğine dair açık bir hüküm bulunmaktadır;  (i)  Firmaların sahipleri ya da 
ortaklarının temel finansal sorumlulukları, (ii) Kreditörlerin risklere karşı farkında ve hazırlıklı 
olmaları gereği,  (iii) Kuruluşlarda kriz çözümü için piyasa bazlı çözümlerin önceliği.  Ayrıca,  Ocak 
2001’den itibaren ödeme sistemlerinin izlenmesi ile ilgili görev ve yetkileri dahilinde bankacılık 
otoriteleri ve merkez bankaları  arasında işbirliğini öngören çok taraflı bir ön anlaşma yapılmıştır. 
Likidite ve ödeme güçlüğü problemlerinde bilginin iletilmesi  konusunda bir dizi hüküm bulunmakta-
dır. Bunlar özellikle büyük bir piyasa katılımcısının ödeme sisteminde önemli boyutta bir  yükümlülü-
ğünü yerine getirememesi durumunda diğer tarafları da olumsuz etkilemek suretiyle yol açacağı 
muhtemel yayılma riski (sistemik risk)  ile ilgilidir. 
 
1 BSC AB finans sisteminin makro düzeyde ihtiyatlı ve yapısal olarak izlenmesine,  ortak menfaat bulunan konularda 
gözetim–denetim otoriteleri ile merkez bankaları arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına, düzenleme ve denetim gerekliliklerin 
finansal istikrar üzerindeki etkilerinin analizine katkıda bulunmaktadır. 
2 Bkz. İlgili duyurular (www.ecb.int/press/pr/date/2003/html/p030310_3.en.html) 2004 yılında AB’ne katılan ülkelerin 
otoriteleri bu anlaşmayı aynı yılın sonunda imzalamışlardır. 
3 Bkz. İlgili duyurular (www.ecb.int/press/pr/date/2005/html/p050518_1.en.html) 
4 Bkz. İlgili duyurular (www.ecb.int/press/pr/date/2001/html/p010402.en.html) 
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Bölgesel Anlaşmalar 
 
AB’de kriz yönetimi için yapılan ön anlaşmalar, finansal istikrarın korunmasından so-

rumlu otoriteler arasında gönüllü işbirliğine yönelik geniş bir çerçeve sunmaktadır. Bu 
düzenleyici çerçevede ikili anlaşmalar ve bölgesel anlaşmalar yer almakta ve bunlar  
halihazırda gelişmektedir. 

 
EFC’nin 20001 yılı tavsiyelerine paralel olarak bazı üye ülke otoriteleri, sistemik etki-

leşime sahip ve sınır ötesi faaliyetleri olan bankacılık gruplarının ülkelerinde ağırlıklı olarak 
faaliyet göstermesi dolayısıyla daha yakın işbirliğini zorunlu görmüşlerdir. Bu gelişmiş 
işbirlikleri iki taraflı ya da bölgesel bazlı anlaşmalar ile oluşturulmuştur. Kutu 2’de bölgesel 
ön anlaşmalara ait iki örnek incelenmekte ve bu ön anlaşmaların AB genel düzenlemelerini ne 
şekilde tamamladığı ele alınmaktadır.  

 
Kutu 2: Kriz Yönetimi İçin Bölgesel Ön Anlaşmalar 

 
Aşağıda İskandinav bölgesi merkez bankaları arasındaki ön anlaşma ile Hollanda ve Belçika 
otoriteleri arasındaki ön anlaşma olmak üzere iki bölgesel ön anlaşmadan bahsedilmektedir.  
 
İskandinav ülkeleri merkez bankaları-Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç “Sınır 
Ötesi Kuruluşlarla Birlikte Bankalarda Finansal Kriz Yönetimi” hakkında ön anlaşmayı içeren 
bölgesel bir anlaşma yapmışlardır.1 Bu anlaşma iki prensibe dayanmaktadır: (i) Kriz yönetimi 
için bir yapının oluşturulması ve bununla ilgili bilgilerin dağıtımının yapılması için merkez 
bankaları arasındaki iletişimin kolaylaştırması, (ii) Bu prensipler çerçevesinde ön anlaşmaların, 
hukuken bağlayıcı olmayan yapıları nedeniyle merkez bankasına gereken esnekliği, bağımsız 
kurum olmaları niteliğine zarar vermeden, sağlaması açısından en uygun yöntem olmaları . 
 
İskandinav merkez bankaları arasındaki ön anlaşma, AB bankacılık gözetim-denetim otoriteleri 
ve merkez bankaları arasında 2003 yılında yapılan ön anlaşmayla aynı hükümleri içermektedir. 
AB düzeyindeki ön anlaşma geniş bir çerçeve sunarken, İskandinav merkez bankaları arasındaki 
ön anlaşma,  bankacılık sektörünü etkileyen krizlerin yönetimine ilişkin bilgi değişimi ve 
işbirliği için daha detaylı düzenlemeler getirmektedir. Bu ön anlaşma hangi koşullar altında 
likidite ve ödeme kabiliyetine ilişkin önlemler alınacağını, bu önlemlerin neler olacağını, merkez 
bankalarının koordinasyonuna ilişkin düzenlemeleri, yapılacak  sözleşmeler için gerekli 
detayları, bilgi toplama ve kamuoyu iletişimi için koordinasyonu  içermektedir. Ayrıca 
İskandinav ön anlaşması 2003 yılı ön anlaşmasının kapsamını genişletmektedir. Nitekim, bu ön 
anlaşma iki AB üyesi olmayan ülke (İzlanda ve Norveç) tarafından da imzalanmıştır.  
 
The Nationale Bank van Belgie/Banque Natgionale de Belgique, the Commission Bancaire, 
Financiere et des Assurances ve De Nederlandsche Bank’da yakın zamanda bölgesel bir anlaşma 
imzalamışlardır.2 İskandinav ülkelerinde olduğu gibi bu anlaşmanın yapılması, Belçika ve 
Hollanda finans sistemlerinin birbirleriyle son derece bağlantılı olduğunu, denetim ve finansal 
krizlerin yönetiminde daha fazla işbirliği gerektiğini ortaya koymaktadır.  
 
Anlaşma, sınır ötesi işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamakta danışmanlık ve koordinasyon 
uygulamaları, bilgi toplama, kararların hazırlanması, krizden etkilenen kurumlar ve diğer piyasa 
katılımcılarıyla iletişim kurulması konularıyla ilgili üç otoritenin yer aldığı bir kriz yönetim 
komitesi oluşturmaktadır. Ön anlaşma aynı zamanda bir finansal kriz durumunda özel bilgilere 
erişim garantisini vermektedir. 
 
 
1  Söz konusu anlaşma merkez bankalarının internet sitelerinde mevcuttur.  
2 Belirtilen kurumların internet sitelerinde ilgili kamuoyu duyuruları yer almaktadır. 
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Ulusal Düzenlemeler 
 
Finansal kriz yönetiminde ulusal düzenlemeler ve AB finansal istikrar çerçevesi ö-

nemli unsurlardır. Sınır ötesi düzeyde etkin iletişimin sağlanması ve uygulanacak politikalar 
ulusal otoriteler arasındaki ilişkilerin düzeyine bağlıdır.  

 
Finansal istikrarı sağlamakla sorumlu otoriteler arasındaki ulusal anlaşmalar, potansi-

yel bir kriz durumunda aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak için çeşitli kurumsal mekanizma-
lar içermektedir. Bu mekanizmalar, finansal istikrar komiteleri, ön anlaşmalar ile diğer resmi 
ve resmi olmayan koordinasyon araçlarını kapsamaktadır. Buna İngiltere’de yapılan ön 
anlaşma örnek verilebilir. Bu anlaşmayla Hazine, İngiltere Merkez Bankası ve Finansal 
Hizmetler Otoritesi arasında finansal istikrar konusunda işbirliği çerçevesi kurulmuş, her bir 
otoritenin rolü belirlenmiş ve finansal istikrar hedefine ulaşmak için birlikte nasıl çalışacakları 
açıkça belirlenmiştir12.  

 
AB Komiteleri 
 
AB düzeyinde finansal istikrarı sağlamakla sorumlu otoriteler arasında işbirliğini bir-

kaç Komite organize etmekte ve bilgi paylaşımını sağlamaktadır. Bu komiteler arasında 
Ekonomik ve Finansal Komite (Economic and Financial Committee-EFC), Bankacılık 
Denetim Komitesi (the Banking Supervision Committee-BSC), Avrupa Bankacılık Denetim 
Otoriteleri Komitesi (the Committee of European Banking Supervisors (CEBS) ve Finansal 
Hizmetler Komitesi (Financial Services Committee-FSC) yer almaktadır. 13 

  
Bu Komiteler, söz konusu ön anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması gibi finansal 

krizlerin yönetimine ilişkin düzenlemelerin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.     
 
Sermaye Yeterliliği Direktifinin uygulanması ve ilgili denetim uygulamalarının üye 

ülkelerdeki uyumuna ilişkin çalışma CEBS14 tarafından gerçekleştirilmiştir.15 Ayrıca, yakın 
dönemde Bankacılık Denetim Komitesi (BSC) ve CEBS tarafından sınır ötesi düzeyde 
finansal krizlerin çözümünde merkez bankacılığı ve denetim uygulamalarına ilişkin ortak bir 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda Sermaye Yeterliliği Direktifinin ilgili hükümleri de dahil 
olmak üzere mevcut anlaşmaların operasyonel etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır.  

 
3.3. Merkez Bankacılığı Çerçevesi  
 
Merkez bankaları, bir finansal kriz olması durumunda ödeme sistemlerinin düzgün iş-

lemesinden ve finansal istikrarın sağlanmasından sorumlu olduklarından dolayı para otoritesi 
olarak büyük bir öneme sahiptir.   

 
Merkez bankaları; para piyasalarını, ödeme sistemlerini, genel olarak finansal piyasa-

ları tehdit eden unsurları, krizden veya piyasalarda meydana gelen olaylardan kaynaklanan 
yayılma etkisine neden olabilecek unsurları ve bunların finansal kurumlar ile piyasalar 
üzerindeki etkisini belirleyebilmektedir.  

 
Finansal piyasalarda meydana gelen sorunlarda merkez bankaları piyasaların likidite 

dağıtım kanallarının düzgün işlemesini sağlamak için gerekli araçlara sahiptir. Bu araçlar, 
piyasalara likidite sağlamayı amaçlayan ince ayar operasyonları veya ödeme sistemlerine 
yönelik önlemleri içerebilir. Ayrıca, merkez bankaları taraflara gecelik likidite sağlama 
olanaklarına sahiptir. Merkez bankasının sağladığı bu likidite olanağını, faiz oranları 
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normalde buna tekabül eden piyasa oranından daha yüksek olduğundan taraflar, sadece başka 
alternatif olmadığı zaman kullanmaktadırlar.16  

 
Merkez bankalarının kriz durumunda kullandıkları özel bir araç da yeterli teminat gös-

termeleri koşuluyla bireysel kredi kuruluşlarına acil likidite desteği sağlamalarıdır. Bu araç, 
genelde geçici olarak likidite sıkıntısına düşmüş, piyasadan veya para politikası operasyonunu 
gerçekleştiren piyasa katılımcılarından kaynak sağlaması mümkün olmayan kredi kuruluşları-
na istisnai durumlarda likidite sağlamak için kullanılmaktadır. Bu istisnai ve geçici likidite 
yardımının, Avrupa Topluluğunun kuruluş anlaşmasında ve ilgili AB Konsey düzenlemele-
rinde yer alan para finansmanının yasaklanması hükmüne uygun olması öngörülmüştür.17 
Bununla birlikte, bir kredi kuruluşunun otomatik olarak merkez bankası likidite fonlarına 
erişebileceği  düşünmek mümkün değildir. Merkez bankacılığı fonksiyonu olarak acil likidite 
yardımı ulusal merkez bankasının inisiyatifindedir. Acil likidite yardımı finansal kuruluşlar 
üzerindeki sistemik etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Ancak, merkez bankası likidite desteği sadece istisnai durumlarla sınırlı olduğundan, finansal 
krizlerin yönetiminde temel araç olarak görülmemelidir. Bu nedenle, finansal krizin oluşma-
sını önleyici düzenlemelere rağmen bir finansal kuruluşta kriz meydana geldiği takdirde özel 
sektör çözümü her zaman önceliklidir. Bu özel çözümlerin krizin aşılmasında yetersiz kaldığı 
durumlarda özel denetim veya ilgili kurumun tasfiye edilmesi gibi önlemler göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

 
Bir finansal krizde AB merkez bankaları arasındaki işbirliğinin, AB düzeyinde ve böl-

gesel ön anlaşmalarla ortaya konulan prosedürler aracılığıyla kolaylaştırılması öngörülmüştür. 
Özellikle bu prosedürler, gerektiğinde merkez bankaları ve merkez bankalarıyla diğer 
otoriteler arasındaki finansal piyasalara ilişkin tedirginliklerin ve bunların sistemik etkilerinin 
değerlendirilmesi ile alınacak önlemlerle ilgili bilgi paylaşımını destekleyecek şekilde 
oluşturulmuştur.     

 
Eurosistem kapsamında finansal krizleri çözüme kavuşturmak için gerekli mekaniz-

malar yer almaktadır.  
 
Birincisi, Eurosistem finansal sorunların potansiyel sistemik etkilerini gidermek üzere 

çeşitli operasyonel prosedürler içermektedir. Bu prosedürler para politikasının ve döviz 
işlemlerinin yürütülmesi, TARGET operasyonu, ödeme sistemlerinin gözlemlenmesi ve 
finansal istikrarın sağlanmasıdır. Bu çerçevede, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) karar 
alma organlarına yardımcı olmak ve euro bölgesinde potansiyel sorunları yönetmek üzere 
gerekli teknik alt yapıyı sağlamak için Eurosistem/ESCB komiteleri oluşturulmuştur18. 

 
İkincisi, Eurosistem, ulusal merkez bankalarının sorumluluğunda olan euro bölgesin-

deki kredi kuruluşlarına acil likidite yardımı yapılmasına ilişkin prosedürleri içermektedir. Bu 
prosedürler, Eurosistem içinde AMB’nın karar alma organlarına gerekli bilgi akımının 
sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu suretle euro bölgesindeki likidite koşullarına acil likidite 
yardımıyla yapılan müdahalenin, AB tek para politikasıyla uyumlu şekilde yönetilmesi 
mümkün olmaktadır.  

 
4. Finansal Kriz Simülasyon Uygulamalarının Kullanılması  
 
AB’de finansal kriz yönetimine ilişkin düzenlemeler, daha önceki bölümlerde belirtil-

diği üzere otoriteler arasında işbirliğinin desteklenmesi ve bilgi paylaşımına ilişkin prensip ve 
prosedürleri içermektedir. Bu düzenlemeler, otoritelere kriz anında gerekli önlemleri almak 
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için birçok açıdan gerekli esneklik ve inisiyatif kazandırmaktadır. Bu esneklik ve inisiyatif 
özel tarafları finansal açıdan zor durumlarda kamu desteğinin alınması beklentisiyle aşırı risk 
almaya itebileceğinden ve ihtiyatlı davranışları azaltabileceğinden, krizlerin meydana gelmesi 
daha muhtemel hale gelmektedir. Bu nedenle, kurumlarda kriz sorunlarını çözmede prensip 
olarak piyasa odaklı çözümler öncelikli olmalıdır. Bu prensip, AB kapsamında 2001 yılı EFC 
tavsiyelerinde ve 2005 yılı ön anlaşmasında tekrar teyit edilmiştir.  

 
AB otoritelerinin finansal kriz yönetimine ilişkin düzenlemelerin yapısını daha yakın-

dan tanımalarıyla birlikte bu düzenlemeler daha etkin hale gelecektir. Bu nedenle, otoriteler 
düzenlemelere işlerlik sağlamak ve AB kural ve prosedürleriyle sağlanan araçların 
operasyonel kullanımını sınamak için finansal kriz simülasyon uygulamalarını gerçekleştir-
mişlerdir.  

 
4.1. Simülasyon Uygulamalarının Kapsamı ve Kullanılabilirliği  
 
Simülasyon uygulamaları, finansal kriz yönetiminde sürecin farklı yönlerine odakla-

nabilir. Örneğin, otoriteler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımına ilişkin etkin karar alma 
sürecini garantilemek için politika düzenlemelerine odaklanmak mümkündür. Özellikle, 
otoriteler bir krizin sistemik etkisini ve yapısını değerlendirmek için gerekli bilgiyi sağlamak 
amacıyla yeterli prosedürlerin mevcut olduğundan emin olmak isteyebilirler. Kriz senaryosu 
özellikle zor politika seçimlerinde katılımcı otoriteler arasında çelişkili teşvikleri içerebilir.  

 
Bu uygulamalarda ikinci odak noktası acil durum düzenlemeleridir. Bu durumda 

simulasyon uygulamalarında teknik ve operasyonel prosedürler ile alt yapının sınanması 
hedeflenebilir. Böyle bir uygulamada otoritelerin görevlerini sürekli ve etkin bir şekilde 
yerine getirmeleri için gereken prosedürlerin sınanacağı bir kriz senaryosu yaratılır. Burada 
zaman, belirsizlik, aşırı bilgi yüklemesi ve lojistik kısıtlamalar yapmak gibi baskı faktörlerine 
önem verilmektedir. Ayrıca, otoritelerin iç iletişimini, karar alma prosedürlerini ve birlikte 
dışarıdan taraflar ve kamuoyuyla iletişim gibi prosedürleri de sınanmaktadır.  

 
Bir simülasyon uygulamasının organizasyonu her biri değerli bilgileri içeren farklı a-

şamaları içermektedir. Öğrenme süreci uygulamanın oluşturulmasıyla başlamaktadır. 
Uygulamayı gerçekleştiren organizatör, kriz senaryosunu oluştururken finansal piyasalar için 
karmaşık olabilecek iç sinyallerin ve potansiyel sorunların aktarım kanallarının daha iyi 
anlaşılmasına katkıda bulunabilmektedir. Bu durum aynı zamanda, finansal istikrar için 
düzenli analiz yapılabilmesi için veri sağlayabilir.  

 
Uygulamadan birçok deneyim elde etmek mümkündür. Çünkü, bir krizin simülasyonu 

‘eğitim olanağı’ olarak görülebilir. Katılımcılar bir kriz durumunda bilgi akımları ve karar 
alma prosedürleri hakkında daha çok bilgi sahibi olup, belirsizliğin arttığı bir ortamda ve 
baskı altında mevcut düzenlemeleri kullanmak için kendi yeteneklerini geliştirebilirler. 
Katılımcı otoriteler için gerekli değerlendirmeleri yapma ve çok kısıtlı bir zaman içinde karar 
almaya zorlanmaları önemli bir deneyim olmaktadır. Böylelikle, uygulamalar kilit noktadaki 
kişilerin karmaşık olaylar karşısında zamanında ve etkin bir şekilde cevap verme yeteneğini 
artırmaktadırlar. Ayrıca, bu tür uygulamalar farklı otoriteler arasında daha iyi ilişkilerin 
gelişmesini sağlayarak kurumun acil durumlara karşı hazırlıklı olma kapasitesinin artırılması-
na katkıda bulunmaktadır.   

 
Uygulamanın değerlendirme aşaması, finansal kriz yönetimi için mevcut çerçevenin 

yeterliliği hakkında bilgi sağlayabilir. Simülasyon uygulaması yasal, düzenleyici ve davranış-
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sal engelleri ortaya çıkarabilir. Bu durum, özellikle bilgi değişiminin, koordinasyonun ve 
karar alma sürecinin ulusal düzeyden çok daha karmaşık olduğu sınır ötesi durumlarda çok 
önemlidir. Krizin sistemik etkisi ve kriz çözümünde kullanılacak araçlar hakkında birbiriyle 
çelişkili görüşler ortaya çıkabilir. Simülasyon uygulaması, politika ve operasyonel düzenle-
melerin iyileştirilmesinin gerekip gerekmediği, krizin çözümünde kullanılan araçların yeterli 
olup olmadığı ve daha fazla gelişime ihtiyaç olup olmadığı hakkında fikir verebilir.  

 
Finansal kriz simülasyon uygulaması kriz yönetimi için gerekli detayları içeren bir 

proje sunmayı amaçlamamalıdır. Finansal krizin özgünlüğü ve yayılmasındaki faktörler göz 
önüne alındığında kriz yönetimi sürecinde ve sonucunda ‘doğru cevap’ yoktur. Uygulamanın 
değeri, kurumlar arasındaki karşılıklı etkilenmeden ve mevcut düzenlemelerin yeterliliğinden 
edinilen tecrübelerden kaynaklanmaktadır.  

 
4.2. Simülasyon Uygulamalarıyla İlgili Deneyimler  
 
Bu makalede belirtilen düzenlemelere dayanan finansal kriz simülasyonları, ulusal, 

bölgesel ve AB düzeyindeki gerçekleştirilmiştir.  
 
AB düzeyinde finansal kriz simülasyon uygulamaları bütün finans sisteminin istikrarı-

nın etkinliğini sınamak üzere düzenlenmiştir. Bu tür ilk uygulama Eylül 2003’de BSC  
himayesinde gerçekleştirilmiş ve 2003 yılı ön anlaşması hükümlerinin sınanması hedeflen-
miştir. Bu uygulamayla sistemik bir finansal krizde banka denetim otoriteleri ve ulusal 
merkez bankaları arasında sınır ötesi işbirliğinin farklı yönlerine faydalı bir bakış açısı 
sağlaması öngörülmüştür.   

 
AB düzeyinde en son finansal kriz yönetimi simülasyonu uygulaması Nisan 2006’da 

EFC himayesinde AMB’da gerçekleştirilmiş ve 2005 yılı ön anlaşmasının sınanması 
hedeflenmiştir. Uygulamada, tüm AB üyesi ülkelerinden bankacılık denetim otoriteleri, 
merkez bankaları ve maliye bakanlarından oluşan temsilciler yer almıştır. Uygulama 
bulgularına göre ECOFİN Konseyi tarafından finansal istikrardan sorumlu üye ülke otoriteleri 
arasında işbirliğinin  geliştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır. 19 

 
Eurosistem uygulamaları kapsamında finansal istikrarın sağlanmasında Eurosistem 

merkez bankaları, euro bölgesindeki bir çok ülkede sistemik etkileri olan finansal krizlerin 
önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi için çeşitli uygulamalar 
gerçekleştirmişlerdir. Buna ilişkin son uygulama, Mayıs 2006’da gerçekleştirilmiştir.  

 
Söz konusu uygulamalar, para politikasının uygulanması, TARGET operasyonu öde-

me sisteminin gözetimi ve finansal istikrarın sağlanması da dahil olmak üzere ilgili bütün 
merkez bankası fonksiyonlarını içermektedir. Euro bölgesinde finansal piyasaların yüksek 
düzeydeki entegrasyon göz önünde alındığında uygulamalarda, sınır ötesi ve ulusal düzeyde 
piyasalar, piyasa altyapısı ve kurumları da içeren finansal sistem unsurları arasında sistemik 
bağlantılara özel önem verilmiştir. Uygulamaların işleyişi, Eurosistemin euro bölgesinde 
meydana gelebilecek sistemik krizlere karşı hazır olduğunu göstermiştir.  

 
5. Sonuç 
 
Euro’nun tedavüle girmesinden beri AB ülkelerinde finansal istikrarın sağlanmasına 

yönelik AB kurumsal düzenlemelerinin yeterliliğine ilişkin tartışmalar giderek artan oranda 
entegre olan finansal piyasalarda ulusal düzeyde krizlerin önlenmesi ve yönetilmesi kapasite-
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sine odaklanmıştır. Bu çerçevede finansal kriz yönetimine özel AB düzenlemeleri kapsamlı 
değerlendirmelere ve simülasyon uygulamaları aracılığıyla çeşitli testlere tabi tutulmaktadır. .  

 
Bu konudaki şu ana kadar olan yaklaşım, prosedürlerin geliştirilmesiyle tek pazar e-

konomisinde finansal istikrarın sağlanmasına yönelik olarak ulusal ve sınır ötesi düzeyde 
farklı otoriteler arasındaki iletişimin artırılmasının hedeflenmesi olmuştur. Bu prosedürler 
potansiyel bir kriz anında otoritelerin sorumlulukları kapsamında gerekli inisiyatif ve 
esnekliğe sahip olmaları gerçeğini göz önünde bulundurmaktadır. Dolayısıyla bu prosedürler 
farklı yapıda önlemlerle birlikte yasal önlemleri, gönüllü kurumsal anlaşmaları ve finansal 
kriz yönetimi için pratik uygulamaların gerçekleştirilmesi için kısmen simülasyon uygulama-
larında kapsamlı deneyleri de kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. 

 
Bu yaklaşımla AB düzeyinde kapsamlı ve esnek bir yapının ortaya çıkmasını sağla-

mış, özellikle sınır ötesi sistemik krizlerde sorumlu otoritelerin krizle mücadelelerinde özel 
çözümler geliştirmelerine imkan tanınmış, bu kapsamda finansal sektörün gelişiminde gerekli 
görülen alanlarda çalışmalar yapılmasının önü açılmıştır. Bu çerçevede ECOFIN Konseyi 
tarafından Nisan 2006’da AB ülkeleri genelinde gerçekleştirilen simulasyon uygulamasını 
takiben, Lüksemburg’da 10 Ekim 2006 tarihinde yapılan toplantısında ilgili otoriteler arasında 
işbirliğinin daha da geliştirileceği ve finansal piyasaların gelişimi için finansal istikrarı 
sağlamaya yönelik AB düzenlemelerinin yapılmasının sağlanacağı belirtilmiştir.  
 
Dipnotlar 
 
1 Bkz. ECB Mayıs 2006 Aylık Bülteninde yer alan makale; “The Contributions of the ECB and the Eurosystem 
to European Financial Integration”. 
2 Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşma ile kurulan EFC, AB Konseyine danışmanlık vermek üzere ekonomi ve 
finans bakanlarının (ECOFIN) katılımıyla oluşturulmuştur. Bu oluşumda finansal istikrar konuları ile uğraşmak 
üzere maliye bakanlıkları, merkez bankaları ve gözetim-denetim otoriteleri temsilcileri yer almaktadır. 
3 EFC ve ECOFIN tarafından öngörülen tavsiyeler için bkz. http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/ 
docs/pressdata/en/misc/ACF16BD.htm.  
4 Bkz. www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/misc/Brouwerreport.html. 
5 Bu direktifler AB Finansal Hizmetler Eylem Planı (FSAP) kapsamında benimsenen önlemlerdir. FSAP ile ilgili 
detaylı bilgi için bkz. www.ec.europa.eu 
6 2006/48/EC ve 2006/49/EC sayılı AB direktifleri 30 Haziran 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
7  Bu makalede bir bankacılık grubunun denetiminden sorumlu koordinatör denetim otoritesi, banka grubunun 
iştirakleri ve şubelerinin denetiminden sorumlu ev sahibi ülke denetim otoritesi kavramları Avrupa Bankacılık 
Denetim Otoriteleri Komitesi (CEBS)’nin sınır ötesi bankacılık ve yatırım gruplarının denetimine ilişkin 25 
Ocak 2006’da yayımladığı  işbirliği klavuzunda yer alan kavramlarla birebir uyumludur, www.c-ebs.org 
8 Kural olarak konsolide eden otorite, kredi kuruluşu ya da finansal holding şirketinin merkezinin bulunduğu üye 
ülkenin otoritesidir. 
9 Bir kuruluşun finansal yapısının sağlına dair değerlendirmeyi maddi olarak etkileyen bilgiler zorunlu bilgi 
olarak kabul edilmektedir.  
10 Bir büyük mali ortaklığa bağlı olan kredi kuruluşları, sigorta şirketleri ve yatırım şirketlerinin ek denetimi 
hakkında hükümler getiren ve 73/239/EEC, 79/267/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 93/6/EEC ve  93/22/EEC 
sayılı Konsey Direktiflerinde ve Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 98/78/EC ve 2000/12/EC Direktiflerinde 
değişiklik yapan 16 Aralık 2002 tarihli Direktif. 
11 FCD koordinatör gözetim-denetim otoritesini tanımlamaktadır. Buna göre finansal holdin şirketlerin 
tamamlayıcı denetimini yapan ve bu finansal holding şirketin şemsiyesi altında yer alan kuruluşların denetimin-
den sorumlu otoriteler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımını yöneten otoritedir. 
12 Ön anlaşma İngiltere Merkez Bankası’nın internet sitesinde mevcuttur.  
13Ekonomik ve Finansal Komite (EFC) maliye bakanları ve merkez bankaları temsilcilerinden oluşmaktadır. 
Bankacılık Denetim Komitesi (BSC) ve Avrupa Bankacılık Denetim Otoriteleri Komitesi (CEBS) merkez 
bankaları ve bankacılık denetim otoriteleri temsilcilerinden oluşmaktadır. Finansal Hizmetler Komitesi (FSC) 
maliye bakanları temsilcilerinden oluşmaktadır. AMB bu üç komitede üye ya da gözlemci olarak temsil 
edilmektedir.    
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14 2004/5/EC sayılı Komisyon Kararına göre Avrupa Bankacılık Denetim Otoriteleri Komitelerinin rolü AB 
Komisyonuna özellikle bankacılık faaliyetlerinde önlemlerin uygulanmasına ilişkin tasarıların uygulanması 
hakkında tavsiyede bulunmak, Topluluk Direktiflerinin uygun işleyişine katkıda bulunmak, üye ülke denetim 
uygulamalarının tüm ülkelerde uyumunu sağlamak, bilgi değişimi de dahil olmak üzere denetim işbirliğini 
artırmak.  
15 Özellikle, sınır ötesi bankacılık grupları için hukuki çerçevenin etkin ve uyumu bir şekilde gerçekleştirilmesi 
ve ulusal denetçiler için operasyonel ağının genişletilmesi için kılavuz hazırlanması.  
16 AMB’nın para politikasına bakınız. AMB, 2004, p.74.  
17 Bu yasaklama Anlaşmanın 101. maddesinde yer almakta ve maddeye 3603/93 nolu Konsey Düzenlenmesi ilgi 
yapılmaktadır.  
18 AMB’nın karar alma organlarına yardımcı olan komiteler arasında Piyasa Operasyonları Komitesi, Ödemeler 
(Payment and Settlement) Sistemi Komitesi ve Bankacılık Denetim Komitesi (BSC) finansal kriz yönetiminde 
doğrudan etkili olan komitelerdir.  
19 ECOFIN Konseyi basın bültenine bakınız. (www.eu2006.fi/calendar/vko41/en-GB/-
1147696509264/?u4.higlight=)  
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Bankacılık Kanunu’na İlişkin 
Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler* 

 
 (1 Aralık 2006 - 31 Mart 2007) 

 
 
 
I. Bankacılık Kanunu'na İlişkin Düzenlemeler  
 
24 Mart 2007 tarih ve 26472 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmi Gazete’de; yayımlanan Kredi Kartı İşlemler-
inde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sayı: 2007/1) yayımlanmıştır. 
 
23 Mart 2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de 
 
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personelinin yarışma, yetki ve 
yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesini teminen Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sı-
navları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
22 Mart 2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Denetim sürecinde doğru, sağlıklı ve güvenilir bilginin kullanılmasına katkı sağlamak 
üzere "Bankacılık Veri Transfer Sistemi" çerçevesinde alınan bilgilerin gönderilmemesi, geç 
gönderilmesi ve eksik bilgi ile gönderilmesi, kontrol hataları içermesi veya kontrol hatalarının 
süreklilik arz etmesi durumunda 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 146 
ncı maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan yaptırımların uygulanmasına ilişkin 
usul ve esasların belirlenmesini teminen Bankacılık Veri Transfer Sistemi Kapsamında 
Yapılan Raporlamalarda Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
• Banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına ve kartlı ödemeler sis-
teminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini 
teminen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
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9 Mart 2007 tarih ve 26457 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Türkiye Muhasebe Standartları Yorumlarının yürürlüğe konulmasını teminen Türkiye 
Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43 yayımlanmıştır. 
 
23 Şubat 2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Faaliyet izni kaldırılarak yönetim ve denetimi 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106 
ncı maddesine göre Fona intikal eden banka nezdinde bulunan sigortalı mevduat ve sigortalı 
katılım fonunun tespiti, hak sahiplerine ödenmesi, bu bankaların iflas ve tasfiyesine ilişkin 
usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı 
Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun Ödenmesi ile Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
10 Şubat 2007 tarih ve 26430 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Bankaların 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların 
Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayarak 
düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile 
bunların açıklama ve dipnotlarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasların be-
lirlenmesini teminen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara 
İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile 22/6/2002 tari-
hli ve 24793 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetme-
liğine İlişkin 17 Sayılı Tebliğ - Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açık-
lama ve Dipnotlar Standardı ile 27/6/2005 tarihli ve 25858 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 19 Sayılı Tebliğ - Özel Finans Kurum-
larınca Kamuya Açıklanacak Mali Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Stan-
dardı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun insan kaynakları politikası ve 
planlamasını, personelin niteliklerini, göreve alınmasını, yetiştirilmesini ve insan kaynakları 
ile ilgili diğer hususların düzenlenmesini teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 31/8/2000 tarihli ve 
24156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İn-
san Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
3 Şubat 2007 tarih ve 26423 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanım-
lanan kredi kuruluşlarınca kabul edilecek mevduat ve katılım fonlarının vade ve türlerinin 
düzenlenmesini teminen Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında 
Tebliğ (Sayı: 2007/1) yayımlanmıştır. 
 
30 Ocak 2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” (TFRS 7) Standardının yürürlüğe konulma-
sını teminen TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Rapor-
lama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42 yayımlanmıştır. 
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26 Ocak 2007 tarih ve 26415 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Muhasebe 
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe 
dayanılarak, katılım bankaları için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tek-
düzeni sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve 
gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve 
sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin 
ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk 
analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart 
bir şekilde elde edilmesinin sağlanmasını teminen Katılım Bankalarınca Uygulanacak 
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
• 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile Bankaların Muhasebe 
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe 
dayanılarak, bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni 
sağlama, tek tip bilanço ve gelir tablosunun doğrudan elde edilmesi, denetim ve gözetim için 
gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak 
elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duy-
duğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, 
verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şe-
kilde elde edilmesinin sağlanmasını teminen Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hak-
kında Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
7 Ocak 2007 tarih ve 26396 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 5411 sayılı Kanunun 122 nci ve 132 nci maddelerine  dayanılarak, 19/10/2005 tarihli 
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde 
Fonun gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini 
teminen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas 
ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
26 Aralık 2006 tarih ve 26388 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2006/4) yayımlanmıştır. Tebliğ ile 2/4/2006 tari-
hli ve 26127 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/1 sayılı Kredi Kartı İşlemlerinde Uygu-
lanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğin 3'üncü maddesinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. 
 
9 Aralık 2006 tarih ve 26371 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Bankaların kredi verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları faiz oranları 
ve katılma hesaplarında uygulayacakları kar ve zarara katılma oranları ile kredi işlemlerinde 
faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlere ilişkin esas ve şartların belirlenmesini teminen 
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları 
İle Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ 
(Sayı: 2006/1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile 4/2/2002 tarihli ve 2002/3707 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararına ilişkin 29/3/2002 tarihli ve 24710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mevduat 
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ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında 
2002/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
5 Aralık 2006 tarih ve 26367 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 16/5/2006 tarihli ve 26170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarda Bağımsız 
Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelik 
kapsamında hazırlanacak olan denetim raporunun içerik ve şekline ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesini teminen Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirile-
cek Bilgi Sistemleri Denetimine İlişkin Rapor Formatı Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. 
 
II. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Yapılan Düzenlemeler  
 
9 Şubat 2007 tarih ve 26429  sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa 
bırakılan konuların düzenlenmesini teminen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007-32/33) yayımlanmıştır. 
 
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• TC Merkez Bankasından Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz 
Oranları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ ile vadesine en çok 3 ay kalan senetler 
karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 27, 
avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 29 olarak tespit edilmiştir. 
 
III. Sermaye Piyasalarına İlişkin Düzenlemeler  
 
22 Mart 2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 14/7/2003 tarihli ve 25168 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aracı Kurumlarda 
Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 89) yayımlanmıştır. 
 
16 Mart 2007 tarih ve 26464 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Fonlarına 
İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 31) yayım-
lanmıştır. 
 
• 6/11/1998 tarihli ve 23515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yabancı Yatırım 
Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 32) yayımlanmıştır. 
 
15 Mart 2007 tarih ve 26463 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 25/7/2003 tarihli ve 25179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited 
Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İç Ticaret 2007/1) yayımlanmıştır. 
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27 Şubat 2007 tarih ve 26447 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında 2007/11713 sayılı Karar 
yayımlanmıştır. 
 
2 Şubat 2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 24/7/1995 tarihli ve 22353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kı-
ymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Uygulama Yönetme-
liğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
25 Ocak 2007 tarih ve 26414 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Altın Borsası 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
10 Ocak 2007 tarih ve 26399 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 31/1/1992 tarihli ve 21128 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 6 Aracılık 
Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni HakkındaTebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Te-
bliğ (Seri: V, No: 88) yayımlanmıştır. 
 
29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 21/6/2001 tarihli ve 24439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcıları Koruma 
Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.  
 
28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 24/6/2004 tarihli ve 25502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Menkul Kı-
ymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yay-
ımlanmıştır.  
 
22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi 
Kurulmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin 30/1/1995 tarihli ve 95/6571 sayılı 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 3/12/2006 tarihli ve 2006/11342 sayılı 
Karar yayımlanmıştır. 
 
17 Aralık 2006 tarih ve 26379 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• İstanbul Altın Borsasının bütçe ve muhasebe uygulamalarına ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesini teminen İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetme-
liği yayımlanmıştır. 
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8 Aralık 2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 14/11/2006 tarihli ve 2006/11240 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Sermaye Pi-
yasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yay-
ımlanmıştır. 
 
IV. Vergi Kanunlarına İlişkin Düzenlemeler  
 
28 Mart 2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır. 
 
22 Mart 2007 tarih ve 26470 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması 
Hakkında Tebliğ (Seri No: 3) yayımlanmıştır. 
 
8 Mart 2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 inci maddesi kapsamındaki gelirlerin 
ihtiyari beyanı ile tevkif edilen vergilerin mahsup ve iade işlemleri, özel amaçlı araçlardan 
(ADR, GDR, DR) elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi ve diğer hususlara ilişkin Gelir 
Vergisi Genel Tebliği Seri No: 263 yayımlanmıştır. 
 
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere; merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idarelerinde Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 
yapılacak ön ödemeler, bunların mahsubu ve mahsup dönemine devri ile harcama yetkilisi 
mutemetlerinin görevlendirilmesinde uyulacak esaslara ilişkin Ön Ödeme Usul ve Esasları 
Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) yayımlanmıştır. 
 
• Başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli 
mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim 
fiyatlarının tespit edilmesine ilişkin Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ 
(Sayı: 2007/1) yayımlanmıştır. 
 
6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Katma değer vergisi iade alacağının geçici vergiye mahsup edilmesi ile söz konusu 
geçici verginin yıllık gelir/kurumlar vergisine mahsubundan sonra kalan tutarın nakden veya 
mahsuben iadesine ilişkin açıklamalara yer verilen Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 
262) yayımlanmıştır.   
 
1 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin beyannamelerle ilgili olarak 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 368) yayımlanmıştır. 
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15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Dairesi Baş-
kanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik yayımlanmıştır. 
 
1 Şubat 2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:367) yayımlanmıştır. Tebliğ ile vergi 
beyannameleri ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesi ile ilgili açıklamalar 
yapılmış, İstanbul İlinde Kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükelleflerine, 
Tüm Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Mecburiyeti Getirilmiştir. 
 
30 Ocak 2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Maliye Bakanlığından Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 440 yayımlanmıştır. Tebliğde, 
5479 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yapılan düzenlemelere ve Kanunun 62 ve 64 üncü 
maddelerinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.  
 
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı 
tarifelerde yer alan ve 49 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu 
harçlara (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 
1/1/2007 tarihinden itibaren uygulananacak tutarlara ilişkin Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
(Seri No: 52) yayımlanmıştır. 
 
• Mükelleflerin 2007 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerlerine ilişkin Emlak Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) yayımlanmıştır. 
 
• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve 
mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar hakkında Gelir Vergisi Genel 
Tebliği (Seri No: 259) yayımlanmıştır. 
 
• 2006 takvim yılında elde edilen bazı menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde 
dikkate alınacak indirim oranı ve istisna tutarının tespiti ile indirim oranı uygulanarak beyan 
edilecek menkul sermaye iratlarına ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 260) yay-
ımlanmıştır. 
 
• 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, 
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre 
tespit edilen maktu vergilere (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen 
hadler dahil), 1/1/2007 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlara ilişkin Damga Vergisi 
Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) yayımlanmıştır. 
 
• 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası 
hükmü gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 
343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında 
uygulanan miktarların, 2006 yılı için yüzde 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden 
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değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2007 tarihinden itibaren uygu-
lanacak olan miktarlara ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 364) yayımlan-
mıştır. 
 
19 Aralık 2006 tarih ve 26381 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli 
Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedellerinin, 1/1/2007 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere tespit edilmesine ilişkin Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 
2006-1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile banka çeklerinin (Her bir çek yaprağı) bedeli 1,70 YTL 
olarak belirlenmiştir. 
 
V. Diğer Düzenlemeler 
 
30 Mart 2007 tarih ve 26478 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik İmza 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
27 Mart 2007 tarih ve 26475 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 29/3/2006 tarih ve 26123 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Mali 
Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat yayım-
lanmıştır. 
 
6 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında 5582 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. 
 
8 Şubat 2007 tarih ve 26428 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Konseyi 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
31 Ocak  2007 tarih ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının 
Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak, Türkiye'de 
faaliyette bulunan bankalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Tasfiye Halinde Türkiye Emlak 
Bankası Anonim Şirketi ve diğer mali kurumlar ile kredi ilişkisi içinde olup, 31/10/2006 tarihi 
itibariyle bu kuruluşlar nezdinde donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş kredi 
borçları olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin; finansal yeniden yapılandırma 
çerçevesinde belirlenecek süre ve koşullarla, kredi borçlarının vadelerini uzatmak ve kredil-
erini yenilemek, ilave yeni kredi vermek, anapara ve/veya asli faiz ve/veya temerrüt faizi veya 
kar paylarını indirmek veya bunlardan vazgeçmek, anapara, faiz veya kar payı alacaklarını; 
kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, ayni, nakdi ya da tahsil şartına bağlı bir bedel kar-
şılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kıs-
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men veya tamamen tasfiye etmek, diğer bankalarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak 
şeklinde alınacak tedbirlerle, mali kesime olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebil-
melerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan vermek üzere, Türkiye 
Bankalar Birliği ve/veya Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından hazırlanacak ve alacaklı 
kurumların yetkili temsilcilerince imzalanacak Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve 
Anlaşmalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca onaylanması, kabulü ve uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini teminen Finansal Yeniden Yapı-
landırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin 
Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. 
 
17 Ocak 2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı TC Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası 
Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişik-
lik Yapılmasına Dair 5572 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. 
 
30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar ve 
diğer mali kurumlardan almış oldukları ve 31/10/2006 tarihi itibariyle bu kuruluşlar nezdinde 
donuk veya şüpheli alacaklar hesabına intikal etmiş bulunan kredi borçlarına ilişkin olarak, 
çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, mali kesime olan geri 
ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam et-
melerine imkan verilmesinin sağlanmasını teminen 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklük-
teki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında 
Kanun yayımlanmıştır. 
 
• 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi  
Kullandırılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. 
 
22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik ile 10/7/2005 tarihli ve 25871 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
 
15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık-
ların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış 
olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki usul ve 
esaslara ilişkin 30/11/2006 tarihli ve 2006/11345 sayılı Karar yayımlanmıştır. 
 
• Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara 
mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutul-
masına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesini teminen 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 
sayılı Karar ve eki Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği yayımlanmıştır. 
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13 Aralık 2006 tarih ve 26375 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlan-
mıştır. 
 
8 Aralık 2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin alıcı kurum ve diğer kişilerce 
elektronik ortamda paylaşılmasının düzenlenmesini teminen 16/11/2006 tarih ve 2006/11249 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve eki Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği yayımlanmıştır. 
 
5 Aralık 2006 tarih ve 26367 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile 
Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Madde 
lerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: TRKGM-
2006/5) yayımlanmıştır. 
 
1 Aralık 2006 tarih ve 26363 sayılı Resmi Gazete’de; 
 
• 20/11/2006 tarihli Üreticilerin Finansman İhtiyaçlarının Uygun Koşullarda Karşı-
lanması, Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi, Verimliliğin ve Kalitenin Artırılması Amacı-
yla T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılması Hakkında 2006/11201 Sayılı 
Karar yayımlanmıştır. 
 
 
 




