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Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf
E÷iliminde De÷iúim ve Türkiye’de
HanehalkÕ Tasarruf E÷iliminin Analizi*
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak**
Doç. Dr. Harun Öztürkler***

1. Giriú
Tasarruf, klasik okuldan bu yana iktisat teorisinde en çok tartÕúÕlan kavramlar
arasÕndadÕr. Tasarruf klasik okulda sermaye birikiminin kayna÷Õ olarak öne çÕkartÕlÕrken,
kendisinden sonra gelen Neo Klasik ve Keynesyen modellerde analiz tasarruf-yatÕrÕm iliúkisi
üzerine kurgulanmaktadÕr. Bundan dolayÕ da tasarruf düzeyi, yatÕrÕm düzeyini belirlemektedir.
Bu bakÕú açÕsÕndan hareketle temelini yine klasik iktisatta bulaca÷ÕmÕz bir sonuca varÕlÕr:
Büyümek için yatÕrÕm, yatÕrÕm için tasarruf gerekir.
Bu bakÕú açÕsÕ 1980’li yÕllarÕn baúÕnda kÕsmen de÷iúti, geliútirildi. Tasarruf yetersizli÷ini
aúmada finansal serbestleúme çözücü kurumsal yapÕ olarak sunulurken, sermaye
hareketlerinin uluslararasÕlaúmasÕnÕn da yolu açÕldÕ. Böylece tasarruf fazlasÕ olan ülkeler
tasarruf eksi÷i olan ülkelere tasarruflarÕnÕ aktarabildiler. Geliúim beklenenin aksine
geliúmekte olan/yükselen ekonomiler ile petrol ihraç eden ülkelerden geliúmiú ülkelere
sermaye transferi úeklinde oldu. Bu transfer hacmi o kadar büyüdü ki, 2000’lÕ yÕllara
gelindi÷inde küresel ölçekte tasarruf yetersizli÷i de÷il, tasarrufu bollu÷u ve bunun getirdi÷i
likidite bollu÷u sorun olmaya baúladÕ.
2007/2008 krizinde bu tasarruf bollu÷unun finansal sisteme sa÷ladÕ÷Õ olanaklarÕn
sayesinde çÕktÕ/derinleúti. Gelinen noktada artÕk tasarruf yapÕlmasÕ kadar kim/hangi
ülkeler/hangi gelir grubu tasarruf yapÕyor sorularÕ öne çÕkmaya baúladÕ.
Bu çalÕúmada ilk olarak bir davranÕú biçimi olarak tasarrufu açÕklamaya çalÕúan iktisat
teorileri kÕsaca özetlenmiútir. Daha sonra küresel ölçekte tasarruf –cari açÕk-yatÕrÕm iliúkisi
1980 sonrasÕ uygulanan iktisat politikalarÕ ba÷lamÕnda incelenmekte ve 2007/2008 krizindeki
rolü tartÕúÕlmaktadÕr. Son olarak da Türkiye’de tasarrufu belirleyen faktörler ele alÕnmaktadÕr.
Burada daha önce çok de÷inilmeyen bir veri grubu ile çalÕútÕk. Analiz özel kesim
tasarruflarÕn belirleyici olan özel kesim hanehalkÕ tasarruflarÕ üzerine yapÕlmÕútÕr. Bu nedenle
üzerinde çok çalÕúÕlmÕú makro bir veri seti yerine mikro bir veri setinden yola çÕkÕlarak,
do÷rudan tasarruf kararÕnÕ veren hanehalkÕnÕn bu kararlarÕnÕ etkileyen faktörler ampirik olarak
analiz edilmiútir. Ekonometri literatüründe iktisadi de÷iúkenler arasÕndaki iliúkilerin do÷rusal
fonksiyonlar aracÕlÕ÷Õ ile modellenebilece÷i kabul edilir. Bu çerçevede bu çalÕúmada özel
kesim tasarruflarÕnÕn belirleyicisi olan hanehalkÕ tasarruf davranÕúÕ do÷rusal bir fonksiyon ile
tanÕmlandÕ. Daha sonra TUøK’in "HanehalkÕ Bütçe AraútÕrmasÕ Mikro Veri Seti 2010"
çalÕúmasÕndan derlenen veri setinden yola çÕkarak tanÕmlanan do÷rusal tasarruf
fonksiyonlarÕnÕ önce standart tahmin yöntemi olan en küçük kareler yöntemi (LS) ile tahmin
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edildi. AyrÕca LS yönteminin kimi varsayÕmlarÕnÕn ihlal edilmesi durumunda tahmin edicilerin
etkinli÷inin azalmasÕnÕ dikkate alarak, tanÕmladÕ÷ÕmÕz tasarruf fonksiyonlarÕnÕ kullanabilir gelir
bazlÕ sÕralanmÕú veri seti üzerinden farklÕ gelir dilimleri içinde tahmin ettik. Bu da bize gelir
da÷ÕlÕmÕnÕn tasarruf davranÕúÕ üzerindeki etkisini de görme olana÷Õ sa÷ladÕ. Son olarak
kurguladÕ÷ÕmÕz tasarruf fonksiyonlarÕnÕ, LS yöntemindeki varsayÕmlarÕn yerine
getirilmemesinin sakÕncalarÕnÕ en aza indiren dilim regresyon yöntemi (QR) ile de tahmin
ettik.
2. Tasarruf: Kuramsal YaklaúÕmlar
øktisadi dalgalanmalar ve özelikle iúsizlik ve sa÷lÕk sigortasÕ ve emeklilik ödenek ve
hizmetlerini içeren sosyal güvenlik sisteminin yetersiz olmasÕ bireyleri tasarruf yoluyla
gelirlerini düzleútirme, ekonomik dalgalanmalarÕn yarattÕ÷Õ gelir dalgalanmalarÕnÕn etkisini
azaltma ve sosyal güvenlik hizmetlerinin yetersizli÷ine karúÕ önlem almaya yöneltir. AyrÕca,
Türkiye gibi geliúmekte olan ülkelerin yüz yüze olduklarÕ kaynak yetersizli÷i ve bunun bir
sonucu olan yurtiçi yatÕrÕm yetersizli÷i ve iúsizlik ve dÕú ödemeler dengesizli÷i ve finansman
sorunlarÕ ve dolayÕsÕyla artan iç ve dÕú borç stoklarÕ tasarruf davranÕúÕnÕn belirleyicilerinin
do÷ru anlaúÕlmasÕnÕ zorunlu kÕlmaktadÕr.
Bu çerçevede tasarruf davranÕúÕnÕn belirleyicilerini ve sonuçlarÕnÕ mikro ve makro bir
çerçevede ele almak olanaklÕdÕr. Ekonomi yazÕnÕnda, tasarruf davranÕúÕ, belirleyicileri ve
makro ekonomik sonuçlarÕ ile ilgili temel ayÕrÕm Keynesyen tasarruf paradoksu kuramÕ
ba÷lamÕnda ortaya çÕkmaktadÕr.1 Öte yandan, tasarruf paradoksu yaklaúÕmÕ tartÕúmasÕ
dÕúÕnda kalan ekonomi yazÕnÕ tasarruf davranÕúÕnÕn belirleyicilerini tüketim kuramlarÕ
çerçevesinde ele almaktadÕr. Tüketim davranÕúÕ temelli tasarruf kuramlarÕnÕ ilelebet yaúayan
temsili tüketici davranÕúÕ temelli sürekli gelir hipotezi ve sonlu yaúayan üst üste binen kuúak
bireyinin tüketim davranÕúÕ temelli yaúam boyu gelir hipotezi çerçevesi içerisinde
sÕnÕflandÕrmak olanaklÕdÕr. Sürekli gelir hipotezi ve yaúam boyu gelir hipotezi, tüketim ve
dolayÕsÕyla tasarruf davranÕúÕnÕ tüketim düzleútirme, yatÕrÕm olanaklarÕ, servet biriktirme,
miras bÕrakma ve ihtiyat ve yaúam boyu ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar gibi olanak ve ihtiyaç
temelli davranÕú belirleyicileri ba÷lamÕnda analiz etmektedir.
øktisat kuramÕndaki geliúim dikkate alÕndÕ÷Õnda tasarruf ile ilgili ilk önemli katkÕnÕn Frank
P.Ramsey (1928)’den geldi÷ini söyleyebiliriz. Optimal tasarruf davranÕúÕnÕ matematiksel
olarak ortaya koymaya çalÕúan Ramsey, bir ülkenin gelirinin ne kadarÕnÕ tasarruf etmesi
sorusuna yanÕt aramÕútÕr. Ramsey ortaya attÕ÷Õ bu soruya yanÕt olarak da basit bir kural
önermektedir: sermayenin marjinal verimlili÷i tüketimin büyüme oranÕna eúit olmalÕdÕr. Bu
kurala göre, dönemler arasÕ optimizasyon çerçevesinde, e÷er sermayenin marjinal verimlili÷i
ekonomik karar biriminin zaman tercihinden büyük ise, bugün tüketimi azaltmak (tasarruf
etmek) gelecekte daha çok tüketim olana÷Õ verecektir.
Irwing Fisher (1930) ise, belirsizli÷in olmadÕ÷Õ ve iki dönem yaúayan bir tüketiciden yola
çÕkarak tüketimin dönemler arasÕnda optimum da÷ÕlÕmÕnÕ ilk kez analiz eden iktisatçÕdÕr. øki
dönemli bir analizde tüketimin optimum da÷ÕlÕmÕ probleminin çözümü, aynÕ zamanda birinci
dönemde tasarrufun ne kadar olaca÷Õ probleminin de çözümü anlamÕna gelmektedir.
Dönemler arasÕ optimizasyon ilkesine göre tasarruf düzeyinin iki belirleyicisi vardÕr: ilki farklÕ
dönemlerdeki tüketimlerin marjinal faydalarÕ, ikincisi ise faiz oranÕdÕr.
John Maynard Keynes’in (1936) mutlak gelir hipotezi ise tasarruf davranÕúÕnÕ
açÕklamaya yönelik makroekonomik çerçevedeki ilk temel katkÕ sayÕlabilir. Mutlak gelir
hipotezine göre, tüketim kullanÕlabilir gelirin (vergi sonrasÕ gelir) bir fonksiyonudur.
KullanÕlabilir gelir arttÕ÷Õnda tüketim artar (marjinal tüketim e÷ilimi pozitiftir), ancak
tüketimdeki artÕú gelirdeki artÕútan daha azdÕr (marjinal tasarruf e÷ilimi birden küçüktür) ve
dolayÕsÕyla gelir arttÕkça ortalama tüketim e÷ilimi azalÕr (ortalama tasarruf e÷ilimi artar).
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Ancak, Simon S. Kuznets (1946) uzun dönemde ulusal kullanÕlabilir gelirden ortalama
tüketim e÷iliminin gelir artÕkça de÷iúmedi÷ini, özellikle mutlak gelir hipotezinin öngördü÷ü
biçimde azalmadÕ÷ÕnÕ ortaya koydu. Bu durum literatürde tüketim bulmacasÕ olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr. AyrÕca, mutlak gelir hipotezi literatürde kimi zaman durgunluk hipotezi
olarak da adlandÕrÕlmaktadÕr. Bunun anlamÕ gelir artÕkça ortalama tüketim e÷ilimin azalmasÕ,
toplam talebin en önemli bileúeni olan tüketim harcamalarÕnÕn azalmasÕdÕr. Bu yolla toplam
talepteki azalma gelirde azalmaya neden olarak durgunlu÷u tetikleyecektir. KÕsaca, mutlak
gelir hipotezinin, yukarÕda da sözünü etti÷imiz tasarruf paradoksuna götüren bir sonucu
vardÕr. Buna göre, bireysel anlamda tasarruf birçok nedenle savunulabilirken, ulusal tasarruf
toplam talepten bir sÕzÕntÕyÕ oluúturmakta ve böylece ulusal gelirde düúmeye neden
olmaktadÕr. Bununla birlikte, Keynes’in mutlak gelir hipotezi Keynesyen ulusal gelir modelinin
ve dolayÕsÕyla Keynesyen makroekonomik analizin temelini oluúturmaktadÕr.
Friedrich August von Hayek (1932, 1941), ana akÕm iktisat literatüründen ilk
kopuúlardan birini temsil etmektedir. Hayek’in temel önermesi, serbest bir piyasa
ekonomisinde optimal tasarruf düzeyinin elde edilmesinin zor oldu÷udur. Hayek’in tasarruf
kuramÕ konjonktür kuramÕnÕn önemli bir parçasÕdÕr. Buna göre, üretim faktörlerinin tam
istihdamda oldu÷u varsayÕmÕ altÕnda tüketim mallarÕ ve yatÕrÕm mallarÕ talebi aynÕ anda
artÕrÕlamaz. Bu nedenle daha az tasarruf etme ve daha çok tüketme çabasÕ kaynaklarÕn
tüketim mallarÕ üretiminden yatÕrÕm mallarÕna kaydÕrÕlmasÕ (zorunlu tasarruf) ile
engellenecektir. Zorunlu tasarruf yeni banka kredileri ile özendirilen sermaye malÕ yatÕrÕmlarÕ
için gerekli reel kayna÷Õ oluúturmaktadÕrlar.
Tasarruf kuramÕna önemli bir katkÕ da Arthur Cecil Pigou (1943) tarafÕndan yapÕlmÕútÕr.
Pigou, Keynes’in aksine kullanÕlabilir gelirde bir artÕú olmadan da hane halklarÕnÕn
tüketimlerini artÕrabilece÷ini ortaya koymuútur. Deflasyonun yaúandÕ÷Õ bir ekonomide
hanehalklarÕnÕn servetlerinin reel de÷eri artar. Böylece hanehalklarÕ cari kullanÕlabilir gelirleri
artmadÕ÷Õ halde tüketimlerini artÕrÕrlar. Cari kullanÕlabilir gelir artmadÕ÷Õ halde tüketimin
artmasÕ ise tasarruflarÕn azalmasÕ anlamÕna gelir. Pigou’nun bu katkÕsÕ iktisat yazÕnÕnda Pigou
etkisi veya reel balans etkisi olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
Tasarruf kuramÕna ‘gelir temelli’ ikinci katkÕ ise James S. Duesenberry (1949)’nin nispi
gelir hipotezidir. James Dusenberry’e göre bir hanehalkÕnÕn tüketim kararÕ mutlak
gelirlerinden veya mutlak gelirin temel belirleyicisi oldu÷u bir yaúam standardÕ ölçütünden
daha çok di÷er hanehalklarÕna göre gelirlerince, yani nispi gelirince belirlenir. Bu durum
tüketim kararÕnda gösteriú etkisi olarak adlandÕrÕlÕr. Ancak Duesenberry’nin tasarruf kuramÕna
asÕl katkÕsÕ, bu etki kanalÕ ile gelir da÷ÕlÕmlÕnÕn tasarruflarÕn önemli bir belirleyicisi oldu÷unu
ortaya koymasÕdÕr. Bu nedenle, ulusal tasarruf kararlarÕnÕn belirleniúine yönelik ampirik
çalÕúmalar, di÷er de÷iúkenler ile birlikte gelir da÷ÕlÕmÕnÕ da modele dahil etmelidir.
Duesenberry’inin nispi gelir hipotezinin bir baúka önemli katkÕsÕ, cari tüketim düzeyinin
(dolayÕsÕyla cari tasarruf düzeyinin) aynÕ zamanda önceki tüketime ba÷lÕ oldu÷udur. Bunun
anlamÕ, tüketimin ve tasarruf davranÕúÕnÕn otoregresif bir süreç olarak modellenmesi
gerekti÷idir. Cari tüketimin geçmiú tüketime ba÷lÕ oluúu literatürde takoz etkisi olarak
adlandÕrÕlÕr. Bu etkiye göre, aynÕ miktar gelir artÕúÕnÕn tüketimi artÕrma etkisi aynÕ miktar gelir
azalÕúÕnÕn tüketimi azaltma etkisinden daha büyüktür. Böylece gelir arttÕ÷Õnda tasarruf
tüketime göre daha yavaú artarken, gelir azaldÕ÷Õnda tasarruf tüketimden daha hÕzlÕ
düúmektedir.
Tasarruf kuramÕnÕn geliúiminin kilometre taúlarÕndan biri Franco Modigliani ve onun
ö÷rencisi Richard Brumberg (1954)’in geliútirdikleri yaúam boyu gelir hipotezidir. Hipotez, o
donemdeki gelirlerinden ba÷ÕmsÕz, yaúam boyu gelirleri kÕsÕtÕ altÕnda bireylerin her bir yaúta
ne kadar harcama yaptÕklarÕ (ne kadar tasarruf ettikleri) hakkÕnda bilinçli tercihler yaptÕklarÕ
varsayÕmÕna dayanÕr. Bu hipotez Keynes’in mutlak gelir hipotezinden bir kopuúu temsil eder.
Öte yandan, hipotez Fisher’in dönemler arasÕ optimizasyon ilkesinin yaúam süresine
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genelleútirilmesi olarak görülebilir. Bu optimizasyon süreci, literatürde tüketim düzleútirilmesi
olarak adlandÕrÕlÕr. Hipotezin ulusal tasarruf davranÕúÕ açÕsÕndan üç temel sonucu vardÕr. ølki,
ulusal tasarruflarÕn ulusal gelirin düzeyine de÷il, büyüme oranÕna ba÷lÕ oluúudur. økincisi ise,
ekonomideki servet düzeyinin emeklilik süresi planÕnÕ ve dolayÕsÕyla ulusal tasarruflarÕn
önemli belirleyicilerinden birisi olmasÕdÕr. Bu ikinci sonuç, bir ülkedeki sosyal güvenlik
sisteminin ve servet düzeyinin önemli bir belirleyicisi olarak sermaye piyasalarÕnÕn ve
özellikle servet vergilerinin ulusal tasarruflarÕn düzeyinin ve zaman içindeki gösterdi÷i
geliúimin ve dalgalanmalarÕnÕn önemli ölçüde belirledi÷i anlamÕna gelmektedir. Yaúam boyu
gelir hipotezinin ulusal tasarruflar açÕsÕndan üçüncü önemli sonucu ise, nüfusun demografik
yapÕsÕnÕn ulusal tasarruflarÕ belirleyen bir di÷er önemli faktör olmasÕdÕr. Bu nedenle ulusal
tasarruf kararlarÕnÕn belirleniúine yönelik ampirik çalÕúmalar, di÷er de÷iúkenler ile birlikte
büyüme oranlarÕnÕ, finansal piyasalara/sermaye piyasalarÕna iliúkin büyüklükleri ve nüfusun
demografik yapÕnsa iliúkin nicel ve nitel de÷iúkenleri içermelidir.
Milton Friedman’Õn (1957) sürekli gelir hipotezi hem Keynes’in mutlak gelir hipotezine
bir alternatif yaklaúÕm olma hem de tüketim ve tasarruf davranÕúÕnÕ açÕklamaya yönelik
monetarist yaklaúÕmÕn temel kuramsal temellerinden biri olmasÕ anlamÕnda önemlidir. Sürekli
gelir hipotezi de nispi gelir hipotezi gibi bir dönemler arasÕ optimizasyon ilkesinden yola çÕkar.
Sürekli gelirin tüketimin (tasarrufun) temel belirleyicisi olmasÕ nedeniyle, nüfusun yaú yapÕsÕ,
ulusal tüketim ve tasarruf düzeyi üzerinde baskÕn bir role sahiptir. AyrÕca, bireyin sahip
oldu÷u beúeri sermaye ve servet sürekli gelirin düzeyini ve zaman içerideki geliúimini
belirleyerek tasarruf kararÕ üzerinde önemli bir etkiye sahip olurlar. Bireyin sürekli tüketimi ile
geçici geliri arasÕnda bir iliúkinin olmadÕ÷ÕnÕn varsayÕlmasÕ nedeniyle, bireyin bir tüketim
düzleútirmesi yaptÕ÷Õ ve dolayÕsÕyla sürekli tasarrufun sürekli gelirin bir oranÕ oldu÷u, yani
marjinal ve ortalama tasarruf e÷ilimlerinin aynÕ oldu÷u sonucuna varÕlÕr. Sürekli gelir teorik
olarak gözlemlenemedi÷inden, ampirik çalÕúmalarda araútÕrmacÕnÕn sürekli gelire yakÕnsayan
bir gelir de÷iúkeni tanÕmlamasÕ zorunludur. Bu çerçevede, gelirin birkaç yÕllÕk hareketli
ortalama de÷erleri sürekli gelire yakÕnsayan bir de÷iúken olarak alÕnabilir. Sürekli gelir
hipotezinin ulusal gelir ile ilgili temel çÕkarsamalarÕndan birisi, yüksek büyüme oranÕnÕn
tasarruflarÕ azaltaca÷ÕdÕr. Hipotezin ulusal tasarruflar ile ilgili bir baúka önemli çÕkarsamasÕ,
toplam tüketim ve tasarruf davranÕúÕnÕn konjonktür dalgalanmalarÕnÕn derinli÷ini azaltÕcÕ
niteli÷idir. Buna göre, ortalama tasarruf e÷iliminin ekonomik geniúleme dönemlerinde artÕú
e÷ilimi göstermesi ve ekonomik daralma dönemlerinde azalma e÷ilimi göstermesi, tüketim
harcamalarÕnÕn konjonktürün tersi yönde hareket eden bir de÷iúken olmasÕ, yani bir
stabilizatör olmasÕ anlamÕna gelmektedir. Bu hipotez çerçevesinde de gelir da÷ÕlÕmlÕ ve
nüfusun yaú yapÕsÕ bireysel bir düzlemde sürekli geliri de÷iútirerek tüketim davranÕúÕnÕ
etkileyece÷inden, ulusal tasarruf düzeyinin de önemli birer belirleyicisi olacaklardÕr.
B.Yeager Leland’Õn (1968) ihtiyat güdüsü ile tasarruf hipotezi de dönemler arasÕ
optimizasyon ilkesine ve tüketimin (dolayÕsÕyla tasarruflarÕn) dönemler arasÕnda ikame
edilebilece÷i ilkesine dayanÕr. Hipotezin temel önermesi gelecekte elde edilecek gelir ile ilgili
belirsizli÷in artmasÕnÕn içinde bulunulan dönemde tasarruflarÕ artÕraca÷ÕdÕr. Burada da temel
güdü, gelecekte elde edilecek gelirin belirsizli÷inin gelecek dönemlerdeki tüketim düzeyinin
de belirsiz olmasÕna neden olmasÕ ve bunun sonucu tüketim düzleútirmesi iste÷idir. Finansal
piyasalarÕn yeteri kadar geliúmemiú olmasÕ ve finansal yatÕrÕm araçlarÕna eriúim ile ilgili
sorunlar, özellikle sigorta piyasasÕnÕn tümüyle iúlerlik kazanmamÕú olmasÕ ve sosyal güvenlik
sitemindeki aksamalar bireyleri ihtiyat güdüsü ile tasarruf yapmaya yönlendirmektedir. øhtiyat
güdüsü ile tasarruf hipotezi de gelecekteki gelirin belirsizli÷inin ölçülememesi nedeniyle
ampirik olarak test edilmesi zor bir hipotezdir. Gelirin belirsizli÷i gelir serisinin ortalamasÕnÕn
zaman içerisindeki de÷iúimi veya varyansÕ ile ölçülebilinir. Ancak serinin kendisinin
gözlemlenebilir olmamasÕ, belirsizli÷in ölçülmesini de zorlaútÕrmaktadÕr. Leland’Õn analizi de
iki dönemli bir optimizasyon probleminin çözümünü içermekte, ekonomik karar biriminin ikinci
dönemdeki gelire iliúkin sübjektif olasÕlÕk da÷ÕlÕmÕnÕ bildi÷i varsayÕlmaktadÕr. Bireyin tasarruf
kararÕnÕ yalnÕzca bir riskten kaçÕnma kararÕ de÷ildir ve riskten kaçÕnma güdüsü birinci
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dönemde pozitif bir tasarrufu garanti etmeye yetmez. Pozitif tasarruf için bireyin fayda
fonksiyonun belli matematiksel özellikleri taúÕmasÕ zorunludur. Ancak tasarrufun tanÕm gere÷i
bir ihtiyat güdüsü ile davranÕúÕ temsil etmesi bu hipotezi önemli kÕlmaktadÕr.
Sosyal güvenlik ve miras gibi nedenlerle tasarruf güdüsü argümanÕn ilk öncülerinden
birisi Martin Feldstein (1974)’tir. Bu tasarruf davranÕúÕ biçimi literatürde transfer tasarruf
hipotezi olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Feldstein’in önemli katkÕlarÕndan birisi, beklenen emeklilik
ödemelerini servetin bir unsuru olarak tasarruf davranÕúÕ fonksiyonuna eklemesidir. AyrÕca,
Feldstein’in yaklaúÕmÕ hanehalklarÕnÕn sosyal güvenlik serveti dÕúÕndaki servetleri ile sosyal
güvenlik servetlerinin tasarruf davranÕúÕ üzerinde farklÕ etkilere sahip olmasÕna izin
vermektedir. Feldstein’in ulaútÕ÷Õ temel bulgu sosyal güvenli÷in tasarruflar ve sermeye
birikimi üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu÷u ve bu etkinin negatif oldu÷udur. Bu bulgunun
ekonomi politikasÕ açÕsÕndan anlamÕ, özel tasarruflar yoluyla sermeye birikimi ve ekonomik
büyümenin artÕrÕlmasÕ için sosyal güvenlik ödemelerinin azaltÕlmasÕdÕr. Öte yandan, bu
yaklaúÕm literatürde servetin sosyal güvenlik dÕúÕnda kalan unsurlarÕnÕn a÷ÕrlÕklÕ toplamÕnÕn
tasarruf fonksiyonunda tek bir de÷iúken olarak alÕnmasÕ ve sosyal güvenlik servetinin
ba÷ÕmsÕz bir marjinal etkiye sahip oldu÷unun varsayÕlmasÕ yönleri ile eleútirilmektedir. Bu
yaklaúÕma yöneltilen bir di÷er önemli eleútiri ise sosyal güvenlik servetinin marjinal ve
ortalama etkilerinin aynÕ oldu÷u kabulüdür. Tasarruf fonksiyonun farklÕ formlarÕ ve servetin
modele dahil edime biçimi ile birlikte farklÕ sosyal güvenlik düzenlemeleri, sosyal güvenli÷in
tasarruflar üzerindeki etkisini farklÕlaútÕrabilecektir.
Neoklasik kuramÕn bir önermesi niteli÷inde olan ve tüketimdeki de÷iúmelerin
(tasarruftaki de÷iúmelerin) gelirdeki beklenen de÷iúmelerden ba÷ÕmsÕz oldu÷unu ileri süren
ve Hall (1978) tarafÕndan geliútirilen hipotez literatürde tüketimin (tasarrufun) rassal yürüyüú
hipotezi olarak adlandÕrÕlmaktadÕr. Rassal yürüyüú hipotezi, hem yaúam boyu gelir hipotezi
hem de sürekli gelir hipotezinin uyarlanabilir bekleyiúler yaklaúÕmÕndan bir kopuúu temsil
eder. Bunun nedeni, yaúam boyu gelir ve sürekli gelir hipotezinin beklenen geliri geçmiú
gelirle iliúkilendirirken, rassal yürüyüú hipotezinin gelecekteki gelire iliúkin beklentileri
rasyonel davranÕú temelinde açÕklamasÕdÕr. Bunun anlamÕ, tasarrufun rassal yürüyüú
hipotezine göre ekonomik karar birimlerinin gelecekteki gelirlerini do÷ru tahmin ettikleri ve
tasarruf kararlarÕnÕ da bu do÷ru gelir tahmini üzerine dayandÕrdÕklarÕdÕr. DolayÕsÕyla gelirde
beklenmedik bir de÷iúme olmadÕkça tasarruf kararlarÕnda da bir de÷iúme olmayacaktÕr.
Ekonomik karar birimlerinin tasarruf kararlarÕnÕ de÷iútirmeleri için gelirlerinde beklemedikleri
de÷iúmelerin olmasÕ gerekmektedir. Gelirdeki beklenmedik de÷iúme ise tasarruflarda
beklenmedik bir de÷iúme olmasÕ, tasarruflarÕn rassal bir biçimde yürümesi (de÷iúmesi)
anlamÕna gelir. Tasarrufun rassal yürüyüúü hipotezine yönelik literatürde iki temel eleútiri söz
konusudur. Bunlardan ilki, gelirdeki beklenmeyen de÷iúmelerin tasarrufu etkilemedi÷ine
yönelik ampirik gözlemlere dayanan “aúÕrÕ düzleútirme” hipotezi, di÷er ise, gelirdeki beklenen
de÷iúmelerin tasarruflarÕ etkiledi÷ine dayanan ampirik gözleme dayanan “aúÕrÕ duyarlÕlÕk”
hipotezidir. Bu çerçevede tasarrufun rassal yürüyüúü hipotezini test etmek için hem beklenen
hem de beklenmeyen gelirlerin tasarruf fonksiyonun kurgusunda yer almalarÕ gerekmektedir.
Laurence J. Kotlikoff ve Spivak Avia (1981) ile Kotlikoff ve Lawrence H. Summers
(1981), sosyal güvenlik ve miras bÕrakma güdüsü ve kuúaklar arasÕ transferler gibi nedenler
ile tasarrufu ifade eden transfer tasarruf hipotezini açÕklamaya yönelik iki önemli katkÕ
yapmÕúlardÕr. Bu çalÕúmalardan ilki, özellikle büyük ailelerde yer alan tüketim (tasarruf) ve
mirasa iliúkin kurumsal yapÕlarÕn kuúaklararasÕ gelir ve servet transferlerine olanak sa÷layan
finansal varlÕklarÕn el de÷iútirdi÷i formel piyasalarÕn yerini alabilece÷ini ileri sürmektedir.
Üstelik aile içi kurumsal düzenlemelerin formel piyasalarda var olan ahlaki ve ters seçim
problemlerini de büyük ölçüde azaltÕr. Sosyal güvenlik ve özellikle emeklilik sistemlerinin
geliúmesi, elbette aile içinde kuúaklararasÕ transferlere yönelik kurumsal yapÕlarÕ
zayÕflatmaktadÕr. Buna karúÕn aile içinde yer alan kuúaklararasÕ transferlere yönelik kurumsal
yapÕlar ulusal tasarruflar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktÕr. økinci çalÕúma ise, tarihsel
7

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak – Doç. Dr. Harun Öztürkler

verilerden yola çÕkarak sermaye birikiminin yaúam boyu tasarruflardan çok kuúaklararasÕ
transferler ile açÕklanabilece÷i sonucu varmaktadÕr. ÇalÕúma, özellikle ekonomik karar
birimlerinin homojen oldu÷u varsayÕmÕnÕ yapan ve demografik yapÕnÕn önemini vurgulayan
tasarruf modellemelerinin kuúaklararasÕ transferi analiz etmeleri gerekti÷ine iúaret etmektedir.
ÇalÕúmanÕn önemli bir bulgusu da, kuúaklararasÕ transferlerin zenginler arasÕnda daha yo÷un
olmasÕdÕr.
Transfer tasarruf hipotezini miras çerçevesinde analiz eden bir di÷er çalÕúma ise B.
Douglas Bernheim, Andrei Shleifer ve Summers (1985) tarafÕndan yapÕlmÕútÕr. Miras
kapitalist ekonomik sistemin temel kurumlarÕndan biridir. AyrÕca miras güdüsü bireysel
tasarruf davranÕúÕnÕn önemli belirleyicilerinden biridir. Bernheim, Shleifer ve Summers,
ebeveynlerin ve çocuklarÕn fayda maksimize eden bir gönüllü kuúaklararasÕ transfer iliúkisi
içerisinde oluklarÕnÕ sonucuna varmaktadÕrlar. Bu çerçevede Ricardo denkli÷i ve ilgili
önermelerin yanlÕú oldu÷unu ileri sürmektedirler. Ancak, Bernheim, Shleifer ve Summers’Õn
modeli de÷iúim koúullu bir miras çerçevesi varsaymaktadÕr. De÷iúim koúulu ile kastedilen,
ebeveynlerin çocuklarÕn belli davranÕúlarÕ sergilemeleri ve kendilerine belli hizmetleri
sunmalarÕ karúÕlÕ÷Õnda miras bÕrakmalarÕ olgusudur. Bu olgunun iki önemli sonucu vardÕr; ilki,
ebeveynlerin çocuklarÕnÕn e÷itim, evlenme, çocuk sayÕsÕ ve göç gibi kararlarÕnÕ
etkileyebilmeleri, ikincisi ise, demografik yapÕlarÕn miras ve dolayÕsÕyla tasarruf kararlarÕ
üzerinde etkili olmasÕdÕr. økinci sonuç ulusal tasarruflar açÕsÕndan özellikle önemlidir. Örne÷in,
nüfusun büyüme oranÕnÕn azalmasÕ tek çocuklu aile sayÕsÕnÕn artmasÕ ve dolayÕsÕyla tasarruf
e÷iliminin azalmasÕna neden olacaktÕr. Benzer bir biçimde, yaúam süresinin uzamasÕ, uzun
emeklilik süreleri ve artan nüfus hareketlili÷i ulusal tasarruflarÕ etkileyecektir. Bernheim,
Shleifer ve Summers’Õn çalÕúmalarÕnÕn önemli bulgularÕndan bir di÷eri ülkeler arasÕndaki
tasarruf e÷ilimi farklÕlÕklarÕnÕn aile yapÕlarÕndaki farklÕlÕk ile açÕklanabilece÷idir. Örne÷in,
Japonya’da gözlemlenen yüksek tasarruf e÷ilimini belli ölçüde ebeveynlerin çocuklarÕ ile
birlikte yaúamalarÕ ile açÕklanabilir. Bu çalÕúmadan ayrÕca sosyal güvenlik sistemlerindeki
geliúmenin ebeveynlerin yaúlÕlÕk dönemlerinde çocuklarÕnÕn yardÕmÕna daha az ihtiyaç
duymalarÕnÕ sa÷layaca÷Õndan, miras güdüsünü ve dolayÕsÕyla tasarruflarÕ azaltaca÷Õ
sonucunu çÕkarabiliriz. Bu çalÕúmanÕn en önemli önermelerinden birisi, ulusal tasarruf
davranÕúÕnÕn do÷ru anlaúÕlabilmesi için nüfusun yaúlÕ kesiminin tasarruf davranÕúÕnÕn analiz
edilmesi gerekti÷idir. Nüfusun yaú yapÕsÕnÕn yaúlÕ nüfus lehine de÷iúmesi bu önermeyi daha
önemli kÕlmaktadÕr.
Kotlikoff (1988), tasarruf bulmacasÕnÕn bir biri ile örtüúmez gibi gözüken bir çok yanÕ
oldu÷unu ifade etmektedir. Ancak, Kotlikoff’a göre bu bulmaca içerisinde kuúaklararasÕ
transferlerin önemli bir büyüklük oldu÷u ve bu transferlere yönelten sürecin servet birikiminin
önemli bir belirleyicisi oldu÷unu ileri sürmektedir. Bu transferin nedenlerini tümüyle
açÕklayamamamÕza karúÕn, kuúaklararasÕ fedakarlÕ÷Õn bu nedenlerin en önemlilerinden
birisidir. Kotlikoff, sosyal güvenlik sistemlerinin yeteri kadar geliúmemiú olmasÕnÕn kuúaklar
arasÕ transferleri açÕklamaya yetmeyece÷ini iler sürmektedir. Bu yaklaúÕm, fedakarlÕk hipotezi
olarak adlandÕrÕlabilir. Bu hipotez özünde yaúam boyu gelir hipotezinin tasarrufun emeklilik
dönemi için birikim motifini test etmeye yöneliktir. Hipotezin temel önermelerinden birisi,
tasarruf davranÕú sürecine iliúkin bilginin gelir da÷ÕlÕmÕnÕ da anlamamÕza yardÕmcÕ olaca÷ÕdÕr.
David Laibson (1997) tasarruf davranÕú açÕklamak için tüketici tercihlerinden yola
çÕkmakta ve tüketicilerin gelecekteki gelir beklentilerine iliúkin hiperbolik bir indirgeme
sürecine sahip olmalarÕnÕn tasarruf davranÕúlarÕnÕ nasÕl etkileyece÷ini analiz etmektedir.
Laibson’a göre tüketiciler gelecekteki gelir beklentilerine iliúkin hiperbolik bir indirgeme
sürecine sahip iseler, dönem baúÕnda belirlenen optimal tasarruf düzeyi her zaman dönem
sonundaki optimal de÷erin altÕnda olacaktÕr. Bu önermeyi tasarruf davranÕúÕnÕn belirleniúine
iliúkin hiperbolik indirgeme hipotezi olarak adlandÕrabiliriz. Bu hipoteze göre tüketici her
zaman dönem sonunda dönem baúÕnda verdi÷i tasarruf kararÕndan piúman olur. Bu durumu
engellemek için tüketici kendisine konut kredisi gibi bir “taahhüt aracÕ” seçer. Bu tür bir
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taahhüt tüketicinin dönem sonunda arzuladÕ÷Õ tasarruf düzeyini gerçekleútirmesine yardÕmcÕ
olur. Bu hipotezin tasarruf davranÕúÕnÕn ampirik analizine yönelik önemi, konut kredisi, konut
sahipli÷i, özel emeklilik sigortasÕ ve genel anlamda sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alÕp
almama gibi de÷iúkenlerin modelde içerilmesi gerekti÷idir.
Wan (2011) ise köpüklü tasarruf kuramÕ adÕnÕ verdi÷i bir model ile tasarruf davranÕúÕnÕ
açÕklamaya çalÕúmaktadÕr. Bu yaklaúÕmÕn temel amacÕ konut fiyatlarÕndaki köpü÷ün oluútu÷u
dönemlerde neden Amerika Birleúik Devletleri ve Yunanistan gibi ülkelerin düúük tasarruf
oranlarÕna sahip iken Çin ve Japonya gibi ülkelerin yüksek tasarruf oranlarÕna sahip
olduklarÕnÕ açÕklamaktÕr. Wan, spekülatif tasarruf motifine sahip bir hanehalkÕnÕn finansal
piyasalardaki ve konut politikalarÕndaki çarpÕklÕ÷a ba÷lÕ olarak eksik ya da aúÕrÕ tasarruf
yapabilece÷i sonucuna ulaúmaktadÕr. ÇarpÕklÕk hanehalkÕnÕn sahip oldu÷u insan sermayesi,
konut fiyatlarÕnda beklenen artÕúlar, konut alÕmlarÕnda ön edeme oranlarÕ ve borçluluk düzeyi
gibi de÷iúkenler ile ölçülmektedir. Wan’Õn spekülatif tasarruf hipotezine göre, finansal
piyasalara eriúim olana÷Õ olup olmamasÕ ve spekülatif tasarruf motifleri optimal tasarruf
düzeyinin altÕnda veya üstünde tasarruf yapÕlmasÕna neden olmaktadÕr. Bu hipoteze göre
konut fiyatlarÕndaki köpük ve hanehalkÕnÕn borçluluk düzeyindeki artÕú, yaúam boyu tasarruf
hipotezi ve di÷er hipotezlerde öngörülen faktörler dikkate alÕndÕktan sonra, özellikle kentlerde
ve dolayÕsÕyla ulusal düzeyde tasarruflarÕ önemli ölçüde artÕrmaktadÕr. Bu çerçevede bu
hipotezi Pigou etkisi ile iliúkilendirebilir ve hanehalkÕ servetini oluúturan unsurlarÕn
fiyatlarÕndaki de÷iúmelerin hanehalkÕnÕn tasarruf motiflerine ba÷lÕ olarak tasarruf
davranÕúlarÕnÕ etkileyece÷ini ileri sürebiliriz.
3. Küresel Ekonomide Tasarruf E÷ilimindeki Geliúmeler
Küresel kriz sürecinde makro ekonomik kavramlar arasÕnda en çok kullanÕlanlardan
birisi de, tasarruf oldu. Tasarruf üzerine bu kadar çok tartÕúma yapÕlmasÕnÕn nedeni krizin
küresel dengeleri altüst etmesi ve likidite yetersizli÷inin krizin derinleúmesinde kilit haline
gelmesidir. AslÕnda burada bir sorunun sorulmasÕ gerekiyor: ne oldu da, birden bire küresel
ekonomi likidite bollu÷undan likidite kÕtlÕ÷Õna düútü? Sorunun yanÕtÕ 1980’den bu yana küresel
boyutta egemen iktisat teorisi haline gelen Neo-Klasik iktisadÕn makro iktisat politikalarÕna
dayanmaktadÕr.
Neo Klasik modelin yeniden gözde hale gelmesi 1973 Petrol Krizi ile birlikte oldu
diyebiliriz. 1973’de petrol fiyatlarÕnÕn artmasÕ ile ortaya çÕkan geliúmeler, sadece bir iktisadi
krize neden olmadÕ, aynÕ zamanda Keynesyen iktisat politikasÕnÕn terk edilmesine neden
oldu. Temeli Ronald McKinnon (1973) ve Gurley Shaw’Õn (1973) monetarist iktisat teorisi
kaynaklÕ finansal serbestleúme modelleri olan mal, emek ve para piyasalarÕna yönelik yeni bir
(aslÕnda çok yeni de÷il, çünkü bu modelin basit hali klasik iktisatçÕlar tarafÕndan çizilmiúti)
iktisat politikasÕ uygulamasÕna dayanÕyordu.
Finansal Reformlar ve Tasarruf
Modelin temel kabulü; geliúmekte olan ülkelerin büyüyememelerinin nedeni finansal
baskÕnÕn varlÕ÷Õ idi. McKinnon (1973) ve G. Shaw’Õn (1973) çalÕúmalarÕnda finansal baskÕyÕ
ortadan kaldÕrÕlmak için faiz oranlarÕnÕn serbest bÕrakÕlmasÕnÕ ve örgütlü para piyasalarÕn
güçlendirilmesini önerdiler. Model daha sonra geliútirildi ve uygulanan politikalarda ülke
deneyimleri test edildi (2). McKinnon-Shaw yaklaúÕmÕnda finansal baskÕyÕ aúmaya yönelik
olarak úu noktalara odaklanÕldÕ (Bandieera, Caprio, Honohan, Schiantarelli, 2000, 239):
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Faiz oranlarÕnÕn serbestleútirilmesi.
Kredi tahsislerinin üzerindeki baskÕnÕn ortadan kaldÕrÕlmasÕ.
Banka sahipli÷inde de÷iúim, özelleútirmeye gidilmesi.
BankacÕlÕk sektörünün rekabete açÕlmasÕ.
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Ͳ Mevduat karúÕlÕk oranlarÕnÕn düúürülmesi.
Ͳ Sermaye hareketlerine açÕklÕk (serbestlik).
Ͳ UluslararasÕ finansal serbestleúmeye gidilmesi.
Bu anahtar müdahale alanlarÕ ülkelerde birden bire gerçekleúmedi. AdÕm adÕm yapÕldÕ.
Örne÷in Türkiye’de faiz oranlarÕ Temmuz 1980’de serbest bÕrakÕldÕ, sermaye hareketlerinde
serbestli÷e A÷ustos 1989’da geçildi.
Dönemsellik ve ülkelerin farklÕ iktisadi yapÕlara sahip olmalarÕ nedeni ile modelin
sonuçlarÕ da farklÕ oldu. Yani faiz oranlarÕnÕn serbest bÕrakÕlmasÕ, devletin finansal sistem
üzerindeki gücünün zayÕflatÕlmasÕ, kimi ülkelerde tasarruflarÕ (sermaye birikimini) artÕrdÕ,
kiminde visa versa sonuçlar do÷urdu. PolitikalarÕn en önemli sonuç verdi÷i ülke grubu
1980’lerin mucize ülkelerin oluúturdu÷u Güneydo÷u Asya ekonomileri oldu.
McKinnon-Shaw yaklaúÕmÕnÕn bu çalÕúma açÕsÕndan önemi tasarrufun belirleyicileri
üzerine ileri sürdükleri savdÕr. McKinnon-Shaw yaklaúÕmÕna göre finansal baskÕnÕn ortadan
kalkmasÕ ile faiz oranlarÕ ilk önce yükselecek, daha sonra tasarruflar oranÕ yükselecek,
tasarruflardaki artÕú sonucunda süreç tersine dönecek, ve faiz oranlarÕ reel olarak pozitif
olmasÕna ra÷men gerileyecektir. Böylece hem tasarruflar artmÕú olmakta, hem de faiz
oranlarÕ düútü÷ü için kredi talepleri, dolayÕsÕyla yatÕrÕmlar artacak, böylece geliúmekte olan
ülkelerin yetersiz büyüme sorunu aúÕlmÕú olacaktÕr.
Daha önce de vurguladÕ÷ÕmÕz üzere modelin baúarÕsÕ ülkeler arasÕnda farklÕlÕk
göstermiútir. 1990’lÕ yÕllarÕn baúÕnda modelin kurguladÕ÷Õ aktarma süreci büyüme oranÕnÕn
artÕúÕ açÕsÕndan özellikle Güneydo÷u Asya ülkelerinde baúarÕlÕ olmuútur (Fry, 1988:150).
1990’lardan sonra sermaye hareketlerin hÕzlanmasÕ, dünya ekonomisinde ciddi
farklÕlaúmalara neden olmuú, bir anlamda McKinnon-Shaw yaklaúÕmÕnÕn öngörüleri aúÕlmÕútÕr.
Nitekim modelin uygulandÕ÷Õ, hatta baúarÕlÕ oldu÷u ülkelerde arka arkaya krizler
meydana gelmiútir. 1994 Türkiye ve Meksika, 1997 Güneydo÷u Asya ve daha sonra 2001
Türkiye ve Arjantin krizleri modelin sorgulanmasÕna neden olmuútur.
Finansal serbestleúmenin tasarruf üzerindeki etkisini dönemsel olarak ayÕrmak
gerekiyor. KÕsa dönemde faiz oranÕn yükselmesi nedeni ile Türkiye dahil bir çok ülkede
tasarruf artmÕútÕr. Tasarrufun faiz esnekli÷i pozitiftir. Uzun dönemde ise faiz etkisi azalmakta
ve gelir etkisi ortaya çÕkmaktadÕr. Uzun dönemde toplam etkide, gelir etkisi belirleyici
olmaktadÕr.
AslÕnda finansal serbestleúme ile tasarruf oranÕ arasÕndaki iliúkide sihirli iki kavram öne
çÕkmaktadÕr. UluslararasÕ sermaye hareketlerine getirilen serbestlik ve yurtiçi faiz oranÕnÕn dÕú
dünyadaki faiz oranÕ karúÕsÕndaki düzeyi. Bu kavramlar önemli, çünkü ülke finansal sermaye
akÕmlarÕna açÕldÕ÷Õnda, artÕk tasarruf fonksiyonu eski tasarruf fonksiyonu olmaktan
çÕkmaktadÕr. Daha da ötesi tasarruf oranÕnÕ belirleyen de÷iúkenlerin kontrolü açÕsÕndan
uygulanan para ve maliye politikalarÕnÕn gücü farklÕlaúmaktadÕr. Burada artÕk cari açÕk ya da
fazla bir de÷iúken olarak toplam tasarruf fonksiyonunun içine girmektedir.
Cari AçÕk Tasarruf øliúkisi ve Dünyada Tasarruf Dengesizli÷i
Cari açÕk, tasarruf iliúkisini Keynesyen gelir-harcama denklemini kullanarak baúlayalÕm:
Y=C+I+G+NX
(1)
Eúitlik harcama yöntemine göre GSYH’yÕ (Y) bize verir. Eúitlikte C, özel kesim tüketim
harcamalarÕnÕ, I, özel kesim yatÕrÕm harcamalarÕnÕ, G, kamu harcamalarÕnÕ, NX ise ihracat (X)
ile ithalat (M) arasÕndaki farkÕ yani net ihracatÕ göstermektedir.
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Burada C+I+G=TDd
yurtiçi toplam talebi (TDd), (X-M=TDf) ise dÕú talebi ifade etmekte. Yurtiçi talep denklemini úu
úekilde de yazabiliriz:
Y=C+S+T

(2)

Bu eúitlikte S, toplam tasarrufu, T ise vergi gelirlerini göstermekte ve varsayÕm olarak I=S,
G=T alÕnmÕútÕr. ùimdi (1) ve (2) no’lu eúitlikleri birlikte ele alalÕm:
(I-S)+(G-T)+(X-M)=0

(3)

NX=(S-I)+(T-G)

(4)

Denklemde ilk ifade tasarruf yatÕrÕm denkli÷ini ifade eder. E÷er S=I ise tasarruf yatÕrÕm
eúitli÷ini ya da özel kesim net tasarrufunu vermekte. S<I ise yani yatÕrÕmlar tasarruflardan
büyük ise tasarruf açÕ÷Õ var demektir, ya da S>I ise yani tasarruflar yatÕrÕmlardan yüksek ise
ele alÕnan ekonomide tasarruf fazlasÕ var demektir. AslÕnda bu ifade özel sektörün I, S
dengesini/dengesizli÷ini anlatmaktadÕr. Benzer úekilde ikinci ifade kamu harcamalarÕ (G),
kamu gelirleri, vergiler (T) iliúkisini vermekte. Son ifade ise dÕú ticaret dengesini vermekte.
Cari iúlemler dengesinin (4) numaralÕ denklemdeki tanÕmÕ kullanarak úöyle yazabiliriz:
CA=(S-I)+(T-G)

(5)

Bu eúitlikten yola çÕkarak bir ülkedeki toplam tasarruf fonksiyonu aúa÷Õdaki gibi gösterebiliriz.
Sp=Sc+Sh

(6)

S=Sp+Sg

(7)

Yani toplam tasarruf; özel kesim úirketlerin (Sc) ile hanehalkÕ tasarrufunun (Sh)
toplamÕndan oluúan özel kesim tasarrufu (Sp) ve kamu tasarrufunun (Sg) toplamÕna eúittir.
DolayÕsÕyla bir ülkede özel kesim tasarruf fazlasÕ verirken, kamu tasarrufu açÕk verebilir. (visa
versa). Her iki tasarrufunda kÕsÕtlarÕ mevcuttur. Özel kesim tasarrufu için temel kÕsÕtlar gelir ve
servet olurken, kamu tasarrufu için bütçe bir kÕsÕt olmaktadÕr. ùimdi dünya ekonomisindeki
tasarruf e÷ilimi ile iliúkilendirmek için analizi bir adÕm daha öteye taúÕyalÕm. Önce iki ülkenin
oldu÷u bir model oluúturulalÕm:
A ülkesinde cari açÕk oldu÷unu yani S<I ve/veya T<I durumu olsun. Bu durumda A
ülkesinde cari açÕk (-CAa) olacaktÕr. Bir ülkenin cari açÕk verebilmesi için o ülkeye baúka bir
ülkenin tasarrufunun aktarÕlmasÕ gerekir. Bu da B ülkesi olsun. DolayÕsÕyla B ülkesinin cari
fazlasÕ (CAb) olmaktadÕr. Bu durumda iki ülkenin oldu÷u bir dünyada,
-CAa=CAb

(8) olur.

ùimdi bunu dünya ekonomisindeki gerçekleúmelere oturttu÷umuzda, ilk söylememiz
gereken, kimi ülkelerin cari açÕk verdi÷inin, kimi ülkelerinde cari fazla verdi÷idir. ArtÕk
analizimizi netleútirebiliriz. Bunun için son eúitli÷imizi sermaye hareketleri ile iliúkilendirirsek,
S-I=CA=PPF + ORT (9)
Burada PPF, net sermaye giriúini, ORT ise net resmi rezerv hareketlerini gösterir. Bu eúitli÷i
aúa÷Õdaki úekilde de yazabiliriz.
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S-I=CA=PFd+PPF

(10)

Eúitlikte PFd, net kÕsa vadeli özel sermaye giriúini, PPF ise, di÷er net sermaye giriúini
gösterir. Bu eúitlikte cari iúlemler açÕ÷Õ kÕsa vadeli net dÕú borç ile uzun vadeli dÕú borç toplam
olarak ifade edilmektedir (Gourinchas, 2012:9-10).
Sermaye hareketlerinin serbestleúmesi tasarruf ile yatÕrÕm arasÕndaki do÷rusal
ba÷lantÕyÕ da tartÕúmalÕ hale getirdi. 1980 yÕlÕnda Martin Feldstein ve Charles Horioka yatÕrÕm
ve tasarruf arasÕnda buldu÷u güçlü iliúki bu alanda ciddi tartÕúma yaratmÕútÕr. Çünkü bu
iliúkinin güçlü olmasÕ yabancÕ sermaye giriúi olan ülkelerde bu sermayenin yatÕrÕmlar
üzerindeki etkisinin zayÕf oldu÷u anlamÕna gelmektedir. Feldstein-Horioka denklemi basittir
(Feldstein-Horioka,1980:318) Orijinal denklem úöyledir:
(I/Y)i=Į+ȕ(S/Y)i

(11)

Eúitli÷in sol tarafÕ i ülkesinde brüt toplam yatÕrÕmÕ, sa÷ tarafÕ ise brüt toplam tasarrufu
ifade etmektedir. ȕ katsayÕsÕnÕn alaca÷Õ de÷er I ile S arasÕndaki iliúkinin gücünü
belirlemektedir. Ǻ=0 olursa iliúki yok, ȕ=1 olursa iliúki güçlü olacak demektir. FeldsteinHorioka çalÕúmasÕnÕn üzerine yapÕlan çalÕúmalarÕn bazÕlarÕ yazarlarÕn tezini desteklerken,
bazÕlarÕ yadsÕmaktadÕr. Bundan dolayÕ bu durum Feldstein-Horioka çeliúkisi olarak
adlandÕrÕlmaktadÕr (3). TartÕúma ȕ katsayÕsÕ üzerinden yapÕlmaktadÕr. BazÕ çalÕúmalarda ara
yol olarak ȕ cari açÕk düzeyi olarak alÕnmakta ve cari açÕk artÕ÷Õnda yatÕrÕmlar artÕyorsa,
yatÕrÕmÕn sermaye hareketlerine karúÕ duyarlÕlÕ÷Õ söz konusudur úeklinde yorumlanmaktadÕr
(Bolato÷lu, 2005).
Bu noktada uluslararasÕ sermaye hareketlerinin düzeyi, sermeyenin giriú yaptÕ÷Õ ülke ile
kaynak ülkenin tasarruf düzeyi önemli hale gelmektedir. Çünkü bu olgu aynÕ zamanda
uluslararasÕ likidite hacmini de belirleyen ana unsur haline gelmektedir. YukarÕdaki iki ülkeli
analize geri dönersek, dünyada kimi ülkelerin tasarruf fazlasÕ (cari açÕk fazlasÕ) yaratarak,
tasarruf açÕ÷Õ (cari açÕk) veren ülkeleri finanse etti÷ini söyleyebiliriz. Cari fazla hacmini
yüksekli÷i, tasarruf bollu÷una bir baúka de÷iúle likidite bollu÷una neden olmaktadÕr. Bu da bu
fazlalÕ÷Õ kullanan ülkelerde yatÕrÕm ve tüketim hacminin artmasÕna baúta gayrimenkul olmak
üzere emtia fiyatlarÕnÕ artÕrmaktadÕr. 2008 küresel krizin çözümlenmesi de buradadÕr.
Aúa÷Õdaki tablodan da gözlendi÷i üzere tasarruf fazlasÕ veren petrol ihraç eden ülkeler ile
yükselen ekonomiler/geliúmekte olan ülkeler, geliúmiú ülkeleri finanse etmektedir. Özellikle
1990’larÕn sonundan itibaren Çin Halk Cumhuriyeti’nin de dahil oldu÷u Asya ülkeleri ile petrol
ihracatçÕsÕ ülkeler tasarruf fazlasÕ veren ülkelerin baúÕnda gelmektedir (IMF, 2005:91, Belke,
Gros, 2010:2-3).
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2009

2010
2

2011
1

2012

2013

2014–17

39,3
22,7
4
481,6

38
8,2
26
6,3
435
5,2

38,4
25,3
596,6

28,5
24,6
142,1

32,3
3
24,8
2
32
22,8

36
6
25
5
586,6
6

36,4
24,9
663,4

34,9
26,2
552

31,4
26,7
263,4

Kaynak: IMF, WEO, 2012,
2
OECD, WEO, 2012
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200
07

2008

2009

2010
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2011

2012
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2014–17
2

Tasarruf OranÕ

32,5

33,4

32,6

31,2

33,7

32,4

31,7

31,5

31

YatÕrÕm O
OranÕ

26,4

26,2

27,6

23,5

26,4

26
6

25,9

25,8

25,7

99

128,3

86,5

123,8

137,2
1

134,8

127,8

132,8

161,5

Cari Deng
ge

Kaynak: IMF, WEO, 2012,
2
OECD, WEO, 2012
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2

Nite
ekim 1996 yÕlÕnda ABD
D’nin cari a çÕ÷Õ 120 miilyar dolar ve
v GSYH’yaa oranÕ %1,5 iken,
2006 yÕlÕnda cari aççÕk 812 mily
yar dolara, ccari açÕ÷Õn GSYH’ya oranÕ da %66,2’ye yükse
elmiútir.
ABD’ye a
akan Asya ve Orta Do
o÷u kaynakklÕ tasarruf fazlasÕ bir taraftan
t
AB
BD’de gayrimenkul
fiyatlarÕnÕ yükseltirke
en (housing
g bubble), d i÷er taraftan
n da artan talep
t
nedenni petrol fiya
atlarÕnÕn
da artma
asÕna kayna
aklÕk etmiúttir (Bernankke, 2005). Ben Bernan
nke 1990’lÕ yÕllarda yü
ükselen
ekonomillerde (özellikle Asya üllkeleri) tasa
arruf fazlasÕn
nÕn nedeni üç unsura ddayandÕrma
aktadÕr:
Asya ülkelerin de 19
990’larda yyaúanan kriiz (Çin dÕú
úÕnda) yatÕrrmlarÕ azaltttÕ, cari
Ͳ A
iúlemler fazzlasÕ yarattÕ..
Ͳ

Petrol fiyatlarÕndaki arttÕú nedeni il e petrol ihra
aç eden ülk
kelerin tasarrruf oranlarÕÕ arttÕ.

Çin’deki bü
Ͳ Ç
üyüme sonrrasÕ artan kkiúi baúÕna GSYH’nin
G
neden
n
oldu÷÷u tasarruf fazlasÕ
(Bernanke, 2007:3).
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Yükselen Asya ekonomilerindeki bu artÕú ABD’nin dÕú ticaret açÕ÷ÕnÕn sürdürülmesini
sa÷ladÕ÷Õ gibi, faiz oranlarÕnÕn düúmesine de neden oldu. Bernanke 2005’te yaptÕ÷Õ bu
tespitleri geliútirerek kriz sürecinde de devam ettirdi4.
Bernanke’nin krizin baúlamasÕnda ve derinleúmesinde ABD finansal sistemindeki
yapÕsal, kurumsal aksaklÕklara ikincil önem vermesi eleútirilebilir. Ancak bu Bernanke’nin
analizini geçersiz kÕlmamaktadÕr. Nitekim Bernanke 2012 yÕlÕnda bir konferansta yaptÕ÷Õ
konuúmada krizin tetikleyici olarak eúik altÕ kredileri (sub-prime credit) gördü÷ünü
söylemektedir (2012:1).
Türkiye’de Tasarruf E÷ilimi
Türkiye finansal sistemde serbestleúmeyi gittikten sonra tasarruf oranÕ düúen ülkeler
arasÕnda yer almaktadÕr. 2010 yÕlÕna gelindi÷inde toplam tasarruflarÕn GSYH oranÕ %12,7’ye
kadar gerilemiútir. Özel kesim tasarruf oranÕ 2007’den sonra yeni bir düúüú ivmemesi
çizerken, kamunun krizinde etkisi ile 2012’ye de÷in sürdürdü÷ü mali dengeyi kurma giriúimi
kamusal tasarruflarÕn yükselmesine de kaynaklÕk etmiútir. Daha açÕk bir ifade ile 2007
sonrasÕ toplam tasarrufun daha da düúük düzeye gerilemesini sÕkÕ maliye politikasÕ
engellemiútir.
Tasarruf oranÕndaki düúüú Türkiye ekonomisini yabancÕ tasarruflara yani sermaye
hareketlerine muhtaç hale gelmesine neden olmuútur. YatÕrÕm tasarruf dengesinin
kurulamamasÕ, ülkeyi adeta cari açÕk vererek büyüme açmazÕna sokmuútur. Türkiye bundan
dolayÕ 2007 krizi öncesinde de (Türkiye için 2008), sonrasÕnda iktisat politikalarÕnda temel
kÕsÕt olarak bu olgudan hareket etmiútir. YukarÕda söz etti÷imiz küresel likidite bollu÷u da
Türkiye’nin bu konuda bir anlamda úansÕ olmuútur.
ùekil 13: Türkiye’de Yurtiçi Tasarruflar (1975-2010 YÕllarÕ)
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ùekil 14: Türkiye’de Özel ve Kamu Tasarrufu, 1988-2010

Kaynak: TC. KalkÕnma bakanlÕ÷Õ ve Dünya BankasÕ, 2012, Yüksek Büyümenin Sürdürülebilirli÷i: Yurtiçi
TasarruflarÕn Rolü Türkiye Ülke Ekonomik Raporu.

Tasarruf E÷ilimindeki De÷iúme ve Banka BilançolarÕnÕn FarklÕlaúmasÕ
1980-2000 yÕllarÕ arasÕnda Türkiye’de izlenen iktisat politikasÕ ertelenmiú tüketimlerin
gerçekleútirilmesinin yolunu açarken, 2001 krizi sonrasÕ izlenen politikalar ile konut ve
otomobil harcamalarÕnÕ teúvik eden politikalar, tasarruf yerine tüketim yapma davranÕúÕnÕ
cazip hale getirmiútir. BankacÕlÕk sektörünün fon kaynak maliyetinin düúük olmasÕ ve göreli
olarak yine küresel likidite bollu÷u nedeni ile yabancÕ para cinsinden fonlara yönelmesi bu
e÷ilimin besleyicisi olmuútur. Yani hanehalkÕ artÕk bankalarÕn pasif tarafÕ (fon kayna÷Õ) için
de÷il, aktif tarafÕ (fon kullanÕmÕ) için önemli hale geldi. Tüm bu geliúmelerin bir sonucu olarak
hanehalkÕ borçlanma oranÕ 2003’de %7,5 iken, 2011 yÕlÕnda %51,7 düzeyine ulaútÕ.
Tablo 7: Türkiye’de HanehalkÕ Borç Yükü (Milyar TL)

HanehalkÕ Borcu
Borç/Har.Gel.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13.4

28.2

48.7

76.8

104.1

128.9

148.8

195.1

251.9

7,5

2,9

20,9

19,0

22,7

36,6

36,4

45,8

51,7

Kaynak: TCMB; Finansal østikrar RaporlarÕ, 2005-2012

Borçlanma olanaklarÕnÕ artmasÕnÕn yarattÕ÷Õ tüketim e÷ilimindeki yükseliú, tasarruf
oranÕnÕ düúürür iken, bu durumun do÷al bir sonucu olarak banka bilançolarÕnda mevduatÕn
payÕnda azalmÕútÕr. BankalarÕn bilançolarÕnÕn pasifinde mevduatÕn payÕ 2003 yÕlÕnda %67,3
düzeyinde iken, 2011 yÕlÕnda %56,4 düzeyine gerilemiútir. 2011 yÕlÕnda, 2003 yÕlÕna göre kiúi
baúÕna düúen GSYH oranÕnÕn üç kat artmasÕna ra÷men mevduat hacminde artÕú oranÕnÕn
sÕnÕrlÕ kalmasÕ uygulanan iktisat politikasÕnÕn bir sonucudur.
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4. Türkiye’de Tasarruf AçÕ÷ÕnÕn Ampirik Analizi
Bilindi÷i gibi iktisat teorisi bize uluslararasÕ sermaye hareketlerinin ülkeler arasÕnda
sermayenin marjinal verimlili÷ini eúitleyece÷ini ö÷retmektedir. Buna göre, bir ülkenin
yurttaúÕnÕn kendi ülkesinde yatÕrÕm yapmasÕnÕ sa÷layacak bir özendirme yoktur. Aksine
tasarruf sahibi sermayenin marjinal getirisi en yüksek olan ülkeye yatÕrÕm yapacaktÕr. Bunun
anlamÕ bir ülkedeki yüksek tasarruf düzeyinin o ülkede yüksek yatÕrÕm düzeyi anlamÕna
gelmeyebilece÷i, ulusal yatÕrÕmlarÕn temel finansman biçiminin ulusal tasarruflar
olmayabilece÷idir. Feldstein ve Horioko (1980) ampirik olarak iktisat teorisinin bu temel
önermelerinden birinin tersine bir bulguya ulaúmaktadÕrlar. Feldstein-Horioko çalÕúmasÕna
göre, sanayileúmiú ülkelerin ulusal tasarruf oranlarÕ arasÕnda gözlemlenen farklar ile ulusal
yatÕrÕmlarÕ arasÕnda gözlemlenen farklar büyük ölçüde örtüúmektedirler. Bu bulgudan, bir
ülkede tasarruflar ile ilgili olarak yapÕlan çalÕúmalarÕn o ülkedeki gelir da÷ÕlÕmÕnÕ farklÕ gelir
düzeyindeki tasarruf davranÕúlarÕnÕn analizi için modele dahil etmeleri gerekti÷idir. AyrÕca, bu
bulgu yurtiçi tasarruflar üzerindeki ulusal getiri oranÕ ile sermayenin yurtiçi vergi öncesi
marjinal getiri oranÕnÕn yaklaúÕk olarak eúit oldu÷una da iúaret etmektedir. Bu ikinci sonuçtan
çok önemli bir baúka sonuca ulaúabiliriz: ulusal tasarruflarÕn artÕrÕlmasÕna yönelik teúvik
önlemleri, ulusal yatÕrÕmlarÕn getiri oranlarÕnÕ yükseltecek teúvik önlemlerini de içermelidir.
Özcan ve Günay (2011), tasarruf konusunda yapÕlan çalÕúmalarÕn, uluslararasÕ
sermaye hareketlerinin büyük ölçüde serbestleúmesine karúÕn, ulusal yatÕrÕmlarÕn temel
finansman kayna÷ÕnÕn ulusal tasarruflar oldu÷unu gösterdi÷ini ifade etmektedirler. Bu bulgu,
tasarruf politikasÕnÕn geliúmekte olan ülkelerin ve bu arada Türkiye’nin ekonomi politikalarÕnÕn
merkezinde olmasÕ gerekti÷ini ve do÷ru bir tasarruf politikasÕnÕn belirlenebilmesi için ulusal
tasarruflarÕn belirleyicilerinin ampirik olarak ortaya konmasÕnÕn önemini göstermektedir.
Özcan ve Günay ayrÕca, tasarruf ile ilgili yapÕlan ampirik çalÕúmalarÕn genellikle birçok ülkeyi
ve bölgeyi kapsadÕ÷ÕnÕ ve tek bir ülkeyi konu alan ampirik çalÕúmalarÕn sayÕsÕnÕn az oldu÷unu
belirtmekte ve do÷ru verilerin kullanÕlmasÕ ile tasarruf oranÕ ve belirleyicileri hakkÕnda tek bir
ülke için yapÕlan çalÕúmalarÕn da tasarruf davranÕúÕ ile ilgili iyi bir fikir verece÷ini ifade
etmektedirler. Tasarruf kararÕ hem mikro ekonomik hem de makro ekonomik kÕsa ve uzun
dönem analizin temel konularÕndan birisidir. KÕsa dönemde tüketim ve tasarruf kararlarÕ,
ekonomik dalgalanmalarÕn (konjonktür dalgalanmalarÕ) ve para politikasÕ kararlarÕnÕn
etkinli÷inin analizinde önemli bir yere sahiptir. Uzun dönemde ise tasarruf hacmi sermaye
stokunu ve büyüme oranÕnÕ belirler, bu da ülkenin ekonomik refah düzeyini etkilemektedir.
Mikro ekonomik düzeyde, hanehalkÕnÕn e÷itim düzeyi; kÕrda ya da kentte yaúamasÕ; bir
sosyal güvenlik sistemine sahip olup olmamasÕ ve sosyal güvenlik sistemine sahipse, sosyal
güvenli÷in niteli÷i ve kapsamÕ; konut sahipli÷i; di÷er servet biriktirme araçlarÕ sahipli÷i; çocuk
sahipli÷i; medeni durumu; cinsiyeti v.b gibi birçok di÷er özelli÷i yanÕnda geliri ve bekleyiúleri
tasarruf kararÕnÕn temel belirleyicileridir.
ÇalÕúmanÕn bu bölümünde amaç, Türkiye için mikro düzeyde tasarruf karar sürecini
matematiksel olarak formüle etmek, karar sürecinin parametrelerini istatistiksel olarak
hesaplamaktÕr. Özellikle, mikro düzeyde hanehalkÕnÕn tasarruf kararlarÕ ile ilgili bulgular
Türkiye’de tasarruf açÕ÷ÕnÕn belirleyicilerinin ortaya konmasÕna yardÕmcÕ olacaktÕr. Türkiye ile
ilgili ulaútÕ÷ÕmÕz bulgularÕn, di÷er ülke örnekleri ve bu ülkelerde uygulanan politikalar ile
birlikte de÷erlendirilmesi, bu çalÕúmanÕn temel amacÕ olan, Türkiye’de tasarruf açÕklarÕnÕn
kapatÕlmasÕna yönelik politika uygulamalarÕnÕn neler oldu÷unun tespit edilmesini
kolaylaútÕracaktÕr.
Ülkeler arasÕndaki tasarruf oranlarÕ farklÕ÷Õ elbette belli ölçülerde kültürel özelliklerdeki
farklÕlÕklar ile açÕklanabilir. Ancak, ekonomik faktörler de tasarruf oranlarÕnÕn ülkeden ülkeye
önemli ölçüde ayrÕúmasÕna neden olur. Ekonomik kalkÕnmÕúlÕk ve geliúmiúlik düzeyi tasarruf
oranlarÕnÕ belirleyen önemli bir faktördür. Öte yandan, veri bir geliúmiúlik düzeyinde, örne÷in
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ülkedeki kiúi baúÕna gelirin düzeyi ve kiúi baúÕna gelirin büyüme oranÕ, özellikle de kiúi baúÕna
gelirin büyüme oranÕna iliúkin bekleyiúler tasarruf oranlarÕnÕ önemli ölçüde etkiler. Yüksek bir
büyüme oranÕ beklentisi tüketimi özendirerek, tasarruflarÕ azaltabilir. Buna karúÕn, ekonomik
koúullardaki belirsizlik ekonomik büyüme ve di÷er ekonomik de÷iúkenler ile tasarruf davranÕúÕ
arasÕndaki iliúkilerin dinamik olmasÕna neden olur. Ekonomik büyüme ile birlikte, büyümenin
sürdürülebilir olup olmadÕ÷Õ da tasarruf davranÕúÕnÕ de÷iútirir. Ülke örneklerinin incelenmesi
öncelikle farklÕ ekonomik koúullardaki tasarruf davranÕúlarÕnÕn ö÷renilmesine ve
karúÕlaútÕrÕlmasÕna olanak tanÕr. FarklÕ ülke örnekleri, ayrÕca, farklÕ politika uygulamalarÕnÕn
etkilerinin çalÕúÕlmasÕna, sonuçlarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕna, eksikliklerin görülmesine ve böylece
politika seçeneklerinin geliútirilmesinde bir laboratuvar iúlevi görürler.
Bilindi÷i gibi tasarruf açÕ÷ÕnÕn iki yönü vardÕr: tasarruf davranÕúÕ ve yatÕrÕmlar. Tasarruf
davranÕúÕ da iki boyutludur: bir boyutunu hanehalkÕ davranÕúlarÕ oluútururken, di÷er boyutunu
hükümetlerin tasarruf yaklaúÕmlarÕ oluúturur. YukarÕda da vurgulandÕ÷Õ üzere, hanehalkÕ
davranÕúlarÕnÕ büyük ölçüde kültürel özellikleri ve kiúisel harcanabilir gelir, servet ve
bileúenleri, e÷itim ve çevre, ekonomik istikrar, bekleyiúler gibi de÷iúkenler belirler.
Hükümetlerin davranÕúlarÕ ise, özünde politik temellidir.
4.1. Veri Seti ve Yöntem
Veri Seti
Bu bölümde yararlanÕlan veriler Türkiye østatistik Kurumu (TUøK)’nun hazÕrladÕ÷Õ
“HanehalkÕ Bütçe AraútÕrmasÕ Mikro Veri Seti 2010” çalÕúmasÕndan derlenmiútir. TUøK’in
hazÕrladÕ÷Õ “HanehalkÕ Bütçe AraútÕrmasÕ Mikro Veri Seti 2010”da yer alan veriler hanehalkÕ,
fert ve tüketim verilerini içermektedir. Bu çalÕúmada yer verilen modellerde kullanÕlan veriler
yatay kesit niteli÷inde olan bu üç alt veri setlerinin birleútirilmesi ile oluúturulmuútur.
Yöntem
Bu çalÕúmada üç temel model geliútirilmektedir. Model 1, TUøK’in hazÕrladÕ÷Õ
“HanehalkÕ Bütçe AraútÕrmasÕ Mikro Veri Seti 2010”da yer alan verilerden yola çÕkÕlarak
kurgulanan tasarruf modelidir. Bu model en küçük kareler (least squares-LS) yöntemi ile
tahmin edilmektedir. Ancak, normal da÷ÕlÕm varsayÕmÕnÕn ihlal edildi÷i durumlarda LS
parametrelerinin etkinli÷inin azalmasÕ nedeniyle bu çalÕúmada iki model daha
geliútirmekteyiz. Model 2’de çalÕúmada içerdi÷imiz de÷iúkenleri hanelerin kullanÕlabilir
gelirlerine göre sÕralamaktayÕz. Bu model ayrÕca gelir da÷ÕlÕmÕnÕn tasarruf ve belirleyicileri
arasÕndaki davranÕúsal iliúkiyi nasÕl etkiledi÷ini ortaya koymamÕza da olanak vermektedir.
Model 3 ise, aynÕ veri setinden yola çÕkÕlarak kurgulanan üçüncü tasarruf modelidir ve dilim
regresyon (quantile regression-QR) yöntemi ile tahmin edilmektedir.
4.2. Tahmin Yöntemleri
En Küçük Kareler (Least Lquares-LS) Yöntemi
Bir regresyon modeli iktisadi de÷iúkenler arasÕndaki iliúkinin parametrelerinin
hesaplanmasÕnda kullanÕlabilir. Bir ba÷ÕmlÕ de÷iúken, örne÷in tasarruf miktarÕ (y) ve tasarruf
miktarÕnÕ etkiledi÷ini kabul etti÷imiz kiúi baúÕna gelir, e÷itim düzeyi, v.b. gibi k-1 ba÷ÕmsÕz
de÷iúken (x2,.., xk) arasÕndaki iliúkinin do÷rusal bir fonksiyon ile ifade edilebilece÷ini
varsaydÕ÷ÕmÕzda, bu iliúkiyi ifade eden çok de÷iúkenli bir regresyon modelini aúa÷Õdaki gibi
yazabiliriz:
(1) yi = E1 +E2xi,2 + · · · +Ekxi,k +ui, i = 1, · · · , n
(1) numaralÕ denklemi matris notasyonu ile úöyle yazmak mümkündür:
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(2) y =

X

E+

u

( n*1) (n*k) (k*1
1) (n*1)
(2) numaralÕ den
nklemde y ba÷ÕmlÕ de
e÷iúken göz
zlem de÷errlerini içereen bir vektö
örü; X ilk
sütunu
unun 1 sa
abitinden di÷er
d
sütu nlarÕnÕn x2,…xk ba÷ÕmsÕz de÷ iúkenlerinin
n gözlem
de÷erle
erini içeren
n bir veri matrisini;
m
E parametre
eleri içeren bir vektörrü; ve u ha
ata terimi
de÷erle
erini içeren bir vektörü ifade etme
ektedir.
(2) num
maralÕ denkklemin param
metrelerinin
n (E vektörü
ünün eleman
nlarÕnÕn) heesaplanmasÕ için LS
5
prensib
bini kullanabiliriz . Bun
na göre bula
aca÷ÕmÕz E vektörü
v
(u’u)’yu en azz kÕlmalÕdÕr:
(3) u’u= (y - XE)’(yy - XE)
Bu pro
oblemin çözzümü bize parametrelerrin hesaplanmasÕ için úu
ú formülü vvermektedirr:
(4)
(4) num
maralÕ denkklemde , En
nÕn tahmin d
ktedir.
de÷erlerini ifade etmek
Y
YukarÕda ba
ahsetti÷imin
n LS prensi bi hata teriimlerinin no
ormal da÷ÕlddÕ÷ÕnÕ, beya
az gürültü
hata te
erimleri oldu÷unu, yan
ni ortalama sÕnÕn sÕfÕr, varyansÕnÕn
n sabit ve otokorelasy
yonlarÕnÕn
sÕfÕr oldu÷unu varsayar. Bu varsayÕmla
ar altÕnda nÕn eleman
nlarÕ en iyi (en düúük varyansa
e do÷rusal tahmin e dicilerdir. Hata
H
terimi ile ilgili vvarsayÕmlarrÕn yerine
sahip),, yansÕz ve
getirilm
miyor olmassÕ nÕn elem
manlarÕnÕn da
a sözü edile
en özelliklerini yitirmeleeri anlamÕna
a gelir.
Dilim R
Regresyon
n (Quantile Regressio
on-QR) Yön
ntemi
M
Model 3’de Türkiye’de
e hanehalkkÕ tasarruf fonksiyonunu tahmin edebilmek
k için QR
yöntem
mini kullanm
maktayÕz. Koanker
K
ve Bassett (1978) tarafÕndan geliúttirilen QR regresyon
r
yaklaúÕmÕ, koúullu
u dilim fon
nksiyonlarÕn Õn tahmini için oluútu
urulan istatiistiksel mod
deli ifade
etmekttedir6. YukkarÕda da bahsedildii÷i gibi, LS
L
prensibinde amaçç koúullu ortalama
fonksiyyonlarÕnÕn ta
ahmin edilm
mesidir. LS hata terimleri kareleri toplamÕnÕ een küçük kÕlma ilkesi
üzerine
e kurulurke
en, QR modeli
m
hata
a terimlerin
nin mutlak de÷erlerinnin asimetrrik olarak
a÷ÕrlÕkllandÕrÕlmÕú toplamÕnÕ en
e küçük kÕllma ilkesi üzerine
ü
kuru
uludur. QR analizini LS
S ilkesine
tercih etmenin en
n önemli ne
edeni, iktisa
adi de÷iúke
enler arasÕndaki davra nÕúsal iliúkiler analiz
edildi÷
÷inde, LS ta
ahmin edicile
erinin ( Ê ) vverideki aúÕrÕ de÷erlere
e duyarlÕ÷ÕnnÕn, onlarÕn normallik
varsayyÕmÕnÕn geçerli olmadÕ÷
÷Õ durumda iyi tahmin ediciler olm
masÕnÕ engeellemesidir. Normallik
varsayyÕmÕn yerine
e getirildi÷i durumlard a QR modeli tahmin edicileri LS
S tahmin ed
dicileri ile
benzerr performan
ns gösterirk
ken, normal lik varsayÕm
mÕ ihlal edild
di÷inde LS tahmin edic
cilerinden
daha e
etkin sonuçllar üretebilm
mektedir.
Q
QR modelin
ni kÕsaca aúa÷Õdaki biiçimde orta
aya koymak
k mümkünddür. Öncelik
kle, temel
QR m
modeli koúu
ullu dilimlerrin açÕklay ÕcÕ de÷iúke
enlerin do÷
÷rusal fonkksiyonlarÕ olduklarÕnÕ
o
varsayymaktadÕr. Modelimizi
M
ampirik
a
çalÕÕúmamÕzda kullandÕ÷Õm
mÕz veri setii ve de÷iúke
enleri göz
önüne alarak yazzmak mümk
kündür. Ve ri setimiz Türkiye’deki
T
i hane halkklarÕndan (a
ana kütle)
seçilen
n N çapÕnda
a bir örnekle
emden oluúúmaktadÕr:

^ Yi , X i

:i

1,... N `
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Burada Y i hane halkÕ tasarrufunu, X i ise KX 1 boyutundaki açÕklayÕcÕ de÷iúkenler
(hanehalkÕ kullanÕlabilir geliri, e÷itim, konut sahipli÷i, bir sosyal güvenlik kumruna kayÕtlÕ olma,
bir sa÷lÕk sigortasÕ sahibi olma, hanedeki çalÕúabilir yaútaki fert sayÕsÕ, hanedeki emeklilik
yaúÕndaki fert sayÕsÕ, hanedeki çalÕúan kadÕn sayÕsÕ ve kÕrda/kentte yaúama) vektörünü
göstermektedir. AyrÕca, W (tau )  (0,1) : analiz edilen dilimi, E ( W ) : dilim ile birlikte de÷iúen
parametre vektörünü ve QW (.) : Y i ’nin birikimli koúullu da÷ÕlÕm fonksiyonu F (.) ’nin tersi
olarak tanÕmlanan dilim fonksiyonunu gösterdi÷ini kabul edelim. Bu durumda, analiz edilen
dilim ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin do÷rusal bir fonksiyonu olarak úöyle yazÕlabilir:
(1) Y i

X ic E ( W )  u i ( W )

(2) QW ( Yi X i )

X icE ( W )

Burada u i ( W ) hata terimlerini göstermektedir ve QW ( ui ( W ) X i )

0 ’dÕr.

W . örneklem dilimi için parametrelerin tahmini aúa÷Õdaki minimizasyon probleminin
çözümünü gerektirmektedir.
ª

(3) MinK «
E 

¦WEY`

i

º
 XiE »
i^i :Yi t X i
¼
QW ( Yi X i ) X icE ( W )
dilimi

 XiE 

¬ i^i :Yi % X i
Y i ’nin
W . koúullu

¦ (E1` W )Y

i

oldu÷undan,

onun

tahmini

1
hata terimlerinin eúit
2
olarak a÷ÕrlÕklandÕrÕldÕ÷Õ medyan regresyonunu verir. W 0’dan 1’e do÷ru sürekli artÕrÕlarak Y
Q̂W ( Y i X i )

X ic E ( W ) ile elde edilir. (3) numaralÕ denklemde W

’nin koúullu da÷ÕlÕmÕnÕ tamamÕ izlenebilinir. Dilim regresyonunda ba÷ÕmsÕz de÷iúkenlerin
parametreleri ilgili ba÷ÕmsÕz de÷iúkende ortaya çÕkan marjinal bir de÷iúmenin W . koúullu
dilimde yarattÕ÷Õ de÷iúme olarak yorumlanÕr. J. açÕklayÕcÕ de÷iúken için dilim regresyon
parametresi úöyle hesaplanÕr: wQW ( Yi X i ) / wX ij E j .
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Modeller ve Bulgular
Model 1, Model 2 ve Model 3’de içerilen de÷iúkenler Tablo 8’de verilmiútir.
Tablo 8 : Model 1ve Model 2’nin HesaplamalarÕnda KullanÕlan De÷iúkenler.
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken
HT: Hanenin AylÕk Tasarruf MiktarÕ (TL)
Hanenin aylÕk kullanÕlabilir geliri ile tüketim harcamasÕnÕn farkÕ alÕnarak hesaplanmÕútÕr.
Ba÷ÕmsÕz De÷iúkenler
HKG: Hanenin AylÕk KullanÕlabilir Geliri (TL)
EGT: E÷itim Düzeyi
Hanedeki iki yÕllÕk ve daha yüksek ö÷retim diplomasÕna sahip bir ferdin olup olmadÕ÷Õ.
EGT=1 Hanedeki iki yÕllÕk ve daha yüksek ö÷retim diplomasÕna sahip bir fert var.
EGT=0 Hanedeki iki yÕllÕk ve daha yüksek ö÷retim diplomasÕna sahip kimse yok.
KNT: Konut Sahipli÷i
Hanenin en az bir konuta sahip oldu÷unu ifade etmektedir.
KNT=1 Hane en az bir konuta sahip.
KNT=0 Hanenin konutu yok.
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumuna KayÕtlÕ Olma
Hanedeki herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna sahip fert sayÕsÕ.
SS: Sa÷lÕk SigortasÕna Sahip Olma
Hanedeki sa÷lÕk sigortasÕna sahip fert sayÕsÕ.
KK: KÕr-Kent
Hanenin kÕrsal kesimde ya da kentte ikamet etti÷ini göstermektedir.
KK=1 Hane kentte ikamet etmektedir.
KK=0 Hane kÕrsal kesimde ikamet etmektedir.
KKHKG: KK*HKG
Kentte yaúamanÕn marjinal tasarruf e÷ilimini etkileyip etkilemedi÷ini ölçmek için oluúturulan
kukla (gölge) de÷iúkendir.
CK: ÇalÕúan KadÕn SayÕsÕ
Hanedeki çalÕúan kadÕn sayÕsÕnÕ göstermektedir.
CY: ÇalÕúma YaúÕndaki Fert SayÕsÕ
Hanedeki çalÕúma yaúÕndaki (15-49) fert sayÕsÕnÕ göstermektedir.
EY: Emekli YaúÕndaki Fert SayÕsÕ
Hanedeki emeklilik yaúÕndaki (50+) fert sayÕsÕnÕ göstermektedir.
Kaynak: Yazarlar tarafÕndan hazÕrlanmÕútÕr.

Bu çalÕúmada temel amaç Türkiye’de hanehalkÕ tasarruflarÕnÕ belirleyen faktörlerin
analizidir. HanehalkÕ tasarrufu ile belirleyicileri arasÕndaki ampirik iliúkinin ekonometrik olarak
test edilmesine, hanehalklarÕnÕn ortalama tasarruf e÷ilimlerini belirleyerek baúlanmasÕnda
yarar bulunmaktadÕr. Tablo 9 bu amaçla düzenlenmiútir.
Tablo 9: HanehalkÕ Tasarruf OranlarÕ
Kapsam
Tasarruf OranÕ (%)
HanehalkÕnÕn tamamÕ
7.5
En düúük %5 gelire sahip hanehalklarÕ
-66.3
En düúük %10 gelire sahip hanehalklarÕ
-47.3
En düúük %20 gelire sahip hanehalklarÕ
-32.3
En yüksek %20 gelire sahip hanehalklarÕ 24.3
En yüksek %10 gelire sahip hanehalklarÕ 30.0
En yüksek %5 gelire sahip hanehalklarÕ
35.0
Kaynak: TUøK’in hazÕrladÕ÷Õ “HanehalkÕ Bütçe AraútÕrmasÕ Mikro Veri Seti 2010” verilerinden yola
çÕkÕlarak yazarlar tarafÕndan hesaplanmÕútÕr.
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Tablo 9’da Türkiye’de hanehalkÕ ortalama tasarruflarÕnÕn oldukça düúük oldu÷u
görülmektedir. Tasarruf oranÕ düúük gelirli hanehalklarÕ için negatiftir. Yüksek gelir
gruplarÕnda ise tasarruf oranÕ %30 ve üzerindedir. Bu bulgular iktisat teorisinin temel
önermelerinden olan gelir düzeyi yükseldikçe tasarruf oranlarÕnÕn yükselmesi olgusunun
Türkiye için de geçerli oldu÷unu göstermektedir. Yani, hanehalkÕnÕn gelir dilimi yükseldikçe
tasarruf oranÕ artmaktadÕr. Öte yandan, T.C. KalkÕnma BakanlÕ÷Õ verilerine göre, 2010 yÕlÕnda
özel kesimin, yani hanehalklarÕ ve úirketlerin tasarruf oranÕ %10.3’tür. Bu tespitlerden yola
çÕkarak, Türkiye’de hanehalklarÕ göz önüne alÕndÕ÷Õnda temel olarak tasarrufu yüksek
gelirlilerin gerçekleútirildi÷ini ileri sürebiliriz. Buradan iki temel önerme türetebiliriz: ilki
Türkiye’de tasarruf oranlarÕnÕn artÕrÕlmasÕnÕn kiúi baúÕna gelir düzeyinin yükseltilmesine ba÷lÕ
oldu÷u, ikincisi ise gelir da÷ÕlÕmÕnÕn düzelmesinin tasarruf oranlarÕnÕ artÕraca÷ÕdÕr.
Model 1’e øliúkin Bulgular
Model 1’e iliúkin bulgular Tablo 10 ve Tablo 11’de verilmektedir. Tablo 10 çalÕúmada
dikkate alÕnan tüm de÷iúkenlerin modelin hesaplanmasÕnda içerildi÷i durumdaki sonuçlarÕ
yansÕtmaktadÕr. Tablo 10’daki bulgulara göre, hanehalkÕ kullanÕlabilir geliri (hkg), serveti
temsil etmek üzere modele konulan konut de÷iúkeni (knt), hanehalkÕnÕ oluúturan bireylerin
yaúÕnÕn tasarruf üzerindeki etkileri ile ilgili 2. bölümde aktardÕ÷ÕmÕz tartÕúmalarÕ test etmek için
modele koydu÷umuz hanedeki emeklilik yaúÕndaki fert sayÕsÕ de÷iúkeni (ey) ve hanehalkÕnÕn
kÕrda veya kentte yaúamasÕnÕn tasarruf davranÕúÕnÕ nasÕl etkiledi÷ini ölçmek üzere model
koydu÷umuz de÷iúkenler (kk ve kkhkg) de÷iúkenlerinin parametre tahminleri %90 güven
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕdÕr. Modelin bulgularÕna göre, sabit terim teorik
beklentiye uygun olarak negatif de÷erlidir ve di÷er de÷iúkenlerin de÷erleri sÕfÕr oldu÷unda
aylÕk kiúi baúÕna hanehalkÕ tasarrufunun yaklaúÕk olarak -780TL oldu÷unu göstermektedir. Bu
rakam 2010 yÕlÕ için otonom tüketim harcamasÕnÕn de÷erinin hane halklarÕ için ortalama
olarak 780TL oldu÷u anlamÕna gelmektedir. Model sonuçlarÕna göre hanehalkÕ kullanÕlabilir
gelirindeki 1TL’lik artÕúÕn yaklaúÕk olarak 59 kuruúu tasarruf edilecektir. Bu paradoksal bulgu,
örnekleme katÕlan hanelerin büyük bölümünün kullanÕlabilir gelirin oldukça düúük oldu÷u,
borçluluk oranÕn ise oldukça yüksek oldu÷u ve bu nedenle tasarruf e÷iliminin gelire oldukça
duyarlÕ oldu÷u ve ilave gelirin mevcut borçlarÕn kapatÕlabilmesi için tasarruf edilmesinin
zorunlu oldu÷u olgusu ile açÕklanabilir. Bu bulgu, ayrÕca, yukarÕda Türkiye’de tasarruf
düzeyinin artÕrÕlmasÕnÕn kiúi baúÕna gelir düzeyinin artÕrÕlmasÕna ba÷lÕ oldu÷una iliúkin
tespitimiz ile de tutarlÕdÕr. KNT de÷iúkenin iúareti de servetin tasarruf oranÕnÕ azaltaca÷Õna
iliúkin teorik beklentiye uygundur. EY de÷iúkenin iúareti ise tasarruf davranÕúÕna iliúkin yaúam
süresi yaklaúÕmÕnÕn öngörünsün aksine pozitiftir. Tablo 10’daki ilginç bir baúka bulgusu ise,
kentte ikamet etmenin hem otonom hem de marjinal tasarruf e÷ilimini negatif etkilemesidir.
Bu bulgu ise, kentsel gelirlerin kentsel yaúam biçiminin gerektirdi÷i harcamalarÕ karúÕlama
oranÕnÕn kÕrsal gelirlerin kÕrsal yaúam biçimimin gerektirdi÷i harcamalarÕ karúÕlama oranÕn
gerisinde kalmasÕ ile açÕklanabilir.
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Tablo 10: Model 1’e øliúkin Bulgular-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
De÷iúken

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG

-779.7444
0.589404
-42.16925
12.34096
23.39723
-4.492996
6.990296
21.77408
-18.81392
-131.9099
-0.085493

37.40032
0.010953
20.89557
26.66234
15.76214
6.332368
10.37079
13.21567
17.07453
30.45720
0.012601

-20.84860
53.81083
-2.018096
0.462861
1.484394
-0.709529
0.674037
1.647596
-1.101871
-4.330992
-6.784481

R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

0.487374
0.486865
988.5324
9.84E+09
-83827.94
957.4903
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.0436
0.6435
0.1377
0.4780
0.5003
0.0995
0.2705
0.0000
0.0000
145.2423
1379.987
16.63141
16.63929
16.63408
1.853625

Tablo 11 Model 1’in birinci hesaplamasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ olmayan ve
iúareti teorik beklentilerle uygun olmayan de÷iúkenlerin çÕkarÕlmasÕ sonucunda ikinci kez
hesaplanmasÕ ile elde edilen bulgularÕ yansÕtmaktadÕr.
Tablo 11: Model 1’e øliúkin Bulgular-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
De÷iúken
C
HKG
KNT
KK
KKHKG
R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

KatsayÕ
-753.8946
0.589031
-42.48849
-132.1405
-0.085101
0.487099
0.486895
988.5030
9.85E+09
-83830.64
2392.517
0.000000

St. Hata
28.81197
0.010949
20.89133
30.45509
0.012598
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

t-østatisti÷i

OlasÕlÕk

-26.16602
53.79813
-2.033786
-4.338864
-6.755037

0.0000
0.0000
0.0420
0.0000
0.0000
145.2423
1379.987
16.63076
16.63434
16.63197
1.851919
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Model 2’e øliúkin Bulgular
Model 2, LS yönteminin normal da÷ÕlÕm varsayÕmÕnÕn ihlal edilmesi ve aúÕrÕ de÷erlerin
varlÕ÷Õ durumunda parametre tahmin edicilerinin performanslarÕnda yol açtÕ÷Õ sorunu
azaltmak için oluúturulmuútur. Bu modelde içerilen ba÷ÕmlÕ ve ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler
hanehalkÕ kullanÕlabilir geliri temelinde sÕralanmÕú, hesaplamalar belli gelir dilimleri (en düúük
ve en yüksek %5 ve %20 gelir dilimleri) için yapÕlmÕú ve böylece LS veri setinin belli aralÕklarÕ
için uygulanmÕútÕr.
En Düúük %5 Gelire Sahip Olanlar
Model 2’nin en düúük %5 gelire sahip hanehalkÕ için hesaplama sonuçlarÕ tablo 12’de
verilmiútir. Bu gelir grubu için sabit de÷er dÕúÕndaki tüm model parametreleri istatistiksel
olarak anlamsÕzdÕr. Bu gelir grubunda örneklemde yer alan hanehalkÕnÕn 2010 yÕlÕ için
ortalama gelirinin yaklaúÕk olarak 350TL oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda, ulaúÕlan bulgunun
normal bir sonuç oldu÷u ileri sürülebilir. Bu sonuçtan bu gelir grubunun geçimlik düzeyde
gelir elde etti÷i sonucuna ulaúabiliriz.
Tablo 12: Model 2’nin En Düúük %5 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 1 504
øçerilen de÷iúken sayÕsÕ: 504
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-265.0694
0.305448
22.74175
-51.36724
1.295548
-3.400322
-9.769875
-24.01852
20.10655
-1.966962
-0.343238

84.29029
0.185844
38.52322
41.03298
24.95345
9.653637
16.28102
21.57016
25.64651
138.1400
0.368197

-3.144720
1.643575
0.590339
-1.251853
0.051919
-0.352232
-0.600077
-1.113506
0.783988
-0.014239
-0.932214

0.041147
0.021698
354.9672
62118857
-3669.085
2.115624
0.021931

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0018
0.1009
0.5552
0.2112
0.9586
0.7248
0.5487
0.2660
0.4334
0.9886
0.3517
-232.4084
358.8821
14.60351
14.69567
14.63966
1.989859

En Düúük %20 Gelire Sahip Olanlar
Model 2’nin en düúük %20 gelire sahip hanehalkÕ için hesaplama sonuçlarÕ tablo 13 ve
tablo 14’de verilmiútir. Bu gelir grubu için otonom tasarruf yaklaúÕk olarak -286TL’dir. Marjinal
tasarruf e÷ilimi ise yaklaúÕk olarak 0.16’dÕr. Konut de÷iúkenin katsayÕsÕ istatistiksel olarak
anlamsÕz olmasÕna karúÕn pozitiftir. Bu bulgu düúük gelir grubundaki haneler için konut
sahipli÷inin önemli bir harcama kalemi olan kira harcamasÕndan kurtulmak anlamÕ taúÕdÕ÷Õ
için tasarruflarÕ olumlu yönde etkiliyor biçiminde de÷erlendirilebilir. Hanedeki yüksekö÷renim
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diplomasÕna sahip fert sayÕsÕ de÷iúkenin katsayÕnÕn negatif olmasÕ ise, bu gelir grubu için
yüksekö÷renim diplomasÕna sahip fert sayÕsÕnÕn, hane gelirinden çok bu fertlerin e÷itimleri
boyunca hane borç stokunu artÕrmasÕ sonucu mevcut borç anapara ve faiz ödemelerinin
harcamalarÕ artÕrarak, tasarruf potansiyelini azaltmasÕ biçiminde de÷erlendirilebilir. Sosyal
güvenlik de÷iúkenin katsayÕsÕ ise teorik beklentilerin aksine pozitiftir. Ancak yine bu gelir
grubu için bir sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ birey sayÕsÕnÕn fazla olmasÕ, o hane için daha
çok düzenli gelir anlamÕna gelecektir. Düzenli gelir ise tasarruflarÕ olumlu yönde
etkilemektedir. Bu gelir grubu için kentte yaúÕyor olmak, otonom tasarruf düzeyini
azaltmaktadÕr. Bu de÷iúkenin katsayÕsÕ -168’dir. Bunun anlamÕ bu gelir grubunda olanlardan
kentte yaúayanlar ortalama olarak 168TL daha fazla harcama yapmaktadÕrlar.
Tablo 13: Model 2’nin En Düúük %20 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 1 2016
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 2016
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-253.8243
0.159781
26.43641
-50.81595
27.97910
1.262291
-12.40192
-9.353994
0.878901
-168.1976
0.110749

48.51887
0.063012
21.03034
25.37248
15.06013
5.678725
9.528565
12.62671
15.85791
69.21088
0.102754

-5.231455
2.535730
1.257060
-2.002798
1.857826
0.222284
-1.301552
-0.740810
0.055423
-2.430219
1.077802

0.025682
0.020822
418.7356
3.52E+08
-15026.14
5.284917
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0113
0.2089
0.0453
0.0633
0.8241
0.1932
0.4589
0.9558
0.0152
0.2813
-200.8441
423.1644
14.91780
14.94840
14.92903
2.039186
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Tablo 14: Model 2’nin En Düúük %20 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ de÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 1 2016
øçerilen de÷iúken sayÕsÕ: 2016

De÷iúken

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

C
HKG
EGT
SGK
KK

-285.9003
0.205014
-47.81632
25.10686
-110.0610

33.24883
0.049724
25.12599
13.63078
19.13327

-8.598808
4.123013
-1.903062
1.841924
-5.752339

R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

0.023217
0.021275
418.6389
3.52E+08
-15028.69
11.95004
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

OlasÕlÕk

0.0000
0.0000
0.0572
0.0656
0.0000

-200.8441
423.1644
14.91437
14.92828
14.91948
2.034617

En Yüksek %20 Gelire Sahip Olanlar
Model 2’nin en yüksek %20 gelire sahip hanehalkÕ için hesaplama sonuçlarÕ tablo 15 ve
tablo 16’de verilmiútir. Bu gelir grubu için kullanÕlabilir gelir ve kentte yaúamanÕn tasarruf
e÷ilimine etkisini ölçen de÷iúken dÕúÕndaki de÷iúkenlerin katsayÕlarÕ istatistiksel olarak
anlamsÕzdÕr. Bu gelir grubu için en ilginç bulgu kentte yaúamanÕn tasarruf e÷ilimini
azaltmasÕdÕr. Bunun anlamÕ kentli zenginlerin kÕrsal zenginlerden daha az tasarruf e÷iliminde
olmasÕdÕr.
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Tablo 15: Model 2’nin En Yüksek %20 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-Birinci
Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 8066 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 2017
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú Rkare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler
toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-1911.962
0.762122
23.02292
77.29759
-2.916048
-7.057587
36.17088
58.19665
-72.72191
53.18662
-0.127248

166.9215
0.024860
78.49342
97.17780
57.46502
23.13510
36.91703
47.47802
62.66269
151.6895
0.028407

-11.45426
30.65685
0.293310
0.795424
-0.050745
-0.305060
0.979788
1.225760
-1.160530
0.350628
-4.479414

0.606244

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri

1044.127

0.604281
1618.081

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri

2572.212
17.62131

Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

17.65190
17.63254
1.941188

5.25E+09
-17760.09
308.8524
0.000000

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.7693
0.4265
0.9595
0.7604
0.3273
0.2204
0.2460
0.7259
0.0000

Tablo 16: Model 2’nin En Yüksek %20 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 8066 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 2017
De÷iúken
C
HKG
KKHKG
R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
KalÕntÕlar kareler toplamÕ
Log olabilirlik
F-istatisti÷i
OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-1781.449
0.756460
-0.118861

63.08616
0.018175
0.017563

-28.23836
41.61991
-6.767736

0.605538
0.605146
1616.312
5.26E+09
-17761.90
1545.843
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Akaike bilgi kriteri
Schwarz kriteri
Hannan-Quinn kriteri
Durbin-Watson istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.0000
1044.127
2572.212
17.61517
17.62351
17.61823
1.941057

31

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak – Doç. Dr. Harun Öztürkler

En Yüksek %5 Gelire Sahip Olanlar
Model 2’nin en yüksek %5 gelire sahip hanehalkÕ için hesaplama sonuçlarÕ tablo 17 ve
tablo 18’de verilmiútir. Bu gelir grubu için kullanÕlabilir gelir dÕúÕndaki hiçbir de÷iúkenin
katsayÕsÕ istatistiksel olarak anlamlÕ de÷ildir.
Tablo 17: Model 2’nin En Yüksek %5 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 9578 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 505
De÷iúken

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

OlasÕlÕk

C

-2446.804

544.8428

-4.490844

0.0000

HKG

0.797831

0.044775

17.81857

0.0000

KNT

0.281688

254.0579

0.001109

0.9991

EGT
SGK

102.0860
-216.1580

311.1395
176.4204

0.328104
-1.225244

0.7430
0.2211

SS

-11.18152

73.69515

-0.151727

0.8795

CY

79.27308

113.4929

0.698485

0.4852

EY

160.5589

144.9926

1.107360

0.2687

CK

-57.98984

197.7604

-0.293233

0.7695

KK
KKHKG

-648.3301
-0.060049

491.6628
0.051970

-1.318648
-1.155445

0.1879
0.2485

R-kare

0.694018

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri

2546.175

UyumlaútÕrÕlmÕú Rkare

0.687825

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.

4396.663

Regresyon S.H.

2456.533

Akaike bilgi kriteri

18.47243

KalÕntÕlar kareler
toplamÕ

2.98E+09

Schwarz kriteri

18.56445

Log olabilirlik

-4653.289

Hannan-Quinn kriteri

18.50852

Durbin-Watson istatisti÷i

1.963875

F-istatisti÷i

112.0477

OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

0.000000
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Tablo 18: Model 2’nin En Yüksek %5 Gelir Grubuna øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: LS
Örneklem: 9578 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 505
De÷iúken

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

OlasÕlÕk

C

-2947.325

200.0096

-14.73591

0.0000

HKG

0.755414

0.022946

32.92080

0.0000

R-kare

0.683006

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ort. de÷eri

2546.175

UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare

0.682375

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.

4396.663

Regresyon S.H.

2477.879

Akaike bilgi kriteri

18.47215

KalÕntÕlar kareler toplamÕ

3.09E+09

Schwarz kriteri

18.48888

Log olabilirlik

-4662.217

Hannan-Quinn kriteri

18.47871

Durbin-Watson istatisti÷i

1.932523

F-istatisti÷i

1083.779

OlasÕlÕk(F-istatisti÷i)

0.000000

Model 3’e øliúkin Bulgular
YukarÕda da bahsetti÷imiz gibi, normallik varsayÕmÕ ihlal edildi÷inde LS tahmin edicileri
en iyi olma özelliklerini yitirmektedirler. Tablo 19 ba÷ÕmlÕ de÷iúkenimiz olan HT için normallik
testi yapmamÕza olanak sa÷layacak betimsel istatistik de÷erlerini yansÕtmaktadÕr. Bilindi÷i
gibi, normallik hipotezi altÕnda Jarque-Bera de÷erinin istatistiksel olarak anlamlÕ olmasÕ,
normallik varsayÕmÕnÕ içeren hipotezin reddedilmesini gerektirmektedir. Buna göre, HT
için Jarque-Bera de÷eri istatistiksel olarak anlamlÕ oldu÷u için, bu de÷iúken için normallik
varsayÕmÕnÕ reddediyoruz. Bu durumun Model’de hesapladÕ÷ÕmÕz parametrelerin
performanslarÕnÕ olumsuz yönde etkileyebilece÷ini ileri sürebiliriz. Bu olgudan yola çÕkarak
çalÕúmanÕn bu alt bölümünde Türkiye için tasarladÕ÷ÕmÕz ve Model 3 olarak adlandÕrdÕ÷ÕmÕz
tasarruf modelimizi QR yöntemi ile tahmin etmekteyiz.
Tablo 19: Ba÷ÕmlÕ De÷iúken (HanehalkÕ Tasarrufu-HK) için Normallik Testi
østatistik

HT

Ortalama

145.2423

Medyan

58.31833

Maksimum

41496.31

Minimum

-13308.32

Std. Hata

1379.987

ÇarpÕklÕk

8.383747

BasÕklÕk

195.2478

Jarque-Bera

15644065

OlasÕlÕk

0.000000

Gözlem SayÕsÕ
10082
Kaynak: Yazarlar tarafÕndan hesaplanmÕútÕr.
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0.05’lik Dilime øliúkin Bulgular
Model 3’ün 0.05’lik dilim için hesaplama sonuçlarÕ tablo 20 ve tablo 21’de verilmiútir. Bu
dilim için yalnÕzca hanehalkÕ kullanÕlabilir geliri ve sosyal güvenlik kumruna kayÕtlÕ birey sayÕsÕ
de÷iúkenlerinin katsayÕlarÕ istatistiksel olarak anlamlÕdÕr. Ancak her iki de÷iúkenin de
katsayÕlarÕnÕn iúareti teorik beklentinin tersi yöndedir. Bir kez daha belirtmek gerekirse, sosyal
güvenlik kurumuna kayÕtlÕ kiúisayÕsÕ en düúük tasarruf düzeyine sahip hanehalklarÕ içinde
düzenli gelir anlamÕna gelmekte ve tasarruf e÷ilimini olumlu etkilemektedir. Bu bulgu büyük
ölçüde Model 1 ve Model 2’nin bulgularÕ ile örtüúmektedir. KÕsaca belirtmek gerekirse, en
düúük tasarruf dilimine sahip hanehalkÕ geçimlik düzeyde yaúamaktadÕrlar ve bu dilim için
ortalama tasarruf e÷ilimi negatiftir.
Tablo 20: Model 3’nin 0.05’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.05)
Örneklem: 1 10082
øçerilmiú gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.0098245
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)
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KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-1016.337
-0.121786
-39.78188
87.98459
62.66067
-16.65470
41.14247
35.62811
-13.01783
-40.03668
-0.027585

156.6831
0.067235
58.06568
65.98030
35.66912
15.32199
28.05612
38.14186
42.06187
140.6220
0.086558

-6.486578
-1.811356
-0.685119
1.333498
1.756720
-1.086981
1.466435
0.934095
-0.309493
-0.284711
-0.318691

0.011831
0.010850
2102.013
-1223.188
11044.57
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0701
0.4933
0.1824
0.0790
0.2771
0.1426
0.3503
0.7570
0.7759
0.7500
145.2423
1379.987
1194183.
1208480.
54.50658
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Tablo 21: Model 3’nin 0.05’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.05)
Örneklem: 1 10082
øçerilmiú gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.0098245
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
SGK
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ
-1001.356
-0.152086
76.81641
0.010460
0.010264
2113.769
-1223.188
12580.80
0.000000

St. Hata

t-østatisti÷i

75.08107
-13.33699
0.043898
-3.464507
33.96681
2.261514
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0005
0.0237
145.2423
1379.987
1195839.
1208480.
42.30764

0.20’lik Dilime øliúkin Bulgular
Model 3’ün 0.20’lik dilim için hesaplama sonuçlarÕ tablo 22 ve tablo 23’de verilmiútir. Bu
dilim için de yalnÕzca hanehalkÕ kullanÕlabilir gelir de÷iúkeni ve sosyal güvenlik kurumuna
kayÕtlÕ kiúi sayÕsÕ de÷iúkenleri istatistiksel olarak anlamlÕdÕr. Ancak burada gelir de÷iúkenin
katsayÕsÕ pozitiftir. Sosyal güvenlik kurumuna sahip hanehalkÕ kiúi sayÕsÕnÕn katsayÕsÕ ise
teorik beklentinin aksine pozitiftir. YukarÕda da belirtti÷imiz gibi, bu durumu düúük gelir ve
dolayÕsÕyla düúük (ya da negatif) tasarruf düzeyine sahip hanehalkÕ için sosyal güvenlik
kurumuna üye kiúi düzenli geliri ifade etmektedir. Düzenli gelir ise tasarrufu olumlu
etkilemektedir.
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Tablo 22: Model 3’nin 0.20’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.2)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.026465
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-546.0725
0.158199
5.456339
-11.60178
36.63065
-3.478503
-7.607387
-3.384451
0.061492
-49.76424
-0.021353

70.83769
0.047852
24.24620
28.47675
16.76226
9.232822
13.83128
16.08812
20.19556
84.41421
0.059952

-7.708784
3.305986
0.225039
-0.407412
2.185305
-0.376754
-0.550013
-0.210370
0.003045
-0.589524
-0.356173

0.014121
0.013142
1295.884
-376.8192
2699.027
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0009
0.8220
0.6837
0.0289
0.7064
0.5823
0.8334
0.9976
0.5555
0.7217
145.2423
1379.987
2426884.
2461645.
160.9872

Tablo 23: Model 3’nin 0.20’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.2)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.026465
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
SGK
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)
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KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-585.2168
0.133013
23.66324

44.06917
0.029305
13.91624

-13.27951
4.538930
1.700405

0.012880
0.012684
1305.442
-376.8192
2731.191
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.0891
145.2423
1379.987
2429938.
2461645.
145.1138

BankacÕlar Dergisi

0.50’lik Dilime øliúkin Bulgular
Model 3’ün 0.50’lik dilim için hesaplama sonuçlarÕ tablo 24 ve tablo 25’de verilmiútir. Bu
dilim için hanehalkÕ kullanÕlabilir gelir de÷iúkeni, sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ kiúi sayÕsÕ
de÷iúkeni ve kÕr ya da kentte yaúÕyor olmakla ilgili kukla de÷iúkeni de÷erler istatistiksel olarak
anlamlÕdÕr. Gelir de÷iúkenin katsayÕsÕ pozitiftir. Sosyal güvenlik kurumuna sahip hane halkÕ
kiúi sayÕsÕnÕn katsayÕsÕ ise burada da teorik beklentinin aksine pozitiftir. AyrÕca, bu de÷iúkenin
katsayÕsÕ ikinci hesaplamada istatistiksek anlamlÕlÕ÷ÕnÕ yitirmektedir. Bu bulguyu belli bir gelir
ve dolayÕsÕyla tasarruf düzeyine ulaúÕldÕ÷Õnda hanedeki düzenli gelire sahip fert sayÕsÕnÕn
tasarruf davranÕúÕ üzerindeki etkisinin azaldÕ÷Õ biçiminde de÷erlendirebiliriz. Bu dilim için
önceki iki dilimden farklÕ olarak kentte yaúamanÕn tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi vardÕr.
Bu bulguyu belli bir gelir ve tasarruf düzeyine ulaúÕldÕ÷Õnda kentsel harcamalarÕn önem
kazanmaya baúlamasÕ ve bu durumun tasarruflarÕ olumsuz biçimde etkilemesi biçiminde
de÷erlendirebiliriz.
Tablo 24: Model 3’nin 0.50’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (Medyan)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.044973
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ de÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ
-373.8111
0.409160
5.841929
-24.82354
24.52531
-5.218214
0.117477
3.510067
-9.335397
-143.3025
-0.015532
0.155992
0.155154
1027.982
58.25000
1176.939
0.000000

St. Hata

t-østatisti÷i

37.39556
-9.996135
0.030160
13.56614
13.13217
0.444856
15.32112
-1.620217
9.653493
2.540564
3.752385
-1.390639
6.257469
0.018774
7.871860
0.445901
10.49071
-0.889873
40.65515
-3.524829
0.033515
-0.463426
Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.6564
0.1052
0.0111
0.1644
0.9850
0.6557
0.3736
0.0004
0.6431
145.2423
1379.987
2775776.
3288802.
3487.191
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Tablo 25: Model 3’nin 0.50’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (Medyan)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.044973
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
SGK
KK
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-370.5156
0.397186
10.60239
-166.0135

16.00358
0.012667
8.425195
13.75076

-23.15204
31.35482
1.258415
-12.07305

0.155725
0.155474
1028.055
58.25000
1181.800
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.2083
0.0000
145.2423
1379.987
2776652.
3288802.
3466.917

0.80’lik Dilime øliúkin Bulgular
Model 3’ün 0.80’lik dilim için hesaplama sonuçlarÕ tablo 26 ve tablo 27’de verilmiútir. Bu
dilim için hanehalkÕ kullanÕlabilir gelir de÷iúkeni, hanedeki yüksekö÷renim görmüú kiúi sayÕsÕ
de÷iúkeni, hanedeki çalÕúan kadÕn sayÕsÕ de÷iúkeni ve kÕr ya da kentte yaúÕyor olmakla ilgili
kukla de÷iúkenin de÷erler istatistiksel olarak anlamlÕdÕr. Gelir de÷iúkenin katsayÕsÕ pozitiftir.
Gelir de÷iúkenin katsayÕsÕ pozitiftir ve önceki dilimlerden önemli ölçüde büyüktür. Ancak
yüksekö÷renim görmüú kiúi sayÕsÕ de÷iúkeni ve çalÕúan kadÕn sayÕsÕ de÷iúkenlerinin her
ikisinin de iúareti negatiftir. Bu iki bulgu belirli bir gelir ve tasarruf düzeyine eriúen
hanehalklarÕnda yüksek e÷itimliler ile çalÕúan kadÕnlarÕn ihtiyaç kalÕplarÕnÕn farklÕlaúmasÕ ve
harcama e÷ilimlerinin artmasÕ biçiminde de÷erlendirilebilir. Ancak her iki de÷iúkenin katsayÕsÕ
da ilk hesaplamada istatistiksel olarak anlamsÕz olan de÷iúkenlerin dÕúarÕda bÕrakÕlarak
yapÕlan ikinci hesaplamada istatistiksel anlamlÕlÕklarÕnÕ yitirmektedir. Bu dilim için de kentte
yaúamanÕn tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi vardÕr. Bu de÷iúkenin katsayÕsÕ ikinci
hesaplamada da istatistiksel olarak anlamlÕdÕr.
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Tablo 26: Model 3’nin 0.80’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.8)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.026465
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-272.4237
0.585149
4.648610
-23.33349
15.10473
-3.804025
3.958616
10.30075
-14.97390
-163.4325
-0.019103

27.50987
0.020339
11.77196
13.72538
9.219821
3.259798
5.078804
7.067907
9.047527
27.89723
0.023744

-9.902761
28.77028
0.394888
-1.700026
1.638289
-1.166951
0.779439
1.457398
-1.655027
-5.858379
-0.804532

0.414732
0.414151
1152.663
572.8200
1328.553
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.6929
0.0892
0.1014
0.2433
0.4357
0.1450
0.0980
0.0000
0.4211
145.2423
1379.987
1693375.
2893332.
11290.07

Tablo 27: Model 3’nin 0.80’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.8)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.026465
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
HKG
EGT
CK
KK

-246.5455
0.571279
-15.28179
-10.71914
-187.5322

12.72261
0.009626
12.95904
8.531194
11.47415

-19.37854
59.34451
-1.179238
-1.256464
-16.34389

0.0000
0.0000
0.2383
0.2090
0.0000

0.414395
0.414163
1152.503
572.8200
1319.978
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk. ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

145.2423
1379.987
1694348.
2893332.
11354.19
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0.95’lik Dilime øliúkin Bulgular
Model 3’ün 0.95’lik dilim için hesaplama sonuçlarÕ tablo 28 ve tablo 29’da verilmiútir. Bu
dilim için hanehalkÕ kullanÕlabilir gelir de÷iúkeni, hanedeki bir sosyal güvenlik kurumuna
kayÕtlÕ kiúi sayÕsÕ de÷iúkeni ve kÕr ya da kentte yaúÕyor olmakla ilgili kukla de÷iúkenin de÷erler
istatistiksel olarak anlamlÕdÕr. Gelir de÷iúkenin katsayÕsÕ pozitiftir ve önceki dilimden önemli
ölçüde büyüktür. Ancak sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ fert sayÕsÕ de÷iúkeninin katsayÕnÕn
pozitif olmasÕ tasarruf teorilerinin öngörüleri ile çeliúmektedir. Ancak bu durum sosyal
güvenlik kurumuna kayÕtlÕ fertlerin aynÕ zamanda yüksek gelire sahip olan fertler olmalarÕ ve
dolayÕsÕyla da hanedeki bir sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ fert sayÕsÕnÕn artmasÕnÕn
tasarruflarÕ olumlu etkiledi÷i olgusu ile açÕklanabilir. Bu dilim için de kentte yaúamanÕn
tasarruflar üzerinde olumsuz etkisi vardÕr. Bu de÷iúkenin katsayÕsÕ ikinci hesaplamada da
istatistiksel olarak anlamlÕdÕr.
Tablo 28: Model 3’nin 0.95’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-Birinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.95)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart HatalarÕ ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.0098245
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
KNT
EGT
SGK
SS
CY
EY
CK
KK
KKHKG
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)
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KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-198.1533
0.747638
-2.969577
-9.489111
24.16911
-4.397679
0.291980
5.511602
-3.021483
-206.2846
-0.004672

24.18525
0.017827
14.20142
15.67879
10.33070
4.032770
5.797405
7.491767
9.433304
25.16809
0.024469

-8.193150
41.93961
-0.209104
-0.605220
2.339543
-1.090486
0.050364
0.735688
-0.320300
-8.196274
-0.190918

0.654760
0.654417
1439.417
1621.407
2683.493
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.8344
0.5450
0.0193
0.2755
0.9598
0.4619
0.7487
0.0000
0.8486
145.2423
1379.987
573834.1
1662131.
17075.89
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Tablo 29: Model 3’nin 0.95’lik Dilime øliúkin BulgularÕ-økinci Hesaplama
Ba÷ÕmlÕ De÷iúken: HT
Yöntem: QR (tau = 0.95)
Örneklem: 1 10082
øçerilen gözlem sayÕsÕ: 10082
Huber Sandwich Standart Hata ve KovaryansÕ
Seyreklik yöntemi: KalÕntÕlarÕ kullanan Kernel (Epanechnikov)
Bant geniúli÷i yöntemi: Hall-Sheather, bg=0.0098245
Tahmin baúarÕlÕ bir biçimde tekil optimal bir çözüm belirlemiútir
De÷iúken
C
HKG
SGK
KK
Pseudo R-kare
UyumlaútÕrÕlmÕú R-kare
Regresyon S.H.
Dilim ba÷ÕmlÕ d÷úk.
Seyreklik
OlasÕlÕk(Quasi-LR stat)

KatsayÕ

St. Hata

t-østatisti÷i

-204.4694
0.743595
15.13980
-207.1488

13.50917
0.012019
8.737947
11.63015

-15.13560
61.86870
1.732650
-17.81137

0.654651
0.654548
1439.857
1621.407
2676.003
0.000000

Ba÷ÕmlÕ d÷úk.
ortalamasÕ
Ba÷ÕmlÕ d÷úk. S.H.
Amaç
KÕsÕtlÕ amaç
Quasi-LR istatisti÷i

OlasÕlÕk
0.0000
0.0000
0.0832
0.0000
145.2423
1379.987
574015.7
1662131.
17120.82

5. Sonuç
2007/2008 krizinin küresel boyutta olmasÕnda ve hala devam etmesinde finansal
sistemdeki sorunlar önemli etkendir. Finansal sistemdeki çarpÕklÕ÷a katkÕ veren makro
ekonomik göstergelerin baúÕnda ise tasarruf çarpÕklÕ÷Õ (paradoksu, çeliúkisi de÷il)
gelmektedir. Ülkeler arasÕndaki tasarruf oranÕ farklÕlÕ÷ÕnÕn yarattÕ÷Õ likidite bollu÷u ülkelerin
yatÕrÕm ve tüketim e÷iliminde de çarpÕklÕ÷a neden olmuútur. Geleneksel iktisat teorisinin
bakÕúÕnÕn aksine, finansal kaynak transferi (tasarruf fazlasÕ) geliúmekte olan ülkelerden
geliúmiú ülkelere yönelmiútir. Bu olgu özellikle geliúmiú ülkelerde cari açÕk düzeyinin
artmasÕna, finansal sistemin montanÕnÕn büyümesine/úiúmesine neden olmuútur. Sonuçta da
dünya ekonomisi 1929 krizi ile benzerlikler taúÕyan bir efektif talep sorunu ile karúÕ karúÕya
kalmÕútÕr. Geliúmeler tasarruf oranÕ ve finansal sisteme yönelik kanÕksanmÕú McKinnon-Shaw
ve arkasÕndan gelen geleneksel iktisat modellerinin çökmesine neden olmuútur. Keynesyen
iktisadÕn gelir harcama modeli yeniden gündeme düúmüútür. Bunun bir sonucu olarak ta
tüketim ve tasarruf içinde gelir ana açÕklayÕcÕ kimli÷ine yeniden kavuúmuútur. Gelirle
desteklenmeyen bir tüketim, finansal ürünler yoluyla belli bir dönem realize olsa bile daha
sonra ortaya çÕkan balon ile patlamaktadÕr.
YapmÕú oldu÷umuz çalÕúmada öncelikle konu makro ölçekte ülkelerin tasarruf-cari açÕkyatÕrÕm iliúkisi çerçevesinde ele alÕnmÕú ve ortaya çÕkan bozukluklar belirlenmiútir. Daha
sonra ise Türkiye’de tasarruf e÷ilimi mikro ölçekte hanehalkÕ bazlÕ analiz edilmiútir.
ÇalÕúmamÕzdaki ekonometrik analizin bulgularÕndan ilki Türkiye’de hanehalkÕnÕn
ortalama tasarruf e÷iliminin oldukça düúük oldu÷udur. Elde etti÷imiz sonuçlar çerçevesinde
Türkiye’de tasarruf düzeyini yükseltmenin, gelir düzeyini yükseltmekle olanaklÕ oldu÷unu
görmekteyiz. En yüksek gelir grubu için tasarrufun en önemli belirleyicisi gelirdir. Bu savÕmÕzÕ
destekleyen bir baúka bulgu da tasarruf dilimi yükseldikçe gelirin tasarruf üzerine etkisinin
artmasÕdÕr.
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Bu bulgu, istihdam politikalarÕnÕn ekonomi politikalarÕnÕn merkezinde olmasÕ
gerekti÷ine, istihdam politikalarÕnÕn hem istihdam yaratan, ama aynÕ zamanda yüksek gelirli
istihdam yaratan projeler geliútirmesi gerekti÷ine iúaret etmektedir. østihdam projeleri, aynÕ
zamanda, verimlilik artÕúÕ sa÷layacak önlemler içermelidir.
Türkiye’de düúük gelir düzeyi, tasarruflarÕn gelir duyarlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmaktadÕr. Servet teorik
beklentilere uygun olarak tasarruf e÷ilimi üzerinde olumsuz etki yapmaktadÕr. Ancak, düúük
gelirli hanehalkÕ için bir servet unsuru olarak konut sahipli÷i, bu gelir grubunun
harcamalarÕnda çok önemli bir yer tutan kira harcamalarÕnÕ ortadan kaldÕrarak tasarruflarÕ
olumlu etkilemektedir.
Tasarruf kuramlarÕnÕn öngörülerine göre, emekli olanlar daha az tasarruf yaparlar.
Ancak, Türkiye’de hanedeki emeklilik yaúÕndaki kiúi sayÕsÕnÕn artmasÕ tasarruflarÕ olumlu
etkilemektedir. Bunun anlamÕ özellikle düúük gelirli hanelerde emeklilerin emeklilik gelirleri ile
hane gelirine katkÕ yapÕyor olmalarÕdÕr.
En düúük %5 gelire sahip hanehalklarÕ geçimlik düzeyde yaúamaktadÕrlar. Bu nedenle
bu kesim için tasarruf davranÕúÕ analizi anlamlÕ de÷ildir. Düúük gelir gruplarÕ için hanedeki
yüksek e÷itim görmüú kiúilerin tasarruflar üzerindeki etkisinde maliyet etkisi, gelir etkisine
baskÕndÕr. E÷itim maliyetleri borçluluk düzeyini yükselterek tasarruflarÕ olumsuz
etkilemektedir.
Sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ hanehalkÕ mensubu kiúi sayÕsÕnÕn tasarruf davranÕúÕ
üzerine etkisinin önemli ekonomi politik sonuçlarÕ vardÕr. Türkiye’de düúük gelir düzeylerinde
sosyal güvenlik kurumuna kayÕtlÕ hanehalkÕ kiúi sayÕsÕ düzenli gelir anlamÕna gelmekte ve
tasarruflarÕ olumlu etkilemektedir. Ancak belli bir gelir ve dolayÕsÕyla tasarruf düzeyine
ulaúÕldÕ÷Õnda hanedeki düzenli gelire sahip kiúi sayÕsÕnÕn tasarruf davranÕúÕ üzerindeki etkisi,
dolayÕsÕyla sosyal güvenli÷in tasarruf üzerine etkisi azalmaktadÕr. Di÷er yandan Türkiye’de
kentli zenginlerin tasarruf e÷ilimi köylü zenginlerin tasarruf e÷iliminden daha düúüktür.
Elde etti÷imiz sonuçlar çerçevesinde, Türkiye’de büyümenin finansmanÕnda ihtiyaç
duyulan tasarruflarÕn düzeyini artÕrmak için GSYH artÕúlarÕnÕn istikrarlÕ olmasÕ gerekti÷ini ileri
sürebiliriz. Ancak bu da yeterli de÷ildir. Gelir da÷ÕlÕmÕnÕn düzelmesi tasarruf oranÕnÕn
yükselmesi için zorunludur. Gelir da÷ÕlÕmÕndaki mevcut çarpÕklÕk düúük gelir gruplarÕnda
tasarruf oranÕnÕn negatif olmasÕna neden olmaktadÕr. Son olarak tasarruf oranÕnÕn artÕrÕlmasÕ
için yakÕn dönemde bireysel emeklilik sisteminde yapÕlan de÷iúikli÷in ampirik
sonuçlarÕmÕzdan hareketle, tasarruf oranÕnÕ fazla artÕrmayaca÷ÕnÕ, yüksek gelir gruplarÕna
yeni bir kaynak transferine neden olaca÷ÕnÕ söyleyebiliriz.
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Tasarruf paradoksu ile ilgili ekonomi yazÕnÕndaki teorik tartÕúmalar için bkz Ahiakpor (1995).
Bu konuda yapÕlan çalÕúma sayÕsÕnÕ saymak mümkün de÷il. Ancak bazÕlarÕnÕ burada vermekte
fayda var. Akyüz, (2002), Chang ve Velasco (1998), Demirgüç ve Detragiache (1998), Diaz (1985),
Fry (1995), Kaminsky ve Reinhart (1996), Mckinnon (1988), Mishkin (1996).
Türkiye üzerine Feldstein-Horioka modeli test edilmiútir. Bolato÷lu’nun (2005) çalÕúmasÕna göre
Türkiye’de yatÕrÕmlar ile tasarruf arasÕnda güçlü bir iliúki bulunmaktadÕr. Ancak bu iliúki birebir
de÷ildir. DolayÕsÕyla Türkiye’de sermaye hareketlerinin, daha sonra yapÕlan katkÕlarÕ da göz önüne
alÕrsak, cari açÕk ile yatÕrÕmlar arasÕnda iliúki vardÕr ve bu iliúkinin yönü pozitiftir.
Bernanke’nin bu analizinin derli toplu halini Bertocco (2011)’de bulmak mümkün.
Do÷rusal regresyon modelinin LS çözümünde matris yaklaúÕmÕn kullanÕmÕ için bakÕnÕz Gujarati
(2003), Appendix C.
QR modelinin kurgulanmasÕ, tahmini ve yorumu için bkz. Buchinsky (1998).
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Banka Hisse Senetleri Üzerinde øntifa HakkÕ
Tesisine øliúkin Bir De÷erlendirme
Murat Güçlü*
Murat Yalvaç**
Özet
øntifa hakkÕ sahibine önemli yönetime katÕlma haklarÕ sa÷layan bir irtifak hakkÕdÕr. øktisadi
fonksiyonlarÕ nedeniyle bankalarÕn sermaye yapÕsÕ ve yönetimindeki de÷iúiklikler düzenleyici otoritenin
sÕkÕ denetimi altÕndadÕr. 5411 sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ile özellikle yönetimsel haklarÕn, kanun
koyucunun banka orta÷Õnda aradÕ÷Õ úartlarÕ taúÕmayan kiúiler tarafÕndan kullanÕlmasÕnÕ önlemeye
yönelik kurallar konulmuútur. PayÕn devri niteli÷inde olmasa da yönetime katÕlma sonucu do÷uran
iúlemlerden biri olan intifa hakkÕ tesisi ve bu kapsamda pay sahibince baúka kiúilere oy hakkÕnÕn
devredilmesi iúlemleri BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulunun iznine tabidir.
Anahtar Kelimeler: Banka, BankacÕlÕk Kanunu, Banka Hisseleri, øntifa HakkÕ, Kurul øzni.
JEL SÕnÕflamasÕ: G21, K20
A Study The Establishment of Usufruct on Shares of a Bank
Abstact
Usufruct is a servitude that enables the owner to participate management of a company. Due to
the economical functions of banks, changes in their capital structure and management are under the
strict control of regulating authority. With the Banking Law No. 5411, rules aiming to prevent usage of
managerial rights by the persons who are not bearing requirements that lawmaker seeking in a
shareholder of a bank are established. Since it enables the owner to participate management of a
bank, the establishment of usufruct on shares of a bank and transfer of voting rights are subjected to
the permission of Banking Regulation and Supervision Agency.
Keywords: Bank, Banking Law, Bank Shares, Usufruct, Board Permission.
JEL Classification: G21, K20

1. Giriú1
Mülkiyetten hariç ayni hak olarak tanÕmlanan intifa hakkÕ, belirli bir kiúiye baúkasÕna ait
bir malvarlÕ÷Õ de÷eri üzerinde en geniú úekilde yararlanma imkânÕ sa÷layan bir irtifak hakkÕdÕr
(Aybay/Hatemi, 1996: 176). øntifa hakkÕ Medeni Kanunda düzenlenmiú ve taúÕnÕrlar,
taúÕnmazlar, haklar veya bir malvarlÕ÷Õ üzerinde intifa hakkÕ kurulabilece÷i belirtilmiútir. Bu
kapsamda hisse senetleri üzerinde bir gerçek veya tüzel kiúiye aynî hak niteli÷inde intifa
hakkÕ tesis edilebilmektedir.
Öncelikle ihdas edilen intifa senetleri ile hisse senetleri üzerinde tesis edilen intifa
hakkÕnÕn farklÕ kavramlar oldu÷unun belirtilmesi gerekmektedir. 6762 sayÕlÕ Türk Ticaret
Kanunu (TTK)’nun 402 ve 403’üncü (6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu (YTK) madde 502 ve
503) maddeleri uyarÕnca çÕkarÕlan intifa senetleri, ortaklÕklar ile intifa senedi sahipleri
arasÕnda yapÕlan bir sözleúmeye dayanmakta, bu kiúilere tanÕnan kâr payÕ, tasfiye artÕ÷Õndan
*
**
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yararlanma gibi haklar tüm pay sahiplerinin haklarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmaktadÕr. Hatta intifa senedi
sahipleri yeni pay alma hakkÕnÕ kullanarak malik durumuna geçebilmektedir. Buna karúÕn,
pay üzerinde tesis edilen intifa hakkÕ, biri senedin asÕl maliki, di÷eri de senet üzerinde intifa
hakkÕna sahip olan kiúi olmak üzere iki kiúinin varlÕ÷ÕnÕ zorunlu kÕlarak hakkÕn kurulmasÕnÕ
TTK ve Medeni Kanundaki hükümlere tabi tutmaktadÕr. Pay üzerindeki intifa hakkÕ kavramÕ ile
intifa senetleri arasÕndaki asÕl farklÕlÕk izleyen bölümde detayÕna yer verilen yönetimsel
haklara intifa senedi sahiplerinin sahip olmamasÕ noktasÕnda görülmektedir (Teoman, 1978:
57-59). Bu çalÕúmanÕn konusunu intifa hakkÕnÕn oluúturmasÕ nedeniyle çalÕúmada intifa
senetleri konusuna girilmeyecektir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ intifa hakkÕ ile ilgili Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu
hükümleri çerçevesinde doktrinde anonim úirketler için ortaya konulmuú görüúleri ifade
etmek, ardÕndan intifa hakkÕ tesisinin özel bir alan olan bankacÕlÕk mevzuatÕ karúÕndaki
durumuna yer vererek olasÕ hukuki sonuçlarÕnÕ ortaya koymaktÕr.
2. øntifa HakkÕ Sahibinin HaklarÕ
Konunun sa÷lÕklÕ bir úekilde de÷erlendirilebilmesi için intifa hakkÕnÕn hak sahibine hangi
haklarÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕn ele alÕnmasÕ yerinde olacaktÕr. øntifa hakkÕ sahibinin haklarÕ malvarlÕ÷Õ
haklarÕ ve yönetimsel haklar olmak üzere ikiye ayrÕlabilir (Berzek, 2002: 224, Kendigelen,
1994: 122).
øntifa hakkÕ sahibinin malvarlÕ÷Õ haklarÕ intifa hakkÕnÕn hukuki niteli÷inden kaynaklanan
yararlanma hakkÕndan do÷makta ve kâr payÕ, hukuki semereler (faiz ve di÷er dönemsel
gelirler) intifa hakkÕ sahibine ait olmaktadÕr (Berzek, 2002: 224).
Yönetime katÕlma sonucunu do÷urmasÕ nedeniyle intifa hakkÕ sahibinin yönetimsel
haklarÕ bu çalÕúma ile daha yakÕndan ilintilidir. øntifa hakkÕ tesisi sonrasÕ iki taraf (malik ile
intifa hakkÕ sahibi) arasÕnda yönetimsel haklarÕn kime ait oldu÷u sorunu ortaya çÕkmaktadÕr.
TTK’nÕn 360’ÕncÕ maddesinde, üzerinde intifa hakkÕ bulunan bir hisse senedinden do÷an oy
hakkÕnÕn, intifa hakkÕ sahibi tarafÕndan kullanÕlaca÷Õ belirtilmekle birlikte, di÷er yönetimsel
haklarÕn (genel kurula katÕlma, bilgi alma, denetleme ve iptal davasÕ gibi) kim tarafÕndan
kullanÕlaca÷Õ hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiútir. YargÕtay Ticaret Dairesinin
28.03.1972 tarih ve 245/1567 sayÕlÕ kararÕnda, üzerinde intifa hakkÕ bulunan hisse
senetlerinden do÷an oy hakkÕnÕn intifa hakkÕ sahibi tarafÕndan kullanÕlaca÷Õna iúaret edilmiútir
(Domaniç, 1988: 791). Öte yandan doktrinde, üzerinde intifa hakkÕ tesisine konu olan hisse
senedine ait oy hakkÕnÕn, intifa hakkÕ sahibi tarafÕndan kullanÕlaca÷Õ hükmünün emredici
olmadÕ÷Õ kabul edilmektedir (Tekinalp/Poroy/Çamo÷lu, 2009: 579). BazÕ hükümleri farklÕ
tarihlerde yürürlü÷e girmekle birlikte bu konuya iliúkin hükmü 01.07.2012 tarihinde yürürlü÷e
giren YTK’da da benzer hüküm (madde 432) yer almakla birlikte kanun metnine “aksi
kararlaútÕrÕlmamÕúsa” ibaresi eklenerek oy hakkÕnÕn intifa hakkÕ sahibine ait oldu÷u
hususunun emredici bir hüküm olmadÕ÷Õ mevzuat hükmü haline getirilmiútir.
Doktrinde, malik ve intifa sahibinin haklarÕ konusunda farklÕ görüúler bulunmaktadÕr.
Tekinalp vd. (2009: 580) intifa hakkÕ sahibine oy hakkÕna ba÷lÕ genel kurula katÕlmanÕn
yanÕnda önerilerde bulunma, genel kurul içinde denetleme ve iptal davasÕ açma haklarÕnÕn da
tanÕndÕ÷ÕnÕ belirtmekte ve pay üzerinde intifa hakkÕ bulunmasÕnÕn malikin asÕl cevhere ait olan
bu haklarÕ (oy hakkÕ dÕúÕnda) kullanmasÕna engel olmadÕ÷ÕnÕ kabul etmektedir. Teoman
(1978: 49 vd.) ise, intifa hakkÕ sahibinin oy hakkÕ tanÕnmÕú olmasÕ karúÕsÕnda pay
sahipli÷inden do÷an sorumluluk davasÕ açmak, bilanço görüúmelerinin ertelenmesi veya özel
denetçi atanmasÕnÕ istemek gibi pay sahipli÷inden do÷an bazÕ bireysel ve azÕnlÕk haklarÕnÕ
kullanabilece÷ini, oy hakkÕndan yararlanan intifa hakkÕ sahibinin bilgi alma hakkÕndan da
yararlanmasÕnÕn do÷al oldu÷unu bununla birlikte malikin de kendi hukuki durumunu
belirleyebilmek amacÕ ile bilgi alma hakkÕndan yararlanmasÕnÕn mümkün olabilece÷ini ifade
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etmiú, oy kullanma ve iptal davasÕ açma haklarÕnÕn bir bütün teúkil etmesi nedeniyle iptal
davasÕ açma hakkÕnÕn sadece intifa hakkÕ sahibi tarafÕndan kullanÕlmasÕ gerekti÷ini ileri
sürmüútür. TTK’daki oy hakkÕ üzerinden hareket eden Aytaç (1988: 123-124) ise oy hakkÕ ile
birlikte di÷er yönetimsel haklarÕn da intifa hakkÕ sahibine bÕrakÕldÕ÷ÕnÕ, malikin ise sadece
genel hükümler çerçevesinde intifa hakkÕ sahibinden teminat ve tazminat talebi imkânÕna
sahip oldu÷unu belirtmiútir. Öte yandan, oy hakkÕnÕn yapÕlan bir sözleúme ile payÕn malikine
tahsis edildi÷i durumlarda bile intifa hakkÕ sahibinin genel kurul kararlarÕna karúÕ iptal davasÕ
açma, genel kurul toplantÕsÕna katÕlma hakkÕ gibi yönetim haklarÕnÕ haiz oldu÷u da kabul
edilmektedir (Kendigelen, 1994: 320). Sonuç olarak intifa hakkÕ sahibi yeterli hisse senedi
üzerinde intifa hakkÕ tesis edilmesi durumunda yönetimde etkili olma sonucu do÷uracak
önemli yönetimsel haklara sahip olmaktadÕr.
3. BankacÕlÕk MevzuatÕndaki øzin Müessesesi
BankalarÕn banka orta÷Õnda aranan úartlarÕ taúÕmayan kiúilerce yönetilmesi, banka
kaynaklarÕnÕn verimsiz ve etkin olmayan alanlara kaymasÕna ve tasarruf sahiplerinin ve
yatÕrÕmcÕlarÕn büyük zarara u÷ramasÕna neden olabilmektedir. Banka iflaslarÕ mevduat
güvencesinin bulunmasÕ nedeniyle kamu maliyesini de etkilemekle birlikte esas olarak
finansal sisteme duyulan güvenin azalmasÕna yol açmakta ve tasarruflarÕn yatÕrÕma
dönüútürülmesi sürecini sekteye u÷ratarak ülke ve ekonomisine ciddi zararlar
verebilmektedir. Bu çerçevede bankalarÕn kurucu ortaklarÕnda aranan úartlar 5411 sayÕlÕ
BankacÕlÕk Kanunu (BanK)’nun 8’inci maddesinde, pay edinim ve devirleri ise 18’inci
maddesinde düzenlenmiútir. BanK’nÕn 18’inci maddesinin 1’inci fÕkrasÕnda bir kiúinin, bir
bankada do÷rudan veya dolaylÕ pay sahipli÷i yoluyla sermayenin yüzde onunu ve daha
fazlasÕnÕ temsil eden paylarÕ edinmesi veya bir orta÷a ait do÷rudan veya dolaylÕ paylarÕn
sermayenin yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aúmasÕ sonucunu veren
pay edinimleri ile bir orta÷a ait paylarÕn, bu oranlarÕn altÕna düúmesi sonucunu veren pay
devirlerinin BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (Kurul)’nun iznine tâbi oldu÷u, 2’nci
fÕkrasÕnda ise yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazÕ veren
paylarÕn tesisi, devri veya yeni imtiyazlÕ pay ihracÕnÕn birinci fÕkradaki oransal sÕnÕrlara
bakÕlmaksÕzÕn Kurulun iznine tâbi oldu÷u belirtilmektedir.
BanK’nÕn 18’inci maddesinin gerekçesinde belirtildi÷i úekliyle BanK’ta yapÕlan
düzenlemeler ile kuruluúlarÕn ortaklÕk yapÕlarÕnÕn ve ortaklar için öngörülen hükümlere
uygunlu÷un izlenmesi, banka kaynaklarÕnÕn ortaklar tarafÕndan suiistimaline neden olabilecek
veya etkin denetimi engelleyecek yapÕlanmalarÕn önüne geçilmesi amaçlanmaktadÕr. Bu
kontrol aynÕ zamanda banka orta÷ÕnÕn hisselerini devretmek suretiyle BanK’nÕn öngördü÷ü
müeyyideleri dolanmasÕnÕ engellemeyi de içermektedir (AlÕcÕ, 2007: 192). Bu denetim
ihtiyacÕ, azalma veya artma úeklinde iki yönlü ve hem devralan hem de devreden yönünden
iki taraflÕ olmalÕdÕr (Battal, 2006: 129).
BankacÕlÕk sektöründe izin müessesi uluslararasÕ kabul görmüú bir uygulamadÕr.
Nitekim 2006’da Basel BankacÕlÕk Denetim Komitesi tarafÕndan yayÕmlanan ve AralÕk 2011’de
güncellenen Etkin BankacÕlÕk Denetimi øçin Temel ølkelerinden2 6 no.lu önemli sahiplik
de÷iúimi baúlÕklÕ ilkede denetleyici otoritenin bankada do÷rudan ya da dolaylÕ sahip olunan
kontrol gücünün veya önemli oranda hissenin devredilmesi konusunda nihai karar verici olma
gücünü elinde bulundurmasÕ gereklili÷inin yanÕ sÕra söz konusu devirler için esaslÕ kurallar
belirleme yetkisi bulunmasÕ gerekti÷i belirtilmektedir. AyrÕca bahse konu ilkede yer alan 2
no.lu kriterde kontrol gücünün de÷iúimi veya belirlenmiú oranlarÕn üzerinde oy hakkÕnÕn
kazanÕlmasÕ veya intifa hakkÕ sahipli÷ini de kapsayacak úekilde sahiplik de÷iúimi sonucunu
do÷uracak devirlerin denetleyici otoritenin iznine tabi olmasÕ veya ivedilikle otoriteye bildirim
yapÕlmasÕ gerekti÷i kabul edilmektedir.
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Kanun koyucu tarafÕndan özel olarak düzenlenmiú ve pay devirleri ve yönetimde etkili
olma hususlarÕ izne ba÷lanmÕú bir alan olan bankacÕlÕk sektöründe banka hisse senetleri
üzerine intifa hakkÕ tesis edilmesi durumunda bazÕ önemli sorular gündeme gelmektedir.
Öncelikle intifa hakkÕ tesisinin Kurul iznine tabi olup olmadÕ÷Õ, Kurul izninin gereklili÷inin intifa
hakkÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ haklarÕn niteli÷ine göre de÷iúip de÷iúmedi÷i ve ayrÕca Kurul izninin pay
devrinde oldu÷u gibi oransal sÕnÕrlamalara tabi olup olmadÕ÷Õ hususlarÕ önem arz etmektedir.
Bu bölümde söz konusu sorulara cevap aranmÕú ve konuya iliúkin de÷erlendirmelere yer
verilmiútir.
BanK ile özellikle yönetimsel haklarÕn, kanun koyucunun banka orta÷Õnda aradÕ÷Õ
úartlarÕ taúÕmayan kiúiler tarafÕndan kullanÕlmasÕnÕ önlemeye yönelik kurallar konuldu÷undan,
payÕn devri niteli÷inde olmasa da yukarÕda belirtildi÷i üzere yönetime katÕlma sonucu do÷uran
iúlemlerden biri olan intifa hakkÕ tesisinin ve bu kapsamda pay sahibince baúka kiúilere oy
hakkÕnÕn devredilmesi iúlemlerinin Kurulun denetimine ve iznine tabi tutulmasÕ gerekti÷i
açÕktÕr. Nitekim BanK’nÕn 18’inci maddesinin 4’üncü fÕkrasÕnda "Oy hakkÕ edinilmesi ve
hisseler üzerinde intifa hakkÕ tesisinde de bu hüküm uygulanÕr" denilerek bu durum mevzuat
hükmü olarak ihdas edilmiútir. Ancak bu hükmün sadece ilgili fÕkrayÕ mÕ yoksa tüm maddeyi
mi kapsadÕ÷Õ hususu açÕk de÷ildir.
Doktrinde “bu hüküm” ifadesi ile dolaylÕ olarak oy hakkÕ edinilmesi ve hisseler üzerinde
intifa hakkÕ tesisinin de Kurulun iznine tabi olaca÷Õ kabul edilmekte ve izin alÕnmamasÕ
halinde bu haklarÕn pay defterine kaydedilmeyece÷i ifade edilmektedir (Reiso÷lu, 2007: 325326). BankalarÕn øzne Tabi øúlemleri ile DolaylÕ Pay Sahipli÷ine øliúkin Yönetmelik (Pay
Sahipli÷i Yönetmeli÷i)’in 11’inci maddesinin 3’üncü fÕkrasÕnda “Herhangi bir pay devri söz
konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazÕn kaldÕrÕlmasÕ veya intifa
hakkÕ tesisi de bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Kurulun iznine tabidir.”
ifadeleri yer almakta ve 11’inci maddede Kurula yapÕlan baúvurularda, izin baúvurusuna
eklenmesi zorunlu belgeler sayÕlmaktadÕr.
Banka hisse senetleri üzerine intifa hakkÕ tesisinde Kurul izninin gerekli oldu÷u Pay
Sahipli÷i Yönetmeli÷i’nde açÕk bir úekilde belirtilmekle birlikte, BanK’da ve Pay Sahipli÷i
Yönetmeli÷i’nde intifa hakkÕ tesisinin BanK’nÕn 18’inci maddesinin 1’inci fÕkrasÕ kapsamÕndaki
oranlar çerçevesinde mi (%10, %20, %33 ve %50) yoksa oransal sÕnÕrlamalara bakÕlmaksÕzÕn
mÕ Kurulun iznine tabi oldu÷u konusunda tam bir açÕklÕk bulunmamaktadÕr. Bu kapsamda
doktrinde farklÕ görüúler ortaya çÕkmaktadÕr. Reiso÷lu (2007: 326) ve AlÕcÕ’ya (2007: 199)
göre, banka payÕ üzerinde intifa hakkÕ tesisi, adeta banka payÕnÕn devri hükümlerine tabi
tutuldu÷undan, BanK’nÕn 18’inci maddesinin 1’inci fÕkrasÕnda belirtilen oranlardaki pay
üzerinde intifa hakkÕ tesisi veya anÕlan hükümde gösterilen eúiklerin altÕna düúecek úekilde
intifa hakkÕnÕn sona erdirilmesi Kurulun iznine tabi olacaktÕr. Bu itibarla, Kurulun izninin
gerekip gerekmedi÷inin tayininde intifa hakkÕ tesisi, hak sahibi için “devralma”, malik için
“devretme” gibi kabul edilecektir. Buna göre, örne÷in bir kiúi lehine banka sermayesinin
%10’unu veya daha fazlasÕnÕ temsil eden pay üzerinde intifa hakkÕ tesisi Kurulun iznine tabi
olacaktÕr. AynÕ úekilde, banka sermayesinin %22’sine sahip bir orta÷Õn, banka sermayesinin
%5’ini temsil eden paylar üzerinde di÷er bir kiúi lehine intifa hakkÕ tesis etmesi halinde,
malikin haklarÕna tam sahip oldu÷u pay miktarÕ %20 eúi÷inin altÕna düútü÷ünden Kurulun izni
aranacaktÕr (AlÕcÕ, 2007: 199). Taúdelen (2006: 277) ise aksi yönde düúünmekte olup intifa
hakkÕ tesisinde veya tesis edilmiú intifa hakkÕndan vazgeçilmesinde intifa hakkÕ tesis eden
senetlerin toplam sermayeye oranÕ ne olursa olsun Kurulun izninin gerekti÷ini belirtmiútir.
øntifa hakkÕ tesisinde, devrinde veya tesis edilmiú intifa hakkÕndan vazgeçilmesinde,
Kurul izni için intifa hakkÕ tesis edilen senetlerin toplam sermayeye oranÕnÕn dikkate alÕnmasÕ
kanun koyucunun amacÕna daha uygun düúecektir. DolayÕsÕyla intifa hakkÕ tesisi için de
BanK’nÕn 18’inci maddesinin 1’inci fÕkrasÕndaki oranlar çerçevesinde konunun
de÷erlendirilmesinin daha do÷ru bir yaklaúÕm oldu÷u kanaatindeyiz. Kanun koyucu BanK’daki
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hükümler ile özellikle yönetimsel haklarÕn belirlenmiú nitelikleri taúÕmayan kiúiler tarafÕndan
kullanÕlmasÕnÕ önlemeyi amaçlamakta ve yönetimsel haklarÕn el de÷iútirmesinde sÕkÕ bir izin
mekanizmasÕ teúekkül ettirmektedir. øntifa hakkÕ sahibi oy kullanmak suretiyle bankanÕn
yönetiminde etkili olma hakkÕna sahip olmaktadÕr. PayÕn devri niteli÷inde olmasa dahi
yönetime katÕlma sonucu do÷uran iúlemlerden olan intifa hakkÕ tesisi bu nedenle Kurulun
iznine tabi olmaktadÕr. Ancak burada sÕnÕr pay devrinde oldu÷u gibi bankanÕn yönetiminde
etkili olma çerçevesinde de÷erlendirilmelidir. Zira mülkiyet hakkÕndan daha sÕnÕrlÕ bir hak
tesisi olan intifa hakkÕ tesisinin pay devrinden daha sÕkÕ bir izin rejimine tabi tutulmasÕnÕn
BanK’nÕn amacÕna uygun düúmeyece÷i açÕktÕr. Aksi yorumda pay sahibi sÕnÕrlamalarÕn
altÕndaki oranlarda hisselerinin mülkiyetini devredebilirken intifa hakkÕ tesis edemeyecektir.
Ancak 18’inci maddenin 2’nci fÕkrasÕnda “Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye
belirleme imtiyazÕ veren paylarÕn tesisi, devri veya yeni imtiyazlÕ pay ihracÕ yukarÕdaki oransal
sÕnÕrlara bakÕlmaksÕzÕn Kurulun iznine tâbidir.” hükmüne paralel bir úekilde yönetim kuruluna
veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazÕ veren paylarÕn üzerinde tesis edilecek intifa
hakkÕnÕn ise oransal sÕnÕrlara bakÕlmaksÕzÕn Kurulun iznine tâbi olmasÕ gerekir. Nitekim Pay
Sahipli÷i Yönetmeli÷i’nde “Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar
üzerine imtiyaz tesisi, imtiyazÕn kaldÕrÕlmasÕ veya intifa hakkÕ tesisi de bu maddede belirtilen
usul ve esaslar çerçevesinde Kurulun iznine tabidir.” denilerek imtiyaz tesisi ile intifa hakkÕ
tesisi aynÕ kapsamda de÷erlendirilmektedir.
Öte yandan banka hisse senetleri üzerindeki intifa hakkÕnÕn, intifa hakkÕ sahibinin oy
hakkÕna sahip olmayacak úekilde tesis edilmesi halinde de intifa hakkÕ sahibi di÷er yönetim
haklarÕnÕ kullanabilece÷inden, her tür intifa hakkÕ tesisinin yukarÕda belirtilen sÕnÕrlamalar
çerçevesinde Kurulun iznine tabi olmasÕ tutarlÕ bir yorum olacaktÕr. Nitekim intifa hakkÕnÕn
Kurulun izni alÕnmadan tesis edildi÷i durumlarda uygulanacak Bank’nÕn 18’nci maddesinin
7’nci fÕkrasÕnda sadece oy kullanma hakkÕ de÷il bu paylara ait temettü hariç ortaklÕk
haklarÕnÕn Tasarruf MevduatÕ Sigorta Fonu (Fon) tarafÕndan kullanÕlaca÷Õ hükmü de bu
görüúü desteklemektedir (Yücel, 2011: 400).
4. øntifa HakkÕnÕn Pay Defterine KaydÕ ve Hazirun Cetveli
øntifa hakkÕ tesisinde ortaya çÕkan di÷er bir husus ise intifa hakkÕnÕn pay defterine
kaydedilmesi durumudur. øntifa hakkÕnÕn deftere kaydedilmesi hususu doktrinde tartÕúmalÕ bir
konudur. Reiso÷lu (2007: 325-326) intifa hakkÕ tesisinin pay defterine kaydedilmeyen bir
husus oldu÷unu ifade ederken, AlÕcÕ (2007: 199) intifa hakkÕ sahibinin, pay sahibi yanÕnda,
pay defterine kaydedilece÷ini belirtmiútir. TTK’da söz konusu hususa iliúkin açÕk bir hüküm
yer almazken YTK’nÕn 499’uncu maddesinde “ùirket, senede ba÷lanmamÕú pay ve nama
yazÕlÕ pay senedi sahipleriyle, intifa hakkÕ sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay
defterine kaydeder.” hükmüne yer verilmiú ve intifa hakkÕ sahiplerinin pay defterine
kaydedilece÷i net bir úekilde ifade edilmiútir.
Öte yandan pay defterine kayÕt hususunun kurucu mu yoksa açÕklayÕcÕ nitelikte bir úekil
úartÕ mÕ oldu÷u hususu doktrinde tartÕúÕlmakla birlikte, YargÕtay 11. Hukuk Dairesinin
23.11.1978 tarih ve 4631/5252 sayÕlÕ kararÕnda pay defterindeki kaydÕn kurucu de÷il
açÕklayÕcÕ fonksiyonu oldu÷u kabul edilmiútir. Bununla birlikte TTK’nÕn 417’nci maddesinde
úirkete karúÕ ancak pay defterinde kayÕtlÕ bulunan kimsenin ortak sÕfatÕnÕ haiz oldu÷u, YTK’nÕn
499’uncu maddesinde ise úirketle iliúkilerde, sadece pay defterinde kayÕtlÕ bulunan kimse pay
sahibi ve intifa hakkÕ sahibi olarak kabul edilece÷i belirtilmektedir. Ancak söz konusu husus
úirketle iliúkilerde geçerli bir úart olup paylar üzerinde hukuken geçerli bir biçimde intifa
hakkÕnÕn kurulmasÕna etkide bulunmaz (Kendigelen, 1994: 105; Tekinalp vd., 2009: 694).
Nitekim YargÕtay 11. Hukuk Dairesinin 10.01.1987 tarih ve 7332/672 sayÕlÕ kararÕnda da pay
üzerinde intifa hakkÕnÕn kuruluúu açÕsÕndan pay defterine kayda gerek olmadÕ÷Õ belirtildi÷i
gibi, bu hakkÕn úirkete karúÕ ileri sürülebilmesi için bildirimin yeterli oldu÷u sonucuna
varÕlmÕútÕr. Kendigelen (1994: 106) de intifa hakkÕnÕn sa÷ladÕ÷Õ haklarÕn kullanÕlabilmesi için
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úirkete bildirilmesi ve intifa hakkÕnÕ ispat etmesinin yeterli ve gerekli oldu÷unu belirtmiútir.
Ancak YTK’nÕn 499’uncu maddesinde önceki TTK hükümleri çerçevesinde sadece pay sahibi
için geçerli olan úirketle iliúkilerde, sadece pay defterinde kayÕtlÕ bulunan kimsenin pay sahibi
olarak kabul edilece÷ine iliúkin hükme ek olarak intifa hakkÕ için de úirketle iliúkilerde, sadece
pay defterinde kayÕtlÕ bulunan kimsenin intifa hakkÕ sahibi olarak kabul edilece÷i hükmüne yer
verilerek intifa hakkÕ sahibi için de pay sahibinin úirkete karúÕ olan hukuki durumuna paralel
bir durum tesis edilmiútir.
Merkezi KayÕt Kuruluúu (MKK) nezdinde kayden tutulan hisse senetleri üzerinde intifa
hakkÕ kurulmasÕna iliúkin olarak, Seri: IV, No: 28 Kaydileútirilen Sermaye PiyasasÕ AraçlarÕna
øliúkin KayÕtlarÕn TutulmasÕnÕn Usul ve EsaslarÕ HakkÕnda Tebli÷ (Kaydileútirme Tebli÷i)’de
taraflarÕn, intifa hakkÕnÕn tesis edildi÷ine iliúkin belgeleri, ilgili üyelere vermeleri üzerine, ilgili
üyelerce durumun derhal MKK kayÕtlarÕna yansÕtÕlaca÷Õ belirtilmektedir. AyrÕca 2499 sayÕlÕ
Sermaye PiyasasÕ Kanunu’nda paylarÕn devrinin, TTK 417’nci maddesi çerçevesinde
ortaklÕklar tarafÕndan pay defterine kaydÕnda, ilgililerin baúvurusuna gerek kalmaksÕzÕn MKK
nezdinde ihraçcÕlar itibarÕyla tutulan kayÕtlarÕn esas alÕnaca÷Õ ifade edilmektedir. Mevzuat
hükmünden de anlaúÕlaca÷Õ üzere MKK nezdindeki kayÕtlarÕn pay defterinin yerini almasÕ söz
konusu olmamakta ancak MKK nezdinde tutulan bu kayÕtlar banka tarafÕndan pay defterine
kayÕtta esas alÕnmaktadÕr. Kaydileútirme Tebli÷i’nin 18’inci maddesinin 3’üncü fÕkrasÕna göre,
Banka veya hak sahibinin baúvurusu üzerine MKK ihraççÕlar itibarÕyla nezdindeki kayÕtlarÕ
liste úeklinde bankaya bildirmekte ve bu listeye göre bankanÕn pay defterine kayÕtlÕ ortaklarÕ
belirlenmektedir. MKK tarafÕndan bildirilen kayÕtlarÕn banka tarafÕndan incelenmesi
sonucunda Kuruldan izin alÕnmasÕnÕ gerektiren bir durumun varlÕ÷Õ tespit edilirse, banka
BanK’nÕn 18’inci maddesi çerçevesinde pay defterine kayÕttan kaçÕnacak ve genel kurul
toplantÕsÕna bu ortaklarÕn veya intifa hakkÕ sahiplerinin katÕlmasÕna izin vermeyecektir. Bu
sorumluluk Pay Sahipli÷i Yönetmeli÷i’ne göre banka yönetim kuruluna ait olmaktadÕr.
Di÷er taraftan, TTK’nÕn 376’ncÕ maddesinde yer alan “Umumi heyetin toplantÕ anÕnda
hazÕr bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin, ad ve soyadlarÕyla ikametgahlarÕnÕ ve pay
miktarÕnÕ gösteren ve reis tarafÕndan imza edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerin
toplanmasÕndan önce hazÕr olanlarÕn görebilecekleri bir yere asÕlÕr.” hükmü ile genel kurul
toplantÕlarÕna katÕlan pay sahiplerine iliúkin bir cetvel hazÕrlanmasÕ öngörülmüútür (YTK
madde 417: (3) …Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadlarÕ veya unvanlarÕ, adresleri,
sahip olduklarÕ pay miktarÕ, paylarÕn itibarî de÷erleri, gruplarÕ, úirketin esas sermayesi ile
ödenmiú olan tutar veya çÕkarÕlmÕú sermaye toplantÕya aslen ve temsil yoluyla katÕlacaklarÕn
imza yerleri gösterilir). Söz konusu cetvel doktrinde ve uygulamada “hazirun cetveli”
(YTK’daki ismi hazÕr bulunanlar listesi) olarak isimlendirilmekte olup, bahse konu cetvelin
tanzim ve úekline iliúkin detaylar ise Sermaye ùirketlerinin Genel Kurul ToplantÕlarÕ ve Bu
ToplantÕlarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret BakanlÕ÷Õ Komiserleri HakkÕnda Yönetmelik’te
açÕklanmÕútÕr. Gerek TTK’nÕn gerekse de bahse konu yönetmeli÷in ilgili maddelerine göre söz
konusu cetvel genel kurul toplantÕsÕnÕn yapÕldÕ÷Õ tarih itibarÕyla úirkette pay sahibi olan ve
toplantÕya katÕlan ortaklara iliúkin bilgileri içermelidir. Ancak doktrinde farklÕ yönde görüúler de
bulunmaktadÕr. Teoman (1995: 235) intifa hakkÕ tesis edilmesi durumunda intifa hakkÕ
sahibinin kendisine tanÕnan oy hakkÕnÕ kullanmasÕ nedeniyle hazirun cetvelinde adÕnÕn
gösterilmesinin zorunlu olmakla birlikte, özellikle oydan yoksunluk ile ilgili hükümlerin
dolanÕlÕp dolanÕlmadÕ÷ÕnÕ denetlemek amacÕyla pay sahibinin de cetvelde belirtilmesinde de
zorunluluk bulundu÷u görüúündedir. AyrÕca TTK hükümleri ve bahsi geçen yönetmelik
çerçevesinde hazÕrlanan cetvelin aynÕ tarih itibarÕyla pay defterine kayÕtlÕ ortaklÕk yapÕsÕnÕ
do÷ru úekilde yansÕttÕ÷Õ úirket yönetim kurulu üyeleri ile hükümet komiseri tarafÕndan tasdik
edilmelidir.
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5. BankacÕlÕk MevzuatÕ KapsamÕnda øzinsiz YapÕlan øntifa HakkÕ øúlemlerinin
Hukuki SonuçlarÕ
Kuruldan izin alÕnmadan ilgili bölümde anlatÕlan oranlar veya imtiyazlÕ hisseler üzerinde
intifa hakkÕ tesis edilmesi, devri veya tesis edilmiú intifa hakkÕndan vazgeçilmesi BanK’nÕn
18’inci maddesine aykÕrÕlÕk oluúturacaktÕr. Söz konusu aykÕrÕlÕ÷Õn yaptÕrÕmÕ ise paya ait
temettü dÕúÕnda ortaklÕk haklarÕnÕn, BanK’nÕn 18’inci maddesinin 7’nci fÕkrasÕ kapsamÕnda
Fon tarafÕndan kullanÕlmasÕdÕr. Bu durumda Kuruldan izin alÕnmadan intifa hakkÕ tesisi hisse
devrinde oldu÷u gibi geçerli olacak ve kâr payÕ intifa hakkÕ sahibi tarafÕndan alÕnacak, buna
karúÕlÕk intifa hakkÕ sahibi genel kurulda oy hakkÕnÕ kullanamayacak ve bu hak Fon tarafÕndan
kullanÕlacaktÕr (Reiso÷lu, 2007: 326). Bunun yanÕ sÕra intifa hakkÕ tesisi için izin talebinde
bulunulmamasÕ nedeniyle Banka hisseleri üzerinde intifa hakkÕ tesis eden ve intifa hakkÕ elde
eden taraflara BanK kapsamÕnda idari para cezasÕ verilecektir.
øzin alÕnmaksÕzÕn tesis edilen intifa hakkÕnÕn banka pay defterine kaydÕ durumunda ise
bankaya BanK kapsamÕnda idari para cezasÕ verilecektir. Öte yandan banka yönetim
kurulunun Pay Sahipli÷i Yönetmeli÷i’nin 11’inci maddesinin 5’inci fÕkrasÕ uyarÕnca genel kurul
toplantÕlarÕna katÕlanlarÕn üçüncü, yedinci ve sekizinci fÕkrasÕ hariç BanK’nÕn 18’inci
maddesinde öngörülen yükümlülükler çerçevesinde Kuruldan izin alÕnÕp alÕnmadÕ÷ÕnÕn
tespitini sa÷layacak tedbirleri almakla yükümlü oldu÷u belirtilmektedir. Bu çerçevede banka
yönetim kurulu üyelerinin mevzuatÕn kendilerine yükledi÷i sorumlulu÷u yerine getirmemeleri
ve genel kurul toplantÕlarÕnda izin almaksÕzÕn intifa hakkÕ elde eden kiúilerin oy kullanmalarÕna
izin vermeleri durumunda yönetim kurulu üyelerine BanK’nÕn ilgili maddesi gere÷ince idari
para cezasÕ verilebilecektir.
AyrÕca Pay Sahipli÷i Yönetmeli÷i’nin 11’inci maddesinin 6’ncÕ fÕkrasÕ çerçevesinde
Kuruldan gerekli izinlerin alÕnmamasÕ nedeniyle yetkili olmayan pay sahiplerinin banka genel
kurul toplantÕsÕnda ortaklÕk hakkÕnÕ kullandÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi durumunda, alÕnan kararlarÕn
iptali için BankacÕlÕk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun BanK’nÕn 68’inci
maddesi uyarÕnca yönetim kurulundan TTK’nÕn ilgili maddeleri çerçevesinde gerekli iúlemlerin
baúlatÕlmasÕnÕ istemesi söz konusu olacak ve ayrÕca genel kurul kararÕnÕn iptali için gerekli
iúlemlerin baúlatÕlmamasÕ halinde BDDK’nÕn BanK’nÕn 69’uncu maddesi uyarÕnca uygun
görece÷i tedbirleri almasÕ gündeme gelebilecektir.
6. Sonuç
Özel kanun ile düzenlenmiú ve sÕkÕ bir izin mekanizmasÕ oluúturulmuú bankacÕlÕk
sektöründe yönetimde etkili olma sonucunu do÷urmasÕ nedeniyle banka hisseleri üzerinde
intifa hakkÕ tesisi Kurul iznine tabi kÕlÕnmÕútÕr. Ancak bu izin müessesinin sÕnÕrlarÕ, pay
devrinde veya imtiyaz tesisinde oldu÷u gibi ticari hayatÕn gereklerine uygun olacak öte
yandan kanun koyucunun amacÕna hizmet edecek úekilde yönetimde etkili olma kÕstasÕ
çerçevesinde çizilmelidir. øntifa hakkÕ tesisinde, devrinde veya tesis edilmiú intifa hakkÕndan
vazgeçilmesinde, Kurul izni için intifa hakkÕ tesis edilen senetlerin toplam sermayeye oranÕnÕn
dikkate alÕnmasÕnÕn kanun koyucunun amacÕna daha uygun düúece÷i düúünülmektedir.
DolayÕsÕyla intifa hakkÕ tesisi için de BanK’nÕn 18’inci maddesinin 1’inci fÕkrasÕndaki oranlar
çerçevesinde konunun de÷erlendirilmesi daha sa÷lÕklÕ bir yaklaúÕm olacaktÕr. Ancak yönetim
kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazÕ veren paylarÕn üzerinde tesis
edilecek intifa hakkÕnÕn ise oransal sÕnÕrlara bakÕlmaksÕzÕn Kurulun iznine tâbi olmasÕ gerekir.
øzinsiz yapÕlan intifa hakkÕ tesisi iúlemlerinin sonucu ise temettü dÕúÕnda ortaklÕk haklarÕnÕn
Fon tarafÕndan kullanÕlmasÕdÕr.
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ÇalÕúmanÕn hazÕrlandÕ÷Õ dönemde 6102 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulunda kabul edilerek 14.02.2011 tarih ve 27846 sayÕlÕ Resmi Gazete’de yayÕmlanmÕútÕr.
Bununla birlikte bahse konu kanunun birçok maddesi için farklÕ yürürlü÷e girme tarihleri
belirlenmiútir. Bu nedenle çalÕúmada mer’i mevzuat (6762 sayÕlÕ Türk Ticaret Kanunu) hükümleri
esas alÕnmÕú ancak söz konusu yeni kanunun konulara iliúkin maddelerine ilgili bölümlerde yer
verilmiútir.
http://www.bis.org/publ/bcbs213.pdf.
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Konu BazÕnda Yeni FATF Tavsiyelerinin Anatomisi
Oktay Üstün*
Özet:
2012 yÕlÕnda yayÕmlanan yeni FATF tavsiyelerinde, hem aklama hem de terörün finansmanÕna
yönelik standartlar “40 tavsiye” olarak dizayn edilmiú, önceki versiyondan farklÕ olarak ayrÕca terörün
finansmanÕna yönelik özel tavsiyelerin ihdasÕna gerek görülmemiútir. Getirilen tedbirler
bakÕmÕndan risk bazlÕ yaklaúÕmÕn ön planda tutuldu÷u yeni tavsiyeler; hukuki hususlar, yükümlülükler,
operasyonel ve uluslararasÕ iliúkiler kapsamÕndaki ana konular itibariyle ele alÕnmÕú ve bunlara dahil
olan alt konular detaylandÕrÕlarak açÕklanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: FATF, 40 Tavsiye, Kara Parayla Mücadele, Müúterini TanÕ ølkeleri.
JEL SÕnÕflamasÕ: F02,F13

The Anatomy of New FATF Recommendations According to Their Topics
Abstract:
In new FATF recommendations published in 2012, the standards for both money laundering
and terrorist financing have been designed within “40 Recommendations” and it has not been
regarded necessary to establish separate special recommendations for terrorist financing, which is
different from the previous style of the FATF Recommendations. The new recommendations which
give particular importance to risk based approach in terms of the measures introduced have been
treated in respects of main topics within the scope of legal issues, obligations, operational and
international relations, and the sub-topics related to the main topics have been explained in detail.
Keywords: FATF, 40 Recommendations, Anti Money Laundering, Customer Due Diligence.
JEL Classification: F02, F13

I. Genel Bilgi
Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF), Temmuz 1989 da
Paris’te toplanan G-7 zirvesinde alÕnan kararla, finansal sistemin suçlular tarafÕndan
kullanÕlmasÕnÕn önlenmesi ve karapara aklamaya karúÕ uluslararasÕ tedbirler alÕnmasÕ
konusunda politika belirleyici olarak kurulan uluslararasÕ bir kuruluútur. OECD bünyesinde
faaliyet icra etmekle birlikte, OECD’nin bir organÕ olmayÕp ondan ba÷ÕmsÕz çalÕúan FATF’Õn
SekretaryasÕ Paris’tedir.
Kuruluú amacÕ itibariyle;
- Karapara aklamaya karúÕ tedbirler alÕnmasÕna yönelik mesajÕ bütün dünyaya
vermek, bu kapsamda, FATF üyeli÷inin geniúlemesine dayalÕ olarak dünya çapÕnda
aklamaya karúÕ giriúimleri desteklemek,
- YayÕmladÕ÷Õ KÕrk Tavsiye’nin ülkeler bazÕnda uygulamasÕnÕ takip etmek ve
de÷erlendirmek,
- Karapara aklama teknik ve trendlerini izlemek ve buna karúÕ tedbirler geliútirmek,
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MisyonlarÕnÕ üstlenen FATF, faaliyet alanÕna 11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörün
finansmanÕ ile mücadeleyi de dahil etmiútir. FATF, bir “task force” olarak kurulmuú olmasÕ
nedeniyle çalÕúma süresini belirli periyotlarla yenilemektedir. 2012 yÕlÕ Nisan ayÕnda
gerçekleútirilen üyesi bulunan ülkeler Bakanlar toplantÕsÕnda, misyonunun 2020 yÕlÕna kadar
sürmesi kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
FATF’Õn bugün üstlendi÷i misyon çerçevesindeki fonksiyonlarÕ söyle sÕralanabilir:
a) Karapara aklama, terörün finansmanÕ ve finansal sistemin bütünlü÷üne yönelik di÷er
tehditlerle mücadele için politika üretmek ve standartlar geliútirmek,
b) Hukuki, finansal, operasyonel ve uluslararasÕ kapsamda tedbirleri öngören FATF
Tavsiyelerini hazÕrlamak ve geliútirmek,
c) FATF standartlarÕna uyum derecesini tespit etmek üzere ülke de÷erlendirmelerini
gerçekleútirmek,
d) UluslararasÕ finansal sistemi korumak için karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile
mücadelede riskli ülkeleri tespit etmek,
e) Aklama ve terörün finansmanÕ yöntem ve trendlerini gözetlemek, analiz etmek ve
karúÕ tedbirler geliútirmek,

f) Birleúmiú Milletler (BM), G-20 ve di÷er uluslararasÕ kuruluúlarca belirlenen ihtiyaçlar
gere÷ince, geliútirdi÷i standartlar çerçevesinde gerekli katkÕ ve çalÕúmalarda
bulunmak,
g) FATF standartlarÕna uyumlu olarak, kitle imha silahlarÕnÕn finansmanÕnÕn önlenmesi
konusunda tedbirler geliútirmek,
h) StandartlarÕnÕn, FATF Benzeri Kuruluúlar vasÕtasÕyla bütün ülkelerce uygulanmasÕ
için teúvik ve öncülük etmek.
Halen 34 ülke ve 2 uluslararasÕ kuruluúun üyesi bulundu÷u FATF’a Türkiye 1991
yÕlÕnda üye olmuútur. FATF, üyelerinin karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele
sistemlerinin yeterlili÷ini yayÕmladÕ÷Õ tavsiye kararlarÕna uyum derecesi ile ölçmektedir.
FATF’Õn temel dokümanÕ olan “40 Tavsiye”, kuruluúundan bugüne kadar üç defa revize
edilmiútir. Önce 1990 yÕlÕnda daha sonra revize edilerek 1996 yÕlÕnda yayÕmlanan 40 Tavsiye,
karapara aklama ile mücadele alanÕndaki yeni geliúmeler ile terörün finansmanÕ olgusu da
dikkate alÕnarak 2003 yÕlÕnda tekrar revize edilerek yayÕmlanmÕútÕr. 11 Eylül 2001 tarihinde
ABD de meydana gelen terör olaylarÕndan sonra FATF’Õn karapara aklama ile mücadele
misyonuna terörün finansmanÕn önlenmesi de eklenmiútir. Terörün finansmanÕ ile mücadele
konusunda Ekim 2001 de 8 Özel Tavsiye yayÕnlanmÕú, Ekim 2004 de kabul edilen 9’uncu
Özel Tavsiye ile terörün finansmanÕ ile mücadeleye münhasÕr olarak yayÕmlanan Özel
Tavsiyelerin sayÕsÕ 9 olmuútur. FATF’Õn III.Tur ülke de÷erlendirmelerinde esas aldÕ÷Õ referansÕ
40 + 9 Tavsiye (Genel ve Özel Tavsiyeler) teúkil etmiútir. Son olarak revize edilerek kabul
edilen dördüncü versiyon FATF Tavsiyeleri 2012 yÕlÕ ùubat ayÕnda yayÕmlanmÕútÕr.
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FATF Tavsiyelerinin 2012 yÕlÕ itibariyle revize edilmesinin temel nedenleri úöyle
sÕralanabilir:
a) UluslararasÕ finansal sisteme yönelik tehditlerin önemli ölçüde geliúmiú olmasÕnÕn,
finansal tehditlere karúÕ tedbir alÕrken daha güçlü ve daha konu odaklÕ araçlarÕn
ihdas edilmesini gerektirmesi,
b) Ülke de÷erlendirmelerinden edinilen tecrübeler dikkate alÕnarak, Tavsiyelerin
tekerrürden uzak ve daha bütünleútirici olmasÕnÕn gerekli görülmesi,
c) Tavsiyelerin, yüksek riskli durumlarda daha fazla ihtiyata, düúük riskli durumlarda
daha fazla esnekli÷e izin veren özellikte olmasÕnÕn tercih edilmesi,
d) Standart geliútirmede yeni öncelik alanlarÕnÕn ortaya çÕkmasÕ.
2012 FATF Tavsiyelerinin getirdi÷i temel yenilikler úunlardÕr:
x 40 Tavsiye ile terörün finansmanÕnÕn önlenmesi konusundaki 9 Özel Tavsiye
birleútirilip “40 Tavsiye” olarak hem aklamanÕn hem de terörün finansmanÕnÕn
önlenmesine yönelik tedbirler yeknesak hale getirilmiú, terörün finansmanÕ
konusunda ayrÕca özel tavsiyeler dizayn edilmesine gerek görülmemiútir.
x Risk bazlÕ yaklaúÕm daha anlaúÕlÕr hale getirilmiú ve ilgili tavsiyeler kapsamÕnda
detaylandÕrÕlmÕútÕr.
x Tüzel kiúiler ve yasal oluúumlarÕn gerçek mülkiyetli÷ine iliúkin yeterli ve do÷ru bilgiye
zamanÕnda eriúim sa÷layacak yükümlülükler güçlendirilmiú ve belirgin hale
getirilmiútir.
x Vergi suçlarÕ, karapara aklamanÕn öncül suçlarÕna dahil edilmiútir.
x Yasa uygulama ve mali istihbarat biriminin yetki ve sorumluluklarÕ açÕkça belirlenmiú
ve uluslararasÕ iúbirli÷inin kapsamÕ geniúletilmiútir.
x Siyasi nüfuz sahibi kiúilerle ilgili tanÕm, yerli siyasi nüfuz sahibi kiúileri ve uluslararasÕ
kuruluúlarÕn siyasi nüfuz sahibi kiúilerini kapsayacak úekilde geniúletilmiútir.
x Elektronik transferlerin úeffaflÕ÷Õ artÕrÕlmÕútÕr.
x Kitle imha silahlarÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ile ilgili özel finansal yaptÕrÕm konusunda
yeni bir tavsiye ihdas edilmiútir.
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2012 Tavsiyelerinin konularÕ aúa÷Õda tablo halinde gösterilmiútir:

Tavsiye
No
1
2
3
4
5
6
7
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2003
Tavsiyesi ile
Özel
Tavsiyelerdeki
KarúÕlÕ÷Õ
31
1, 2
3
ÖT.II
ÖT.III
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ÖT.VIII
4
5
10
6
7
ÖT.VI
8
ÖT.VII
9
15, 22
21
13, ÖT.IV
14
12
16
33
34
23
29

28

24

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
27
28
ÖT. IX
32
25
17
35, ÖT.I
36, ÖT.V
38
39
40

Tavsiyenin Konusu

Risklerin De÷erlendirilmesi ve Risk BazlÕ YaklaúÕmÕn UygulanmasÕ
Ulusal øúbirli÷i ve Koordinasyon
Karapara Aklama Suçu
Müsadere ve Geçici Tedbirler
Terörün FinansmanÕ Suçu
Terörizmin ve Terörün FinansmanÕna MünhasÕr Finansal YaptÕrÕmlar
Kitle ømha SilahlarÕnÕn YayÕlmasÕnÕn FinansmanÕna MünhasÕr Finansal
YaptÕrÕmlar
Kar AmacÕ Gütmeyen Kuruluúlar
Finansal Kuruluúlara øliúkin Gizlilik YasalarÕ
Müúterinin TanÕnmasÕ
KayÕt Tutma
Siyasi Nüfuz Sahibi Kiúiler
Muhabir BankacÕlÕk
Para veya De÷er Transferi Hizmetleri
Yeni Teknolojiler
Elektronik Transferler
Üçüncü Taraflara Güven
øç Kontroller ve Yurt DÕúÕ ùube ve Ba÷lÕ Kuruluúlar
Yüksek Riskli Ülkeler
ùüpheli øúlem Bildirimi
Bilgi SÕzdÕrma ve Gizlilik
Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Müúterinin TanÕnmasÕ
Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Di÷er Tedbirler
Tüzel Kiúilerde ùeffaflÕk ve Gerçek FaydalanÕcÕlÕk
Yasal Oluúumlarda ùeffaflÕk ve Gerçek FaydalanÕcÕlÕk
Finansal KuruluúlarÕn Düzenlenmesi ve Denetlenmesi
Denetleyicilerin Yetkileri
Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Düzenlenme ve
Denetim
Mali østihbarat Birimleri
Yasa Uygulama ve Soruúturma MakamlarÕnÕn SorumluluklarÕ
Yasa Uygulama ve Soruúturma MakamlarÕnÕn Yetkileri
Nakit Kuryeler
østatistikler
Rehberlik ve Geribildirim
YaptÕrÕmlar
UluslararasÕ Araçlar
KarúÕlÕklÕ Adli YardÕmlaúma
KarúÕlÕklÕ Adli YardÕmlaúma: Dondurma ve Müsadere
SuçlularÕn øadesi
Di÷er øúbirli÷i ùekilleri
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II. Tavsiyelerin KapsadÕ÷Õ Temel Konular
A. Hukuki Kapsamdaki Konular
1. Karapara Aklamada Öncül SuçlarÕn Belirlenmesi
Öncül suç, iúlenmesi ile karaparanÕn elde edilmesini sa÷layan ve yasalarda karapara
aklama suçundan ayrÕ olarak suç sayÕlan eylemlerdir.
Öncül suçlarÕn tespitinde FATF’Õn öngördü÷ü genel prensip, bütün a÷Õr suçlarÕ
kapsamasÕdÕr.
Öncül suçlarÕn tespitinde ülkeler;
a) Eúik yaklaúÕmÕnÕ,
b) Liste yaklaúÕmÕnÕ veya
c) Bu iki yaklaúÕmÕ kombine bir úekilde
uygulayabilirler.
Eúik yaklaúÕmÕn benimsenmesi halinde öncül suçlar;
- A÷Õr suç kategorisine giren tüm suçlarÕ veya
- Ceza üst sÕnÕrÕ 1 yÕldan daha fazla hapis cezasÕnÕ gerektiren suçlarÕ ya da
- Ceza alt sÕnÕrÕ 6 aydan fazla hapis cezasÕnÕ gerektiren suçlarÕ
kapsamalÕdÕr.
Hangi yaklaúÕm kabul edilirse edilsin, öncül suçlarÕn, asgari olarak FATF tarafÕndan
belirlenen aúa÷Õdaki eylemleri kapsamasÕ gerekmektedir:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Organize suç gruplarÕna katÕlma ve úantaj,
Terörün finansmanÕ ve terörizm,
ønsan ticareti ve göçmen kaçakçÕlÕ÷Õ,
ÇocuklarÕn cinsel istismarÕnÕ da içeren cinsel sömürü,
Uyuúturucu ve psikotrop madde kaçakçÕlÕ÷Õ,
Silah kaçakçÕlÕ÷Õ,
ÇalÕntÕ ve di÷er mal kaçakçÕlÕ÷Õ,
Yolsuzluk ve rüúvet,
DolandÕrÕcÕlÕk,
KalpazanlÕk,
Ürün taklidi ve korsan üretim,
Çevreye karúÕ suç iúleme,
Cinayet, a÷Õr yaralama,
Çocuk kaçÕrma, yasadÕúÕ alÕkoyma ve rehin alma;
Soygun ve hÕrsÕzlÕk;
KaçakçÕlÕk
Vergi suçlarÕ
Gasp,
Sahtecilik,
KorsanlÕk,
Menkul kÕymet borsasÕnda içerden ö÷renenlerin ticareti ve piyasa manipülasyonu
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2. Karapara Aklama Suçu
Karapara aklama fiili, Uyuúturucu ve Psikotrop Maddeler KaçakçÕlÕ÷Õna KarúÕ BM
Sözleúmesi (1988 tarihli BM Viyana Sözleúmesi) ile SÕnÕr Aúan Örgütlü Suçlara KarúÕ BM
Sözleúmesindeki (2000 Tarihli BM Palermo Sözleúmesi) düzenlemelerde yer alan
standartlara uygun olmalÕdÕr.
3-b maddesinde karapara aklama suçuna iúaret eden 1988 tarihli BM Viyana
Sözleúmesi ile 6’ncÕ maddesinde karapara aklama suçunu tanÕmlayan 2000 Tarihli BM
Palermo Sözleúmesindeki tanÕmlarda geçen ortak unsurlara göre karapara aklama suçu;
a) Suç geliri oldu÷u bilinen bir malvarlÕ÷ÕnÕn; yasadÕúÕ kayna÷ÕnÕ gizlemek, oldu÷undan
de÷iúik göstermek veya öncül suçun iúlenmesine karÕúan bir kiúinin iúledi÷i suçun
yasal sonuçlarÕndan kaçÕnmasÕna yardÕm etmek amacÕyla dönüútürülmesi veya
devredilmesi,
b) MalvarlÕ÷ÕnÕn suçtan elde edildi÷ini bilerek, gerçek niteli÷inin, kayna÷ÕnÕn, yerinin,
kullanÕmÕnÕn, hareketinin veya mülkiyetinin kime ait oldu÷unun gizlenmesi veya
oldu÷undan de÷iúik gösterilmesi,
c) Bu tür bir malÕn suç geliri oldu÷unu bilerek iktisap edilmesi, bulundurulmasÕ veya
kullanÕlmasÕ,
d) Aklama suçunun iúlenmesine teúebbüs, yardÕm ya da iútirak edilmesi veya bu suçun
iúlenmesinin kolaylaútÕrÕlmasÕ
eylemlerini kapsamaktadÕr.
Sözleúme hükümlerine göre, karapara aklama suçu, de÷erine bakÕlmaksÕzÕn do÷rudan ya
da dolaylÕ olarak suç gelirini temsil eden her tür malvarlÕ÷ÕnÕ içermeli ve malvarlÕ÷ÕnÕn suç geliri
oldu÷u ispat edilirken, bir kiúinin öncül suçtan mahkûm olmasÕ úartÕ koúulmamalÕdÕr.
3. Terörün FinansmanÕ Suçu
Terörün finansmanÕ, 1999 tarihli BM Terörizmin FinansmanÕnÕn Önlenmesi Sözleúmesi
esas alÕnarak suç sayÕlmalÕ ve sadece terör eylemlerinin de÷il, belirli bir terör eylemi veya
eylemleri ile ba÷lantÕlÕ olmasa bile terör örgütlerinin ve bireysel teröristlerin finansmanÕ da suç
olarak kabul edilmelidir.
Bu yaklaúÕma göre terörün finansmanÕ suçu:
x Bir terör eylemini gerçekleútirmek için veya
x Bir terör örgütü ya da bir terörist tarafÕndan
kullanÕlmasÕ amacÕyla ya da kullanÕlaca÷ÕnÕ bilerek herhangi bir suretle do÷rudan ya da
dolaylÕ olarak kasten kÕsmen veya tamamen fon sa÷lanmasÕ veya toplanmasÕdÕr.
Terörün finansmanÕ, 1999 tarihli BM Terörizmin FinansmanÕnÕn Önlenmesi
Sözleúmesinin 2’nci maddesinde belirli eylemlere atÕf yapÕlarak tanÕmlanmÕútÕr. Sözleúmeye
göre, terörün finansmanÕna konu olan eylemler iki grupta belirlenmiútir. Bunlardan ilki
sözleúme ekinde yer alan 9 sözleúmenin suç saydÕ÷Õ eylemler olup bu kapsamdaki
sözleúmeler úunlardÕr:
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1. UçaklarÕn YasadÕúÕ Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleúmesi (16 AralÕk 1970,
Lahey)
2. Sivil HavacÕlÕk Güvenli÷ine KarúÕ YasadÕúÕ Eylemlerin Önlenmesi Sözleúmesi (23
Eylül 1971, Montreal)
3. Diplomatik Ajanlar Dahil UluslararasÕ Korunan Kiúilere KarúÕ SuçlarÕn Önlenmesi ve
CezalandÕrÕlmasÕ Sözleúmesi (14 AralÕk 1973, New York)
4. Rehin Almalara KarúÕ UluslararasÕ Sözleúme (17 AralÕk 1979, New York)
5. Nükleer Maddelerin Fiziki KorunmasÕ Sözleúmesi (3 Mart 1980, Viyana)
6. UluslararasÕ Sivil HavacÕlÕ÷a Hizmet Veren HavalimanlarÕnda YasadÕúÕ ùiddet
Eylemlerinin Önlenmesi Protokolü, Sivil HavacÕlÕk Güvenli÷ine KarúÕ YasadÕúÕ
Eylemlerin Önlenmesi Sözleúmesine Ek Protokol (24 ùubat 1988, Montreal)
7. Denizcilik SeferyollarÕnÕn Güvenli÷ine KarúÕ YasadÕúÕ Eylemlerin Önlenmesi
Sözleúmesi (10 Mart 1988, Roma)
8. KÕta SahanlÕ÷Õnda Kurulu Sabit PlatformlarÕn Güvenli÷ine KarúÕ YasadÕúÕ Eylemlerin
Önlenmesi HakkÕnda Protokol (10 Mart 1988, Roma)
9. Terörist BombalamalarÕn Önlenmesi Sözleúmesi (15 AralÕk 1997, New York)
Terörün finansmanÕ suçunun dayandÕ÷Õ ikinci gruptaki eylemler ise Sözleúmenin 2’nci
maddesindeki tanÕma dayanmaktadÕr. Buna göre;
“Niteli÷i veya kapsamÕ itibariyle bir halkÕ korkutmak ya da bir hükümeti veya uluslararasÕ
kuruluúu herhangi bir iúi yapmaya veya yapmamaya zorlamak amacÕ taúÕyan bir olayda, bir
sivili yada silâhlÕ çatÕúmaya do÷rudan katÕlmayan herhangi bir kiúiyi öldürmeye veya a÷Õr
úekilde yaralamaya yönelik eylemler” terörün finansmanÕna konu teúkil eden (ikinci gruptaki)
eylemlerdir.
Sözleúmenin 2’nci maddesine göre, gerek yukarÕda sÕralanan 9 sözleúmenin suç
saydÕ÷Õ eylemlerin, gerekse tanÕmda çerçevesi çizilen eylemlerin, tümüyle veya kÕsmen
gerçekleútirilmesinde kullanÕlmasÕ niyetiyle veya kullanÕlaca÷ÕnÕ bilerek, do÷rudan veya
dolaylÕ olarak yasa dÕúÕ bir úekilde fon sa÷lanmasÕ veya toplanmasÕ terörün finansmanÕ
suçunu oluúturmaktadÕr.
Sözleúmeye göre, terörün finansmanÕ suçuna konu olan “fon” ;
x Her ne suretle edinilmiú olursa olsun, maddî veya gayrî maddî, menkul veya
gayrimenkul, her türlü kÕymeti,
x Bu kÕymetler üzerinde bir mülkiyet hakkÕ veya menfaati kanÕtlayan, elektronik veya
dijital form da dahil, her türlü belge ve yasal araçlarÕ,
x Banka kredilerini, seyahat çeklerini, para havalelerini, hisse senetlerini, teminatlarÕ,
tahvilleri ve kredi mektuplarÕ gibi araçlarÕ
ifade etmektedir.
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Terörün finansmanÕ suçu konusunda FATF’Õn öngördü÷ü genel tedbirler úunlardÕr:
x Terörün finansmanÕ suçu sadece yardÕm, yataklÕk etmek, teúebbüs etmek ya da gizli
plan tertip etmekle sÕnÕrlÕ olmamalÕdÕr.
x Yasal veya yasal olmayan hangi kaynaktan gelirse gelsin terörün finansmanÕ suçu
her tür fonu kapsamalÕdÕr.
x Terörün finansmanÕ suçunun iddia edilmesi için, fonlarÕn fiilen bir terör eylemini
gerçekleútirmek ya da buna teúebbüs etmek üzere kullanÕlmÕú olmasÕ ya da belirli bir
terör eylemi ile ba÷lantÕlÕ olmasÕ úartÕ ileri sürülmemelidir.
x Terörün finansmanÕ suçunu ispat etmek için gereken kasÕt ve bilgi unsuru, nesnel fiili
durumlardan çÕkarÕm yoluyla anlaúÕlabilmelidir.
x Terörün finansmanÕ suçundan mahkûm olmuú gerçek kiúilere etkin, orantÕlÕ ve
caydÕrÕcÕ cezai yaptÕrÕmlar uygulanmalÕdÕr.
x Tüzel kiúilere yükümlülükler getirilmeli, ihlal durumunda adli veya (bunun iç hukuk
gere÷ince mümkün olmamasÕ halinde) idari yaptÕrÕmlar uygulanmalÕdÕr.
x Terörün finansmanÕ suçunu iúlemeye teúebbüs ayrÕ bir suç olmalÕdÕr.
x Terörün finansmanÕ suçu, bu suçun aynÕ ülke içinde ya da teröristlerin yada terör
örgütlerinin bulundu÷u veya terör eyleminin gerçekleútirildi÷i baúka bir ülkede
iúlenmiú olup olmadÕ÷Õna bakÕlmaksÕzÕn adli tahkikata tabi olmalÕdÕr.
x Terörün finansmanÕ suçu, karapara aklamanÕn öncül suçlarÕ olarak belirlenmelidir.
4. Aklama ve Terörün FinansmanÕnÕn Önlenmesi KapsamÕnda Geçici Tedbirler ve
Müsadere
Müsadere, bir mahkeme veya yetkili bir makam kararÕ ile fon ve di÷er malvarlÕ÷ÕnÕn
mülkiyetinin kalÕcÕ olarak devlete intikalidir.
Geçici tedbirler, dondurma ve elkoymayÕ ifade etmektedir. Dondurma; bir yetkili makam
veya mahkeme tarafÕndan belli bir geçerlilik süresince ya da bir müsadere kararÕ verilinceye
kadar herhangi bir malvarlÕ÷ÕnÕn transferinin, dönüútürülmesinin, tasarruf edilmesinin ya da
hareketinin engellenmesidir. El koyma ise, yetkili bir makam ya da mahkeme tarafÕndan
malvarlÕ÷ÕnÕn transferinin, dönüútürülmesinin, elden çÕkarÕlmasÕnÕn ya da yer de÷iútirmesinin
yasaklanmasÕdÕr. Dondurmadan farklÕ olarak el koyma, yetkili makama ya da mahkemeye
söz konusu malvarlÕ÷ÕnÕ kontrol etme imkânÕ da veren bir tedbirdir.
Müsadere veya geçici tedbirlere tabi olacak malvarlÕ÷Õ:
x Aklanan malvarlÕ÷Õ,
x Karapara aklama veya öncül suçlardan elde edilen gelirler ya da bu suçlarda
kullanÕlan ya da kullanÕlmasÕ amaçlanan araçlar,
x Terörizmin, terör eylemlerinin ya da terör örgütlerinin finansmanÕndan kaynaklanan
veya bunlarÕn finansmanÕnda kullanÕlan, kullanÕlmasÕ amaçlanan ya da kullanÕlmasÕ
için tahsis edilen malvarlÕ÷Õ veya bu malvarlÕ÷Õna tekabül eden de÷erlerdir.
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Bu konudaki tavsiye ile ilgili olarak, ülkeler, kendi iç hukuk prensipleri çerçevesinde
malvarlÕ÷ÕnÕn mahkûmiyet gerektirmeksizin müsadere (mahkûmiyete ba÷lÕ olmayan
müsadere) edilmesine imkân verecek veya müsadereye tabi olan malvarlÕ÷ÕnÕn meúru
kayna÷ÕnÕn gösterilmesini zorunlu kÕlacak tedbirleri alabilirler.
5. Terörizm ve Terörün FinansmanÕnÕn Önlenmesi Konusunda AlÕnacak Özel
Tedbirler
5.1. Terörizme ve Terörün FinansmanÕna MünhasÕr Finansal YaptÕrÕmlar
Konu ile ilgili tavsiye;
x 1267 (1999) ve müteakip kararlar da dahil olmak üzere BM ùartÕnÕn VII. KÕsmÕ
gere÷ince Birleúmiú Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafÕndan veya bu Konseyin
yetkisi dahilinde belirlenen veya
x 1373 (2001) sayÕlÕ Karara uygun olarak ilgili ülke tarafÕndan belirlenen
Kiúi ya da kuruluúlarÕn fonlarÕn veya di÷er malvarlÕ÷ÕnÕn gecikmeksizin dondurulmasÕnÕ ve
herhangi bir fon veya di÷er malvarlÕ÷ÕnÕn do÷rudan veya dolaylÕ olarak bu kiúi veya kuruluúlarÕn
menfaatine sunulmamasÕnÕ gerekli kÕlan kararlara uymak amacÕyla münhasÕr yaptÕrÕmlar
uygulanmasÕnÕ öngörmektedir. Bu yaptÕrÕmlar, dördüncü tavsiye ile getirilen müsadere ve
geçici tedbirler kapsamÕndaki yaptÕrÕmlarÕn ikamesi olmamalÕdÕr.
ølgili tavsiye kapsamÕndaki “münhasÕr finansal yaptÕrÕmlar” terimi, fonlarÕn ya da di÷er
malvarlÕklarÕnÕn do÷rudan ya da dolaylÕ olarak belirlenen kiúi ve kuruluúlarÕn lehine
kullanÕlmasÕnÕ önlemek için malvarlÕ÷ÕnÕn dondurulmasÕ ve bu malvarlÕ÷Õ üzerinde yasaklama
getirilmesi anlamÕna gelmektedir.
1267 sayÕlÕ BMGK KararÕ Konseyin 15 Ekim 1999 tarihindeki toplantÕsÕnda kabul
edilmiútir. 1267 sayÕlÕ Kararda ülkelerin; insani ihtiyaçlar ve dini yükümlülükler gere÷ince
YaptÕrÕmlar Komitesi tarafÕndan tanÕnan muafiyet dÕúÕnda, Taliban tarafÕndan sahip olunan
veya kontrol edilen fon ve di÷er finansal kaynaklarÕ dondurmasÕ öngörülmektedir.
1373 sayÕlÕ BMGK KararÕ, Konseyin 28 Eylül 2001 tarihindeki toplantÕsÕnda kabul
edilmiútir.
1373 sayÕlÕ Kararda ülkelerin;
x Terörist eylemlerin finansmanÕnÕ suç haline getirmesi,
x Terörist eylemlerde bulunmak suçunu iúleyenlere ya da iúlemeye kalkÕúanlara, bu tür
eylemlere katÕlanlara veya kolaylaútÕranlara ait fonlarÕ ve di÷er mal varlÕklarÕnÕ
dondurmasÕ,
x En kÕsa sürede, BM Terörizmin FinansmanÕn Önlenmesine Dair UluslararasÕ
Sözleúme de dâhil olmak üzere, terörün önlenmesine iliúkin uluslararasÕ sözleúme
ve protokollere taraf olmasÕ
gerekti÷i vurgulanmÕútÕr.
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ølgili tavsiyede geçen “belirleme” terimi; 1267 (1999) sayÕlÕ BMGK kararÕ ve bunun
müteakibi kararlar ile1373 (2001) sayÕlÕ BMGK KararÕ gere÷ince uygulanan münhasÕr finansal
yaptÕrÕmlara tabi kiúi ya da kuruluúun tespiti anlamÕna gelmektedir.
ølgili Güvenlik Konseyi KararlarÕ çerçevesindeki “belirleme kriterleri”;
a) 1267 (1999) ve 1989 (2011) sayÕlÕ ve bunlarÕn müteakibi BMGK KararlarÕ
kapsamÕnda belirtilen eylemlerin;
x Finanse edilmesi, planlamasÕ, kolaylaútÕrÕlmasÕ, hazÕrlanmasÕ,
x Bunlara silah ve ilgili materyal temin edilmesi, satÕlmasÕ, transfer edilmesi,
x

Eleman temin edilmesi ya da baúka suretle desteklenmesi,

x Do÷rudan ya da dolaylÕ olarak yönetilmesi veya yönlendirilmesi,
b) 1373 (2001) sayÕlÕ BMGK KararÕ kapsamÕndaki eylemlerin gerçekleútirilmesi,
kolaylaútÕrÕlmasÕ, yönetilmesi, yönlendirilmesi veya bunlara teúebbüs ya da iútirak
edilmesi,
ile tespit olunan belirlemeyi ifade etmektedir.
Tavsiye gere÷ince;
x Ülkedeki ilgili bütün gerçek ve tüzel kiúiler; belirlenen kiúi ve kuruluúlarÕn fonlarÕnÕ ve
di÷er malvarlÕklarÕnÕ gecikmeden ve önceden haber vermeden dondurmakla
yükümlü kÕlÕnmalÕdÕr. Bu kapsamdaki dondurma yükümlülü÷ü;
x Belirlenen kiúi ya da kuruluúun do÷rudan veya dolaylÕ mülkiyetinde veya kontrolünde
olan bütün fonlarÕ veya di÷er malvarlÕklarÕnÕ, bunlardan elde edilen ya da
kaynaklanan fonlarÕnÕ veya di÷er malvarlÕklarÕnÕ,
x Belirlenen kiúi ya da kuruluúlar adÕna ya da onlarÕn yönlendirmesiyle hareket eden
kiúi ve kuruluúlarÕn fonlarÕnÕ ve di÷er malvarlÕklarÕnÕ
kapsamalÕdÕr.
x Finansal kuruluúlar ve finansal olmayan belirli iú ve meslek sahipleri, ilgili Güvenlik
Konseyi kararlarÕ gere÷ince dondurulan her türlü malvarlÕ÷ÕnÕ ya da alÕnan tedbiri,
teúebbüs halindeki iúlemler de dahil olmak üzere, yetkili makamlara bildirmekle
yükümlü kÕlÕnmalÕ ve yetkili makamlarÕn bu bilgilerden etkin bir úekilde yararlanmasÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
x ølgili Güvenlik Konseyi kararlarÕ gere÷ince izin ve yetki verilmedi÷i ya da baúka
suretle bildirilmedi÷i durumda ülkedeki ilgili kiúi ve kuruluúlarÕn, belirlenen kiúi ve
kuruluúlarÕn menfaatine ve bunlar adÕna ya da onlarÕn yönlendirmesiyle hareket
eden kiúi ve kuruluúlara do÷rudan ya da dolaylÕ olarak fon, di÷er malvarlÕklarÕ,
ekonomik kaynak veya finansal ya da di÷er ilgili hizmetleri sa÷lamalarÕ
yasaklanmalÕdÕr.
x 1373 (2001) sayÕlÕ karar gere÷ince belirlenen kiúi ve kuruluúlara yönelik olarak, artÕk
belirleme kriterleri kapsamÕnda olmayan kiúi ve kuruluúlarÕn listeden çÕkarÕlmasÕ ve
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bunlarÕn fonlarÕ veya di÷er malvarlÕklarÕ üzerindeki dondurma iúleminin kaldÕrÕlmasÕ
amacÕyla gerekli prosedürlere sahip olunmalÕdÕr.
x Belirlenen kiúi ya da kuruluúla aynÕ ya da benzer isme sahip olup bu sebeple bir
dondurma mekanizmasÕndan yanlÕúlÕkla etkilenen kiúi ya da kuruluúlara yönelik
olarak, ilgili kiúi ya da kuruluúun belirlenen bir kiúi ya da kuruluú olmadÕ÷ÕnÕn tespit
edilmesi üzerine bu kiúi ya da kuruluúlarÕn fonlarÕ ya da di÷er malvarlÕklarÕ üzerindeki
dondurma iúleminin kaldÕrÕlmasÕ için kamuoyunca bilinen prosedürler geliútirmeli ve
uygulanmalÕdÕr.
x 1267 (1999) sayÕlÕ karar ve bunun ardÕl kararlarÕ gere÷ince belirlenen kiúi ve
kuruluúlarÕn, ilgili ülkenin görüúü çerçevesinde artÕk belirleme kriterleri kapsamÕnda
bulunmadÕ÷ÕnÕn tespiti halinde, listeden çÕkarma taleplerini Güvenlik Konseyine
iletmek üzere kamuoyu tarafÕndan bilinen prosedürler tesis edilmeli ve
uygulanmalÕdÕr.
x 1267 veya 1988 Komitesinin bir kiúi ya da kuruluúu listeden çÕkarmasÕ durumunda
dondurma yükümlülü÷ü ortadan kalkacaktÕr.
5.2. Kâr AmacÕ Gütmeyen Kuruluúlara Özel Dikkat Gösterilmesi
Kâr amacÕ gütmeyen kuruluúlar, özellikle yardÕmlaúma, dini, kültürel, e÷itim, sosyal
amaçlar gibi hayÕr iúlerini gerçekleútirmek için fon toplama veya da÷Õtma iúi ile u÷raúan
kurum, kuruluú veya düzenlemeleri ifade etmektedir.
Konu ile ilgi tavsiye, terörün finansmanÕ amacÕyla istismar edilmeye müsait bu
kuruluúlara iliúkin düzenlemelerin yeterlili÷inin gözden geçirilmesine dikkat çekmekte ve bu
kuruluúlarÕn;
x Terör örgütleri tarafÕndan yasal kuruluú görüntüsü verilmesi,
x Yasal kuruluúlarÕn, terörün finansmanÕ amacÕyla bir araç olarak kullanÕlmasÕ,
x Yasal amaçlÕ fonlarÕn el altÕndan terörist örgütlere yönlendirilmesinin gizlenmesi veya
karartÕlmasÕ,
amacÕyla istismar edilmesinin engellenmesini öngörmektedir.
Bu kapsamda kâr amacÕ gütmeyen kuruluúlarÕn;
x ødaresinde ve yönetiminde úeffaflÕ÷Õ ve güvenilirli÷i sa÷layacak açÕk politikalara sahip
olmalarÕ,
x Terör ba÷lantÕlÕ istismara karúÕ alabilecekleri tedbirler konusunda farkÕndalÕ÷Õ
arttÕracak destek programlarÕ ve en iyi uygulamalar ihdas etmeleri,
x øúlemlerini mümkün oldu÷u ölçüde finansal kanallar üzerinden gerçekleútirmeleri,
x Gelir ve harcamalarÕn ayrÕntÕlÕ dökümünü veren yÕllÕk malî bilançolar çÕkarmalarÕ,
x RuhsatlÕ ve kayÕtlÕ olmasÕ ve bu kapsamdaki bilgilerin yetkili makamlara açÕk
bulunmasÕ,
x Tüm fonlarÕnÕn úeffaf olmasÕnÕ ve beyan edilen faaliyetlerinin amaç ve hedeflerine
uygun úekilde harcanmasÕnÕ sa÷lamalarÕ,
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x Ba÷ÕúçÕlarÕnÕn kimliklerini belgelemeleri ve ba÷ÕúçÕ gizlili÷ine özen göstermeleri,
x øúlemlerine iliúkin kayÕt ve belgeleri en az 5 yÕl süreyle saklamalarÕ ve bunlarÕ
gerekti÷inde yetkili makamlara sunmalarÕ,
x øhlal durumunda etkin, orantÕlÕ ve caydÕrÕcÕ yaptÕrÕmlara tabi olmalarÕ,
x Faaliyetlerinin etkin bir úekilde denetim ve izlemeye tabi olmalarÕ,
gerekti÷i öngörülmüútür.
Tavsiyeye kapsamÕnda, kar amacÕ gütmeyen kuruluúlarÕn terör amaçlÕ istismarÕnÕ tespit
etme, önleme ve bununla mücadele etmede etkili bir yaklaúÕm;
x
x
x
x

Sektöre destek
Denetim ve izleme
Etkili bir inceleme ve bilgi toplama ve
UluslararasÕ iúbirli÷ine yönelik etkin mekanizmalar

olarak belirlenmiú dört unsuru barÕndÕran bir yaklaúÕm olmalÕdÕr.
Tavsiye gere÷ince kar amacÕ gütmeyen bir kuruluúun;
x Bir terör örgütü tarafÕndan fon toplamak için kurulan paravan bir kuruluú oldu÷u,
x MalvarlÕ÷Õ dondurma tedbirlerinden kaçma amacÕ da dahil olmak üzere terörün
finansmanÕ için bir araç olarak kullanÕldÕ÷Õ veya
x Meúru amaçlarla kullanÕlmasÕ planlanan ancak teröristlerin veya terör örgütlerinin
yararÕna yeniden yönlendirilen fonlarÕ gizledi÷i veya bu hususu örtbas etti÷i,
yönünde bir úüphe veya úüpheyi gerektirecek bir husus oldu÷unda, önleyici veya incelemeye
yönelik adÕmlarÕn atÕlmasÕ amacÕyla bu bilgilerin derhal ilgili yetkili makamlarla paylaúÕlmasÕnÕ
mümkün kÕlan uygun mekanizmalar ihdas edilmelidir.
6. Kitle ømha SilahlarÕnÕn YayÕlmasÕnÕn FinansmanÕna MünhasÕr Finansal YaptÕrÕmlar
FATF’a göre “kitle imha silahlarÕnÕn yayÕlmasÕnÕn finansmanÕ” terimi, nükleer, kimyasal ya
da biyolojik silahlarÕn ve bunlarla ilgili araç ve gereçlerin üretilmesi, edinilmesi, bulundurulmasÕ,
geliútirilmesi, ihracÕ, aktarÕlmasÕ, aracÕlÕ÷Õ, nakliyesi, transferi, stoklanmasÕ veya kullanÕlmasÕ için
kÕsmen ya da tamamen fon ya da finansal hizmetlerin sa÷lanmasÕnÕ ifade etmektedir.
Bu kapsamda, kitle imha silahlarÕnÕn yayÕlmasÕnÕn ve bunun finansmanÕnÕn önlenmesi,
bastÕrÕlmasÕ ve ortadan kaldÕrÕlmasÕna iliúkin BMGK KararlarÕna uymak amacÕyla bunlara
münhasÕr olarak belirlenen finansal yaptÕrÕmlar uygulanmalÕdÕr. Bu kararlar, belirlenen kiúi ya da
kuruluúlarÕn fonlarÕnÕ veya di÷er malvarlÕklarÕnÕ gecikmeksizin dondurulmasÕnÕ ve herhangi bir
fon veya malvarlÕ÷ÕnÕn do÷rudan veya dolaylÕ olarak bu kiúi veya kuruluúlarÕn menfaatine
sunulmamasÕnÕ gerektirmektedir.
ølgili tavsiye kapsamÕndaki “münhasÕr finansal yaptÕrÕmlar” terimi, fonlarÕn ya da di÷er
malvarlÕklarÕnÕn do÷rudan ya da dolaylÕ olarak belirlenen kiúi ve kuruluúlarÕn lehine
kullanÕlmasÕnÕ önlemeyi amaçlayan malvarlÕ÷ÕnÕn dondurulmasÕ ve bu malvarlÕ÷Õ üzerinde
yasaklama getirilmesi anlamÕna gelmektedir.
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Kitle imha silahlarÕnÕn yayÕlmasÕnÕn önlenmesi konusunda muhtelif tarihlerde BMGK
tarafÕndan;1540 (2004), 1673 (2006), 1696 (2006), 1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007),
1810 (2008), 1835 (2008), 1874 (2009), 1929 (2010) sayÕlÕ Kararlar yayÕnlanmÕútÕr.
1540, 1673 ve 1810 sayÕlÕ BMGK KararlarÕnda kitle imha silahlarÕnÕn engellenmesine
yönelik genel tedbirler; 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayÕlÕ Kararlarda øran’Õn
nükleer faaliyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler; 1718 ve1874 sayÕlÕ Kararlarda ise Kuzey
Kore’nin nükleer faaliyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler ele alÕnmÕútÕr.
1540 (2004) sayÕlÕ BMGK KararÕnda; nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahlarÕn Devlet
dÕúÕ aktörler tarafÕndan bilhassa terör amaçlÕ olarak üretilmesini, edinilmesini,
bulundurulmasÕnÕ, geliútirilmesini, nakledilmesini, kullanÕlmasÕnÕ, bu faaliyetlere teúebbüsü
veya katÕlmayÕ veya bunlarÕ finanse etmeyi yasaklayan gerekli mevzuatÕn çÕkarÕlmasÕ ve
uygulanmasÕ öngörülmektedir.
Kitle imha silahlarÕnÕn engellenmesine yönelik geniú kapsamlÕ hükümler içeren
kararlardan birisi olan 1929 SayÕlÕ BMGK KararÕnda özetle;
x Nükleer faaliyetler ile nükleer silah taúÕma sistemlerinin geliútirilmesine katkÕda
bulunmalarÕnÕ engellemek maksadÕyla Merkez BankasÕ da dahil olmak üzere øran
bankalarÕnÕn müdahil olduklarÕ iúlemlere úüpheyle yaklaúmalarÕ,
x Üye ülkelerin, nükleer faaliyetler ile nükleer silah taúÕma sistemlerinin geliútirilmesine
katkÕda bulunaca÷Õ konusunda bir bilgi edinmeleri durumunda;
x

Sigorta dâhil olmak üzere finansal hizmet sözleúmelerinin tesisini engellemek
amacÕyla kaynak ve varlÕklara el konulmasÕ ve ayrÕntÕlÕ izleme programÕnÕn
uygulanmasÕ dâhil olmak üzere gerekli tedbirleri almalarÕ,

x

øran bankalarÕnÕn üye ülke topraklarÕnda yeni úube, ba÷lÕ kuruluú veya
temsilcilik açmasÕnÕ, yeni ortaklÕk tesis etmesini, ortaklÕk payÕ satÕn almasÕnÕ ya
da muhabir bankacÕlÕk iliúkisi kurmasÕnÕ ya da devam ettirmesini engellemek
için gerekli tedbirleri almalarÕ,

x

Kendi topraklarÕnda ya da kanunlarÕnÕn uygulandÕ÷Õ bölgelerde faaliyet
gösteren finansal kuruluúlarÕn øran’da temsilcilik, ba÷lÕ kuruluú ya da banka
hesabÕ açmasÕnÕ engellemek için gerekli tedbirleri almalar

öngörülmektedir.
ølgili tavsiyede geçen “belirleme” terimi;
x 1718 (2006) sayÕlÕ BMGK KararÕ ve bunun müteakibi kararlar,
x 1737 (2006) sayÕlÕ BMGK KararÕ ve bunun müteakibi kararlar ile
x Kitle imha silahlarÕnÕn yayÕlmasÕnÕn finansmanÕna münhasÕr finansal yaptÕrÕmlar
konusunda çÕkacak olan BMGK KararlarÕ
gere÷ince uygulanan münhasÕr finansal yaptÕrÕmlara tabi kiúi ya da kuruluúlarÕn tespitini ifade
etmektedir.
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ølgili Güvenlik Konseyi KararlarÕ çerçevesindeki “belirleme kriterleri”; kitle imha
silahlarÕnÕn yayÕlmasÕnÕn önlenmesi konusunda yayÕmlanan 1718, 1737, 1747, 1803 ve 1929
sayÕlÕ BMGK KararlarÕnda belirtilen eylemlerde bulunulmasÕ sebebiyle tespit olunan
belirlemeyi ifade etmektedir.
Tavsiye gere÷ince;
x Ülkedeki ilgili bütün gerçek ve tüzel kiúiler; belirlenen kiúi ve kuruluúlarÕn fonlarÕnÕ ve
di÷er malvarlÕklarÕnÕ gecikmeden ve önceden haber vermeden dondurmakla
yükümlü kÕlÕnmalÕdÕr. Bu kapsamdaki dondurma yükümlülü÷ü;
x

belirlenen kiúi ya da kuruluúun do÷rudan veya dolaylÕ mülkiyetinde veya
kontrolünde olan bütün fonlar ya da di÷er malvarlÕklarÕnÕ, bunlardan elde
edilen ya da kaynaklanan fonlarÕ ve di÷er malvarlÕklarÕnÕ,

x

belirlenen kiúi ya da kuruluúlar adÕna ya da onlarÕn yönlendirmesiyle hareket
eden kiúi ve kuruluúlarÕn fonlarÕnÕ ve di÷er malvarlÕklarÕnÕ

kapsamalÕdÕr.
x Finansal kuruluúlar ve finansal olmayan belirli iú ve meslek sahipleri, ilgili Güvenlik
Konseyi kararlarÕ gere÷ince dondurulan her türlü malvarlÕ÷ÕnÕ ya da alÕnan tedbiri,
teúebbüs halindeki iúlemler de dahil olmak üzere, yetkili makamlara bildirmekle
yükümlü kÕlÕnmalÕ ve yetkili makamlarÕn bu bilgilerden etkin bir úekilde yararlanmasÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
x ølgili Güvenlik Konseyi kararlarÕ gere÷ince izin ve yetki verilmedi÷i ya da baúka
suretle bildirilmedi÷i durumda ülkedeki ilgili kiúi ve kuruluúlar tarafÕndan, belirlenen
kiúi ve kuruluúlara veya bunlarÕn menfaatine fon ve di÷er malvarlÕklarÕnÕn sa÷lanmasÕ
engellenmelidir.
x Belirlenen kiúi ya da kuruluúla aynÕ ya da benzer isme sahip olup bu sebeple bir
dondurma mekanizmasÕndan yanlÕúlÕkla etkilenen kiúi ya da kuruluúlara yönelik
olarak, ilgili kiúi ya da kuruluúun belirlenen bir kiúi ya da kuruluú olmadÕ÷ÕnÕn tespit
edilmesi üzerine bu kiúi ya da kuruluúlarÕn fonlarÕ veya di÷er malvarlÕklarÕ üzerindeki
dondurma iúleminin kaldÕrÕlmasÕ için kamuoyunca bilinen prosedürler geliútirilmeli ve
uygulanmalÕdÕr.
7. Yasa ile Düzenlenmesi Gereken Konular
Yeni FATF tavsiyeleri aúa÷Õdaki hususlarÕn yasa ile düzenlenmesini öngörmektedir:
x Finansal kuruluúlarÕn müúterini tanÕ tedbirlerini uygulama yükümlülü÷ü,
x Finansal kuruluúlara müúterini tanÕ tedbirleri gere÷ince elde edilen bilgilerin ve iúlem
kayÕtlarÕnÕn saklanmasÕ yükümlülü÷ü,
x Finansal kuruluúlarÕn, bunlarÕn yöneticileri, memurlarÕ ve çalÕúanlarÕnÕn mali
istihbarat birimine iyi niyetle bildirdikleri úüpheli iúlem bildirimleri için, bilgi ifúasÕna
iliúkin kÕsÕtlamalarÕ ihlal ettikleri gerekçesi ile cezai ve hukuki sorumlulu÷a tabi
olmaktan korunmasÕ,
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x Finansal kuruluúlarÕn, bunlarÕn yöneticileri, memurlarÕ ve çalÕúanlarÕnÕn úüpheli iúlem
bildiriminin veya ilgili bilginin mali istihbarat birimine iletildi÷ini ifúa etmemeleri (bilgi
sÕzdÕrÕlmamasÕ),
x Bir finansal kuruluúun, fonlarÕn bir suç faaliyetinden elde edilen gelir oldu÷undan ya
da terörün finansmanÕ ile ilgili oldu÷undan úüphe duydu÷u veya úüphelenmesi için
makul sebepleri oldu÷unda, bu úüphelerini mali istihbarat birimine derhal bildirmesi.
8. YaptÕrÕmlarÕn Mahiyeti
Aúa÷Õda belirtilen tavsiyeler kapsamÕnda getirilen yükümlülüklere uymayan gerçek ve
tüzel kiúilere karúÕ adli, hukuki veya idari mahiyette etkili, orantÕlÕ ve caydÕrÕcÕ yaptÕrÕmlar
uygulanmalÕdÕr.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Terörizmin ve Terörün FinansmanÕna MünhasÕr Finansal YaptÕrÕmlar
Kar AmacÕ Gütmeyen Kuruluúlar
Finansal Kuruluúlara øliúkin Gizlilik YasalarÕ
Müúterinin TanÕnmasÕ
KayÕt Tutma
Siyasi Nüfuz Sahibi Kiúiler
Muhabir BankacÕlÕk
Para veya De÷er Transferi Hizmetleri
Yeni Teknolojiler
Elektronik Transferler
Üçüncü Taraflara Güven
øç Kontroller ve Yurt DÕúÕ ùube ve Ba÷lÕ Kuruluúlar
Yüksek Riskli Ülkeler
ùüpheli øúlem Bildirimi
Bilgi SÕzdÕrma ve Gizlilik
Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Müúterinin TanÕnmasÕ
Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Di÷er Tedbirler

B. Yükümlülüklere Yönelik Konular
1. Finansal Kuruluúlara Ait Yükümlülükler
1.1. Finansal Kuruluúlar
FATF terminolojisinde finansal kuruluúlar sayÕlarak belirlenmiútir. Buna göre bir finansal
kuruluú, bir müúterisi adÕna veya müúterisi için;
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

her türlü özel bankacÕlÕk dahil, halktan mevduat ve di÷er geri ödenebilir fon kabulü,
her türlü kredi verme, faktoring ve forfeiting,
finansal kiralama,
para ya da kÕymet transferi,
ödeme araçlarÕnÕn yönetimi ve ihracÕ (kredi ve bankamatik kartÕ, çek, seyahat çeki,
havale emri ve banka çekleri, elektronik paralar),
finansal garanti ve taahhütler,
para piyasasÕ araçlarÕ, döviz, kambiyo, faiz oranÕ ve endeks araçlarÕ, transfer
edilebilir menkul de÷erler, vadeli eúya alÕm-satÕmÕ,
menkul kÕymet ihracÕ ve bunlarÕn ihracÕna aracÕlÕk,
portföy yönetimi,
baúkalarÕ adÕna nakit yada likit de÷erlerin muhafazasÕ ve idaresi,
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x baúkalarÕ adÕna fonlarÕn veya paranÕn di÷er úekillerde yatÕrÕmÕ, idaresi yada yönetimi,
x hayat sigortasÕ yaptÕrÕlmasÕ ve di÷er sigorta ile ilgili yatÕrÕmlarÕn plasmanÕ,
x para ve döviz alÕm satÕmÕ,
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiúilerdir.
1.2. Müúterinin TanÕnmasÕ
1.2.1. Müúterinin TanÕnmasÕ KapsamÕndaki Yükümlülükler
Finansal kuruluúlar için getirilen müúterinin tanÕnmasÕ yükümlülü÷ü kapsamÕndaki
tedbirler úunlardÕr:
a) Müúterinin kimlik tespitinin yapÕlmasÕ,
b) Müúteriye ait kimlik bilgilerinin güvenilir ve ba÷ÕmsÕz kaynaklÕ belge, veri ya da bilgiler
kullanÕlarak teyit edilmesi,
c) Gerçek faydalanÕcÕnÕn kimli÷inin tespit edilmesi ve kim oldu÷undan emin olunacak
úekilde kimli÷inin teyidi için makul tedbirlerin alÕnmasÕ,
d) Tüzel kiúi ve yasal oluúumlarÕn mülkiyetinin ve kimler tarafÕndan kontrol edildi÷inin
tespitine yönelik tedbir alÕnmasÕ,
e) øú iliúkisinin amacÕ ve gerçek niteli÷inin kavranmasÕ ve mümkünse bunlar hakkÕnda bilgi
edinilmesi,
f) Gerçekleútirilmekte olan iúlemlerin, müúterinin iú ve risk profiline iliúkin bilgilerle
tutarlÕlÕ÷Õndan emin olmak için, iú iliúkisinin sürekli biçimde dikkatle takip edilmesi ve bu
iú iliúkisi süresince gerçekleútirilecek olan iúlemlerin detaylÕ úekilde tetkik edilmesi.
1.2.2. Müúterinin TanÕnmasÕ Yükümlülüklerinin Yerine Getirilece÷i Durumlar
Finansal kuruluúlar;
x
x
x
x
x

øú iliúkisi tesis ederken,
Belirli bir limitin üzerindeki (15.000 ABD DolarÕ/Avro) iúlemler gerçekleútirirken,
SÕnÕr ötesi elektronik transferler ve yurtiçi elektronik transferler gerçekleútirirken,
Karapara aklama veya terörün finansmanÕ úüphesi oldu÷unda,
Daha önce elde edilen müúteri kimlik bilgilerinin do÷rulu÷u veya yeterlili÷i hakkÕnda
úüphe duydu÷unda,

“Müúterini TanÕ” tedbirlerini uygulamaya zorunlu tutulmalÕdÕr.
1.2.3. Müúterini TanÕnmasÕ Tedbirlerinde Risk BazlÕ YaklaúÕm
Risk bazlÕ yaklaúÕm, karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadelede
kaynaklarÕn en etkin úekilde tahsis edilmesini mümkün kÕlan ve böylece mücadelede etkinlik
sa÷lamaya ve sonuç almaya odaklanan bir yöntemdir. Bu yöntemde finansal kuruluúlarÕn
riskleri tespit etmesi, de÷erlendirmesi ve buna karúÕ stratejiler geliútirmesi söz konusudur.
Finansal kuruluúlarÕn, risk bazlÕ bir yaklaúÕmÕ benimsemesi ile karapara aklama ve terörün
finansmanÕnÕ önleyecek tedbirlerin, belirlenen risklerle orantÕlÕ olmasÕ sa÷lanmÕú olacaktÕr.
ølgili tavsiye, finansal kuruluúlarÕn, yukarÕda belirtilen müúterinin tanÕnmasÕ
yükümlülü÷ünün gerektirdi÷i tedbirleri, risk bazlÕ yaklaúÕmla ele almalarÕnÕ öngörmektedir.
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Buna göre finansal kuruluúlar;
x Müúterilere, ülkelere, co÷rafi bölgelere, ürünlere, hizmetlere, iúlemler veya teslim
vasÕtalarÕna yönelik aklama ve terörün finansmanÕ risklerini tespit etmek ve
de÷erlendirmek üzere uygun tedbirler almalÕdÕrlar.
x Bunlara yönelik de÷erlendirmeleri,
belgelendirmelidirler.

gerekçelerini

de

gösterecek

úekilde

x De÷erlendirmeleri güncellemeli ve risk de÷erlendirmelerine iliúkin bilgileri, yetkili
makamlara ve Öz Düzenleyici Kuruluúlara (Self Regulatory Bodies) sunacak uygun
prosedürlere sahip olmalÕdÕrlar.
x Tespit edilen riskleri etkin bir úekilde yönetmeyi ve azaltmayÕ mümkün kÕlacak
politikalara, kontrol sistemlerine ve yöntemlere sahip olmalÕ ve gerekti÷inde, bu
kontrol sistemlerinin uygulamalarÕnÕ izlemeli ve bunlarÕ geliútirmelidirler.
x Risk de÷erlendirmesi yaparken, genel risk seviyesini ve riski azaltma seviyesini
belirlemeden önce ilgili bütün risk faktörlerini dikkate almalÕdÕrlar.
1.2.4. øúlemin Reddedilece÷i Durumlar
Finansal kuruluúlar;
a) Müúterinin kimli÷ini tespit edemedikleri ve bu müúteriye ait kimlik bilgilerini teyit
edemedikleri,
b) Gerçek faydalanÕcÕnÕn kimli÷ini tespit edemedikleri ve gerçek faydalanÕcÕnÕn kim
oldu÷undan emin olamadÕklarÕ,
c) Tüzel kiúi ve yasal oluúumlarÕn sahiplik ve kontrol yapÕlarÕnÕ kavrayamadÕklarÕ,
d) øú iliúkisinin amacÕ ve gerçek niteli÷ini kavrayamadÕklarÕ ve bunlar hakkÕnda bilgi
edinemedikleri,
durumda hesap açmamalÕ, iú iliúkisi kurmamalÕ, iúlem gerçekleútirmemeli veya iúlemi sona
erdirmelidir.
1.2.5. Belirli Türdeki HesaplarÕ Açma Yasa÷Õ
Finansal kuruluúlarÕn isimsiz veya sahte isimlere ait hesap açmasÕ yasaklanmalÕdÕr.
1.2.6. SÕkÕlaútÕrÕlmÕú Müúterinin TanÕnmasÕ Tedbirlerinin UygulanmasÕ
Bu kapsamda alÕnacak tedbirler úunlardÕr:
x KarmaúÕk, ola÷andÕúÕ büyüklükteki tüm iúlemler ile açÕk bir ekonomik veya yasal
amacÕ olmayan iúlemler mümkün oldu÷unca kontrol altÕnda tutulmalÕdÕr.
x SÕkÕlaútÕrÕlmÕú müúterinin tanÕnmasÕ tedbirleri, aklama veya terörün finansmanÕ
risklerinin yüksek oldu÷u durumlarda tespit edilen risklerle uyumlu olacak úekilde
uygulanmalÕdÕr.
x øúlem veya faaliyetlerin ola÷andÕúÕ veya úüpheli görünüp görünmedi÷ini tespit etmek
amacÕyla iú iliúkisini izleme seviyesi ve niteli÷i artÕrÕlmalÕdÕr.
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SÕkÕlaútÕrÕlmÕú müúterini tanÕ tedbirlerine aúa÷Õdakiler örnek olarak verilebilir:
x Müúteri hakkÕnda ek bilgi edinmek (meslek, malvarlÕ÷ÕnÕn hacmi, adres, kamu
veritabanlarÕ, internet vb. yoluyla edinilebilen bilgiler) ve müúterinin ve gerçek
faydalanÕcÕnÕn kimlik bilgilerini daha düzenli güncellemek.
x øú iliúkisinin mahiyeti hakkÕnda ek bilgi edinmek.
x Müúteriye ait fonlarÕn veya servetin kayna÷Õ hakkÕnda ek bilgi edinmek.
x Gerçekleútirilmek istenen iúlemlerin sebepleri hakkÕnda bilgi edinmek.
x øú iliúkisinin tesisi veya devamÕ konusunda üst düzey yönetimin onayÕnÕ almak.
x Uygulanan denetimlerin sayÕsÕnÕ ve zamanlamasÕnÕ arttÕrarak iú iliúkisinde
geliútirilmiú izleme uygulamak.
x Özellikle yüksek riskli müúteri kategorilerine iliúkin olanlar baúta olmak üzere mevcut
kayÕtlarÕ gözden geçirerek müúterinin tanÕnmasÕ kapsamÕnda toplanan belge veri
veya bilgilerin güncel bir úekilde tutulmasÕnÕ sa÷lamak.
x ølk ödemenin, benzer müúterinin tanÕnmasÕ tedbirlerini uygulayan bir bankada
müúteri adÕna açÕlmÕú bir hesap üzerinden yapÕlmasÕnÕ úart koúmak.
1.2.7. Basitleútirilmiú Müúterinin TanÕnmasÕ Tedbirlerinin Uygulanabilece÷i
Durumlar
Karapara aklama ve terörün finansmanÕ riskinin düúük oldu÷u durumlarda finansal
kuruluúlar, basitleútirilmiú müúterinin tanÕnmasÕ tedbirlerini uyulabilirler. Bu kapsamda
alÕnacak tedbirlere úu örnekler verilebilir:
x Müúterinin ve gerçek faydalanÕcÕnÕn kimli÷ini, iú iliúkisi tesisinden sonra veya iúlem
tutarÕ belirli parasal eúi÷in üstüne çÕktÕ÷Õnda tespit ve teyit etmek.
x Müúteri kimlik güncellemelerinin sÕklÕ÷ÕnÕ azaltmak.
x Sürekli izleme düzeyini düúürmek ve iúlemleri makul bir parasal eúi÷e göre
incelemek.
x øú iliúkisinin amacÕnÕ ve mahiyetini anlamak için belli bilgiler toplamayÕ zorunlu
kÕlmamak veya özel tedbirler uygulamamak.
Karapara aklama veya terörün finansmanÕ úüphesinin mevcut oldu÷u ya da belli yüksek
risk senaryolarÕnÕn geçerli oldu÷u durumlarda basitleútirilmiú tedbirler uygulanamaz.
1.3. KayÕtlarÕn tutulmasÕ
Finansal kuruluúlarÕn, ulusal ve uluslararasÕ iúlemlere iliúkin gerekli bütün kayÕtlar ile
müúterinin tanÕnmasÕ tedbirleri çerçevesinde elde etti÷i tüm belgeleri iú iliúkisinin sona
erdirilmesinden veya iúlem tarihinden sonra en az beú yÕl süreyle saklamalarÕ zorunludur.
KayÕtlarÕn, yapÕlan her bir iúlemin tekrar ihdasÕna imkan verecek ve gerekti÷inde suç
faaliyetinin kovuúturulmasÕnda delil olabilecek özellikte ve yeterlilikte olmasÕ gerekmektedir.
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Müúterinin tanÕnmasÕ kapsamÕndaki bilgiler ve iúlem kayÕtlarÕ, talep üzerine yetkili
makamlarÕn istifadesine hazÕr bulundurulmalÕdÕr.
1.4. Siyasi Nüfuz Sahibi Kiúilere Özel Dikkat Gösterilmesi
FATF terminolojisinde siyasi nüfuz sahibi kiúiler; yabancÕ siyasi nüfuz sahibi kiúiler ve
yerli siyasi nüfuz sahibi kiúiler olarak ikili bir ayÕrÕma tabi tutulmuútur.
Buna göre, yabancÕ siyasi nüfuz sahibi kiúiler; devlet veya hükümet baúkanlarÕ,
milletvekilleri, üst düzey idari, adli veya askeri görevliler, kamu úirketlerinin üst düzey
yöneticileri ve siyasi partilerin yöneticileri gibi vasÕflarÕ taúÕyan ve yabancÕ bir ülke tarafÕndan
bu vasÕflar kapsamÕnda görev tevdi edilen veya edilmiú olan kiúilerdir. Yerli siyasi nüfuz
sahibi kiúiler ise ülke içinde aynÕ vasÕflarda görev üstlenen kiúileri ifade etmektedir.
Finansal kuruluúlarÕn, yabancÕ siyasi nüfuz sahibi kiúilerle ilgili olarak müúterinin
tanÕnmasÕ kapsamÕndaki ola÷an yükümlülüklerine ilaveten;
a) Müúterinin ya da gerçek faydalanÕcÕnÕn siyasi nüfuz sahibi bir kiúi olup olmadÕ÷ÕnÕn
belirlenmesi için uygun risk yönetim sistemine sahip olmalarÕ,
b) Bu konuda bir iú iliúkisi tesis edilmesi için finansal kuruluúun üst düzey yönetiminden
onay alÕnmasÕ,
c) FonlarÕn ve mal varlÕ÷ÕnÕn kayna÷ÕnÕn tespiti için makul tedbirlerin alÕnmasÕ,
d) øú iliúkisini sürekli olarak sÕkÕ bir úekilde izlemesi,
gerekmektedir.
Finansal kuruluúlarÕn ayrÕca, müúterinin ya da gerçek faydalanÕcÕnÕn yerli veya yabancÕ
siyasi nüfuz sahibi bir kiúi olup olmadÕ÷ÕnÕ belirlemek için gerekli tedbirleri almalarÕ
gerekmektedir.Her tür siyasi nüfuz sahibi kiúi ile ilgili yükümlülükler, siyasi nüfuz sahibi kiúinin
aile bireyleri ve yakÕnlarÕ için de uygulanmalÕdÕr.
1.5. Muhabir BankacÕlÕk Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Muhabir banka (corresponding bank) tarafÕndan muhatap bankaya (respondent bank)
bankacÕlÕk hizmetleri sa÷lanmasÕ muhabir bankacÕlÕk iúlemlerini oluúturmaktadÕr.
Finansal kuruluúlar, muhabir bankacÕlÕk iliúkileri konusunda müúterinin tanÕnmasÕnÕn
gerektirdi÷i ola÷an tedbirlere ilave olarak;
a) Muhatap kuruluúun;
x øúinin mahiyetini tam olarak anlamalÕ,
x Karapara aklama veya terörün finansmanÕ yönünden soruúturma geçirip
geçirmedi÷ini veya bir idari takibat yapÕlÕp yapÕlmadÕ÷ÕnÕ ö÷renmeli,
x Aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadeledeki itibarÕnÕ ve tabi oldu÷u denetim
yeterlili÷ini kamuya açÕk bilgileri kullanarak ve gerekli bilgileri toplayarak tespit
etmeli,
x Karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadeleye iliúkin kontrollerini
de÷erlendirmeli,
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b) Yeni muhabir iliúkilerin tesisinden önce üst düzey yönetimin onayÕnÕ almalÕ,
c) Her bir kuruluúun sorumlulu÷unu ayrÕ ayrÕ açÕkça kavramalÕ,
d) Üçüncü taraflarÕn kendileri adÕna iú yapmak amacÕyla do÷rudan kullandÕklarÕ
muhabir hesaplarla (payable-through accounts) ilgili olarak, muhabir bankanÕn
hesaplarÕna do÷rudan eriúen müúteriye iliúkin müúterinin tanÕnmasÕ tedbirlerinin,
muhatap banka tarafÕndan uygulandÕ÷Õndan ve talep üzerine müúterinin tanÕnmasÕna
yönelik ilgili bilgilerin muhabir bankaya sunulabilece÷inden emin olmalÕdÕr.
1.6. Elektronik Transferlerde Dikkat Edilecek Hususlar
Finansal kuruluúlar;
x Elektronik transferler ve ba÷lÕ mesajlarda, göndericiye (originator) ve alÕcÕya
(beneficiary) iliúkin gerekli bilgileri almalÕ ve bu bilgilerin ödeme zinciri boyunca
elektronik transfer veya ba÷lÕ mesajda yer almasÕnÕ sa÷lamalÕ,
x Gönderici ve/veya alÕcÕya iliúkin gerekli bilgilerden eksik olanlarÕ tespit etmek
amacÕyla elektronik transferleri izlemeli ve buna yönelik uygun tedbirleri almalÕ,
x Elektronik transfer iúlemlerinde terörizmin ve terörün finansmanÕnÕn önlenmesine
iliúkin BMGK’nin 1267(1999) ve müteakip kararlarÕ ile 1373(2001) sayÕlÕ KararÕnda
belirlenen yükümlülükler bakÕmÕndan listelenen kiúi ve kuruluúlar için dondurma
tedbiri uygulamalÕ ve bu kiúi ve kuruluúlarla iúlem yapmamalÕdÕr.
Ülkeler sÕnÕr ötesi transferler için 1000 ABD DolarÕ veya Avro’dan yüksek olmamak
üzere bir eúik miktarÕ belirleyebilir.
Belirlenen miktarÕn üzerindeki yurtdÕúÕ elektronik transferler daima aúa÷Õdaki bilgileri
içermelidir:
x Göndericinin adÕ,
x øúlemin gerçekleútirilmesinde kullanÕldÕ÷Õ durumlarda, göndericinin hesap numarasÕ,
x Göndericinin adresi veya ulusal kimlik numarasÕ veya müúteri numarasÕ veya do÷um
tarihi ve yeri,
x AlÕcÕnÕn adÕ,
x øúlemin gerçekleútirilmesinde kullanÕldÕ÷Õ durumlarda, alÕcÕnÕn hesap numarasÕ,
x Bir hesap bulunmadÕ÷Õ durumlarda, iúlemin izini sürmeyi mümkün kÕlan iúleme
mahsus referans numarasÕ,
AlÕcÕ finansal kuruluúa baúka bir suretle sa÷lanamÕyorsa, yurtiçi elektronik transferlerde
bulunacak bilgiler, sÕnÕr ötesi elektronik transferler için gerekli olan gönderici bilgilerini
içermelidir.
1.7. Belirli ùartlarda Üçüncü Taraflara Güvenilmesi
“Üçüncü taraf” aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele tedbirleri kapsamÕnda
denetim ve izlemeye tabi olan ve 17’nci tavsiye kapsamÕndaki yükümlülüklere muhatap
finansal kuruluúlar veya finansal olmayan belirli iú ve meslekler anlamÕna gelmektedir.
Finansal kuruluúlar, müúterinin tanÕnmasÕ kapsamÕndaki aúa÷Õda belirtilen tedbirleri yerine
getirmeleri veya iú iliúkisi tesisi için öngörülen kriterlerin sa÷lanmasÕ úartÕyla üçüncü kiúilere
güvenebilirler. Bu durumda, müúterinin tanÕnmasÕ tedbirleri ile ilgili nihai sorumluluk üçüncü
kiúiye güvenen finansal kuruluúa aittir.

72

BankacÕlar Dergisi

Üçüncü tarafa güven kapsamÕnda yerine getirilmesi úart koúulan müúterinin tanÕnmasÕna
yönelik tedbirler úunlardÕr:
x Müúterinin kimlik tespitinin yapÕlmasÕ,
x Müúteriye ait kimlik bilgilerinin güvenilir, ba÷ÕmsÕz kaynaklÕ belge, veri ya da bilgiler
kullanÕlarak teyit edilmesi,
x Gerçek faydalanÕcÕnÕn kimli÷inin tespit edilmesi ve kim oldu÷undan emin olunacak
úekilde kimli÷inin teyidi için makul tedbirlerin alÕnmasÕ,
x Tüzel kiúi ve yasal oluúumlarÕn mülkiyetinin ve kimler tarafÕndan kontrol edildi÷inin
tespitine yönelik tedbir alÕnmasÕ,
x øú iliúkisinin amacÕ ve gerçek niteli÷inin kavranÕlmasÕ ve mümkünse bunlar hakkÕnda
bilgi edinilmesi,
Üçüncü tarafa güven konusunda öngörülen kriterler úunlardÕr:
a) Üçüncü tarafa güvenen bir finansal kuruluú, yukarÕda müúterinin tanÕnmasÕ
kapsamÕnda belirtilen yükümlülüklerle ilgili gerekli bilgiyi derhal elde etmelidir.
b) Finansal kuruluúlar, kimlik bilgilerinin ve müúterinin tanÕnmasÕ yükümlülüklerine
iliúkin di÷er ilgili belgelerin kopyalarÕnÕn, istenildi÷inde üçüncü tarafça
gecikmeksizin sa÷lanaca÷Õndan emin olmak için yeterli tedbirleri almalÕdÕr.
c) Finansal kuruluú, güvenilen üçüncü tarafÕn, düzenleme, denetim veya izlemeye
tabi tutuldu÷undan ve FATF tavsiyelerinin öngördü÷ü müúterinin tanÕnmasÕ ve
kayÕtlarÕn tutulmasÕ yükümlülükleri ile uyumlu tedbirleri aldÕ÷Õndan emin
olmalÕdÕrlar.
d) ùartlarÕ karúÕlayan üçüncü tarafÕn ülke orjini ile ilgili tespitte, ülke riski düzeyindeki
mevcut olan bilgiler dikkate alÕnmalÕdÕr.
Bir finansal kuruluúun, aynÕ finansal grubun parçasÕ olan tarafa güven duymasÕ
durumunda aúa÷Õda belirtilen úartlarÕn yerine getirilmesi kaydÕyla, finansal kuruluúun kendi
grup programÕ çerçevesinde yukarÕdaki (b) ve (c) maddelerinde belirtilen tedbirleri uyguladÕ÷Õ
kabul edilebilir ve yüksek ülke riskinin, grubun karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile
mücadele politikalarÕ yoluyla yeterli ölçüde azaltÕldÕ÷Õ durumlarda yukarÕdaki (d) maddesinde
belirtilen kriter aranmayabilir.
Söz konusu úartlar úunlardÕr:
x ølgili finansal grubun, müúterinin tanÕnmasÕ, kayÕt tutma, siyasi nüfuz sahibi kiúiler ve
program geliútirme konusundaki yükümlülükleri yerine getirmesi ve
x Getirilen yükümlülüklere yeterince uyulup uyulmadÕ÷ÕnÕn, yetkili bir makam
tarafÕndan grup düzeyinde denetlenmesidir.
x ølgili tavsiyenin öngördü÷ü üçüncü tarafa güven hükümleri, dÕú kaynak kullanÕmÕnda
(outsourcing) ve acentelik iliúkilerinde geçerli de÷ildir.
1.8. Program Geliútirilmesi
Finansal kuruluúlar, karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele programlarÕ
ihdas etmeli ve bu program aúa÷Õdaki hususlarÕ içermelidir:
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a)
b)
c)
d)

øç politika, prosedür ve kontroller ile uyum yönetim düzenlemeleri,
ÇalÕúanlarÕn iúe alÕnmasÕnda yüksek standartlar sa÷layan yeterli eleme prosedürleri,
ÇalÕúanlar için sürekli bir e÷itim programÕ,
Sistemi test etmek üzere ba÷ÕmsÕz bir denetim fonksiyonu.

Bu konudaki tavsiye ile ilgili olarak finansal kuruluúlar için öngörülen geneltedbirler úunlardÕr:
x AlÕnacak tedbirlerin türü ve kapsamÕ, karapara aklama ve terörün finansmanÕ riski ile
iúletmenin büyüklü÷ü açÕsÕndan uygun olmalÕdÕr.
x Yönetim düzeyinde bir uyum görevlisi atanmalÕdÕr.
x Finansal gruplarÕn karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele programlarÕ
finansal grubun bütün úubeleri ve hisse ço÷unlu÷una sahip oldu÷u ba÷lÕ kuruluúlarÕ
tarafÕndan uygulanabilir olmalÕdÕr.
x Programlar, yukarÕdaki (a – d kapsamÕndaki) tedbirleri içermeli, úubeler ve hisse
ço÷unlu÷una sahip olduklarÕ ba÷lÕ kuruluúlar düzeyinde de etkin bir úekilde
uygulanmalÕ ve müúterinin tanÕnmasÕ ile karapara aklama ve terörün finansmanÕna
iliúkin risk yönetimi çerçevesinde gerekli olan bilgi de÷iúimine yönelik politika ve
prosedürleri ihtiva etmelidir.
1.9. YurtdÕúÕ ùubelerle ølgili Tedbirler
Finansal kuruluúlar, karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele konusundaki
grup programlarÕ vasÕtasÕyla yurt dÕúÕndaki úubelerinin ve hisse ço÷unlu÷una sahip olduklarÕ
ba÷lÕ kuruluúlarÕnÕn, FATF Tavsiyelerini uygulayan ana ülkedeki (home country)
yükümlülüklerle uyumlu olacak úekilde mücadele tedbirlerini uygulamalarÕnÕ sa÷lamalÕdÕr.
YabancÕ ülke (host country), yukarÕdaki tedbirlerin uygun bir úekilde uygulanmasÕna izin
vermezse finansal gruplar karapara aklama ve terörün finansmanÕ risklerini yönetmek için
uygun ek tedbirler almalÕ ve bu hususta ana ülkedeki denetleyicileri haberdar etmelidir.
1.10. Yüksek Riskli Ülkeler Konusundaki Tedbirler
Finansal kuruluúlar, hakkÕnda FATF’Õn sÕkÕlaútÕrÕlmÕú müúteri tanÕ tedbirleri
uygulanmasÕnÕ gerekli gördü÷ü ülkelerdeki gerçek ve tüzel kiúiler ve finansal kuruluúlarla
yürütülen iú ve iúlemlerde sÕkÕlaútÕrÕlmÕú müúterini tanÕ tedbirlerini uygulamalÕdÕr. Uygulanan
bu tedbirler etkili ve risklerle orantÕlÕ olmalÕdÕr.
SÕkÕlaútÕrÕlmÕú müúterini tanÕ tedbirlerinin kapsadÕ÷Õ hususlar ve tedbir örnekleri B.1.2.6
da “SÕkÕlaútÕrÕlmÕú Müúterinin TanÕnmasÕ Tedbirlerinin UygulanmasÕ” alt baúlÕklÕ bölümde
açÕklanmÕútÕr.
1.11. ùüpheli øúlemlerin Bildirilmesi
Finansal kuruluúlarÕn fonlarÕn;
x Bir suç faaliyetinden elde edilen gelir oldu÷undan veya
x Terörün finansmanÕ ile ilgili oldu÷undan
ùüphe duydu÷u veya úüphelenmesi için makul sebepleri oldu÷unda, bu úüphelerini
mali istihbarat birimine derhal bildirmeleri gerekmektedir.
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ølgili tavsiyenin bu konuda öngördü÷ü hususlar úunlardÕr:
x Suç faaliyetine yapÕlan atÕf, karapara aklama için öncül suç oluúturan bütün suç
eylemlerine, terörün finansmanÕna yapÕlan atÕf ise, belli bir terör eylemiyle veya
eylemleriyle do÷rudan bir ba÷lantÕsÕ olmasa bile terör eylemlerinin, terör örgütlerinin
veya bireysel teröristlerin finansmanÕna iúaret etmektedir.
x Teúebbüs edilen iúlemler de dahil olmak üzere tüm úüpheli iúlemler tutarÕna
bakÕlmaksÕzÕn mali istihbarat birimine bildirilmelidir.
x ùüpheli iúlem bildirim yükümlülü÷ü açÕk, do÷rudan ve uygulanmasÕ zorunlu bir
yükümlülük olmalÕ ve dolaylÕ veya imalÕ bir bildirim inisiyatifi tarzÕnda olmamalÕdÕr.
1.12. Di÷er tedbirler
1.12.1. Paravan Bankalar Konusundaki Tedbirler
Finansal kuruluúlarÕn paravan bankalar ile muhabir bankacÕlÕk iliúkisine girmeleri ya da
buna devam etmeleri yasaklanmalÕdÕr. Finansal kuruluúlara, muhatap kuruluúlarÕn
hesaplarÕnÕn paravan bankalar tarafÕndan kullanÕlmasÕna izin verilmedi÷inden emin olmalarÕ
zorunlulu÷u getirilmelidir.
1.12.2. Yeni Teknolojilerden Kaynaklanan Risklere Dikkat Edilmesi
Finansal kuruluúlar, yeni ürünlerin ve iú uygulamalarÕnÕn geliúmesine dikkat etmeli ve
bu ürünler için yeni geliúen teknolojilerin kullanÕmÕna ba÷lÕ olarak ortaya çÕkabilecek karapara
aklama ve terörün finansmanÕ risklerini tespit etmeli ve de÷erlendirmelidir.
2. Finansal Olmayan Belirli øú ve Mesleklere Ait Yükümlülükler
2.1. Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler
FATF terminolojisinde “Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler
a) Kumarhaneler( internet kumarhaneleri dahil),
b) EmlakçÕlar,
c) KÕymetli maden tacirleri,
d) KÕymetli taú tacirleri,
e) Avukatlar, noterler ve muhasebeciler,
f) Trustlar1 ve úirket hizmeti sa÷layanlar
olarak belirlenmiútir.
2.2. Müúterinin TanÕnmasÕ
Müúterinin tanÕnmasÕ ve kayÕt tutma yükümlülüklerinin uygulanaca÷Õ finansal olmayan
belirli iú ve meslekler durumlarÕ itibariyle úunlardÕr:
a) 3000 ABD DolarÕ/Avro tutarÕnda veya onun üstünde finansal iúlem yaptÕklarÕnda;
kumarhaneler,
b) Gayrimenkul alÕm satÕmÕ ile ilgili iúlemlere aracÕlÕk ettiklerinde; emlakçÕlar,
c) 15.000 ABD DolarÕ/Avro veya onun üstünde nakit iúlem gerçekleútirdiklerinde;
kÕymetli maden ve kÕymetli taú ticareti ile u÷raúanlar,
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d) Aúa÷Õdaki iúlemlerin ifasÕnda; avukatlar, noterler, di÷er ba÷ÕmsÕz hukuk iúleri ile
u÷raúanlar ve muhasebeciler:
x
x
x
x

Gayrimenkul alÕm satÕmÕ,
Müúterinin para, menkul kÕymet veya di÷er varlÕklarÕnÕn yönetilmesi,
Banka, mevduat veya menkul kÕymet hesaplarÕnÕn yönetilmesi,
ùirketlerin kurulmasÕ, faaliyette bulunmasÕ veya yönetimi için katkÕlarÕn organize
edilmesi,
x Tüzel kiúi veya yasal oluúumlarÕn kurulmasÕ, faaliyette bulunmasÕ veya yönetimi
ile iúletmelerin alÕm satÕmÕ.
Aúa÷Õdaki iúlemlerin ifasÕnda trust ve úirket hizmeti sa÷layanlar;

e)

x Tüzel kiúilerin kurucu acentesi olarak çalÕútÕklarÕnda,
x Bir úirketin müdürü, yöneticisi veya bir úirketin orta÷Õ olduklarÕnda veya di÷er tüzel
kiúilerde benzer pozisyonlarda bulunduklarÕnda,
x Bir úirkete, ortaklÕ÷a veya di÷er herhangi bir tüzel kiúi veya yasal oluúuma merkez
büro; iú adresi veya ikamet; yazÕúma veya idari adres sa÷ladÕklarÕnda,
x Bir “express trust”Õn kayyÕmÕ (trustee) gibi hareket ettiklerinde (veya bir baúka
kiúiyi bu úekilde hareket etmesi için belirlediklerinde) veya yasal oluúumun baúka
bir úekli için aynÕ fonksiyonu icra ettiklerinde,
x Bir baúka kiúi adÕna görünürde kayÕtlÕ hissedar olarak hareket ettiklerinde;
2.3. Di÷er Yükümlülükler
Finansal olmayan belirli iú ve meslekler aúa÷Õdaki durumlarda; úüpheli iúlem
bildiriminde bulunma, bilgi sÕzdÕrmama, program geliútirme, yüksek riskli ülkeler konularÕnda
getirilen yükümlülükleri uygulamakla yükümlüdürler.
a) Aúa÷Õdaki iúlemlerin ifasÕnda; avukatlar, noterler, di÷er ba÷ÕmsÕz hukuk iúlerini
yürütenler ve muhasebeciler;
x
x
x
x

Gayrimenkul alÕm satÕmÕ yaptÕklarÕnda,
Müúterinin parasÕnÕ, menkul kÕymetlerini veya di÷er varlÕklarÕnÕ idare ettiklerinde,
Mevduat, tasarruf veya menkul kÕymet hesaplarÕnÕ idare ettiklerinde;
ùirketlerin kurulmasÕ, faaliyette bulunmasÕ veya idaresi için katkÕ sa÷layan
organizasyonlarda bulunduklarÕnda,
x Tüzel kiúilerin veya düzenlemelerin kurulmasÕ, faaliyet göstermesi veya idaresi
iúleri ve iúletmenin tüzel kiúili÷inin alÕm satÕmÕ ile ilgili olarak finansal iúlemler
gerçekleútirdiklerinde,
b) Belirli bir miktara eúit veya onun üstünde nakit iúlem yaptÕklarÕnda; kÕymetli maden
ve kÕymetli taú tacirleri,
c) Müúterileri için veya onlar adÕna iúlem gerçekleútirdiklerinde; Trustlar ve úirket
hizmetleri sa÷layanlar,
Konuyla ilgili bilgilerin mesleki gizlilik ya da yasal mesleki ayrÕcalÕk kapsamÕnda elde
edildi÷i durumlarda, avukatlar, noterler, di÷er ba÷ÕmsÕz hukuk iúleriyle u÷raúanlar ve
muhasebeciler úüpheli iúlem bildiriminde bulunmakla yükümlü de÷ildirler.
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C. Operasyonel Konular
1. Mali østihbarat Birimi KurulmasÕ
ølgili tavsiye gere÷ince; úüpheli iúlem bildirimlerinin ve karapara aklama, buna ba÷lÕ
öncül suçlar ve terörün finansmanÕyla ilgili di÷er bilgilerin;
x
x
x

AlÕnmasÕ,
Analiz edilmesi ve gerekti÷inde
Bu analiz sonuçlarÕnÕn ilgili birimlere tevziinde

Ulusal bir merkezi makam olarak hizmet veren bir mali istihbarat birimi kurulmalÕdÕr.
Mali istihbarat birimi, bildirimde bulunan kiúilerden ilave bilgi edinebilmeli ve
fonksiyonlarÕnÕ uygun úekilde yerine getirmek için gerekli olan finansal, idari ve yasa
uygulama bilgilerine zamanÕnda eriúim sa÷layabilmelidir.
Bu kapsamdaki mali istihbarat birimlerinin, úüpheli iúlem bildirimleri ile ulusal mevzuatÕn
gerektirdi÷i (nakit iúlem bildirimleri, elektronik fon transferlerine iliúkin bildirimler ve parasal
eúi÷e ba÷lÕ) di÷er bildirimleri alma, alÕnan bildirimleri analiz etme ve bu analiz sonuçlarÕnÕ ilgili
birimlere iletme görevleri bulunmalÕdÕr.
Mali istihbarat birimlerinin görevleri arasÕnda geçen analiz, alÕnan bildirimlerin ve elde
edilen di÷er verilerin, istatistikî ve analitik yöntemler kullanÕlarak ve teknik araçlar yardÕmÕyla
iúlenerek nitelikli mali istihbarat elde etmeye yönelik çalÕúmalarÕ ifade etmektedir. Bu
kapsamda analiz stratejik analiz, taktik analiz ve operasyonel analiz olarak kategorilere
ayrÕlmaktadÕr. Buna göre;
x Stratejik analiz: Mali istihbarat birimlerinin ele aldÕ÷Õ olaylarÕn bütününden hareketle
gelecekte fonksiyonel tarzÕnÕ úekillendirmede kullanaca÷Õ bilgi sistemlerini geliútirme,
x Taktik analiz: Mali istihbarat birimlerinin úüpheli iúlem bildirimleri veya di÷er
kanallardan topladÕklarÕ bilgilerle, karapara aklama giriúiminin yapÕsÕ ve iúleyiúini
kurgulama,
x Operasyonel analiz: Mali istihbarat birimlerinin, karapara aklama ile ilgili inceleme ve
soruúturma sürecine yardÕmcÕ olmak için taktik bilgileri kullanarak farklÕ hipotezler
üretme,
süreçlerini ifade etmektedir.
ølgili tavsiye gere÷ince mali istihbarat biriminin özerkli÷i ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷Õ korunmalÕ ve
yetkilerini etkin bir úekilde kullanmasÕna imkân verecek yeterli finansal, personel ve teknik
kaynak sa÷lanmalÕdÕr.
2. Finansal KuruluúlarÕn Düzenlenme, Gözetim ve Denetimi
ølgili tavsiye gere÷ince;
(a) Finansal kuruluúlar yeterli düzenleme ve denetime tabi olmalÕ ve FATF Tavsiyelerini
etkili bir biçimde uygulamalarÕ sa÷lanmalÕdÕr.
(b) SuçlularÕn veya onlarÕn suç ortaklarÕnÕn bir finansal kuruluúta önemli bir hisseye
veya kontrol hissesine sahip olmalarÕnÕ veya bu hisselerin gerçek faydalanÕcÕsÕ
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olmalarÕnÕ ya da yönetim fonksiyonuna sahip olmalarÕnÕ engelleyecek gerekli yasal
veya düzenleyici tedbirler alÕnmalÕdÕr.
(c) Paravan banka kurulmasÕna veya bunlarÕn faaliyetlerine devam etmesine izin
verilmemelidir.
(d) BankacÕlÕk, sigortacÕlÕk ve sermaye piyasasÕ kuruluúlarÕ için sektörel bazda
öngörülen ve düzenleyici ve denetleyici tedbirler içeren prensipler (Core Principles),
karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele amaçlarÕ için de
uygulanmalÕdÕr. Bu husus, karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele için
konsolide grup denetimi uygulamasÕnÕ da içermelidir.
(e) Di÷er finansal kuruluúlar, sektördeki karapara aklama ve terörün finansmanÕ riski de
dikkate alÕnarak lisansa ba÷lanmalÕ, kayÕt altÕna alÕnmalÕ ve karapara aklama ve
terörün finansmanÕ ile mücadele kapsamÕnda yeterli düzenlenmelere ve denetimlere
tabi olmalÕdÕr.
(f) Finansal kuruluúlar, para veya de÷er transferi ya da para veya döviz de÷iúimi
hizmeti sa÷lamalarÕ halinde lisansa ba÷lanmalÕ, kayÕt altÕna alÕnmalÕ ve
yükümlülüklere uyumu izlenmelidir.
Bu kapsamda gözetim ve denetim birimlerinin;
a) Finansal kuruluúlarÕn karapara aklama ve terörün finansmanÕyla mücadele
yükümlülüklerini denetlemek, izlemek ve bu yükümlülüklere uyumu sa÷lamak için
gerekli yetkilere sahip olmalarÕ,
b) Finansal kuruluúlardan her türlü bilgiyi elde etmeye ve karapara aklama ve terörün
finansmanÕyla mücadele yükümlülüklerine uyulmamasÕ durumunda yaptÕrÕm
uygulamaya yetkili kÕlÕnmalarÕ,
c) Mümkünse finansal kuruluúun lisansÕnÕ iptal etme, kÕsÕtlama veya askÕya alma
yetkileri de dahil olmak üzere, kapsamlÕ kurumsal ve finansal yaptÕrÕmlar tatbik etme
yetkisine sahip olmalarÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
3. Finansal Olmayan Belirli øú ve Meslekler için Düzenleme, Gözetim ve Denetim
Finansal olmayan belirli iú ve meslekler, aúa÷Õda belirtilen úekilde düzenleme, gözetim
ve denetim tedbirlerine tabi olmalÕdÕr:
a) Kumarhaneler karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele tedbirlerini etkin
bir úekilde uygulamalarÕnÕ sa÷layacak úekilde düzenlemeye ve denetime tabi
olmalÕdÕr. Bu kapsamda;
x Kumarhaneler lisansa ba÷lanmalÕ,
x SuçlularÕn veya onlarÕn suç ortaklarÕnÕn bir kumarhanede önemli bir hisseye veya
kontrol hissesine sahip olmalarÕnÕ, bu hisselerin gerçek faydalanÕcÕsÕ olmalarÕnÕ,
kumarhanede yönetim fonksiyonuna sahip olmalarÕnÕ ya da kumarhanenin
iúletmecisi olmalarÕnÕ engelleyecek gerekli yasal veya düzenleyici tedbirler alÕnmalÕ,
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x Kumarhanelerin, karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele
yükümlülüklerine uyumunun etkili bir úekilde denetlenmesi sa÷lanmalÕdÕr.
b) Finansal olmayan di÷er belirli iú ve mesleklerin karapara aklama ve terörün
finansmanÕ ile mücadele yükümlülüklerine uyumu izlenmeli ve bu husus risk bazlÕ
yaklaúÕmla gerçekleútirilmelidir. Bu tedbir ya bir gözetim ve denetim birimi ya da bir
öz düzenleyici kuruluú tarafÕndan yerine getirilebilir.
Söz konusu gözetim ve denetim birimleri veya öz-düzenleyici kuruluúlar ayrÕca;
a. SuçlularÕn veya onlarÕn suç ortaklarÕnÕn mesleki olarak akredite olmalarÕnÕ, önemli bir
hisseye veya kontrol hissesine sahip olmalarÕnÕ veya bu hisselerin gerçek
faydalanÕcÕ ya da yönetim fonksiyonuna sahip olmalarÕnÕ engellemek için uygunluk
ve yerindelik testi (fit and proper test)gibi de÷erlendirme kriterleri uygulayarak gerekli
tedbirleri almalÕ ve
b. Karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele düzenlemelerine aykÕrÕlÕk
tespit ettikleri durumda etkili, orantÕlÕ ve caydÕrÕcÕ yaptÕrÕmlarÕ uygulama yetkisine
sahip olmalÕdÕr.
4. Yetkili MakamlarÕn SorumluluklarÕ ve Yetkileri
Yetkili makamlar; karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadeleye yönelik
belirlenmiú sorumluluklara sahip olan tüm kamu makamlarÕnÕ ifade etmektedir.
Bunlar;
1. Mali istihbarat birimlerini,
2. Karapara aklama ve terörün finansmanÕnÕ soruúturmak veya kovuúturmakla ve
suçtan kaynaklanan malvarlÕklarÕna elkoymak, dondurmak ve müsadere etmekle
görevli makamlarÕ,
3. SÕnÕr ötesi nakit para veya para yerine geçen taúÕnabilir de÷er nakline iliúkin bildirim
alan birimleri,
4. Finansal kuruluúlarÕn ve veya finansal olmayan belirli iú ve mesleklerin karapara
aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele kapsamÕnda gözetim ve denetim
sorumluklarÕ bulunan birimleri ve
5. Yasal yetkilere sahip ba÷ÕmsÕz sivil makamlar olarak kurulan finansal denetleyicileri
içermektedir.
Öz düzenleyici kuruluúlar, yetkili makam kapsamÕnda de÷ildir.
Yetkili makamlar;
1. Karapara aklama ve terörün finansmanÕ soruúturmalarÕndan,
2. Müsadereye tabi olan ya da suç geliri oldu÷undan úüphe edilen malvarlÕ÷ÕnÕn hÕzlÕ
bir úekilde tespitinden, takibinden, dondurulmasÕ ve el konulmasÕ için gerekli
giriúimlerin baúlatÕlmasÕndan,
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3. Gelir sa÷layan baúlÕca suçlarla ilgili tüm olaylarda, karapara aklama, buna ba÷lÕ
öncül suçlar ve terörün finansmanÕnÕn tahkikatÕ sÕrasÕnda proaktif paralel finansal
soruúturma yürütülmesinden,
sorumlu olmalÕdÕr.
Yetkili makamlar;
a. Tüm gerekli bilgi ve belgelere eriúebilmeli,
b. Kiúilerin ve taúÕnmazlarÕn aranmasÕ, tanÕk ifadelerinin alÕnmasÕ, delillerin elde
edilmesi ve bunlara el konulmasÕ için finansal kuruluúlar, finansal olmayan belirli iú
ve meslekler ve di÷er gerçek ve tüzel kiúiler tarafÕndan tutulan kayÕtlarÕ elde
edebilmeleri hususunda zorunlu yetkileri kullanabilmeli,
c. Gerekti÷inde örtülü operasyonlar, haberleúmenin dinlenmesi, bilgisayar sistemlerine
eriúim ve kontrollü teslimat gibi geniú kapsamlÕ soruúturma tekniklerini kullanabilmeli,
d. Gerçek ya da tüzel kiúilerin hesaplarÕnÕn bulunup bulunmadÕ÷ÕnÕ ya da bu hesaplarÕ
yönetip yönetmediklerini zamanÕnda tespit etmek için uygun ve etkili mekanizmalara
sahip olmalÕ,
e. Karapara aklama, buna ba÷lÕ öncül suçlar ve terörün finansmanÕ soruúturmalarÕnÕ
yürütürken, mali istihbarat biriminin elinde bulunan ilgili bilgileri isteyebilmelidir.
5. Tüzel Kiúilerle ilgili Özel Tedbirler
ølgili tavsiye gere÷ince,
a) Tüzel kiúilerin karapara aklama veya terörün finansmanÕ amacÕyla istismar
edilmesini önleyecek tedbirler alÕnmalÕdÕr.
b) Tüzel kiúilere yönelik olarak yeterli úeffaflÕk sa÷lanmalÕ ve bu çerçevede;
x Ülkedeki tüzel kiúilerin türleri, ne úekilde oluúturulduklarÕ ve temel özelliklerini
belirleyen ve tanÕmlayan,
x Tüzel kiúilerin oluúumu ve gerçek faydalanÕcÕya iliúkin bilgilerinin alÕnmasÕ ve
kaydedilmesi sürecini belirleyen ve tanÕmlayan
x YukarÕdaki bilgileri kamuya açÕk hale getiren
x Tesis edilen farklÕ türdeki tüzel kiúiler ile ilgili karapara aklama ve terörün finansmanÕ
risklerini de÷erlendiren
mekanizmalara sahip olunmalÕdÕr.
c) Yetkili makamlarÕn, tüzel kiúilerin gerçek faydalanÕcÕsÕ ve kontrolüne iliúkin yeterli,
do÷ru ve güncel bilgileri zamanÕnda elde edebilir ve bu bilgilere zamanÕnda
eriúilebilir olmasÕ sa÷lanmalÕdÕr.
d) Özellikle, hamiline yazÕlÕ hisse senedi çÕkarabilen ya da görünürde kayÕtlÕ
hissedarlara veya bu vasÕftaki yöneticilere izin veren tüzel kiúilerin bulundu÷u
ülkeler, bu durumun karapara aklama veya terörün finansmanÕ için istismar
edilmemesini sa÷layacak etkili tedbirler almalÕdÕr.
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Bu kapsamda genel olarak alÕnabilecek di÷er tedbirler úunlardÕr:
x Yetkili makamlar, bir úirketin gerçek faydalanÕcÕsÕnÕn kim oldu÷unu tespit etmek
amacÕyla, úirket hakkÕnda belirli temel bilgilere, en azÕndan úirketin yasal sahipli÷i ve
denetim yapÕsÕna iliúkin bilgileri elde etmelidir.
x Elde edilen bilgiler; úirketin statüsü, yetkileri, hissedarlarÕ ve yöneticileri hakkÕndaki
bilgileri ihtiva etmelidir.
x Bir ülkede kurulu bulunan bütün úirketler bir úirket sicil dairesine kayÕtlÕ olmalÕ ve bu
kayÕt asgari olarak;
 ùirketin adÕ, úirket ana sözleúmesi, yasal úekil ve statüsü, úirketin kayÕtlÕ
bürosunun adresi, yöneticilerin listesi ve
 Hissedar isimlerini, her bir hissedarÕn sahip oldu÷u hisse miktarÕnÕ ve hisselerin
kategorilerini de içeren sicil bilgilerini
içermelidir.
6. Trustlarla ølgili Özel Tedbirler
Ülkeler, yasal oluúumlarÕn (legal arrangements) karapara aklama ve terörün finansmanÕ
amacÕyla istismar edilmesini önleyecek tedbirler almalÕdÕr. Ülkeler; yetkili makamlarÕn, trust
kurucusu (settlor), kayyÕm (trustee) ve faydalanÕcÕlar (beneficiary) hakkÕndaki bilgiler de dahil
olmak üzere özellikle “express trust”lar hakkÕnda yeterli, do÷ru ve güncel bilgilere zamanÕnda
eriúilebilir olmasÕnÕ sa÷lamalÕdÕr.
ølgili tavsiyede geçen;
x Yasal oluúumlar: express trustlarÕ veya benzeri müesseseleri,
x Trust: Sahibi tarafÕndan (settlor) mal varlÕ÷ÕnÕn, üçüncü úahÕs veya úahÕslarÕn
(beneficiary) faydalanmasÕ yönünde idare etmesi için bir kayyÕma (trustee) devrini
sa÷layan ve bir sözleúmeye dayalÕ olan müesseseyi,
x Express Trust: kurucu (settlor) tarafÕndan, açÕkça belirtilen niyet beyanÕ ile ve
genellikle yazÕlÕ bir belge üzerinde tesis edilen trustÕ,
x FaydalanÕcÕ (Beneficiary): Trust”Õn mal varlÕ÷Õndan yararlanÕcÕ durumunda olan
gerçek veya tüzel kiúi ya da oluúumu,
x Kurucu (Settlor): Sahibi oldu÷u mal varlÕ÷ÕnÕ üçüncü kiúi veya kiúilerin beneficiary)
yaralanmasÕ yönünde bir kayyÕmÕn yönetim ve sorumlulu÷una devreden kiúiyi,
x KayyÕm (Trustee): Belli bir amaç do÷rultusunda vakfedilen veya tahsis edilen mal
varlÕ÷ÕnÕ, faydalanÕcÕlarÕn (beneficiary) istifadesi yönünde idare etme yetki ve
sorumlulu÷u verilen kiúiyi,
ifade etmektedir.
ølgili tavsiye kapsamÕnda öngörülen genel tedbirler úunlardÕr:
x Express trustlarÕn kayyÕmlarÕ hakkÕnda yeterli, do÷ru ve güncel bilgiler elde edilmeli
ve bunlar muhafaza edilmelidir.
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x Bu kapsamdaki bilgiler; trustlarÕn kurucusunun, kayyÕmÕnÕn, bu kuruluúlarÕ kontrol
edenlerin, faydalanÕcÕlarÕn ve trust üzerinde nihai kontrol yetkisi olan gerçek kiúinin
kimli÷ine iliúkin bilgileri içermelidir.
x KayyÕmlar, finansal kuruluúlar veya finansal olmayan belirli iú ve mesleklerle iú iliúkisi
tesis ederken ya da eúik miktarÕn üzerinde bir iúlem gerçekleútirirken statülerini
açÕklamakla yükümlü kÕlÕnmalÕdÕr.
x Trustlara iliúkin gerçek hak sahipli÷i ve malvarlÕ÷Õna iliúkin bilgilerin finansal olan
veya olmayan kuruluúlar tarafÕndan talep edilmesi durumunda kayyÕmlar, istenen bu
bilgileri temin etmelidirler.
x Yetkili makamlar ve özellikle yasa uygulama birimleri, kayyÕmlar ve di÷er kiúiler
tarafÕndan özellikle finansal kuruluúlar ve finansal olmayan belirli iú ve meslekler
tarafÕndan tutulan bilgilere eriúim sa÷layabilmek için tüm gerekli yetkilere sahip
olmalÕdÕr.
7. SÕnÕr Geçiúleri ile ølgili Tedbirler
Ülkeler, nakit para ya da para yerine geçen taúÕnabilir de÷erlerin fiziki olarak sÕnÕr
ötesine naklinde, beyan veya açÕklama sistemini kullanarak uygun tedbirler almalÕdÕr. Ülkeye
gelen ya da ülkeden çÕkan de÷erlerin nakli için aynÕ tür sistemin kullanÕlmasÕ zorunlu de÷ildir.
ølgili tavsiyede geçen “para yerine geçen taúÕnabilir de÷erler”; çek, seyahat çeki, emre
yazÕlÕ senet, havale emirleri gibi gibi taúÕnabilir formda bulunan ve ciro edilebilen araçlarÕ
ifade etmektedir.
Tavsiyenin öngördü÷ü beyan ve açÕklama sistemi úu hususlarÕ içermektedir:
a. Beyan sistemi:
x 15.000 ABD DolarÕ/Avro üzerinde bir nakit ya da para yerine geçen taúÕnabilir
de÷erlerin sÕnÕr ötesi naklini gerçekleútiren tüm kiúiler, yetkili makamlara gerçe÷e
uygun beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
x Ülkeler üç farklÕ türdeki beyan sisteminden birini seçebilirler:
x Tüm yolcular için yazÕlÕ bir beyan sistemi;
x Belirlenen bir eúik üzerinde nakit ya da para yerine geçen de÷er taúÕyan yolcular
için yazÕlÕ bir beyan sistemi; ve
x Sözlü bir beyan sistemi.
b. AçÕklama sistemi
Bu sistemde yolcular, yetkililerin talebi üzerine gerçe÷e uygun bilgileri sunmakla
yükümlüdür. Bu sistemde yolcularÕn kendili÷inden belirli bir yazÕlÕ ya da sözlü beyanda
bulunma zorunluluklarÕ yoktur.
ølgili tavsiye gere÷ince;
x Yetkili makamlar, terörün finansmanÕ, karapara aklama veya öncül suçla ba÷lantÕsÕ
oldu÷undan úüphelenilen ya da yanÕltÕcÕ úekilde beyan edilen veya açÕklanan nakit
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para ya da para yerine geçen taúÕnabilir de÷erin durdurulmasÕ ya da alÕkonulmasÕna
iliúkin yasal yetkilere sahip olmalÕdÕr.
x YanÕltÕcÕ beyanda bulunan ya da açÕklama yapan kiúilerle ilgili olarak etkili, orantÕlÕ ve
caydÕrÕcÕ yaptÕrÕmlar uygulanmalÕdÕr.
x Nakit para ya da para yerine geçen taúÕnabilir de÷erin terörün finansmanÕ, karapara
aklama ya da öncül suçlar ile ba÷lantÕlÕ olmasÕ halinde söz konusu de÷erlerin
elkoyma ve müsaderesine imkân veren tedbirler alÕnmalÕdÕr.
8. Para veya De÷er Transferi Hizmetleri Sa÷layanlar Konusunda AlÕnmasÕ
Gereken Tedbirler
Para veya de÷er transferi hizmetleri; bir iletiúim, mesaj veya transfer aracÕlÕ÷Õyla veya
clearing yolu ile nakit, çek, di÷er parasal araçlarÕn kabulunü ve bu formdaki de÷erlerin alÕcÕya
ödenmesine dair finansal hizmetleri ifade etmektedir. Bu tür hizmetlere ait iúlemler bir ya da
birden çok aracÕ kuruluúu ve üçüncü bir kiúiye yapÕlacak nihai ödemeyi ilgilendirebilir ve her
türden yeni ödeme vasÕtalarÕnÕ içerebilir. Bu hizmetlerin bazen belirli co÷rafi bölgelerle
ba÷lantÕsÕ olmakta ve bunlar hawala, hundi ve fei-chen gibi belirli terimler kullanÕlarak
tanÕmlanmaktadÕr.
ølgili tavsiye gere÷ince;
a. Para veya de÷er transferi hizmeti sa÷layan gerçek veya tüzel kiúilerin lisanslÕ veya
kayÕtlÕ olmalarÕ ve bunlarÕn FATF Tavsiyelerinin gerektirdi÷i ilgili yükümlülüklere
uymalarÕnÕn ve izlenmelerinin temini amacÕyla etkili sistemlere tabi olmalarÕ,
b. Para veya de÷er transferi hizmetini kayÕtlÕ veya lisans sahibi olmaksÕzÕn yerine
getiren gerçek veya tüzel kiúileri tespit etmek ve bunlara uygun yaptÕrÕmlar
uygulamak için gerekli tedbirlerin alÕnmasÕ,
c. Bir acente olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiúilere de yetkili bir makam
tarafÕndan lisans verilmesi ve bu kiúilerin kayÕt altÕna alÕnmasÕ ve para veya de÷er
transferi hizmeti sa÷layanlarÕn, yetkili makamlarÕn eriúebilece÷i güncel bir acente
listesi tutmalarÕ,
d. Acente kullanan para veya de÷er transferi hizmeti sa÷layÕcÕlarÕnÕn, bu acentelerinin
karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele programlarÕna dâhil olmasÕnÕ
ve bu programlara uyumlarÕnÕ izlemeleri
gerekmektedir.
9. østatistik ÇÕkarÕlmasÕ
Ülkenin karapara aklama ve terörün finansmanÕ ile mücadele sistemi çerçevesinde;
x AlÕnan ve (gerekti÷inde sonuçlarÕ) iletilen úüpheli iúlem bildirimlerine;
x Karapara aklama ve terörün finansmanÕ soruúturma ve kovuúturmalarÕ ile
mahkûmiyet kararlarÕna;
x Dondurulan, el konulan ve müsadere edilen mal varlÕklarÕna;
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x KarúÕlÕklÕ adli yardÕmlaúma veya
x Di÷er uluslararasÕ iúbirli÷i taleplerine iliúkin
kapsamlÕ istatistikler tutulmalÕdÕr.

10. Rehberlik ve Geribildirim Hizmeti Sa÷lanmasÕ
Yetkili makamlar, denetleyiciler ve öz düzenleyici kuruluúlar, karapara aklama ve
terörün finansmanÕ ile mücadele etmek için ulusal tedbirlerin uygulanmasÕ ve özellikle úüpheli
iúlemlerin ortaya çÕkarÕlmasÕ ve bildirilmesinde finansal kuruluúlar ve finansal olmayan belirli
iú ve mesleklere yardÕmcÕ olacak rehberler hazÕrlamalÕ ve geri bildirimde bulunmalÕdÕr.
D. UluslararasÕ øliúkiler
1. UluslararasÕ Sözleúmelerin OnaylanmasÕ
Ülkeler;
x
x
x
x

1988 tarihli BM Viyana Sözleúmesi,
2000 tarihli BM Palermo Sözleúmesi,
2003 tarihli Yolsuzlu÷a KarúÕ BM Sözleúmesi ve
1999 tarihli BM Terörizmin FinansmanÕnÕn Önlenmesi Sözleúmesine

taraf olmak ve tam olarak uygulamak için acil tedbirler almalÕdÕr.
Ülkeler ayrÕca, mümkün oldu÷u ölçüde, 2001 tarihli Avrupa Konseyi Siber Suçlar
Sözleúmesi, 2002 Tarihli Terörizme KarúÕ Inter-Amerikan Sözleúmesi ve 2005 tarihli Terörün
FinansmanÕ ve Suç Gelirlerinin AraútÕrÕlmasÕ, AklanmasÕ, El KonulmasÕ ve Müsaderesine
Yönelik Avrupa Konseyi Sözleúmesi gibi di÷er ilgili uluslararasÕ sözleúmeleri onaylamalÕ ve
uygulamalÕdÕr.
Tavsiyede geçen sözleúmelerin konularÕ özet olarak aúa÷Õda belirtilmiútir:
a. 1988 tarihli BM Viyana Sözleúmesi:
Uyuúturucu ve Psikotrop Maddeler KaçakçÕlÕ÷Õna KarúÕ BM Sözleúmesi, 19 AralÕk 1988
tarihinde Viyana’da BM KonferansÕnda kabul edilmiútir. Sözleúme, yasadÕúÕ uyuúturucu
madde kaçakçÕlÕ÷Õndan elde edilen gelirlerin aklanmasÕnÕn suç sayÕlmasÕnÕ, müsadereyi ve
uyuúturucu madde kaçakçÕlÕ÷Õna karúÕ geniú kapsamlÕ tedbirleri öngörmekte ve kaçakçÕlarÕn
iadesi, kontrollü teslimat ve yargÕlamanÕn transferinde uluslararasÕ iúbirli÷ine dair hükümler
getirmektedir. “Karapara aklama” (Money Laundering) terim olarak geçmemekle birlikte,
Sözleúme, aklama suçunu unsurlarÕ itibari ile tanÕmlayan ilk BM Sözleúmesi olma özelli÷i
taúÕmaktadÕr.
b. 2000 tarihli BM Palermo Sözleúmesi:
SÕnÕraúan Organize Suçlara KarúÕ BM Sözleúmesi,15 AralÕk 2000 tarihlerinde
Palermo’da (øtalya) düzenlenen Konferansta imzalanmÕútÕr. Sözleúme; sÕnÕr aúan organize
suçlarla mücadeleyi; karapara aklama, yolsuzluk, adaletin yanÕltÕlmasÕ gibi temel suçlarla
mücadele kapsamÕnda ele almÕútÕr. Sözleúme, müstakil bir madde halinde karapara aklama
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suçunu tanÕmlamakta ve ayrÕ bir maddede karapara aklama ile mücadele tedbirlerine yer
vermektedir.
c. 2003 tarihli Yolsuzlu÷a KarúÕ BM Sözleúmesi:
BM Genel Kurulu tarafÕndan 31 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen Yolsuzlu÷a KarúÕ BM
Sözleúmesi; yolsuzlu÷un önlenmesi kapsamÕnda kamu ve özel sektörce tedbirler alÕnmasÕ,
yolsuzlukla mücadele birimleri kurulmasÕ, kamuda úeffaflÕ÷Õn sa÷lanmasÕ, ülkelerin
yolsuzlu÷u bütün yönleri ile cezalandÕrÕlabilir suç olarak kabul etmesi, önleme, soruúturma ve
kovuúturma da dahil yolsuzlukla mücadelenin her aúamasÕnda ülkelerin birbirleri ile iúbirli÷i
içinde olmasÕ, gerekli úartlarÕn sa÷lanmasÕ halinde müsadere edilen mal varlÕ÷ÕnÕn talep eden
ülkeye iade edilmesikonularÕnda hükümler getirmektedir.
d. 1999 tarihli BM Terörizmin FinansmanÕn Önlenmesi Sözleúmesi
9 AralÕk 1999 tarihinde BM Genel Kurulu tarafÕndan kabul edilen BM Terörizmin
FinansmanÕnÕn Önlenmesi Sözleúmesinde her taraf devletin;
x Kendi iç hukukunda terörün finansmanÕnÕ suç saymasÕ,
x Terörist amaçlar için tahsis edilen veya kullanÕlan fonlarÕn; tespitini, teúhisini, el
konulmasÕnÕ veya dondurulmasÕnÕ sa÷lamasÕ,
x Terörün finansmanÕ suçuna karÕúan úüphelileri ya iç hukukuna göre kovuúturmaya
tabi tutmasÕ veya ilgili ülkeye iade etmesi,
x SuçlularÕn soruúturma ve kovuúturmalarÕnda di÷er ülkelerle iúbirli÷i yapmasÕ,
x Finansal kuruluúlarÕn terörist fon akÕúÕnÕ tespit etmesini, engellemesini ve
durdurmasÕnÕ sa÷layacak tedbirler almasÕ
öngörülmüútür.
2. Adli YardÕmlaúmanÕn Sa÷lanmasÕ
ølgili tavsiye, ülkelerin;
x Karapara aklama, buna ba÷lÕ öncül suçlar ve terörün finansmanÕyla ilgili soruúturma,
kovuúturma ve ilgili yargÕ süreçlerinde birbirleri ile mümkün olan en geniú kapsamda,
hÕzlÕ, yapÕcÕ ve etkili karúÕlÕklÕ adli yardÕmlaúmada bulunmalarÕnÕ,
x KarúÕlÕklÕ adli yardÕmlaúma taleplerine öncelik verilmesi ve bu taleplerin yerine
getirilmesi için açÕk ve etkin süreçlere sahip olmalarÕnÕ,
x Taleplerin etkili bir úekilde iletilmesi ve yerine getirilmesi için merkezi bir makamÕ ya
da mevcut baúka bir resmi mekanizmayÕ kullanmalarÕnÕ,
x KarúÕlÕklÕ adli yardÕmlaúma konusunda yersiz kÕsÕtlama getiren úartlar ileri
sürmemelerini, suçun sadece mali hususlarÕ kapsadÕ÷Õ gerekçesiyle adli yardÕm
talebini geri çevirmemelerini,
x YasalarÕn finansal kuruluúlar için gizlilik ve mahremiyeti muhafazayÕ öngördü÷ü
gerekçesiyle adli yardÕm talebini reddetmemelerini,
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x YabancÕ ülkelerin; aklanan malvarlÕ÷ÕnÕn, karapara aklama, öncül suçlar ya da
terörün finansmanÕndan elde edilen gelirlerin, bu suçlarÕn iúlenmesinde kullanÕlan
veya kullanÕlmak istenilen araçlarÕn, ya da bunlara tekabül eden malvarlÕ÷ÕnÕn tespiti,
dondurulmasÕ, el konulmasÕ veya müsaderesi taleplerine cevap vermek için hÕzlÕ
harekete geçmelerini,
x Söz konusu malvarlÕ÷ÕnÕn, araçlarÕn ya da malvarlÕ÷Õna tekabül eden de÷erlerin
yönetimi için etkili mekanizmalara ve müsadere edilen mal varlÕ÷ÕnÕn paylaúÕlmasÕnÕ
da içeren el koyma ve müsadere süreçlerinin koordinasyonuna yönelik
düzenlemelere sahip olmalarÕnÕ,
öngörmektedir.
3. Karapara Aklama ve Terörün FinansmanÕ Suçunun øadeye Tabi Suçlar OlmasÕ
Ülkeler; yersiz bir gecikmeye mahal vermeden, karapara aklama ve terörün
finansmanÕyla ilgili iade taleplerini yapÕcÕ ve etkili bir úekilde yerine getirmeli ve ayrÕca terörün
finansmanÕ, terörist faaliyetler ya da terör örgütleri kapsamÕnda suçlanan kiúilere güvenli
bölgeler (safe havens) sa÷lanmamasÕ konusunda mümkün olan bütün tedbirleri almalÕdÕr.
4. Ülkeler ArasÕnda ødari ve Operasyonel øúbirli÷i
Yetkili makamlar; karapara aklama, buna ba÷lÕ öncül suçlar ve terörün finansmanÕ ile
ilgili en geniú kapsamda hÕzlÕ, yapÕcÕ ve etkili uluslararasÕ iúbirli÷i yapmalÕdÕrlar. ølgili
tavsiyenin bu kapsamda öngördü÷ü iúbirli÷i etkin bilgi de÷iúimine dayanmaktadÕr.
Bu kapsamdaki bilgi de÷iúimi, mali istihbarat birimleri, finansal denetçiler, yasa
uygulama birimleri ve emsal olmayan yetkili makamlar arasÕndaki iúbirli÷ini kapsayacak
úekilde geniú tutulmuútur.
ølgili tavsiye gere÷ince bilgi de÷iúiminde bulunurken yardÕm sa÷lamaya engel olacak
úekilde suni ve gereksiz úartlar ileri sürülmemelidir.
Bu kapsamda yetkili makamlar özellikle;
a. Talebin finansal konularÕ ihtiva etti÷i,
b. (ølgili bilgilerin yasal ayrÕcalÕk ya da yasal mesleki gizlili÷e tabi olmasÕ durumu hariç
olmak üzere), yasalarÕn finansal kuruluúlarÕ gizlilik hususunda yükümlü kÕldÕ÷Õ,
c. YapÕlacak yardÕm, yürütülen araútÕrma, inceleme veya tahkikatÕ engellememesine
ra÷men), yardÕm talep edilen ülkede araútÕrma, inceleme veya tahkikat yapÕldÕ÷Õ,
d. Talebi yapan makamÕn mahiyeti veya statüsünün (mülki, idari, yasa uygulama birimi
vb.) muhatabÕndan farklÕ oldu÷u
yönünde gerekçeler öne sürerek yardÕm talebini reddetmemeli ve bilgi de÷iúimini
engellememelidirler.
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Dipnotlar:
1

Trust konusunda ÇalÕúmanÕn C-6 Bölümünde bilgi verilmiútir.
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Türk BankacÕlÕk Sektöründe Etkinlik Ölçümü:
Parametrik ve Parametrik Olmayan Modellerin
KarúÕlaútÕrmasÕ
Dr. Sibel Çelik*
Özet
ÇalÕúmada Türk BankacÕlÕk sektöründe 2005 - 2010 yÕllarÕ arasÕnda faaliyet gösteren ticari
bankalarÕn etkinli÷i, etkinlik ölçümünde en çok kullanÕlan yöntemlerden Veri Zarflama Analizi (VZA) ve
Stokastik SÕnÕr Analizi (SSA) modelleri ile incelenmiú ve bu farklÕ modellerden elde edilen bulgular
karúÕlaútÕrÕlmÕútÕr. Sonuçta, bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷inin ölçümünde VZA ve SSA yöntemleri
kullanÕldÕ÷Õnda etkinlik skorlarÕna iliúkin farklÕ da÷ÕlÕm özellikleri elde edilse bile, düzenleyici politika
kararlarÕnÕn alÕnmasÕ ya da yönetim performansÕnÕn geliútirilmesi gibi farklÕ amaçlar için kullanÕlmasÕ
durumunda, bu yöntemlerin benzer sonuçlar verece÷i ve kullanÕlan yöntemin elde edilen sonuçlar
üzerinde çok fazla etkisinin olmayaca÷Õ söylenebilir. Elde edilen bulgular, bankalar, kreditörler ve
yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan önemli oldu÷u kadar ülke ekonomisi açÕsÕndan da önem taúÕmaktadÕr.
Anahtar Kelimeler: BankacÕlÕk Sektörü, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi, Stokastik SÕnÕr Analizi.
JEL SÕnÕflamasÕ: C50, C60, G21
The Measurement of Efficiency in Turkish Banking Sector:
The Comparison of Parametric and Non-Parametric Models
Abstract
In this paper, we examine the efficiency of banking sector by using Data Envelopment Analysis
(DEA) and Stochastic Frontier Analysis (SSA) for the period 2005-2010 and compare the findings of
these different methods. According to the findings, although we obtain different distribution of
efficiency scores from the DEA and SFA analyses, in the case of different situations such as
regulatory policy decisions and improvement of management performance, these two methods give
same results and so the method choice has not more impact on the results obtained The findings are
important for general economy as well as banks, creditors and investors.
Keywords: Banking Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Stochastic Frontier Analysis.
JEL Classification: C50, C60, G21

1.Giriú
BankacÕlÕk sektöründe etkinlik, bankalar, kreditörler ve yatÕrÕmcÕlar açÕsÕndan önemli
oldu÷u kadar ülke ekonomisi açÕsÕndan da önem taúÕmaktadÕr. Kreditörler ve yatÕrÕmcÕlar
etkinlik düzeyini bankalarÕn geçmiú performansÕnÕ ve úu andaki pozisyonunu de÷erlendirmek
için kullanmaktadÕr (Oladele vd., 2012). BankacÕlÕk sektöründe rekabetin artmasÕyla birlikte,
etkinli÷in arttÕrÕlmasÕ banka yöneticileri açÕsÕndan da oldukça önemli hale gelmiútir. Di÷er
ekonomik sektörlerden farklÕ olarak, bankacÕlÕk sektörü kaynak da÷ÕlÕmÕnÕ belirleyen finansal
aracÕlÕk görevi üstlenmiútir. Bu durum bankacÕlÕk sektörünü, ülkenin ekonomik geliúmesinde
merkezi bir konuma getirmiútir (Atan, 2003). Özetle, bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i,
ekonomik büyüme düzeyini de etkilemektedir (Koivu, 2002).
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Berger ve Humphrey (1997), finansal kurumlarÕn etkinlik bilgisinin üç amaçla
kullanÕlabilece÷ini belirtmiútir. Birincisi, serbestleúme, birleúmeler ya da piyasa yapÕsÕnÕn
etkinlik üzerindeki etkisini inceleyerek devlet politikalarÕnÕ bilgilendirme amaçlÕ; ikincisi,
sektörün etkinlik düzeyini belirleyerek ve firmalarÕ etkinlik düzeylerine göre sÕralayarak ve
etkinlik ölçümünde kullanÕlan farklÕ yöntemleri inceleyerek araútÕrmalara yön vermek amaçlÕ;
üçüncüsü ise en yüksek etkinli÷e ve en düúük etkinli÷e sahip firmalarÕ belirleyerek yönetim
performansÕnÕ geliútirme amaçlÕdÕr.
Literatürde, bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i üzerine yapÕlmÕú pek çok çalÕúma
bulunmaktadÕr. Bu çalÕúmalardan bazÕlarÕ, Ferrier ve Lovell, 1990; Berg vd., 1991; Berger,
1993; Chang vd., 1993; Bauer vd., 1993; Adams vd., 1995; Bauer vd., 1995; Deborger vd.,
1995; Berger ve De Young, 1997; Berger ve Humphrey, 1997; Hasan ve Marton, 2003;
Drake vd., 2005; Havrylchyk, 2006; YÕldÕrÕm ve Philippatos, 2007; Berger vd., 2008; Sufian,
2009; Staub vd., 2010; Chiu vd., 2011 çalÕúmalarÕdÕr1.
BankacÕlÕk sektöründe etkinlik ölçümünde, araútÕrmacÕlar tarafÕndan farklÕ yöntemler
kullanÕlmÕútÕr. Etkinlik analizinde en çok kullanÕlan yöntemler, veri zarflama analizi
(Kuussaari,1993; Resti, 1995; Zaim, 1995; Ataullah vd., 2004; Sufian, 2009), stokastik sÕnÕr
analizi (Chaffai, 1993; Chang vd., 1993; Berger ve De Young, 1997; Zhu vd., 1995;
Shanmugam ve Das, 2004; Mokhtar vd., 2006; Tahir ve Haron, 2008), serbest da÷ÕlÕm
yaklaúÕmÕ (Berger, 1993; Adams vd., 1995; Peristiani, 1997; Hunter ve Timme, 1995; YÕldÕrÕm
ve Philippatos, 2003;), kalÕn sÕnÕr yaklaúÕmÕdÕr ( Lang ve Welzel, 1996; Mahajan vd., 1996;
Mertens ve Urga, 2001). BazÕ araútÕrmacÕlar ise bankacÕlÕk sektöründe etkinlik ölçümünde,
farklÕ yöntemlerden elde edilen bulgularÕ karúÕlaútÕrarak, en iyi model önerisinde bulunmayÕ
amaçlamÕútÕr (Ferrier ve Lovell, 1990; Bauer vd.,1993; Resti, 1995; Bauer vd., 1998; Weill,
2004).
Türk BankacÕlÕk Sektörünün etkinli÷i üzerine yapÕlan çalÕúmalara bakÕldÕ÷Õnda,
çalÕúmalarÕn farklÕ girdi- çÕktÕ de÷iúkenlerini ve farklÕ yaklaúÕmlarÕ (üretim-aracÕlÕk) kullanarak,
bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷ini de÷erlendirme üzerine odaklandÕ÷Õ görülmektedir (Zaim,
1995; Çilli, 1993; Yolalan, 1996; Ertu÷rul ve Zaim,1996; YÕldÕrÕm, 1999; Jackson ve Fethi,
2000; IúÕk ve Hassan, 2003; Gunay ve Tektaú, 2006; Budak, 2011). Bu çalÕúmalardan
bazÕlarÕ finansal serbestleúmenin Türk bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷ine etkisini incelerken
(Zaim, 1995), bazÕ çalÕúmalar da bankacÕlÕk sektöründe ölçek, maliyet büyüklü÷ünün ve
banka sermaye yapÕsÕnÕn etkinlik üzerindeki etkisini araútÕrmÕúlardÕr (Mercan ve Yolalan,
2000; Mercan vd., 2003; Önal ve Sevimeser, 2006). Bu çalÕúmalarÕn yanÕnda, yapÕsal
kÕrÕlmalarÕn bankacÕlÕk sektörü üzerindeki etkisini araútÕran çalÕúmalar da literatürde yer
almaktadÕr (Gunay ve Tektaú, 2006; Coúkun ve Balatan, 2009).
Literatürde, etkinlik ölçümünde hangi modelin daha iyi sonuçlar verdi÷i konusu
tartÕúmalÕdÕr. Türk bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i üzerine yapÕlan çalÕúmalarÕn büyük kÕsmÕnÕn
etkinlik ölçümünde parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA)’ni
kullandÕ÷Õ görülmektedir. Bu çalÕúmanÕn amacÕ, etkinlik ölçümünde en çok kullanÕlan
yöntemlerden VZA ve SSA modelleri ile bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷ini incelemek ve bu
farklÕ modellerden elde edilen bulgularÕ karúÕlaútÕrmaktÕr. ÇalÕúmanÕn iki yönden literatüre
katkÕ yapmasÕ beklenmektedir. Birincisi, Türk bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i üzerine yapÕlan
di÷er çalÕúmalardan farklÕ olarak, etkinlik ölçümünde VZA ve SSA olmak üzere iki farklÕ
yöntem kullanÕlmasÕ ve Bauer vd., (1998) çalÕúmasÕ takip edilerek, karar vericiler ve politika
yapÕcÕlar açÕsÕndan yararlÕ olabilmesi açÕsÕndan, VZA ve SSA yaklaúÕmlarÕndan elde edilen
etkinlik ölçümlerinin bazÕ tutarlÕlÕk koúullarÕnÕ sa÷layÕp sa÷lamadÕ÷ÕnÕn incelenmesidir.
ÇalÕúmanÕn literatüre ikinci katkÕsÕ ise, VZA ve SSA yöntemleri birlikte kullanÕlarak, elde
edilen sonuçlarÕn sa÷lamlÕ÷ÕnÕn test edilmesidir. Çünkü Singh vd. (2000) etkinlik analizlerinde
elde edilen sonuçlarÕn seçilen yöntemlere ba÷lÕ oldu÷unu belirtmiútir. Bu nedenle ampirik
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çalÕúmalarda her iki yöntemin birlikte kullanÕlmasÕnÕn sonuçlarÕn sa÷lamlÕlÕ÷Õ (robustness)
açÕsÕndan önemli oldu÷unu ifade etmiútir.
Bu kapsamda, çalÕúma beú bölümden oluúmaktadÕr. økinci bölümde uygulanan yöntem
tanÕmlanmÕú; üçüncü bölümde çalÕúmanÕn verileri açÕklanmÕú, dördüncü bölümde analiz
sonucunda elde edilen bulgular sunulmuú ve son olarak ise özet ve sonuca yer verilmiútir.
2. Metodoloji
ÇalÕúmada Türk bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i, literatürde en popüler etkinlik analizi
yöntemlerinden olan VZA ve SSA ile ölçülmüútür. Etkinlik ölçümünde literatüre yer alan
çalÕúmalarÕn farklÕ yöntemler kullanÕldÕ÷Õnda farklÕ sonuçlar vermesi, sonuçlarÕn güvenilirli÷i
açÕsÕndan her iki yöntemin birlikte kullanÕlmasÕnÕ teúvik etmektedir (Singh vd., 2000). Çünkü
her iki yöntemin sahip oldu÷u avantaj ve dezavantajlar bulunmaktadÕr. Örne÷in, VZA
parametrik olmayan bir yöntemken, SSA parametrik bir yöntemdir. VZA yönteminin en önemli
üstünlü÷ü, parametrik olmamasÕndan kaynaklanan esnekli÷idir. Örne÷in, üretim
fonksiyonuna iliúkin herhangi bir varsayÕm gerektirmemektedir. SSA’nin en önemli üstünlü÷ü
ise istatistiksel gürültünün (statistical noise) varlÕ÷Õnda etkinli÷i ölçmedeki baúarÕsÕdÕr (Andor
ve Hesse, 2011). Bunun yanÕnda VZA’nin en önemli zayÕflÕ÷Õ ölçüm hatasÕ ve istatistiksel
gürültünün olmadÕ÷ÕnÕ varsaymasÕdÕr (Fukuyama, 1993). Bu nedenle VZA ile etkinlik
ölçümlerinde, sonuçlarÕn farklÕ girdi-çÕktÕ de÷iúkenlerine olan duyarlÕlÕ÷Õ ve uç de÷erlerin
dikkate alÕnmasÕ önem taúÕmaktadÕr (Favore ve Pappi, 1995; Resti, 1997). SSA yöntemine
getirilen en önemli eleútiri ise, teknik etkinsizlik terimine iliúkin da÷ÕlÕm varsayÕmÕnÕ
gerektirmesidir (Kalirajan ve Shand, 1999).
2.1. Veri Zarflama Analizi (VZA)
VZA, Farrell (1957) tarafÕndan tanÕtÕlmÕú, Charnes vd. (1978) ile geliútirilmiútir. VZA
organizasyonlardaki karar birimlerinin (DMU) nispi etkinli÷ini de÷erlendirmede kullanÕlan
matematiksel programlamaya dayalÕ bir yöntemdir. Bu çalÕúmada Veri Zarflama Analizi
yöntemlerinden girdi odaklÕ Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) yöntemi kullanÕlmÕútÕr. CCR
yöntemi ölçe÷e göre sabit getiri varsayÕmÕna dayanÕr. n tane karar birimi (örne÷in bankalar)
oldu÷unu ve her bir karar biriminin yj ile ifade edilen t adet çÕktÕ üretti÷ini ve xi ile ifade edilen
u adet girdi kullandÕ÷ÕnÕ düúünelim. DMU1’in etkinli÷i aúa÷Õdaki gibi ölçülebilir;
t

¦w

j

y j1

j 1

e1

u

¦v x
i

i1

[1]

i 1

Eúitlik [1]’de yj1, DMU1 tarafÕndan üretilen j. çÕktÕ miktarÕ, xi1 ise DMU1 tarafÕndan
kullanÕlan i. girdi miktarÕ, wj çÕktÕ a÷ÕrlÕ÷Õ, vi girdi a÷ÕrlÕ÷ÕdÕr. Etkinlik ölçümü olan e1 aúa÷Õdaki
kÕsÕtlara ba÷lÕ olarak maksimize edilecektir:
t

¦w

j

y jm
d 1 m 1,....., n

j 1
u

¦v x
i

[2]

im

i 1

wj t 0

j 1,....t
[3]
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vi t 0 i 1,....u
[4]
Bu ifadeler do÷rusal programlama formülasyonu ile aúa÷Õdaki gibi gösterilebilir;
t

¦w

max e1

j

y j1

j 1

[5]

KÕsÕtlar;
t

¦w
j 1

u

j

y jm  ¦ v i x im d 0 m 1,....n
i 1

[6]
u

¦v x
i

i1

1

i 1

wj t 0

[7]

j 1,.............t

vi t 0 i 1,.............u
YukarÕda tanÕmlanan modelin her bir karar birimi (DMU) için çözülmesi ile etkinlik
de÷erleri elde edilmektedir. Etkinlik de÷erlerinin 1’e eúit olmasÕ karar birimlerinin etkin
oldu÷unu gösterirken, 1’den küçük olmasÕ ise karar birimlerinin etkin olmadÕ÷ÕnÕ
göstermektedir.
2.2. Stokastik SÕnÕr Analizi (SSA)
Bu çalÕúmada Aigner vd. (1977) ve Meeusen ve van den Broeck(1977) tarafÕndan
ba÷ÕmsÕz olarak geliútirilen SSA modeli kullanÕlmÕútÕr. Orijinal formu yatay kesit veri için
tanÕmlanmÕútÕr ve iki bileúeni olan bir hata terimi içermektedir. Hata terimlerinden bir tanesi
rassal etkileri, di÷eri ise teknik etkinsizli÷i açÕklamaktadÕr. SSA modelinin genel formu
aúa÷Õdaki gibidir:

yi

f xi" ; D  H i

i 1,......N
[8]

Eúitlik [8]’de y i i. karar biriminin çÕktÕsÕ, x "i i. karar biriminin " . girdisini, D bilinmeyen

parametreler, H i birleúik hata terimidir. H i

v i  u i . v i iki yönlü ( f  v i  f ) normal

da÷ÕlÕm gösteren rassal hata (v ~ N [0, V v ) , u i tek yönlü (u i t 0) teknik etkinsizli÷i gösteren
2

etkinlik bileúenidir. u i ’nin da÷ÕlÕmÕ yarÕ- normal, üssel ya da gamma olabilir (Aigner vd., 1977;
Meeusen ve Broeck, 1977). Bu çalÕúmada

u i ’nin da÷ÕlÕmÕnÕn yarÕ-normal oldu÷u

varsayÕlmÕútÕr. v i ve u i bileúenleri birbirinden ba÷ÕmsÕzdÕr.
Eúitlik [8]’in maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmini ile D , O V parametrelerinin tutarlÕ
tahmincileri elde edilebilir. Burada,

O V u / V v ve V 2

V u2  V v2
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YarÕ-normal da÷ÕlÕm varsayÕmÕnda, teknik etkinsizli÷in varlÕ÷Õ basit bir z testi ile test edilebilir.
Bunun için boú hipotez ve alternatif hipotez:

H0

O

H1

O !0

0

úeklindedir (Coelli vd., 2005).
Test istatisti÷i ise;

z

O
~ N (0,1) úeklinde hesaplanÕr.
se O

O O ’nin maksimum olabilirlik yöntemi ile tahmini, se(O ) standart hatasÕdÕr.
Teknik etkinlik aúa÷Õdaki eúitlik ile belirlenmektedir:

TE i

exp  uˆ i

exp  E u i | H i

TE i 0 ile 1 arasÕnda de÷er almaktadÕr.
SSA’de üretim fonksiyonu için genel bir form belirlenmesini gerektirmektedir. Bu çalÕúmada
Cobb-Douglas Üretim fonksiyonu kullanÕlmÕútÕr. Cobb-Douglas üretim fonksiyonu úu úekilde
gösterilir:
K

ln y i

D 0  ¦ D l ln x "i  H i
" 1

[9]

Burada y i i. karar biriminin çÕktÕsÕ, x "i i. karar biriminin " . girdisini, D bilinmeyen

parametreler, H i birleúik hata terimidir.
3. Veri

Performans analizlerinde üretim birimlerinin aynÕ hizmetleri üreten ve benzer kaynaklar
kullanan homojen birimler olmalarÕ önem taúÕmaktadÕr. Türkiye’de faaliyet gösteren ticari
bankalar mevduat toplayan finansal kurumlardÕr ve bu açÕdan mevduat toplamayan yatÕrÕm
ve kalkÕnma bankalarÕndan ayrÕlmaktadÕr. Türk bankacÕlÕk sektöründe ticari bankalarÕn
a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn (2010 itibariyle yaklaúÕk %97), yatÕrÕm ve kalkÕnma bankalarÕnÕn a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn (2010
itibariyle yaklaúÕk %3) oldukça üstünde olmasÕ nedeniyle, bu çalÕúmada yatÕrÕm ve kalkÕnma
bankalarÕnÕ analiz dÕúÕ bÕrakÕlarak, sadece ticari bankalar2 analize dâhil edilmiútir.
Türk BankacÕlÕk sektörüne çok önemli de÷iúiklik getiren düzenlemeleri içeren 5411
sayÕlÕ BankacÕlÕk Kanunu ve buna ba÷lÕ çÕkarÕlan Tebli÷ ve di÷er düzenlemeler 2005 yÕlÕ sonu
itibariyle girmiú olmakla birlikte önemli detay düzenlemeler KasÕm 2006 tarihinde yapÕlmÕútÕr.
Bu etkiler 2005 ve 2006 yÕlÕ kapanÕú bilançolarÕna yansÕmamÕútÕr. Ancak 2007 yÕlÕ sonrasÕ
kapanÕú bilançolarÕnda bu etkiler mevcuttur. Bu nedenle bu çalÕúmada Türk BankacÕlÕk
sektöründe 2005 - 2010 yÕllarÕ arasÕnda faaliyet gösteren ticari bankalara ait Türkiye Bankalar
Birli÷i’nden elde edilen yÕllÕk bilanço ve gelir tablosu verileri kullanÕlmÕútÕr. Bu úekilde,
çalÕúmada kullanÕlan analizlerde panel veri seti yerine yatay kesit veri seti kullanÕlmasÕndan
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dolayÕ BankacÕlÕk Kanununun çÕkarÕlmasÕ öncesi ve sonrasÕnda bankacÕlÕk sektörünün
durumuna iliúkin bilgi edinilmesi amaçlanmÕútÕr.
3.1. De÷iúkenlerin TanÕmlanmasÕ
BankacÕlÕk sektöründe etkinlik ölçümünde analize dâhil edilecek girdi ve çÕktÕ
de÷iúkenlerinin ne olaca÷Õ konusu üzerinde literatürde bir görüú birli÷i sa÷lanamamÕútÕr.
Humprey (1985) bankacÕlÕk sektöründe girdi ve çÕktÕlarÕn belirlenmesinde, üretim yaklaúÕmÕ
ve aracÕlÕk yaklaúÕmÕ olarak bilinen iki yaklaúÕm önermiútir. Üretim yaklaúÕmÕnda, bankalar
sermaye, emek ve malzeme kullanarak mevduat ve kredi üreten finansal kurumlar olarak
tanÕmlanmÕútÕr. AracÕlÕk yaklaúÕmÕnda ise bankalar fon, mevduat toplayan ve bunlarÕ kredi ve
di÷er varlÕklara dönüútürmede aracÕlÕk rolünü üstlenen finansal kurumlar olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Ferrier ve Lovell (1990), üretim yaklaúÕmÕ bankanÕn sadece faaliyet
giderlerine odaklandÕ÷Õ için, bankanÕn maliyet etkinli÷inin ölçümünde tercih edilmesi
gerekti÷ini belirtmiútir. AracÕlÕk yaklaúÕmÕ ise bankanÕn tüm giderlerini dikkate almaktadÕr ve
bankanÕn toplam etkinli÷inin ölçümünde tercih edilmesi do÷ru olacaktÕr (Ferrier ve Lovell,
1990). Bu çalÕúmada amaç bankacÕlÕk sektöründe toplam etkinli÷i ölçmek oldu÷u için, girdi ve
çÕktÕlarÕn belirlenmesinde di÷er pek çok çalÕúmada (Zaim, 1995; øsik ve Hassan, 2003)
oldu÷u gibi aracÕlÕk yaklaúÕmÕ benimsenmiútir.
ÇalÕúmada bankacÕlÕk sektöründen etkinli÷in ölçümünde parametrik olmayan bir yöntem
olan Veri Zarflama Analizi (VZA) ile parametrik bir yöntem olan Stokastik SÕnÕr Analizi (SSA)
olmak üzere iki yöntem kullanÕlmÕútÕr. Parametrik bir yöntem olan SSA tek çÕktÕ kullanmaya
imkân verdi÷inden dolayÕ 3 farklÕ çÕktÕ de÷iúkeni belirlenerek 3 farklÕ modele göre etkinli÷in
ölçülmesi ve çÕktÕ de÷iúkenlerinin farklÕlaúmasÕnÕn etkinlik ölçümü üzerindeki etkisinin
ölçülmesi amaçlanmÕútÕr. ÇÕktÕ de÷iúkenleri olarak toplam krediler, toplam faiz gelirleri ve
toplam faiz dÕúÕ gelirler kullanÕlmÕútÕr. Girdi de÷iúkenleri olarak ise personel sayÕsÕ, toplam
mevduat, toplam faiz giderleri ve toplam faiz dÕúÕ giderler olmak üzere 4 de÷iúken
kullanÕlmÕútÕr. ÇÕktÕ ve girdi de÷iúkenlerine ait özet istatistikler Tablo.1 ve Tablo.2’de yer
almaktadÕr.
Tablo.1 çÕktÕ de÷iúkenlerinin 2005 - 2010 dönemine ait özet istatistiklerini vermektedir.
Tablo.1’de genel olarak bankacÕlÕk sektörünün kullandÕrdÕ÷Õ kredi miktarÕ, toplam faiz gelirleri
ve toplam faiz dÕúÕ gelirlerinde 2005 - 2010 dönemi boyunca ortalama olarak bir artÕú
görülmektedir. Ancak 2009 yÕlÕnda toplam krediler ve faiz gelirlerinde bir düúüú gözlenmiútir.
Her üç de÷iúkene ait ortalamalarÕn standart sapmasÕ da bazÕ yÕllar hariç bu dönemde artÕú
e÷ilimindedir. Toplam krediler de÷iúkeninin yÕllar itibariyle basÕklÕk derecesi genel olarak
normal da÷ÕlÕmdan daha düúük ve sa÷a çarpÕk bir da÷ÕlÕm gösterirken, toplam faiz gelirleri ve
toplam faiz dÕúÕ gelirler de÷iúkenlerinin basÕklÕk derecesi yÕllar itibariyle normal da÷ÕlÕmdan
daha yüksek ve sa÷a çarpÕk bir da÷ÕlÕm sergilemektedir. De÷iúkenlerin yÕllar itibariyle normal
da÷ÕlÕm gösterip göstermedikleri Jarque-Bera normallik testi ile test edilmiútir. Genel olarak
Jarque-Bera testinden elde edilen test istatistikleri farklÕ anlamlÕlÕk düzeylerinde anlamlÕ
bulunmuútur. Toplam krediler de÷iúkeni için sadece 2008 ve 2009 yÕllarÕnda normal da÷ÕlÕm
reddedilemezken, faiz gelirleri de÷iúkeni için sadece 2008 yÕlÕnda normal da÷ÕlÕm
göstermektedir. Faiz dÕúÕ gelirler de÷iúkeni ise analize dâhil edilen tüm yÕllarda normal
da÷ÕlÕm göstermemektedir.
Tablo.2’de girdi de÷iúkenlerinin 2005-2010 dönemine ait özet istatistikleri verilmiútir.
Personel sayÕsÕ, toplam mevduat, toplam faiz giderleri ve toplam faiz dÕúÕ giderler yÕllar
itibariyle ortalama olarak artÕú göstermiútir. Sadece toplam mevduat de÷iúkeninde 2009
yÕlÕnda ortalama olarak bir düúüú görülmektedir. Tüm girdi de÷iúkenlerinin da÷ÕlÕmÕ normal
da÷ÕlÕma kÕyasla sa÷a çarpÕktÕr. Personel sayÕsÕ de÷iúkeninin basÕklÕk derecesi yÕllar itibariyle
genel olarak normal da÷ÕlÕma kÕyasla daha küçükken, toplam mevduat, faiz giderleri ve faiz
dÕúÕ giderler de÷iúkenlerinin basÕklÕk derecesi normal da÷ÕlÕma kÕyasla daha yüksektir.
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Jarque-Bera test istatistikleri incelendi÷inde personel sayÕsÕ de÷iúkenine ait bazÕ yÕllar hariç
de÷iúkenlerin normal da÷ÕlÕm göstermedikleri görülmektedir. Personel sayÕsÕ de÷iúkeni ise
2008, 2009 ve 2010 yÕllarÕnda normal bir da÷ÕlÕm sergilemektedir
Tablo.1: ÇÕktÕ De÷iúkenlere Ait Özet østatistikler (Milyon TL)
Toplam Krediler
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ortalama

5174.59

7959.85

9925.29

14598.46

14097.94

18336.12

Maksimum

22106.15

29818.32

37217.89

49907.41

49732.70

64827.31

Minimum

2.73

1.98

11.75

20.83

12.88

21.03

S.Sapma

6537.21

9809.89

12379.16

16840.50

17332.62

23467.91

ÇarpÕklÕk

1.33

1.13

1.13

0.96

0.92

0.96

BasÕklÕk

3.70

2.89

2.90

2.47

2.24

2.25

JB istatisti÷i

8.80**

5.50*

5.73*

3.97

4.14

4.63*

Gözlem SayÕsÕ

28

26

27

24

25

26

Faiz Gelirleri
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ortalama

1553.40

2127.23

2626.43

3583.61

3332.72

2922.81

Maksimum

7924.27

9435.93

11165.61

13368.11

14202.44

12471.11

Minimum

2.30

2.29

5.33

8.11

7.02

4.70

S.Sapma

2121.53

2838.50

3471.43

4210.62

4329.20

3925.82

ÇarpÕklÕk

1.53

1.30

1.26

1.06

1.19

1.22

BasÕklÕk

4.47

3.40

3.18

2.74

3.10

3.07

JB istatisti÷i

13.44***

7.44***

7.12**

4.56

5.94*

6.40**

Gözlem SayÕsÕ

28

26

27

24

25

26

Faiz DÕúÕ Gelirler
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Ortalama

586.59

655.24

736.25

760.43

833.32

956.12

Maksimum

5280.37

4780.61

5892.87

4741.00

5639.00

5874.00

Minimum

0.80

0.83

0.04

1.38

0.97

1.00

S.Sapma

1045.53

1074.87

1317.31

1162.36

1347.93

1472.29

ÇarpÕklÕk

3.42

2.52

2.63

2.09

2.28

1.89

BasÕklÕk

15.71

9.54

9.99

6.96

7.89

6.05

JB istatisti÷i

243.06***

73.80***

86.06***

33.18***

46.64***

25.57***

Gözlem SayÕsÕ

29

26

27

24

25

26

Not: JB istatisti÷i Jarque-Bera test istatisti÷ini göstermektedir. ***, ** ve * sÕrasÕyla %1, %5 ve
%10 anlamlÕlÕk düzeylerini ifade eder.

2007 kapanÕú bilançolarÕna yansÕyan BankacÕlÕk Kanunun etkisi açÕsÕndan girdi ve çÕktÕ
de÷iúkenleri de÷erlendirilirse, de÷iúkenlerin ortalama de÷erlerinde 2005 ve 2006 yÕllarÕnda
görülen yükselme trendinin 2007 yÕlÕ ve sonrasÕnda da devam etti÷i göze çarpmaktadÕr.
Sadece faiz gelirlerinde 2009 ve 2010 yÕllarÕnda bir düúme gözlenmiútir. Ancak bu düúmenin
nedeni 2007 yÕlÕnda ortaya çÕkan Amerika kaynaklÕ küresel kriz olarak gösterilmektedir. Bu
dönemde bankalarÕn zorunlu karúÕlÕklardan, bankalardan ve para piyasasÕ iúlemlerinden elde
ettikleri faiz gelirlerinin düúmesi faiz gelirlerinin düúüúüne neden olmuútur. Tablo.2’ye göre
yine bu dönemlerde küresel kriz nedeniyle mevduata verilen faizler, kullanÕlan kredilere
verilen faizler ve para piyasasÕ iúlemlerine verilen faizlerde düúüúler bankalarÕn faiz
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giderlerinde de düúüúe neden olmuútur. Gelir ve gider kalemlerinin farklÕ bileúimlerindeki
düúüú ve yükseliúlere ra÷men, net de÷iúimde bankacÕlÕk sektörünün krizden karlÕlÕ÷ÕnÕ
koruyup yükseltti÷i görülmektedir (Artar ve SarÕdo÷an, 2012).
Tablo.2: Girdi De÷iúkenlere Ait Özet østatistikler
Personel SayÕsÕ (Adet)
2007
2008
2009
2010
5640
6874
6396
6399
Ortalama
20872.00
21299.00
22473.00
23944.00
Maksimum
16.00
16.00
16.00
16.00
Minimum
6295.33
6786.87
7154.51
7427.23
S.Sapma
1.02
0.79
0.96
1.00
ÇarpÕklÕk
2.95
2.46
2.75
2.82
BasÕklÕk
4.69*
2.77
3.88
4.36
JB istatisti÷i
27
24
25
26
Gözlem SayÕsÕ
Toplam Mevduat (Milyon TL)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8996.92
11959.20
13167.49
18781.13
19837.03
23230.76
Ortalama
51778.20
59652.90
68249.77
83883.44
98529.47
125796.50
Maksimum
0.97
1.23
2.10
8.10
9.82
20.40
Minimum
13407.12
16460.22
18476.31
24292.98
27810.19
33868.92
S.Sapma
1.75
1.47
1.49
1.27
1.40
1.56
ÇarpÕklÕk
5.27
4.17
4.26
3.41
3.88
4.54
BasÕklÕk
20.26***
10.83***
11.82***
6.58**
8.98**
13.05***
JB istatisti÷i
28
26
27
24
25
26
Gözlem SayÕsÕ
Faiz Giderleri (Milyon TL)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
887.98
1324.90
1649.33
2278.41
1678.48
1433.88
Ortalama
5065.70
6034.42
7572.73
9265.83
8133.67
7025.72
Maksimum
0.49
1.06
0.74
1.85
1.02
0.73
Minimum
1263.23
1798.93
2248.43
2791.84
2303.18
2044.03
S.Sapma
1.71
1.31
1.31
1.13
1.38
1.40
ÇarpÕklÕk
5.43
3.42
3.38
2.95
3.80
3.72
BasÕklÕk
20.56***
7.63**
7.94**
5.12*
8.61**
9.08**
JB istatisti÷i
28
26
27
24
25
26
Gözlem SayÕsÕ
Faiz DÕúÕ Giderler (Milyon TL)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
705.78
735.58
796.40
994.14
972.18
1080.68
Ortalama
5359.71
4936.68
5323.88
5288.53
5397.65
5671.99
Maksimum
2.15
1.63
1.75
1.95
2.18
2.13
Minimum
1180.75
1112.20
1206.88
1243.77
1276.95
1406.06
S. Sapma
2.72
2.40
2.40
1.94
1.88
1.64
ÇarpÕklÕk
10.44
9.04
8.84
6.94
6.75
5.42
BasÕklÕk
99.07***
64.44***
64.14***
30.62***
29.46***
18.01***
JB istatisti÷i
28
26
27
24
25
26
Gözlem SayÕsÕ
Not: JB istatisti÷i Jarque-Bera test istatisti÷ini göstermektedir. ***, ** ve * sÕrasÕyla %1, %5 ve %10
anlamlÕlÕk düzeylerini ifade eder.
2005
4533
20373.00
15.00
5424.00
1.41
4.33
11.33***
28

2006
5283
20684.00
16.00
6008.21
1.15
3.37
5.90*
26

4. Ampirik Bulgular
Ampirik bulgularÕn yorumlanmasÕnda, Bauer vd. (1998) çalÕúmasÕ takip edilmiútir. Bu
kapsamda bulgular, bir takÕm tutarlÕlÕk koúullarÕ dikkate alÕnarak de÷erlendirilmiútir. Bu
tutarlÕlÕk koúullarÕ:
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x FarklÕ yaklaúÕmlar (VZA ve SSA) tarafÕndan elde edilen etkinlik skorlarÕ
karúÕlaútÕrÕlabilir ortalama, standart sapma ve di÷er benzer da÷ÕlÕm özelliklerine
sahip olmalÕdÕr;
x Kurumlar farklÕ yaklaúÕmlardan elde edilen etkinlik skorlarÕna göre sÕralanÕrken,
benzer, birbirine yakÕn sÕralamalar elde edilmelidir;
x Kurumlar en iyi etkinli÷e sahip ve en kötü etkinli÷e sahip olanlar úeklinde
gruplandÕ÷Õnda, farklÕ yaklaúÕmlardan oluúturulan gruplarda benzer kurumlar yer
almalÕdÕr;
x KurumlarÕn etkinlik skorlarÕ zaman içerisinde istikrarlÕ olmalÕdÕr; aynÕ kurumlar bir yÕl
en etkin kurumlar arasÕndayken, di÷er bir yÕl etkinli÷i en düúük kurumlar içerisinde
olmamalÕdÕr. BazÕ kurumlar kÕsa zaman zarfÕnda etkinliklerini yükseltip düúürseler
de, bir yÕl etkinli÷i çok yüksek olan bir bankanÕn, di÷er yÕl etkinli÷inin çok düúük
olmasÕ çok karúÕlaúÕlan bir durum de÷ildir.
4.1. VZA ve SSA Etkinlik Da÷ÕlÕmlarÕnÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
BankacÕlÕk sektörüne iliúkin VZA ve SSA’den elde edilen etkinlik skorlarÕnÕn özet
istatistikleri Tablo.3’de verilmiútir. Öncelikle farklÕ çÕktÕ de÷iúkenleri ile VZA’den elde edilen
etkinlik skorlarÕnÕn özet istatistikleri incelenirse, toplam krediler çÕktÕ de÷iúkeni olarak
kullanÕldÕ÷Õnda toplam krediler için etkinlik skorlarÕnÕn yÕllar itibariyle 0,4149 ile 0,7180
arasÕnda de÷iúti÷i görülmüútür. Faiz gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda, etkinlik
skorlarÕ 0,7860 ile 0,9242 arasÕnda de÷iúmektedir. Faiz dÕúÕ gelirler kullanÕldÕ÷Õnda ise etkinlik
skorlarÕ 0,3279 ile 0,6103 arasÕnda de÷iúmektedir. FarklÕ çÕktÕ de÷iúkenleri kullanÕldÕ÷Õnda
farklÕ etkinlik skorlarÕ elde edilmesi VZA’nÕn çÕktÕ de÷iúkenlerin seçimine oldukça duyarlÕ
oldu÷unu göstermektedir. Faiz gelirleri çÕktÕ olarak kullanÕldÕ÷Õnda, elde edilen etkinlik
skorlarÕnÕn da÷ÕlÕmÕ normal da÷ÕlÕma kÕyasla sola çarpÕk bir da÷ÕlÕm sergilerken, toplam
krediler ve faiz dÕúÕ gelirler çÕktÕ olarak kullanÕldÕ÷Õnda etkinlik skorlarÕ genel olarak sa÷a
çarpÕk bir da÷ÕlÕm sergilemektedir. Bu durum da faiz gelirlerinin çÕktÕ olarak kullanÕldÕ÷Õ
modelde, bankacÕlÕk sektöründe faaliyet gösteren bankalarÕn büyük kÕsmÕnÕn etkinlik
skorlarÕnÕn ortalamanÕn altÕnda oldu÷unu göstermektedir. SSA’dan elde edilen etkinlik
skorlarÕnÕn ortalamalarÕ incelendi÷inde, toplam krediler için etkinlik skorlarÕ yÕllar itibariyle
0,5749 ile 0,9987 arasÕnda de÷iúirken, faiz gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda
0,8077 ile 0,9996 arasÕnda, faiz dÕúÕ gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda ise 0,5479
ile 0,9990 arasÕnda de÷iúmektedir. FarklÕ çÕktÕ de÷iúkenleri kullanÕlarak, VZA ve SSA
analizlerinden elde edilen etkinlik skorlarÕnÕ de÷erlendirirsek, her iki analizin de farklÕ çÕktÕ
de÷iúkeni kullanÕmÕna karúÕ duyarlÕ oldu÷u ancak bu duyarlÕlÕ÷Õn SSA analizinde VZA
analizine kÕyasla daha düúük oldu÷u söylenebilir.
VZA ve SSA, faiz gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda birbirine yakÕn etkinlik
skorlarÕ verirken, toplam krediler ve faiz dÕúÕ gelirler çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda,
oldukça farklÕ etkinlik skorlarÕ vermektedir. Bu durumda, SSA sonucunda elde edilen etkinlik
skorlarÕ VZA ile elde edilenlerin yaklaúÕk iki katÕ kadar olmaktadÕr. VZA ve SSA sonuçlarÕnda
dikkat çeken di÷er bir bulgu da bankalarÕn etkinlik skorlarÕnÕn standart sapmalarÕdÕr. SSA
sonucunda elde edilen etkinlik skorlarÕnÕn standart sapmasÕ, VZA ile elde edilenlerden genel
olarak daha düúük olmuútur. Bu durum da, bankalarÕn VZA ile ulaúÕlan etkinlik skorlarÕ
birbirinden farklÕ olurken, SSA sonucunda bankalarÕn etkinlik skorlarÕnÕ birbirine yakÕn
bulunmuútur. Standart sapma, gözlem de÷erlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaútÕ÷ÕnÕ ölçen
varyansÕn karaköküdür. Büyük olmasÕ seride aralÕk de÷erlerinin fazla oldu÷unu, uç
gözlemlerin fazla oldu÷unu gösterir. 2006 ve 2007 yÕllarÕ hariç SSA’da aralÕk (maks-min)
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düúüktür. Bu da standart sapmanÕn küçük olmasÕnÕn nedenidir. Elde edilen bu bulgular Bauer
vd. (1998), Weill (2004)’in bulgularÕnÕ desteklemektedir.
Tablo.3’te göze çarpan di÷er bir bulgu ise BankacÕlÕk Kanunun çÕkarÕlmasÕnÕn etkilerinin
yansÕdÕ÷Õ 2007 yÕlÕ ve sonrasÕnda, özellikle toplam krediler ve faiz gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni
olarak kullanÕldÕ÷Õnda VZA yöntemi sonucu elde edilen etkinlik skorlarÕnda düúüú görülürken,
SSA analizi sonucunda 2007 ve sonrasÕnda etkinlik skorlarÕnda ciddi bir artÕú gözlenmesidir.
Tablo.4’te sermaye yapÕsÕna göre VZA ve SSA’dan elde edilen etkinlik ortalamalarÕ
verilmiútir. Toplam krediler ve faiz gelirleri çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda, etkinli÷i en
yüksek olan bankalar kamu bankalarÕ olarak görülürken, faiz dÕúÕ gelirler çÕktÕ de÷iúkeni
olarak kullanÕldÕ÷Õnda en etkin bankalar yabancÕ bankalar olarak görülmektedir. BankalarÕn
sermaye yapÕsÕna göre etkinlik ortalamalarÕnda SSA sonuçlarÕna baktÕ÷ÕmÕzda, toplam
krediler çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda özel bankalarÕn etkinli÷i en yüksek görülse de
kamu, özel ve yabancÕ bankalarÕn etkinlik skorlarÕ birbirine yakÕndÕr. Faiz gelirlerini çÕktÕ
de÷iúkeni olarak kullandÕ÷ÕmÕzda ise kamu bankalarÕnÕn etkinlik oranÕ en yüksek olarak
görülmektedir. Faiz dÕúÕ gelirler kullanÕldÕ÷Õnda ise kamu bankalarÕnÕn etkinlik skorlarÕ en
yüksek görülse de yine kamu, özel ve yabancÕ bankalarÕn etkinlik skorlarÕ birbirine oldukça
yakÕndÕr. BankalarÕn sermaye yapÕsÕna göre etkinlik sonuçlarÕnÕ de÷erlendirirsek, genel
olarak kamu bankalarÕ etkinlik düzeylerinin özel ve yabancÕ bankalara kÕyasla daha yüksek
oldu÷u söylenebilir.
Tablo.5’te banka büyüklüklerine4 göre VZA ve SSA sonucu elde edilen etkinlik
ortalamalarÕna yer verilmiútir. Üç farklÕ çÕktÕ de÷iúkenine göre VZA ve SSA analizinden elde
edilen sonuçlar incelendi÷inde banka büyüklü÷ünün bankalarÕn etkinli÷i üzerinde bir etkisi
oldu÷una dair yeterli bir bulgu elde edilememiútir. KullanÕlan çÕktÕ de÷iúkenleri ve incelenen
dönemler de÷iúti÷inde banka büyüklüklerine göre etkinlik de÷erleri de de÷iúmektedir. BazÕ
durumlarda büyük bazÕ durumlarda ise küçük bankalar daha etkin bulunmuútur.
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2010
0.6103
1.0000
0.3065
0.2325
0.6947
2.1164
2.9370
26

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
0.3931
0.4077
0.3726
0.3279
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.0170
0.0433
0.0859
0.1309
0.2382
0.2601
0.2377
0.2235
1.1363
0.7433
1.4481
1.8815
4.0651
2.9376
4.7322
5.6088
6.8249**
2.4911 11.3893*** 21.8404***
26
27
24
25

2005
0.8881
1.0000
0.6571
0.1047
-0.5963
2.3005
2.2302
28

Ortalama
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
ÇarpÕklÕk
BasÕklÕk
JB istatisti÷i
N(Gözlem SayÕsÕ)

Ortalama
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
ÇarpÕklÕk
BasÕklÕk
JB istatisti÷i
N(Gözlem SayÕsÕ)

2005
0.7395
0.9149
0.3574
0.1309
-0.9634
4.0338
5.5790*
28

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)
2006
2007
2008
0.5479
0.9977
0.9981
0.9993
0.9977
0.9982
0.0114
0.9977
0.9981
0.2166
0.0000
0.0000
0.1089
0.3855
0.3044
3.3696
5.5193
3.9804
0.1994
7.8090**
1.3320
26
27
24

Faiz Gelirleri (Milyon TL)
2005
2006
2007
2008
Ortalama
0.8077
0.8204
0.9995
0.9996
Maksimum
0.9418
0.9964
0.9995
0.9996
Minimum
0.4332
0.2629
0.9995
0.9996
Standart Sapma
0.1122
0.1419
0.0000
0.0000
ÇarpÕklÕk
-1.5143
-2.4024
0.9041
1.2366
BasÕklÕk
5.7878
10.2251
5.1567
6.3348
JB istatisti÷i
19.7690*** 81.5636*** 8.9111** 17.2390***
N(Gözlem SayÕsÕ)
28
26
27
24

2005
0.9411
0.9510
0.9320
0.0045
-0.2591
2.6047
0.4955
28

2009
0.9990
0.9990
0.9990
0.0000
0.7850
3.8886
3.3904
25

2009
0.8147
0.9568
0.5256
0.1111
-1.0127
3.1992
4.3147
25

SFA
Toplam Krediler (Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
0.5749
0.6960
0.9978
0.9987
0.9991
0.9259
0.9978
0.9987
0.2528
0.3085
0.9978
0.9987
0.2427
0.1639
0.0000
0.0000
0.5251
-0.9051
0.1151
2.4475
2.1281
3.1547
3.3371
10.6786
2.0186
3.7134
0.1666
86.3779***
26
27
24
25

Not: JB istatisti÷i Jarque-Bera test istatisti÷ini göstermektedir. ***, ** ve * sÕrasÕyla %1, %5 ve %10 anlamlÕlÕk düzeylerini ifade eder.

2005
0.4267
Ortalama
1.0000
Maksimum
0.1847
Minimum
0.2354
Standart Sapma
1.3179
ÇarpÕklÕk
3.7634
BasÕklÕk
8.7863**
JB istatisti÷i
28
N(Gözlem SayÕsÕ)

2010
0.8690
1.0000
0.5405
0.1516
-0.7579
2.2469
3.1034
26

Faiz Gelirleri (Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
0.9242
0.8167
0.7860
0.8072
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.4686
0.5624
0.5008
0.4550
0.1158
0.1469
0.1682
0.1674
-2.4709
-0.1381
-0.0543
-0.3529
10.1743
1.7494
1.6961
1.9759
82.2173*** 1.8453
1.7119
1.6113
26
27
24
25

2005
0.5860
1.0000
0.2202
0.2274
0.3086
2.0784
1.4354
28

Ortalama
Maksimum
Minimum
Standart Sapma
ÇarpÕklÕk
BasÕklÕk
JB istatisti÷i
N(Gözlem SayÕsÕ)

2010
0.4149
Ortalama
1.0000
Maksimum
0.0939
Minimum
0.2005
Standart Sapma
1.7451
ÇarpÕklÕk
6.4535
BasÕklÕk
26.1182***
JB istatisti÷i
26
N(Gözlem SayÕsÕ)

VZA
Toplam Krediler (Milyon TL)
2006
2007
2008
2009
0.6166
0.7180
0.5687
0.5470
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.0205
0.2188
0.2620
0.1722
0.2525
0.2234
0.2075
0.2009
-0.1330
-0.3096
0.7831
0.3639
2.6773
2.3226
2.5363
3.4747
0.1894
0.9477
2.6680
0.7867
26
27
24
25

Tablo.3: VZA ve SSA Analizi Sonucu BankalarÕn Ortalama Etkinlik De÷erlerine Ait Özet østatistikler

2010
0.9976
0.9976
0.9976
0.0000
0.1040
2.5240
0.2923
26

2010
0.8244
0.9719
0.5223
0.1367
-0.8030
2.5777
2.9876
26

2010
0.9981
0.9981
0.9981
0.0000
0.2563
2.6776
0.3974
26
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0.5020

YabancÕ Bankalar 0.6108 0.5007 0.4152 0.4318 0.3868 0.6666

0.3244

Toplam
0.3778

2010

0.3588 0.3294 0.3876 0.3320 0.2792 0.5796

2009

Özel Bankalar

2008

0.2374 0.2536 0.4400 0.2914 0.2547 0.4692

2007

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)

2006

Kamu BankalarÕ

2005

0.9722

Toplam

0.8494

2010

YabancÕ Bankalar 0.9026 0.9419 0.7967 0.7591 0.7986 0.8975

2009
0.8148

2008

0.8610 0.8898 0.7975 0.7576 0.7736 0.8091

2007

Özel Bankalar

2006

0.9895 0.9971 0.9676 0.9792 0.9542 0.9459

Kamu BankalarÕ

2005

Faiz Gelirleri (Milyon TL)

0.5675

0.6047

Toplam

YabancÕ Bankalar 0.6556 0.5401 0.6927 0.5160 0.5435 0.4572

2010
0.5691

2009

0.4872 0.7156 0.8374 0.6686 0.6157 0.3036

2008

0.5654 0.6620 0.7177 0.5452 0.5308 0.3934

2007

Kamu BankalarÕ

2006

Özel Bankalar

2005

Toplam Krediler(Milyon TL)

VZA

Kamu BankalarÕ

2007

2008

2009

2010

0.9416 0.5942 0.7118 0.9978 0.9988 0.9981

0.9381 0.5721 0.6334 0.9978 0.9988 0.9981

2006

Toplam Krediler (Milyon TL)

SSA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0.7928 0.7955 0.9995 0.9996 0.7899 0.7826

0.8903 0.8905 0.9996 0.9996 0.8972 0.9315

2008

2009

2010

0.7158 0.5632 0.9977 0.9981 0.9990 0.9976

0.7274 0.5887 0.9978 0.9982 0.9990 0.9976

2007

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)
2006

YabancÕ Bankalar 0.7071 0.5201 0.9977 0.9981 0.9990 0.9976

Özel Bankalar

Kamu BankalarÕ

2005

YabancÕ Bankalar 0.8068 0.8284 0.9995 0.9996 0.8148 0.8318

Özel Bankalar

Kamu BankalarÕ

Faiz Gelirleri (Milyon TL)

YabancÕ Bankalar 0.9412 0.5546 0.6980 0.9978 0.9988 0.9981

Özel Bankalar

2005

Tablo.4: Sermaye YapÕsÕna Göre Etkinlik De÷erleri

0.8699

0.8786

0.8848

Toplam

0.8802

0.8600

0.9348

Toplam

0.8648

0.8737

0.8564

Toplam
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99

100
0.3782
0.5611

0.3822 0.4101 0.3708 0.2613 0.2894 0.5552

Küçük 0.5277 0.4539 0.4154 0.7512 0.4623 0.7561

2009

Orta

2008
0.3966

2007

Toplam

2006

2010

2005

Büyük 0.3906 0.3397 0.4393 0.3327 0.2992 0.5782

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)

0.8605

Küçük 0.8815 0.9704 0.7836 0.8368 0.8405 0.8501

Toplam

2010
0.9092

2009
0.7876

2008

0.8343 0.8674 0.7836 0.6811 0.7233 0.8359

2007

Orta

2006

Büyük 0.9473 0.9534 0.8669 0.8995 0.8745 0.9136

2005

Küçük 0.6198 0.5105 0.7111 0.6659 0.6336 0.4569

Faiz Gelirleri (Milyon TL)

0.4906
0.5996

0.5088 0.5624 0.5120 0.4516 0.4669 0.4420

Orta

2009
0.6298

2008

Büyük 0.6362 0.7345 0.8147 0.6470 0.5840 0.3627

2007

Toplam

2006

2010

2005

VZA

Toplam Krediler (Milyon TL)
2006

2007

2008

2009

2010

0.9411 0.5139 0.6568 0.9978 0.9988 0.9981

2006

2007

2008

2009

2010

0.7702 0.7396 0.9996 0.9996 0.7458 0.7533

2006

2007

2008

2009

2010

0.7738 0.6419 0.9977 0.9981 0.9990 0.9976

Küçük 0.7076 0.3798 0.9977 0.9981 0.9990 0.9976

Orta

Büyük 0.7307 0.5548 0.9977 0.9981 0.9990 0.9976

2005

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)

Küçük 0.8095 0.8600 0.9996 0.9996 0.8265 0.8027

Orta

Büyük 0.8540 0.8775 0.9996 0.9996 0.8779 0.9086

2005

Faiz Gelirleri (Milyon TL)

Küçük 0.9404 0.5409 0.6759 0.9978 0.9988 0.9981

Orta

Büyük 0.9415 0.6563 0.7493 0.9978 0.9988 0.9981

2005

Toplam Krediler (Milyon TL)

SSA

Tablo.5: Banka Büyüklüklerine Göre Etkinlik De÷erleri

0.8466

0.9014

0.8796

Toplam

0.8830

0.8347

0.9195

Toplam

0.8587

0.8511

0.8903

Toplam
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4.2. VZA –SSA Etkinlik SkorlarÕnÕn SÕralÕ KorelasyonlarÕ
VZA ve SSA modelleri bankalar için farklÕ etkinlik skorlarÕ vermesine ra÷men, bu
modeller bankalarÕ etkinlik skorlarÕna göre aynÕ ya da benzer sÕralamÕú olabilirler. BankalarÕn
etkinlik sÕralamasÕnda, modellerin tutarlÕlÕ÷ÕnÕ incelemek amacÕyla modeller arasÕnda
Spearman’Õn sÕralÕ korelasyon katsayÕsÕ hesaplanmÕútÕr. Düzenleyici politika kararlarÕ
açÕsÕndan, bankacÕlÕk sektöründe hangi bankalarÕn di÷erlerinden daha etkin oldu÷u,
bankalarÕn etkinlik düzeyinden daha önemlidir; çünkü politika yapÕcÕlar, banka birleúmesi gibi
olaylarÕn bankanÕn etkinli÷i üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olup olmadÕ÷Õ yönünde
karar vermektedir. E÷er VZA ve SSA yöntemleri bankalarÕ etkinliklerine göre benzer úekilde
sÕralamÕyorsa, bu durumda bankalara iliúkin politika kararlarÕ, hangi yöntemin kullanÕldÕ÷Õna
karúÕ duyarlÕ olacak ve yönteme göre farklÕlÕk gösterecektir. VZA ve SSA arasÕndaki
Spearman sÕralÕ korelasyon katsayÕlarÕ Tablo.6’da verilmiútir.
Tablo.6: Spearman SÕralÕ Korelasyon KatsayÕlarÕ
Toplam Krediler
VZA-SSA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Toplam

0.8095

0.8968

0.8578

0.8826

0.7130

0.5569

0.7861

Faiz Gelirleri
VZA-SSA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Toplam

0.8352

0.6862

0.7039

0.5617

0.8146

0.6765

0.7130

Faiz DÕúÕ Gelirler
VZA-SSA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Toplam

0.5331

0.2478

0.6440

0.5547

0.6238

0.7217

0.5541

Tablo.6’daki sonuçlar, VZA ile SSA modelleri arasÕnda yüksek korelasyona iúaret
etmektedir. Toplam krediler, faiz gelirleri ve faiz dÕúÕ gelirler çÕktÕ de÷iúkenleri için Spearman
sÕralÕ korelasyon katsayÕlarÕ ortalamalarÕ sÕrasÕyla 0.7861, 0.7130 ve 0.5541’dir. VZA ve SSA
ile tahmin edilen etkinlik de÷erleri arasÕndaki sÕra korelasyonlarÕn genel olarak yüksek
olmasÕ, bankalarÕn etkinlik skorlarÕ açÕsÕndan VZA ve SSA sonuçlarÕnda benzer sÕralamalara
sahip oldu÷unu göstermektedir.
4.3. Etkinli÷i En Yüksek-En Düúük BankalarÕ Belirleme
VZA ve SSA modelleri, etkinli÷i en yüksek ve en düúük olan bankalarÕ aynÕ ya da
benzer tespit ediyorlarsa, düzenleyici politika kararlarÕ açÕsÕndan yararlÕ olabilirler.
Tablo.7 VZA’de bankalar etkinlik skorlarÕna göre sÕralandÕ÷Õnda en yüksek (düúük)
etkinli÷e sahip %25 oranÕnda bankanÕn, SSA modelinde de etkinlik sÕralamasÕnda en yüksek
(düúük) etkinli÷e sahip %25 bankanÕn içinde olma yüzdesini göstermektedir. Örne÷in, toplam
krediler çÕktÕ de÷iúkeni için en yüksek etkinli÷i (2005) yÕlÕnÕ de÷erlendirirsek, 2005 yÕlÕnda
banka sayÕsÕ 28’dir. 28’in %25’i 7 oldu÷u düúünülürse, VZA modeli ile elde edilen etkinlik
sÕralamasÕnda ilk 7 sÕrada bulunan bankalarÕn %57.14’ü SSA modeli ile elde edilen etkinlik
sÕralamasÕnda da ilk 7 sÕrada bulunmaktadÕr. Tablo.7’deki tüm veriler birlikte
de÷erlendirildi÷inde, VZA ve SSA yöntemlerinin etkinlik sÕralamalarÕnda en yüksek etkinli÷e
sahip bankalar ile en düúük etkinli÷e sahip bankalarÕ birbirine çok yakÕn belirledi÷i sonucuna
ulaúÕlabilir. Tablo.7’deki bulgular Tablo.6’daki bulgularÕ da destekler nitelikte olup, her iki
modelin birbirleriyle uyumlu sonuçlar verdi÷ini göstermektedir.
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Tablo.7: En Yüksek ve En Düúük Etkinli÷e Sahip BankalarÕn Yüzdeleri

2005

En Yüksek Etkinlik

En Düúük Etkinlik

Toplam Krediler (Milyon TL)

Toplam Krediler (Milyon TL)

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

57.14 85.71 71.42 100.00 66.66 42.85 85.71 57.14 71.42 66.66 66.66 57.14
Faiz Gelirleri (Milyon TL)
2005

2006

2007

2008

2009

85.71 71.42 71.42 66.66

Faiz Gelirleri (Milyon TL)
2010

2005

2006

2007

2008

2009

66.66 42.85 42.85 66.66

2007

2008

2009

2010

83.33 42.85 71.42 71.42 42.85 50.00 66.66 85.71

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)
2005

2006

Faiz DÕúÕ Gelirler (Milyon TL)
2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

66.66 85.71 42.85 42.85 85.71 66.66 83.33 57.14

4.4. Etkinlik Ölçümlerinin YÕllara Göre østikrarÕ
Düzenleyici politika amaçlÕ kullanÕlabilmesi için, etkinlik ölçümlerinin zaman içerisinde
stabil olmasÕ, bir yÕldan di÷er yÕla önemli ölçüde bir de÷iúim göstermemesi gerekmektedir.
BazÕ bankalar performanslarÕnÕ kÕsa dönem içerisinde geliútirebilirse de, çok etkin olan bir
bankanÕn sonraki yÕl etkinli÷inin çok düúük olmasÕ çok düúük bir olasÕlÕktÕr. Sonuç olarak,
farklÕ yöntemlerle ölçülen etkinliklerin zaman içerisinde istikrarlÕ olmasÕ beklenmektedir.
Etkinlik ölçümlerinin zaman içerisindeki istikrarÕnÕ ölçmek amacÕyla yÕllar arasÕnda
Spearman sÕralÕ korelasyonlarÕ hesaplanmÕútÕr. Örne÷in, VZA analizi ile elde edilen etkinlik
de÷erleri için 1 yÕllÕk Spearman korelasyonlarÕ, i = 2005, 2006, 2007, …, 2009 ile j = 2006,
2007, …, 2010, j > i, yÕllarÕ arasÕnda hesaplanarak ortalamasÕ alÕnmÕú ve bu ortalama de÷er
toplam krediler çÕktÕ oldu÷u model için 0,0010 bulunmuútur. Di÷er bir deyiúle, VZA etkinlik
de÷erleri kullanÕlarak, 2005 ile 2006, 2006 ile 2007, 2009 ile 2010 yÕllarÕ arasÕnda hesaplanan
Spearman sÕralÕ korelasyon katsayÕsÕ ortalamasÕ 0,0010 olmuútur. Benzer úekilde 2005 ile
2007, 2006 ile 2008; … 2008 ile 2010 yÕllarÕ arasÕnda hesaplanan Spearman sÕralÕ
korelasyon katsayÕsÕ ortalamalarÕ ise 2 yÕllÕk de÷er olan 0,0253 de÷erini vermektedir. Politika
oluúturmak açÕsÕndan, 1 yÕllÕk korelasyonlar mÕ yoksa 3 ya da 5 yÕllÕk korelasyonlarÕn mÕ
önemli oldu÷u politikalarÕn firmalar ya da bankalar üzerinde ne kadarlÕk bir sürede etkili
olaca÷Õna ba÷lÕdÕr. Örne÷in, politikalarÕn etkisinin 3 yÕl içinde görülmesi bekleniyorsa, bu
durumda politikalarÕn bankalar üzerinde etkisini görmek için 3 yÕllÕk ortalama korelasyonlara
bakmak do÷ru olacaktÕr.
Tablo.8: Etkinlik De÷erlerinin Zaman øçindeki KorelasyonlarÕ
Toplam Krediler
1 yÕl

2 yÕl

3yÕl

4 yÕl

5 yÕl

VZA

0.0010

0.0253

-0.0082

0.0019

-0.0571

SSA

-0.0477

-0.0470

-0.0155

0.0038

-0.0389

Faiz Gelirleri
1 yÕl

2 yÕl

3yÕl

4 yÕl

5 yÕl

VZA

0.3296

0.3357

0.2952

0.2727

0.1649

SSA

0.2259

0.2519

0.2225

0.2701

0.2818

1 yÕl

2 yÕl

3yÕl

4 yÕl

5 yÕl

VZA

-0.3516

-0.2896

-0.3264

-0.2279

-0.2324

SSA

-0.1257

-0.1575

-0.2112

-0.1493

0.0454

Faiz DÕúÕ Gelirler
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Korelasyon katsayÕlarÕnÕn zaman içerisindeki de÷iúimine bakÕldÕ÷Õnda, sadece faiz
gelirlerinin çÕktÕ olarak kullanÕldÕ÷Õ modelde korelasyon katsayÕlarÕ tüm yÕllarda pozitif
bulunmuútur ve korelasyon katsayÕlarÕ ile 0.1649 ile 0.3357 arasÕnda de÷iúen de÷erler
almaktadÕr. Bu durum etkinli÷i en yüksek ve etkinli÷i en düúük bankalarÕn bir kÕsmÕnÕn yine
zaman içerisinde benzer etkinlik düzeylerini korudu÷u anlamÕna gelmektedir. Bu bulgularÕn
aksine, toplam krediler ve faiz dÕúÕ gelirler çÕktÕ de÷iúkeni olarak kullanÕldÕ÷Õnda, korelasyon
katsayÕlarÕ negatif bulunmuútur. Buna göre, bankalar bir yÕl en yüksek etkinlik grubunda yer
alÕrken, bir baúka yÕl en düúük etkinli÷e sahip bankalar grubunda yer almaktadÕr. Bu
çerçevede, VZA ve SSA modelleri benzer sonuçlarÕ vermektedir.
5. Özet ve Sonuç
Bu çalÕúmada, Türk BankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i VZA ve SSA olmak üzere iki farklÕ
yöntemle araútÕrÕlmÕú ve bu yöntemlerin tutarlÕlÕklarÕ dört kritere göre de÷erlendirilmiútir. ølk
olarak, VZA ve SSA yaklaúÕmlarÕndan elde edilen etkinlik skorlarÕnÕn ortalama, standart
sapma ve di÷er da÷ÕlÕm özellikleri bakÕmÕndan karúÕlaútÕrÕlabilir olup olmadÕklarÕ test
edilmiútir. Sonuçta VZA ve SSA modellerinin farklÕ çÕktÕ de÷iúkenlerinin kullanÕlmasÕna duyarlÕ
oldu÷u, ancak bu duyarlÕlÕk düzeyinin SSA modeli için daha düúük oldu÷u söylenebilir. Her iki
yöntemle elde edilen etkinlik skorlarÕ de÷erlendirildi÷inde, SSA sonucu elde edilen etkinlik
skorlarÕnÕn ortalamasÕnÕn, VZA ile elde edilenlerin yaklaúÕk iki katÕ oldu÷u görülmüútür. Dikkat
çeken di÷er bir bulgu ise, SSA etkinlik skorlarÕnÕn standart sapmasÕnÕn, VZA etkinlik
skorlarÕnÕn standart sapmalarÕndan genel olarak düúük olmasÕdÕr. Bu sonuç, Bauer vd.,
(1998) çalÕúmalarÕnÕn bulgularÕnÕ desteklemektedir. BankalarÕn etkinli÷i sermaye yapÕlarÕna
göre de÷erlendirildi÷inde ise kamu bankalarÕnÕn etkinli÷inin daha yüksek oldu÷u söylenebilir.
Bu bulgu, Türk bankacÕlÕk sektöründe kamu bankalarÕnÕn en yüksek etkinli÷e sahip oldu÷unu
vurgulayan AydÕn vd., (2009) ve Budak (2011)’in bulgularÕ ile uyumludur. Banka büyüklü÷ü
ile etkinlik arasÕndaki iliúki incelendi÷inde ise, banka büyüklü÷ünün etkinlik üzerinde etkili
oldu÷una yönelik yeterli bir bulgu elde edilememiútir.
økinci olarak, VZA ve SSA modellerinin, bankalarÕ etkinlik skorlarÕna göre benzer ya da
aynÕ sÕralayÕp sÕralamadÕ÷Õ incelenmiútir. Spearman sÕralÕ korelasyon analizi sonucunda, VZA
ve SSA ile tahmin edilen etkinlik de÷erleri arasÕndaki korelasyonun genel olarak yüksek
oldu÷u görülmüútür. Bu sonuç her iki yöntemin de etkinlik de÷erlerine göre bankalarÕ benzer
sÕraladÕ÷ÕnÕ göstermektedir. Bu bulgu, parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerden elde
edilen etkinlik skorlarÕ arasÕnda düúük korelasyon bulan Bauer vd., (1998) çalÕúmalarÕ ile
uyuúmamaktadÕr.
Üçüncü olarak, VZA ve SSA modellerinin etkinli÷i en yüksek ve en düúük bankalarÕ
benzer gruplayÕp gruplamadÕklarÕ test edilmiútir. Sonuçta, VZA ve SSA yöntemlerinin, en
yüksek etkinli÷e sahip bankalar ile en düúük etkinli÷e sahip bankalarÕ birbirine yakÕn
belirledi÷i sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Son olarak, VZA ve SSA analizlerinin etkinlik ölçümlerinin zaman içerisinde istikrarlÕ
olup olmadÕklarÕ araútÕrÕlmÕútÕr. Sonuçta, her iki yöntemin de etkinlik ölçümlerinin zaman
içerisinde istikrarlÕ olduklarÕnÕ destekleyen güçlü bir bulgu elde edilememiútir.
Sonuç olarak, bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷inin ölçümünde VZA ve SSA yöntemleri
kullanÕldÕ÷Õnda etkinlik skorlarÕna iliúkin farklÕ da÷ÕlÕm özellikleri elde edilse bile, düzenleyici
politika kararlarÕnÕn alÕnmasÕ ya da yönetim performansÕnÕn geliútirilmesi gibi farklÕ amaçlar
için kullanÕlmasÕ durumunda, bu yöntemlerin benzer sonuçlar verece÷i ve kullanÕlan yöntemin
elde edilen sonuçlar üzerinde çok fazla etkisinin olmayaca÷Õ söylenebilir.
ÇalÕúma, Türk bankacÕlÕk sektörünün etkinli÷i üzerine yapÕlan di÷er çalÕúmalardan farklÕ
olarak, etkinlik ölçümünde VZA ve SSA olmak üzere iki farklÕ yöntem kullanÕlmasÕ ve bu
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úekilde elde edilen sonuçlarÕn sa÷lamlÕ÷ÕnÕn test edilmesi nedeniyle literatüre katkÕ
sa÷lamaktadÕr.
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Dipnotlar:
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3
4

Finansal kurumlarÕn etkinli÷i üzerine yapÕlan çalÕúmalarÕn daha kapsamlÕ bir açÕklamasÕ için bknz:
Berger vd., 1993; Berger ve Humphry, 1997; Berger ve Mester, 1997.
Analiz kapsamÕna dahil edilen bankalar: Türkiye Cumhuriyeti Ziraat BankasÕ, Türkiye Halk BankasÕ,
Türkiye VakÕflar BankasÕ, Akbank, Alternatif Bank, Anadolubank, Denizbank, Finans bank,
Koçbank, MNG Bank, Oyak Bank, ùekerbank, Tekfenbank, Tekstil BankasÕ, Turkish Bank, Türk
Ekonomi BankasÕ, Türkiye Garanti BankasÕ, Türkiye øú BankasÕ, YapÕ ve Kredi BankasÕ, Arap Türk
BankasÕ, Banca di Roma S.P.A., Bank Mellat, Citibank, Deutsche bank, Eurobank, Fortis Bank,
Habib Bank , HSBC Bank, Royal Bank of Scotland, ING Bank, Societe Generale Bank, Turkland
Bank ve WestLB AG Bank.
Her iki analizden elde edilen etkinlik skorlarÕnÕn farklÕ olup olmadÕ÷Õ t-testi ile test edilmiútir.
Banka büyüklükleri sÕralamasÕ, bankalarÕn aktif büyüklükleri dikkate alÕnarak yapÕlmÕútÕr. Aktif
büyüklüklerinde ilk 10 sÕrada bulunan bankalar büyük bankalar, 2. 10 sÕrada bulunan bankalar orta
büyüklükte bankalar, di÷er bankalar ise küçük bankalar olarak sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr.
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Türk Borçlar Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama
ùekli HakkÕnda Kanunun BankacÕlÕk øúlemleri
AçÕsÕndan De÷erlendirilmesi
Türkiye Bankalar Birli÷i (TBB) tarafÕndan 15 Haziran 2012 tarihinde østanbul’da düzenlenen “Türk
Borçlar Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama ùekli HakkÕnda Kanunun BankacÕlÕk øúlemleri AçÕsÕndan
De÷erlendirilmesi” konulu seminerde sunulan tebli÷ler sunum sÕrasÕna göre izleyen bölümlerde yer
almaktadÕr.

Prof. Dr. Seza Reiso÷lu*
I. Giriú
6098 sayÕlÕ Türk Borçlar Kanunu Resmi Gazetede 04.02.2011 tarihinde yayÕnlanmÕú
olup 01.07.2012 tarihinde yürürlü÷e girecektir (md.648). AynÕ gün 818 sayÕlÕ Borçlar Kanunu
yürürlükten kaldÕrÕlmaktadÕr.
Türk Borçlar Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama ùekli HakkÕnda Kanunda (Yürürlük
Kanunu) aynÕ gün -01.07.2012- tarihinde yürürlü÷e girmektedir (md.11).
Yürürlük Kanununda; Türk Medeni Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama ùekli HakkÕnda
Kanun’un maddelerinden esinleniúmiú ve Yürürlük Kanununun 9. maddesinde “Bu Kanunda
hüküm bulunmayan hallerde 4722 sayÕlÕ Türk Medeni Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama
ùekli HakkÕnda Kanun hükümleri uygun düútü÷ü ölçüde uygulanÕr” denilmiútir. BankalarÕ
ilgilendiren Yürürlük Kanunu açÕsÕndan, 4722 sayÕlÕ Yasaya baúvurma gereksinimi
bulunmamaktadÕr.
Yürürlük Kanunu TasarÕsÕnÕn ikinci bölümü “Özel Durumlara øliúkin Hükümler” baúlÕ÷Õ
altÕndaki maddeleri (md.7-12) tamamen hukuka aykÕrÕ düzenlemeler içermiú; bu bölüm
TBMM Adalet Komisyonundaki görüúmeler sonucu TasarÕdan çÕkarÕlmÕútÕr. Özel durumlara
iliúkin bölümde 7. maddede “A. Genel KoúullarÕ”, 11. maddede “E. Kefalet” ile ilgili
düzenlemelere ileride de÷inilecektir.
II. Türk Borçlar Kanunu Yürürlü÷e Girdi÷i 01.07.2012 Tarihten Önceki
Sözleúmelere ve/veya Sözleúmelerden Do÷an Borçlara –øúlemlere- Bu øúlemler
Hangi Kanun Yürürlükte øken Gerçekleúmiú ise Kural Olarak o Kanun
Hükümlerinin UygulanmasÕ KuralÕ (md. 1)
A. Genel Olarak
Yürürlük Kanununun 1. maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e girdi÷i
tarihten -01.07.2012- önceki fiil ve iúlemlerin
- hukuken ba÷layÕcÕ olup olmadÕklarÕna
ve
- sonuçlarÕna
*
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bu fiil ve iúlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleúmiú ise kural olarak o kanun
uygulanÕr.
01.07.2012 tarihinden önce gerçekleúmiú olan fiil ve iúlemlere 818 sayÕlÕ Borçlar
Kanununun uygulanmasÕ bir uluslararasÕ hukuk kuralÕdÕr. Madde gerekçesinde “mesela alÕcÕ
(A) ile satÕcÕ (S) arasÕnda 818 sayÕlÕ Kanun döneminde bir satÕú sözleúmesi kurulmasÕ
durumunda, bu satÕú sözleúmesinin hukuken ba÷layÕcÕ olup olmadÕ÷Õ 818 sayÕlÕ Borçlar
Kanununa göre belirlenecektir” denilmektedir.
Dikkat edilecek husus gerek 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununun ve gerekse 6098 sayÕlÕ Türk
Borçlar Kanununun maddeleri
- Kanunda açÕkça buyurucu olduklarÕ belirtilmedikçe ya da maddede anlaúÕlmadÕkça
emredici nitelikte olmayÕp taraflarÕn aksini kararlaútÕrabildikleri maddelerdir. Sözleúmede
hüküm olmadÕ÷Õ takdirde her iki Kanun maddeleri tamamlayÕcÕ, taraf iradelerini yorumlayÕcÕ
maddelerdir. Genelde Borçlar Kanununa aykÕrÕ sözleúmeler geçerli olup, sözleúmenin
01.07.2012 tarihinden önce ya da sonra yürürlü÷e girmesi bir farklÕlÕk yaratmayacaktÕr.
Banka uygulamalarÕ açÕsÕndan önem taúÕyan Türk Borçlar Kanununun emredici
nitelikteki genel iúlem koúullarÕ (md.20-25) ile 583-602. maddelerince düzenlenen ve kefil
lehine emredici nitelikte olan “kefalet” maddeleridir.
Emredici hükümler içeren genel iúlem koúullarÕ ilk defa yasalaúmakta olup, kaynak
hukuk oluúturan øsviçre’de genel iúlem koúullarÕ Borçlar Kanununda yer almamaktadÕr.
Avrupa Birli÷i Ülkelerinde ise Almanya ve kÕsmen Avusturya dÕúÕnda tüm ülkelerde genel
iúlem koúullarÕ tüketici kredileri için kabul edilmektedir. BankalarÕn hazÕrladÕklarÕ tüm
sözleúmeler niteli÷ine bakÕlmaksÕzÕn genel iúlem koúulu sayÕlmaktadÕr (md.20/4). 4. fÕkrada
“bankalarÕn izne dayanarak verdikleri tüm hizmetler” denildi÷inden, bankalarÕn hazÕrladÕklarÕ;
bankacÕlÕk faaliyetlerine iliúkin hizmetler anlaúÕlacaktÕr.
Genel iúlem koúullarÕnÕn bir bölümü müúterinin aleyhine oldu÷u, durumunu a÷ÕrlaútÕrdÕ÷Õ
(BK md.25) veya sözleúme Bankaya tek taraflÕ olarak sözleúmeyi de÷iútirme; yeni düzenleme
yetkisi verdi÷i (md.24) ya da genel iúlem koúulu sözleúmenin niteli÷ine ve iúin özelli÷ine
aykÕrÕ oldu÷u (md.21/2) takdirde yazÕlmamÕú ve müúteri açÕsÕndan geçersiz olacaktÕr. Banka
sözleúmelerin di÷er maddelerinin müúteri açÕsÕndan geçerli olmasÕ için ise müúterinin açÕkça
tüm maddeler ile ilgili bilgilendirilmesi, içeri÷ini ö÷renme imkanÕnÕn sa÷lanmasÕ ve müúterinin
bunu kabul etmesi (md.21/ 1) gerekli olup; bu hususlarÕn Banka tarafÕndan ispatlanmasÕ
gerekecektir. Sözleúmelerin maddelerinin müúteri açÕsÕndan geçersiz olmasÕ; BankanÕn
yükümlülü÷ünü etkilemeyecek, örne÷in Banka kredi sözleúmesinden ötürü taahhüt etti÷i
krediyi vermek zorunda kalacaktÕr (md.22).
Yürürlük Yasa TasarÕsÕnda “A. Genel øúlem KoúullarÕ” baúlÕklÕ 7. maddede “(1) Türk
Borçlar Kanununun yürürlü÷e girmesinden önce yapÕlmÕú sözleúmelerde yer alan genel iúlem
koúullarÕ, Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e girdi÷i tarihten baúlayarak bir yÕl içinde, Türk
Borçlar Kanununun 20 ila 25. maddelerinde öngörülen esaslara uygun hale getirilir”
denilmiútir. Bu maddenin yasalaúmasÕ halinde, 01.07.2013 tarihine kadar müúterilerin
muvafakatlerinin alÕnmamasÕ halinde tüm kredi sözleúmelerinin ve di÷er sözleúmelerin
hükümlerinin büyük bölümü geçersiz hale gelecektir.
Madde Adalet Komisyonunda TasarÕdan çÕkarÕlmÕú; böylece 01.07.2012 tarihinden
önce yürürlü÷e girmiú Banka sözleúmelerin genel olarak, Yürürlük Kanununun birinci
maddesine göre 6098 sayÕlÕ YasanÕn genel iúlem koúullarÕna tabi olmamasÕ sa÷lanmÕútÕr.
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Ancak ileride açÕklanaca÷Õ gibi; birinci maddedeki genel kurala aynÕ maddede ve daha
sonraki maddelerde çeúitli istisnalar getirilmiútir. ùu kadarki bu istisnalar hangi konuda
getirilmiúse, 6098 sayÕlÕ YasanÕn tüm “Genel Hükümleri” de÷il, hangi maddeleri
ilgilendiriyorsa sadece o maddeler uygulanacaktÕr.
Bankalar için önemli olan ikinci konu, 01.07.2012 tarihinden önce verilen kefaletlerle
ilgilidir. 6098 sayÕlÕ Yasa; kefilleri koruyucu önemli maddeler içermekte ve BK 582/3.
maddede; kefilin lehine olan kefalet maddelerinden Kanunda aksi anlaúÕlmadÕkça önceden
feragati geçersiz sayÕlmaktadÕr. DolayÕsÕyla bu maddeler kefil lehine emredici olmakta; bu
maddelere aykÕrÕ sözleúme maddeleri geçersiz hale gelmektedirler.
Yürürlük Kanunu TasarÕsÕnda, “E. Kefalet Sözleúmesi” baúlÕklÕ 11. maddede “Türk
Borçlar Kanununun Kefalet Sözleúmesine øliúkin 581 ila 603. maddelerinin kefili koruyucu
nitelikteki hükümler; Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e girmesinden önce yapÕlan kefalet
sözleúmelerine de uygulanÕr” denilmektedir. Anayasaya ve hukuka tamamen aykÕrÕ bu
madde yürürlü÷e girseydi; 01.07.2012 tarihinden önce yapÕlmÕú hiçbir kefalet sözleúmesinde
azami miktar, kefalet tarihi kefilin el yazÕsÕ belirtilmiú olmadÕ÷Õndan; di÷er eúin rÕzasÕ
alÕnmadÕ÷Õndan tüm kefalet sözleúmeleri hükümsüz olacaktÕr. Bu madde de Adalet
Komisyonunda TasarÕdan çÕkarÕlmÕútÕr.
Yürürlük YasasÕnÕn 1. maddesindeki genel kurala getirilen istisnalarÕn, 01.07.2012
tarihinden önce yapÕlmÕú kefalet sözleúmelerini hangi ölçüde etkilendi÷ine aúa÷Õda
de÷inilmiútir.
III. 01.07.2012 Tarihinden Önce Yürürlü÷e Girmiú Sözleúmelere ve/veya Borçlara
– øúlemlere 6098 SayÕlÕ Yasa Hükümlerinin UygulanmasÕ
A. Sözleúmelerde ve/veya Borçlarda Temerrüt, Sona Erme ve Tasfiyenin
01.07.2012 Tarihinden Sonra Gerçekleúmesi (Md.1 Son Cümle)
a) Genel olarak
Yeni Türk Borçlar Kanununda; sözleúme ve/veya borçlarda temerrüt, sona erme ve
tasfiye konularÕnda; 818 sayÕlÕ Yasadan farklÕ emredici hükümler varsa; bu hükümler
01.07.2012 tarihinden önce gerçekleúmiú olan sözleúmelere ve/veya borçlara da
uygulanacaktÕr.
Yürürlük Kanununda genel bir ibare kullanÕlmÕú olsa da temerrüt, sona erme ve
tasfiyelere 6098 sayÕlÕ YasanÕn tüm emredici hükümleri de÷il, fakat varsa bu konulardaki –
temerrüt, sona erme ve tasfiye- emredici maddeleri uygulanacaktÕr. Di÷er bir deyiúle, örne÷in
borçlunun 01.07.2012 tarihinden sonra temerrüdü düúmesi halinde borçlu, Banka kredi
sözleúmelerinin tüm hükümlerinin 6098 sayÕlÕ YasanÕn 20-25. maddelerinin genel iúlem
koúullarÕna tabi olaca÷ÕnÕn, bunlarÕn bir bölümünün yazÕlmamÕú sayÕlaca÷ÕnÕn, di÷er
bölümlere ise muvafakatinin olmadÕ÷ÕnÕ ve temerrüdünün buna göre de÷erlendirilmesi
gerekti÷ini ileri süremeyecektir.
b) Sözleúmelere ve/veya borçlara –iúleme- iliúkin olarak temerrüdünün
gerçekleúmesi.
Yürürlük Kanununun 1. maddesine göre “… Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e
girmesinden -01.07.2012- sonra iúlemlere iliúkin olarak gerçekleúecek temerrüt Türk Borçlar
Kanunu hükümlerine tabidir”.
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818 sayÕlÕ Borçlar Kanununun genel hükümlerinde –Md.101-104. maddelerinde- 6098
sayÕlÕ Kanunun bu maddelerin karúÕlÕ÷ÕnÕ oluúturan 117-120. maddelerinde temerrüt
düzenlenmiú olup bu maddelerin büyük ço÷unlu÷u 818 Yasaya benzer olup, emredici nitelik
taúÕmamakta; 01.07.2012 tarihinden önce yürürlü÷e giren sözleúme maddeleri geçerlili÷ini
korumaktadÕr. Bunun önemli istisnasÕ, emredici nitelikteki temerrüt faizi ile ilgili BK 120.
maddedir. Bu madde Bankalar açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr.
Gerek yürürlükteki Ticaret Kanunu (md.3) gerekse 6102 sayÕlÕ yeni Ticaret Kanunu
(md.3) açÕsÕndan bankalarÕn taraf oldu÷u tüm sözleúmeler “ticari iú” oluúturmakta, taraflardan
biri için ticari iú niteli÷inde olan sözleúmeler Kanunda aksine hüküm bulunmadÕkça di÷eri için
de ticari iú sayÕlmaktadÕr (md.21-2 / YTTK md. 19/2).
Her iki Ticaret Kanununun 8/1. maddesine göre “Ticari iúlerde faiz oranÕ serbestçe
belirlenir”.
Yürürlükteki T. Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümlerine göre; Bankalar
akdettikleri sözleúmelerinde –karúÕ tarafla anlaúarak gerek akdi faizleri- ana para faizi ve
gerekse temerrüt faizlerini serbestçe belirledikleri halde; yeni Türk Ticaret Kanunundaki 8 ve
9. maddeler tartÕúma yaratmÕútÕr. Yeni T. Ticaret Kanunu Hükümet TasarÕsÕnda 8. maddede “
(1) Ticari iúlerde faiz oranÕ serbestçe belirlenir (2) Ticari iúlerde kanuni anapara ve temerrüt
faizi hakkÕnda ilgili mevzuat hükümleri uygulanÕr” denilmek suretiyle 1. fÕkradaki ticari iúlerde
gerek anapara faizinin –akdi faizin- gerekse temerrüt faizinin serbestçe belirlenece÷i kabul
edilmiú; sadece temerrüt faizinin belirlenmedi÷i hallerde ticari iúlerde kanuni temerrüt faizine
ilgili mevzuatÕn uygulanaca÷Õ hükme ba÷lanmÕútÕr.
Buna karúÕlÕk T.B.M. Meclisi komisyonlarÕnda yapÕlan de÷iúiklik ile 8. maddeye bileúik
faiz (fÕkra 2) ilave edilmiú, ticari iúlerde temerrüt faizi ise 9. maddede düzenlenmiútir.
8/1. maddede sadece “ticari iúlerde faiz miktarÕ serbestçe tayin olunabilir” denilmesi ve
ikinci fÕkrada; sadece anapara faizlerinin söz konusu oldu÷u, bileúik faizlere yer verilmesi ve
ticari iúlerde temerrüt faizinden 9. fÕkrada söz edilmesi tereddüde yol açmÕútÕr (Bkz. Reiso÷lu,
FarklÕ Düzenlemeler, sh.40 vd.).
Bir görüúe göre; 6098 sayÕlÕ Kanunun 8. maddesinde temerrüt faizinden söz edilmedi÷i;
buna karúÕlÕk 8/2. maddede sadece ana faizinin söz konusu oldu÷u bileúik faizin
düzenlendi÷i, bu durumda 8/1. maddeye göre “serbestçe belirlenecek faizin ana para –akdifaiz olarak kabul edilece÷i, ticari iúlerde temerrüt faizi ile ilgili tek maddenin 9. madde oldu÷u
göz önünde tutuldu÷unda; ticari iúlerde temerrüt faizine BK 120/2. maddesi ve 3095 sayÕlÕ
Yasa uygulanabilecektir.
økinci bir görüú ise; Hükümet TasarÕsÕnda 8. madde metninden, ticari iúlerde temerrüt
faizinin de serbestçe belirlenece÷inin anlaúÕldÕ÷Õ, sadece temerrüt faizinin belirlenmemesi
halinde –kanuni temerrüt faizi- ilgili mevzuatÕn uygulanaca÷ÕnÕn vurgulandÕ÷Õ; meclis
komisyonlarÕnda yapÕlan de÷iúiklik ile ticari iúlerde temerrüt faizinin ilgili mevzuatla
belirlenmesinin amaçlanmadÕ÷Õ; bu nedenle yeni Ticaret Kanununun 9. maddesinde de
“kanuni anapara ile temerrüt faizi” ibaresindeki “temerrüt faizi” nin “kanuni temerrüt faizi”
olarak anlaúÕlmasÕ gerekti÷i ileri sürülebilecektir. Bu görüú kabul edildi÷i takdirde TTK 8/1.
maddedeki “ticari iúlerde faiz oranÕ, ticari iúlerde anapara faizi ve temerrüt faizi oranÕ”
úeklinde anlaúÕlacaktÕr.
6098 sayÕlÕ T. Ticaret Kanununun sadece 8 ve 9. maddelerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕ halinde
birinci görüú savunulabilecek ise de, Kanun TasarÕsÕnÕn 8. ve 9. maddeleri ile bu maddelerin
gerekçeleri birlikte de÷erlendirildi÷inde, yeni TTK’nun 9. maddesi ile ticari iúlerde kanuni ana
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para faizi ile kanuni temerrüt faizinin kastedildi÷i ve 8/1. maddeye göre ticari iúlerde ana para
faizi –akdi faiz- ile temerrüt faizinin serbestçe belirlenebilece÷i sonucuna varÕlacaktÕr.
Birinci görüú kabul edildi÷i takdirde ise, ticari iúlerde temerrüt faizine BK 120. maddesi
uygulanacak, 120/1. maddesine göre “uygulanacak yÕllÕk temerrüt faizi oranÕ sözleúme ile
kararlaútÕrÕlmamÕú ise, faiz borcunun do÷du÷u tarihte yürürlükteki mevzuat hükümleri olan
3095 sayÕlÕ Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi HakkÕnda Kanunun 2. maddesi uygulanacaktÕr.
2/2. maddeye göre “… arada sözleúme olmasa bile –ticari iúlerde temerrüt faizi bu oran- T.C.
Merkez BankasÕnÕn önceki yÕlÕn 31 AralÕk günü kÕsa vadeli avanslar için uyguladÕ÷Õ faiz oranÕ
üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranÕ 30 Haziran günü, önceki yÕlÕn 31 AralÕk
günü uygulanan avans faiz oranÕndan beú puan veya daha çok farklÕ ise yÕlÕn ikinci yarÕsÕnda
bu oran geçerli olur.
Ticari iúlerde temerrüt faizi kararlaútÕrÕlmamÕú ise, halen –akdi faizden az olmamak
koúulu ile- T.C. Merkez BankasÕnca 31 AralÕk 2011 tarihinde uygulanan kÕsa vadeli avanslar
için faiz oranÕ %17,75’dir.
Yeni BK 120. maddesi uygulandÕ÷Õ takdirde; 2. fÕkraya göre sözleúme ile
kararlaútÕrÕlacak yÕllÕk temerrüt faizi oranÕ birinci fÕkra uyarÕnca faiz borcunun do÷du÷u tarihte
yürürlükteki mevzuat olan 3095 sayÕlÕ Kanununun 2/2. fÕkrasÕna göre belirlenen yÕllÕk faiz
oranÕnÕn yüzde yüzünden fazla olamaz. Örne÷in; Banka ticari iúlerde –verdi÷i kredilerdemüúteri ile anlaúarak serbestçe akdi faizi %40 olarak belirlemiú ise; temerrüt faizi de %40
olacak; %30 veya %35 olarak belirlemiú ise temerrüt faizini 17,75x2=35,50 olarak
belirleyebilecektir.
Yeni Borçlar Kanununda; bankalarÕ yakÕndan ilgilendiren ve bankalarÕn verdikleri
kredilerin teminatÕnÕ oluúturan kefalet maddelerinde de kefil lehine emredici olan ve kefilin
bankaya ödemede bulunmada temerrüde düúmesi halinde uygulanacak düzenlemeler
bulunmaktadÕr. Yeni Borçlar Kanununda “Kefilin Takibi” baúlÕklÕ 590. Maddesine göre;
alacaklÕ banka asÕl borç muaccel olsa ve asÕl borçlu borcunu ödemedi÷i için kefili takip etmek
istedi÷inde, kefil 01.07.2012 tarihinden sonra borcunu ödemede temerrüde düúerse BK 590.
maddede belirtilen hallerde ödemeyi reddedebilir veya aleyhindeki takibi durdurabilir.
Örne÷in BK 590/2. maddeye göre, aynî güvence karúÕlÕ÷Õnda hakimden mevcut rehinleri
paraya çevirmeye ve borçlu aleyhine yapÕlan takiplerde kesin aciz vesikasÕ alÕnÕncaya veya
konkordato kararÕna kadar kendisine karúÕ yürütülen takibin durdurulmasÕnÕ isteyebilir. Kefil,
kendi lehine olan bu haktan sözleúmede feragat etmiú ise sözleúme hükmü geçersizdir (BK
md.582/3).
Yeni BK’nun def’iler baúlÕklÕ 591. maddesi de kefil lehine düzenlemeler içermekte olup,
kefilin 01.07.2012 den sonra temerrüde düúmesi halinde, kefalet sözleúmesinde kefilin
def’ilerden feragatine dair hükümler varsa, bunlar geçersiz olacaktÕr.
c) Sözleúmelere ve/veya borçlarda –iúlemlere- iliúkin olarak “sona erme”lerin
gerçekleúmesi
Yürürlükteki Kanunun 1. maddesine göre “… Ancak Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e
girmesinden -01.07.2012- sonra iúlemlere iliúkin olarak gerçekleúecek sona erme Türk
Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir”.
818 sayÕlÕ Borçlar Kanunu yürürlükte iken yapÕlmÕú bankalar ile müúterileri arasÕndaki
sözleúmeler ve/veya borçlar, “her ne nedenle olursa olsun” 01.07.2012 tarihinden sonra sona
erer ise, yürürlükten kalkan Borçlar Kanunu hükümlerine de÷il, Yeni Borçlar Kanunu’na tabi
olacaktÕr.
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Bu durumda Yeni Borçlar Kanununda sona erme ile ilgili emredici nitelikte hükümler
varsa, bunlar -sözleúmede örne÷in feragat ile ilgili hüküm olsa da olmasa da- 01.07.2012
tarihinden sonraki sona ermelerde uygulanacaktÕr.
BorçlarÕn sona erme halleri her iki Borçlar Kanununun Genel Hükümler ve Özel Borç
iliúkilerinde düzenlenmektedir.
6098 sayÕlÕ Borçlar Kanununun Genel Hükümler bölümünde borçlarÕn sona ermesi ile
ilgili maddeler, 818 sayÕlÕ Kanunla büyük ölçüde aynÕ oldu÷u gibi, genelde farklÕ hükümler
emredici nitelikte olmadÕklarÕndan, ancak Banka ile müúteri arasÕndaki sözleúmelerde,
borçlarÕn sona ermesi düzenlenmemiú ise uygulanacaktÕr.
818 sayÕlÕ Yasada borçlarÕn sükutu baúlÕklÕ 3. Bapta müruru zaman (md.125-140) yer
almakta ise de, zaman aúÕmÕ borcu sona erdiren bir sebep oluúturup oluúturmadÕ÷Õ ve
sonuçlarÕ üzerinde durulacaktÕr. Nitekim 6098 sayÕlÕ yasada zaman aúÕmÕ; borcu sona
erdirme sebeplerini düzenleyen birinci ayÕrÕmda de÷il, fakat ikinci ayÕrÕmda (md.146-161) yer
almaktadÕr.
Buna karúÕlÕk ilk defa 6098 sayÕlÕ yasanÕn Genel Hükümler bölümünde yer alan BK 138.
madde uygulamasÕnÕn borcu sona erdiren bir sebep oluúturup oluúturmadÕ÷Õ üzerinde
durulacaktÕr.
“AúÕrÕ ifa güçlü÷ü” baúlÕ÷ÕnÕ taúÕyan 138.maddeye göre –Sözleúmenin yapÕldÕ÷Õ sÕrada
taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen ola÷anüstü bir durum, borçludan
kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çÕkar ve sözleúmenin yapÕldÕ÷Õ sÕrada mevcut olgularÕ,
kendisinden ifanÕn istenmesini dürüstlük kurallarÕna aykÕrÕ düúecek derecede borçlu aleyhine
de÷iútirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiú veya ifanÕn aúÕrÕ ölçüde güçleúmesinden
do÷an haklarÕnÕ saklÕ tutarak ifa etmiú olursa borçlu, hâkimden sözleúmenin yeni koúullara
uyarlanmasÕnÕ isteme, bu mümkün olmadÕ÷Õ takdirde sözleúmeden dönme hakkÕna sahiptir.
Sürekli edimli sözleúmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkÕnÕn yerine fesih hakkÕnÕ
kullanÕr.
Bu madde hükmü yabancÕ para borçlarÕnda da uygulanÕr.
138. maddeye göre sözleúmenin yeni koúullara uyarlanmasÕnÕn mümkün olmamasÕ
halinde, borçlunun sözleúmeden dönme veya sürekli edimli sözleúmelerde fesih hakkÕnÕn
bulunmasÕ; borcun sona ermesi olarak kabul edilebilecek ve borçlu bu maddeden
yararlanabilecektir. Ancak belirtmek gerekir ki yeni BK 138. maddenin sözleúmeyi sona
erdiren bir madde oldu÷u kabul edilse bile uygulamada esasen iúlem temelinin çökmesine
dayanan uyarlama davalarÕ kabul edilmekte olup, bu maddeyle yeni haklar sa÷lanmasÕ söz
konusu de÷ildir.
YargÕtay’Õn bir kararÕna göre (HGK., 19.02.1997, 1996/,62/77. ølm.ve Kaz.øçt.Dergisi,
Mart 2002, sa.932) KarúÕlÕklÕ edimleri içeren sözleúmelerde edimler arasÕndaki dengenin,
ola÷anüstü de÷iúmeler yüzünden alt üst olmasÕ, borcun ifasÕnÕ güçleútirmesi ve belki de
imkansÕz hale gelmesi durumunda “iúlem temelinin çökmesi” gündeme gelir. Bu gibi hallerde
Emprevizyon ve Clausula Rebus Sic Stentibus KuramÕ çerçevesinde kurulmuú olan bir
sözleúmede de÷iúikliklerin yapÕlmasÕ için hakimin sözleúmeye müdahalesi istenebilecektir.
Hakim bu gibi hallerde ya sözleúmeyi ortadan kaldÕracak ya da sözleúme koúullarÕnÕn
ola÷anüstü olgulara uyarlanmasÕna ve böylece sözleúmede bozulmuú olan dengeyi yeniden
sa÷layacaktÕr.
Yeni Borçlar Kanunu’nun “Özel borç iliúkileri” bölümünde, 818 sayÕlÕ yasa döneminde
yürürlülü÷e girmiú kefalet sözleúmelerinin 01.07.2012 tarihinde ya da daha sonra “sona
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ermesi” halinde uygulanacak olan 6098 sayÕlÕ Yasada kefiller lehine emredici düzenlemeler
getirilmiútir.
Buna göre;

Ͳ

Bir gerçek kiúi tarafÕndan verilmiú olan her türlü kefalet, buna iliúkin sözleúmenin
kurulmasÕndan baúlayarak 01.07.2012 tarihinden sonra on yÕlÕn geçmesi halinde
kendili÷inden sona erecektir (BK. md.598/3).

Ͳ

On yÕllÕk süre, daha önce sona ermiú ise Yürürlük YasasÕnÕn 5. maddesi göz önünde
tutulacaktÕr.

Ͳ

Kefil yasada öngörülen koúullarÕn bir arada olmasÕ halinde her zaman kefaletten
dönebilir (BK md.599). Kefaletten dönme maddesi kefaleti sona erdirdi÷inden, kefil
01.07.2012 tarihinden sonra BK 599. maddeden yararlanabilecektir.

Ͳ

Süreli kefalet 01.07.2012 tarihinden sonra sona erer ise yeni Yasaya göre (BK
md.600) sona erdi÷i gün kendili÷inden ortadan kalkacak, 818 sayÕlÕ YasanÕn BK 493.
maddesinin uygulanmasÕ söz konusu olmayacak; kefil BK 493. Maddedeki
hakkÕndan kefalet sözleúmesinde feragat etmiú olsa bile, bu feragat geçersiz
olacaktÕr.

Ͳ

Süresi olmayan kefaletlerde (BK md.601), kefil kendisine tanÕnan hakkÕ, 01.07.2012
tarihinden sonra kullanmak isterse; kefile tanÕnan bu hak sonucunda kefilin
kefaletinden kurtulmasÕ da söz konusu olabilecek, o takdirde kefilin daha önce BK
494.maddesindeki hakkÕnda feragati geçersiz sayÕlacaktÕr.

Ͳ

BankalarÕn müúterileri arasÕnda adi ortalÕklar da bulunmaktadÕr. Adi ortaklÕ÷Õn
01.07.2012 tarihinden sonra sona ermesi halinde yeni BK’nun adi ortaklÕ÷Õ sona
ermesi ile ilgili BK 639 vd. maddeleri uygulansa bile, BK 645.madde “ortaklÕ÷Õn sona
ermesi üçüncü kiúilere karúÕ olan yükümlülükleri de÷iútirmez” denilmiútir.

d) Sözleúmelere ve/veya borçlara –iúlemlere- iliúkin olarak tasfiyenin
gerçekleúmesi.
Yürürlük Kanununun 1.maddesine göre “… ancak Türk Borçlar Kanununun yürürlü÷e
girmesinden sonra bu fiil ve iúlemlere iliúkin olarak gerçekleúecek tasfiye Türk Borçlar
Kanunu hükümlerine tabidir”.
Gerek 818 sayÕlÕ ve gerekse 6098 sayÕlÕ Borçlar KanunlarÕnÕn “Genel Hükümler”
bölümünde “Sözleúmelerin ve/veya BorçlarÕn Tasfiyesi” baúlÕ÷Õ altÕnda maddeler
bulunmamakta, genelde “borçlarÕn ifa edilmemesinin sonuçlarÕ” düzenlenmektedir.
Özel borç iliúkileri bölümünde ise, kefalet borcunun alacaklÕya ödenmesi (kefil ile
alacaklÕ arasÕndaki iliúkiler md.589-594) ve ödeme sonucu kefilin asÕl borçluya rücu etmesi
(kefil ile borçlu arasÕndaki iliúki md.595-597) ile ilgili maddeler kefalet borcunun tasfiyesi
olarak de÷erlendirilebilecek; o takdirde bu maddelerin kefil lehine emredici nitelikte oldu÷u
kabul edilecektir.
Özel borç iliúkileri bölümünde adi ortaklÕklarÕn tasfiyesi BK 642-644. maddelerde
düzenlenmekte olup; 01.07.2012 tarihinden sonraki tasfiyelerde bu maddeler
uygulanabilecektir.
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B. Türk Borçlar Kanunu Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka øliúkin KurallarÕn
Gerçekleútikleri Tarihe BakÕlmaksÕzÕn Bütün Fiil ve øúlemlere UygulanmasÕ (md.2)
Yürürlük YasasÕnÕn 2. maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve
genel ahlaka iliúkin kurallarÕ, gerçekleútirdikleri tarihe bakÕlmaksÕzÕn bütün fiil ve iúlemlere
uygulanÕr”.
Kamu düzeni ve genel ahlaka iliúkin kurallar Yasalarda tanÕmlanmamÕú olup, YargÕ
kararlarÕnda da bir tanÕma yer verilmeksizin, her somut olayda; olayÕn kamu düzenine veya
genel ahlaka aykÕrÕ olup olmadÕ÷Õ úeklinde görüú açÕklanmaktadÕr. Ö÷retide ise “kamu
düzeni, kavramÕ takdiri bir kavramdÕr. Genel bir ifade ile kamu düzeni, muhafazasÕnda ve
uyulmasÕnda toplumun kesin yararÕ olan kurallarÕ ifade eder” denilmiútir (Safa Reiso÷lu,
Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, østanbul 2011, sh.132).
Kamu düzeni ve genel ahlaka aykÕrÕ sözleúmelerinin geçersiz olaca÷Õna gerek 818
sayÕlÕ kanunda (md.20) ve gerekse 6098 sayÕlÕ Kanunda (md.27) de÷inilmektedir. Yeni
Borçlar Kanununda aynÕ içerikte olmakla birlikte açÕkça kamu düzeninden de söz
edilmektedir. Yeni Borçlar Kanununun 27/1. maddesine göre “Kanunun emredici
hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine; kiúilik haklarÕna aykÕrÕ veya konusu imkansÕz olan
sözleúmeler, kesin olarak hükümsüzdür”.
Ahlaka veya kamu düzenine aykÕrÕ sözleúmeler her iki Borçlar Kanununa göre
hükümsüz oldu÷undan, Yürürlük YasasÕnÕn 2. maddesi olmasaydÕ dahi, yasal durumda bir
de÷iúiklik olmayacaktÕ.
Burada kefalet maddelerinin kamu düzeni ile ilgili olup olmadÕklarÕ üzerinde de durmak
gerekir.
YargÕtay’Õn çok eski bir kararÕnda (4.HD., 20.04.1957, 2318) “… Borçlar Kanununun
kefaletin geçerlili÷ini yazÕlÕ úekle tabi tutan amme intizamÕ hükmünün eski kefaletlere de
teúmili gerekir” úeklindeki görüúüne katÕlma mümkün de÷ildir. YazÕlÕ úekil bir geçerlilik koúulu
olup; bu úekle uyulmamasÕ kefaletin geçersiz olmasÕ sonucunu verirse de; bunun nedeni
kamu düzenine aykÕrÕlÕk de÷il; fakat kiúi olarak kefilin korunmasÕdÕr (Reiso÷lu, Kefalet, sh.46).
Nitekim øsviçre Federal Mahkemesi; kefalet hükümlerinin revizyonundan sonra 1958
yÕlÕnda verdi÷i bir kararda (BGE 84 I 124) IBK 493/TBK 583. maddesinin emredici nitelikte
oldu÷unu ancak bunun, maddenin øsviçre kamu düzenine aykÕrÕ oldu÷u anlamÕna
gelmedi÷ini; IBK 493. maddesinin amacÕnÕn, kefile yükümlülü÷ünün kapsamÕnÕ gözleri önüne
serme ve acele kefalet vaadinde bulunmadan sakÕnmasÕ oldu÷unu (BGE 6 II 350, BGE 65 II
237) belirtmiú; kefalet maddelerinin kamu düzeni ile ilgili oldu÷u iddiasÕnÕ reddetmiútir.
Yeni Borçlar Kanununun 582/3. maddedeki düzenleme de açÕkça, kefalet maddelerinin
kefili korumak için konuldu÷unu göstermektedir. BK 582/3. Maddeye göre “Kanunda aksi
anlaúÕlmadÕkça kefil bu bölümde kendisine tanÕnan haklardan önceden feragat edemez”. Bu
durumda kefalet maddelerinin Yürürlük Kanununun 2. maddesine tabii oldu÷unu ve
dolayÕsÕyla 6098 sayÕlÕ YasanÕn uygulanaca÷ÕnÕ ileri sürmek mümkün de÷ildir.
C. 01.07.2012 Tarihinden Önce Gerçekleúmiú Olup da Türk Borçlar Kanununun
Yürürlü÷e Girdi÷i SÕrada Henüz Herhangi Bir Hak Do÷urmamÕú –Sözleúmelerøúlemler (md.4)
Yürürlük YasasÕnÕn “KazanÕlmamÕú Haklar” baúlÕklÕ 4. maddesine göre “Türk Borçlar
Kanununun yürürlü÷e girmesinden önce gerçekleúmiú olup da Türk Borçlar Kanununun
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yürürlü÷e girdi÷i sÕrada henüz herhangi bir hak do÷urmamÕú fiil ve iúlemlere Türk Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanÕr”.
Madde gerekçesinde taliki úarta ba÷lÕ bir satÕú sözleúmesinde; taliki úart 01.07.2012
tarihinden sonra gerçekleúirse, 818 sayÕlÕ Yasa döneminde herhangi bir hakkÕn do÷madÕ÷Õ;
sözleúmeye 6098 sayÕlÕ Yasa hükümlerinin uygulanaca÷Õ örnek olarak verilmektedir. Bu
durumda satÕú akdinde nef’i ve hasar 818 sayÕlÕ YasanÕn 183/son fÕkrasÕna göre de÷il, fakat
6098 sayÕlÕ YasanÕn 208/1. maddesine göre alÕcÕya intikal edecektir, di÷er bir de÷iúik alÕcÕ
taliki úartÕn tahakkuku anÕnda de÷il, fakat taúÕnÕr satÕúlarÕnda zilyetli÷in devri, taúÕnmaz
satÕúlarÕnda tescil anÕnda nef’, ve hasar alÕcÕya ait olacaktÕr.
4. madde açÕsÕndan 01.07.2012 tarihinden önce sözleúmenin imzalanmasÕ ve imza
tarihinde yürürlü÷e girdi÷inin belirtilmesi yeterli olmayÕp, sözleúmenin her iki taraf için de
ba÷layÕcÕ olmasÕ gerekecektir. Örne÷in azami bir mebla÷a kadar açÕlan nakdi ve/veya
gayrinakdi kredi sözleúmelerinde, limite kadar sözleúmede belirtilen úartlarla –örne÷in
teminat karúÕlÕ÷Õ- banka yükümlülük altÕna girmiúse; karúÕ taraf için bu krediyi talep hakkÕ
do÷muú olaca÷Õndan, kredi 01.07.2012 tarihinden sonra kullanÕlsa bile, müúteri için hak yeni
Borçlar Kanununun yürürlük tarihinden önce do÷muú olaca÷Õndan, sözleúme 818 sayÕlÕ
Kanuna tabi olmaya devam edecek ve 6098 sayÕlÕ Yasa ve özellikle genel iúlem úartlarÕ
uygulanmayacaktÕr. Keza sözleúme úartlarÕnda 01.07.2012 tarihinden sonra de÷iúiklik
yapÕlmasÕ, müúteriye örne÷in krediyi ödeme konusunda kolaylÕk sa÷lanmasÕ, taksitlendirme
ve/veya yeni ödeme protokolü düzenlenmesi, kredi faizlerinde de÷iúmeye gidilmesi normal
bankacÕlÕk iúlemleri arasÕnda olup, Yürürlük YasasÕnÕn 4. maddesi uygulanmayacak ve
sözleúmeler 818 sayÕlÕ Kanuna tabi olmaya devam edecektir. Buna karúÕlÕk kredi
sözleúmesindeki limit 01.07.2012 tarihinden sonra artÕrÕlÕrsa, artÕrÕlan limit ise 6098 sayÕlÕ
Kanuna ve genel iúlem koúullarÕna tabi olacaktÕr.
Banka uygulamasÕnda sÕk rastlandÕ÷Õ gibi, kredi limitine kadar krediyi kullandÕrÕp
kullandÕrÕlmamak hakkÕnÕ sözleúmede saklÕ tutulmuúsa müúteri için bir hak do÷mamÕú
olaca÷Õndan; 01.07.2012 tarihine kadar kullandÕrÕlan krediler hakkÕnda 818 sayÕlÕ Kanun
01.07.2012 tarihinden sonra kullandÕrÕlan krediler için ise 6098 sayÕlÕ Kanun uygulanacaktÕr.
Tek Düzen ve Hesap PlanÕ ve øzahnamesi HakkÕnda Tebli÷’de 11.12.2009 tarihinde yapÕlan
bir de÷iúiklik ile de müúterilere tahsis edilen ve her an kullanÕlabilir limitler “CayÕlamaz
taahhütler”, müúterilere tahsis edilen, tutarÕ her an kullanÕm imkanÕna sahip olunmayan limit
tahsislerinin ise “CayÕlabilir taahhütler” hesaplarÕnda izlenmesi kabul edilmiútir. “CayÕlabilir
taahhütlerde” müúteriye bir kredi limiti tahsis edilmekte, bankanÕn bu krediyi kullandÕrma
konusunda kesin bir taahhüdü bulunmamakta, bu kredilerin kullanÕlmasÕ müúterinin bankaya
baúvurmasÕ ve bankanÕn nihai de÷erlendirmesi sonucunda krediyi serbest bÕrakmasÕyla
mümkün olmaktadÕr. AynÕ uygulama kredi sözleúmeleri dÕúÕndaki di÷er bankacÕlÕk iúlemleri
için de geçerli olacaktÕr.
Buna karúÕlÕk, krediyi açan bankanÕn iradesi dÕúÕnda bazÕ úartlara ba÷lanan, úartlarÕn
gerçekleúip gerçekleúmemesi bankanÕn inisiyatifinde ya da tasarrufunda olmayan krediler –
örne÷in kredi sözleúmelerinde finansmanÕ sa÷lanan proje ile ilgili izinlerin ve lisanslarÕn
alÕnmasÕ, teknik raporlarÕn bankaya ibrazÕ, proje ile ilgili taúÕnmazlarÕn üstündeki takyidatÕn
fekki, teknik danÕúmanlÕk, çevre danÕúmanlÕ÷Õ sözleúmelerinin imzalanmasÕ- hiçbir úekilde
“cayÕlabilir kredi tahsis taahhüdü” kapsamÕnda de÷erlendirilmeyecek ve úartlarÕn
gerçekleúmesi halinde banka krediyi vermek zorunda olaca÷Õndan, 01.07.2012 tarihinden
önce yürürlü÷e konulmuú olan bu tür úarta ba÷lÕ sözleúmeler 6098 sayÕlÕ TTK’na ve
dolayÕsÕyla BK 20-25. maddelerde düzenlenen genel iúlem koúullarÕna tabi olmayacaklarÕdÕr.
Burada bankaya verilen kefaletlerin ayrÕca incelenmesi gerekir. Kefalet 01.07.2012
tarihinden önce “do÷muú borçlar” “gelecekte do÷acak borçlar”; “do÷muú ve do÷acak borçlar”
için verilebilir. Kefaletle garanti altÕna alÕnan asÕl borç ferdileútirilmiú –belli- ise 6098 sayÕlÕ
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YasanÕn yürürlü÷ü tarihinden önce verilen kefalet 01.07.2012 tarihinden sonra da geçerlili÷ini
koruyacak, bu tarihten önce alacaklÕ Banka lehine kefilin rücu edemeyece÷i bir hak do÷muú
olacaktÕr.
Kefaletle temin edilmiú alaca÷Õn, 01.07.2012 tarihinden sonra do÷masÕ; hatta do÷up
do÷mayaca÷ÕnÕn 01.07.2012 tarihinde henüz belli olmamasÕ; alacaklÕ lehine do÷muú olan
hakkÕ etkilemeyecek 01.07.2012 tarihinden önce verilmiú olan kefaletler –Yürürlük Kanunu
1. maddesindeki temerrüt, sona erme halleri hariç- 818 sayÕlÕ Kanuna tabi olacaktÕr.
D. Hak Düúürücü Sürenin Türk Borçlar Kanununda ølk Defa Öngörülmüú OlmasÕ
(md.5, 6)
Yürürlük Kanununun 5/2. maddesine göre “Türk Borçlar Kanunu ile hak düúürücü süre
ilk defa öngörülmüú olup da baúlangÕç tarihi itibariyle bu süre dolmuú ise, hak sahipleri Türk
Borçlar Kanununun yürürlü÷e girdi÷i tarihten baúlayarak bir yÕllÕk süreden yararlanÕrlar”.
5. madde özellikle ilk defa yeni Borçlar Kanununun 598/3. maddesindeki yer alan
düzenleme açÕsÕndan önemlidir. Bu fÕkraya göre “Bir gerçek kiúi tarafÕndan verilmiú olan her
türlü kefalet, buna iliúkin sözleúmenin kurulmasÕndan baúlayarak on yÕlÕn geçmesi ile
kendili÷inden ortadan kalkar”.
598/3. fÕkrada açÕklÕk olmamakla beraber; on yÕlÕn dolmasÕndan önce kefil hakkÕnda
takibe geçilirse de dava açÕlÕr ise, hukuki sürecin sonuna –takip veya dava sonuçlanÕncaya
kadar- kefaletin geçerli oldu÷u kabul edilecektir. Nitekim aynÕ maddenin 4. fÕkrasÕnda “Kefalet
on yÕldan fazla bir süre için verilmiú olsa bile, uzatÕlmÕú veya yeni bir kefalet verilmiú
olmadÕkça kefil ancak on yÕllÕk süre doluncaya kadar takip edilebilir” denilmiútir.
Yeni Borçlar Kanununun 598. maddesi, øsviçre Borçlar Kanununun 509. maddesinden
alÕnmÕútÕr. Ancak 509. maddedeki 20 yÕllÕk süre 10 yÕla indirildi÷i gibi, 509. maddenin 3 ve 6.
fÕkralarÕndaki düzenlemeler de 6098 sayÕlÕ Kanuna alÕnmamÕútÕr. 3. fÕkraya göre –periyodikbelli taksitler halinde ödenen borçlara –örne÷in 15/20 yÕl vadeli açÕlan konut kredilerindekefaletin 20 yÕlda sona ermesi hükmü uygulanmamakta, 6. fÕkraya göre ise asÕl borç en erken
20 yÕlÕn dolmasÕna iki yÕl kalÕnca muaccel olacak ise ve alacaklÕ asÕl borcu daha önce
muaccel kÕlamÕyorsa; alacaklÕ kefili takip edebilecek ve ödemede bulunan kefil; asÕl borcun
muacceliyetinden önce borçluya rücu edebilecektir.
øsviçre Borçlar Kanununun 509. maddesinin 3 ve 6. fÕkralarÕnÕn alÕnmamÕú olmasÕ,
BankalarÕn teminatlarÕ açÕsÕndan önemli sorunlar yaratmaktadÕr. Yürürlük YasasÕnÕn 5.
maddesi ise bu sorunlarÕ çözecek içerikte de÷ildir.
AyrÕca 5. maddenin uygulanabilmesi için öncelikle hak düúürücü süre tanÕmÕnÕn
yapÕlmasÕ da gerekir. Ö÷retide (K.O÷uzman-T.Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, østanbul
2000, sh.148) “Bazen zamanÕn geçmesi bir hakkÕn sona ermesine yol açar. Bunun da iki
úekilde tezahür etti÷i görülür. BazÕ hallerde bir hak bir süreye ba÷lÕ olarak mevcuttur. Sürenin
bitiminde hak sona erer. Mesela bir hükmü úahÕs lehine tesis edilmiú intifa hakkÕ (MK
md.721/YMK 797) böyledir. Bu halde süreye ba÷lÕ hak söz konusu olur. Buna mukabil bazÕ
hallerde zamanÕn geçmesinin bir hakkÕn sona ermesine yol açmasÕ o süre içinde hak
sahibinin hakkÕnÕ kullanmamÕú yapmasÕ gerekeni yapmamÕú olmasÕndan ileri gelir. Bu halde
hakkÕn sükutu sadece zamanÕn geçmesinden de÷il tayin edilen süre içinde hak sahibinin
hareketsiz kÕlmasÕ yüzündendir. Bu halde sürenin “hak düúürücü süre” oldu÷undan
bahsedilir. Prensip itibariyle böyle süreler yenilik do÷uran haklar için söz konusu olur”
denilmiútir.
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Benzer de÷erlendirme Yürürlük YasasÕnÕn 6. maddesinin gerekçesinde de yer
almaktadÕr.
6. maddeye göre “Bu Kanunun 5. maddesi, uygun düútü÷ü ölçüde Türk Borçlar
Kanununda öngörülen di÷er süreler hakkÕnda da uygulanÕr”.
Madde gerekçesine göre hemen belirtelim ki “süreye ba÷lÕ hak” ile “hak düúürücü süre”
farklÕ kavramlarÕ ifade etmektedir. “Süreye ba÷lÕ hak” taki süre, Kanunda bu hakkÕn varlÕ÷ÕnÕ
sürdürmesi için öngörülmüú olan süredir. Buna göre “süreye ba÷lÕ haktaki süre” ne
zamanaúÕmÕ süresidir, ne de hak düúürücü süredir. O halde Türk Borçlar Kanunu
TasarÕsÕnda 237 maddesine göre, alÕm hakkÕnÕn en çok on yÕllÕk süre için
kararlaútÕrÕlabilece÷i öngörülmüútür. Ancak söz konusu süre 818 sayÕlÕ Borçlar Kanununun
yürürlükte oldu÷u dönemde dolmuú ise, Türk Borçlar Kanununun Yürürlü÷ü ve Uygulama
ùekli HakkÕnda Kanun TasarÕsÕnÕn 5. maddesinin ikinci fÕkrasÕ kÕyas yoluyla uygulanacak ve
hak sahibi bir yÕllÕk ek süreden yararlanabilecektir.
Gerçek kiúilerin verdi÷i kefaleti sona erdiren on yÕlÕn, hak düúürücü süre olarak kabul
edilip edilmemesi 5. maddenin uygulanmasÕ bakÕmÕndan farklÕ sonuçlar verecektir.
On yÕllÕk süre hak düúürücü süre olarak kabul edilirse; 01.07.2012 tarihinden önce on
yÕlÕ dolduran kefaletlerde alacaklÕ; 5. maddenin tanÕdÕ÷Õ bir yÕllÕk ek süreden yararlanacak ve
01.07.2013 tarihine kadar kefili takip ve dava edebilecektir. Ancak bunun için asÕl borcun
muaccel olmasÕ koúulu yanÕ sÕra kefilin dava ve takip edilebilmesi de úarttÕr. Özellikle adi kefili
takip ve dava edilebilmesinin kolay olmadÕ÷ÕnÕ da (BK md.585) belirtmek gerekir. 01.07.2012
tarihinde ve daha sonra on yÕlÕ dolduracak kefaletlerde ise ek süre bulunmamakta; örne÷in
01.07.2012 tarihinde ya da bu tarihi takip eden hafta veya haftalarda on yÕlÕ dolduracak
kefaletlerde; süre dolmadan kefili takip koúullarÕnÕn oluúmasÕ çok zor gözükmektedir.
Kefaletin on yÕl sonra ortadan kalkmasÕnÕn bir hak düúürücü süre de÷il; fakat “süreye
ba÷lÕ bir hak” oldu÷u kabul edildi÷i takdirde ise -ki bu görüú hem ö÷retide, hem de yasa
koyucu tarafÕndan kabul edilen 6. madde gerekçesinde ifade edilmektedir- 01.07.2012
tarihinden sonra on yÕlÕn sona ermesi halinde aynÕ sonuca varÕlacak, 5. madde bu durumu
düzenlemedi÷i için; Yürürlük YasasÕnÕn 1. maddesine göre “sona erme” hali oluúturan BK
598/3. maddesi 6098 sayÕlÕ Yasaya tabi olacaktÕr.
Buna karúÕlÕk; 01.07.2012 tarihinden önce on yÕllÕk süre tamamlanmÕú kefaletler
do÷rudan 5. maddeye tabi olmayacak; 6. maddenin kÕyasen on yÕlÕ dolduran kefaletlere
uygulanmasÕnÕn da kabul edilmemesi halinde; bu tarihten önce sona eren kefaletler, 818
sayÕlÕ kanuna tabi olmaya devam edecekler; on senenin geçmiú olmasÕ kefaletin geçerlili÷ini
etkilemeyecektir.
Kuúkusuz, tedbirli olmak için 01.07.2012 tarihinden önce on yÕlÕ doldurmuú kefaletlerde
5. maddeye göre ek süre olan bir yÕl içinde -01.07.2013 tarihine kadar- alacaklÕ kefili takip ve
dava etmek isteyecek; bunun mümkün olmamasÕ halinde ise, bu kefaletlerin hak düúürücü
süre oluúturmadÕ÷Õ, “süreye ba÷lÕ hak” ve 818 sayÕlÕ Yasaya tabi ve geçerli oldu÷u
savunulacaktÕr.
E. Görülmekte Olan BazÕ Davalarda Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin
UygulanmasÕ (md.7)
Yürürlük Kanununun 7. maddesine göre “Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve
genel ahlaka iliúkin kurallarÕ ile faize iliúkin 88., temerrüt faizine iliúkin 120. ve aúÕrÕ ifa
güçlü÷üne iliúkin 138. maddesi görülmekte olan davalarda da uygulanÕr”.
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Gerekçede de belirtildi÷i gibi 7. maddede zikredilen maddelerin, Türk Borçlar Kanunu
TasarÕsÕnÕn yasalaúÕp yürürlü÷e girmesinden önce açÕlmÕú olup da halen devam etmekte olan
davalarda da uygulanmasÕ öngörülmüútür.
Belirtmek gerekir ki Türk Borçlar Kanununun kamu düzenine ve genel ahlaka iliúkin
kurallarÕ, Yürürlük Kanununun 2. maddesine göre “gerçekleútikleri tarihe bakÕlmaksÕzÕn bütün
fiil ve iúlemlere” uygulanaca÷Õndan, bunlara 7. maddede ayrÕca yer verilmesi bir tekrardan
ibarettir.
BankalarÕ ilgilendiren maddeler, 7. maddede sayÕlan temerrüt faizi ile ilgili 120. madde
ile, yabancÕ para üzerinden borçlanmalarla ilgili aúÕrÕ ifa güçlü÷üne iliúkin 138. maddedir.
Yeni TTK’nun 8. maddesindeki faiz oranÕnÕn serbestçe belirlenmesinin, hem anapara
faizini, hem de temerrüt faizini kapsadÕ÷ÕnÕn kabul edilmesi halinde devam eden davalarda
da Bankalara BK 120. madde uygulanmayacaktÕr. AúÕrÕ ifa güçlü÷üne iliúkin BK 138. madde
ise; bu madde Yasada açÕkça yer almadan önce de Türk Mahkemelerince uyarlama adÕ
altÕnda esasen yer almaktadÕr.
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