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%DQNDFÕODUDergisi +DNNÕQGD
BankacÕlar dergisi, ekonomi, finans, bankacÕlÕk
konularÕnda ve bu konularla ilgili alanlarda
bilimsel özgün makalelere yer veren hakemli
bir dergidir. BankacÕlar, akademisyenler,
araútÕrmacÕlar,
uygulamada
yer
alan
profesyoneller ve politika yapÕcÕlarÕ arasÕndaki
bilgi paylaúÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕna, bankacÕlÕk
mesle÷inin geliútirilmesine ve literatüre katkÕda
bulunmayÕ amaçlar.
BankacÕlar
dergisi,
TÜBøTAK-ULAKBøM
“Sosyal ve Beúeri Bilimler VeritabanÕ”nda
indekslenmektedir.
YÕlda dört kez yayÕmlanÕr. Üç ana bölümden
oluúur. Birinci bölümde, hakemler tarafÕndan
de÷erlendirilen, yayÕmlanmasÕ uygun görülen
makalelere, ikinci bölümde konferans bildirisi
ve konuúma metinlerine, üçüncü bölümde ise
bankacÕlÕk
uygulamalarÕna
iliúkin
özel
araútÕrma yazÕlarÕna ve çevirilere yer verilir.
YayÕmlanmak üzere gönderilecek makalelerin,
daha önce herhangi bir yerde yayÕmlanmamÕú
olmasÕ ve de÷erlendirme süreci içerisinde
baúka bir yerde yayÕnlama giriúiminde
bulunulmamasÕ gerekir.
BankacÕlar dergisi, kapsadÕ÷Õ konularla ilgili
alanlarda, Türk Dil Kurumu ve dergi yazÕm
kurallarÕna uygun olarak hazÕrlanan makaleleri
kabul eder. Makaleler, “anonim yazar/anonim
hakem” sistemine göre de÷erlendirilir. Uygun
bulunan makaleler konu ile ilgili iki hakeme
gönderilir. Hakem raporlarÕna göre makalelerin
yayÕnlanÕp yayÕmlanmayaca÷Õna karar verilir.
YayÕmlanacak makalelerde yazÕm kurallarÕna
ve biçime iliúkin de÷iúiklikler yapÕlabilir veya
bunlarÕn yapÕlmasÕ yazardan istenebilir
Dergide yayÕmlanmasÕ talep edilen makaleler,
Birlik idare adresine, posta veya e-posta
(tbb@tbb.org.tr, bankacilik@tbb.org.tr) olarak
gönderilebilir.
YayÕmlanmasÕ kabul edilen makalelerin basÕlÕ
ve elektronik tüm yayÕn haklarÕ, süresiz olmak
üzere Türkiye Bankalar Birli÷i’ne aittir.
Makaleler için yazarlara telif ücreti ödenir
YayÕmlanmasÕ uygun görülmeyen yazÕlar geri
gönderilmez.
BankacÕlar dergisinde yayÕmlanan yazÕlar,
Türkiye Bankalar Birli÷i’nin resmi görüúlerini
yansÕtmaz; yazar ve görüú sahiplerini ba÷lar.
YazÕlardan kaynak göstererek alÕntÕ yapÕlabilir.
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Finans Sektöründe
Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları
Sempozyumu Açılış Konuşmaları
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 6 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Finans
Sektöründe Tüketici Hukuku ve Uygulama Alanları Sempozyumu”nda yapılan açılış konuşmaları
sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın:
Sayın Bakanım, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Sayın Başkanı,
Değerli Konuklar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın himayelerinde, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği’nin ortak çabasıyla düzenlenen toplantımıza
hoşgeldiniz. Türkiye Bankalar Birliği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Türkiye ekonomisinde istikrarlı ve yüksek hızda büyümenin gerçekleştiği dönemler
reformların yapıldığı ve finansal istikrarın sağlandığı dönemlerdir. Reformların ortak özelliği,
piyasaların daha iyi çalışmasını sağlayacak kurumların oluşturulmasına, kuralların
iyileştirilmesine, kamu kesiminin borçlanma ihtiyacının azaltılmasına ve enflasyonun
düşürülmesine yönelik politikalara ağırlık verilmesidir. Kısacası, faaliyet ortamında
öngörülebilirliğin arttırılması ve güçlü bir rekabet ortamının oluşturulması sayesinde
kaynakların daha iyi kullanılması ve yeni kaynakların ekonomiye kazandırılması mümkün
olabilmekte böylece tüketicinin korunmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır.
Ekonomik büyümeyi finanse etmenin ve sürdürmenin en etkin yolu finansal sektörün
büyük, güçlü ve sağlıklı bir yapıya sahip olmasıdır. Yatırım, üretim, tüketim ve ticaretin
finansmanında, şirketler ve bireyler için kredinin bulunabilirliği ve sürekliliğinin sağlanması
hayati öneme sahiptir. Temel işlevleri müşterilerinin ve ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal
hizmetleri sunmak ve ödeme sisteminin çalışmasını sağlamak olan finansal kurumlar
ekonomik faaliyetin çok önemli bir parçasıdır.
Finansal kurumlar herhangi bir işletme değildirler, faaliyetleri için devletten lisans alırlar
ve özel nitelikli işler yaparlar. Sistemsel sorumlulukları vardır; birinin durumunun sıkıntıya
düşmesi diğerlerinin durumunu da etkileyebilmektedir. Bu nedenle, uluslararası kurallar
ile çalışırlar, sürekli gözetim ve denetim altındadırlar. Finansal kurumların, özellikle
bankaların faaliyetleri, paydaşlarından herhangi birisinin çıkarı ön planda tutularak
değerlendirilmemelidir. Değerlendirme, hükümetler, tüketiciler, hissedarlar, müşteriler, toplum
ve düzenleyici kurumların ilgileri ve çıkarları dikkate alınarak ekonomik realiteye uygun olarak
yapılmalıdır. Devletin, müşterilerin ve diğer paydaşların genel anlamda beklentisi finansal
sektörün büyük, mali bünyesinin sağlıklı olması, faaliyetini güvenilir şekilde, istikrar içinde ve
rekabetçi bir yapıda sürdürmesidir.
Rekabetçi bir piyasanın rasyonel çalışmasının temel kriterlerinden bir tanesi doğru
bilgidir ve bu bilginin taraflarca ulaşılabilir olmasıdır. Eğer müşteriler yeterince bilgilendirilmiş
ise, hizmet, ürün ve fiyatlar arasında karşılaştırma yaparak kendileri için en uygun olan kararı
verirler. Piyasa tercihlerine uygun hizmet ve ürün yelpazesine sahip olmak, işletmelerin
faaliyetinin devamlılığının ön koşullarından bir tanesidir. Finansal hizmetlerin zaman ve
yerden bağımsız olarak her an her yerden ulaşılabilir olması istenmektedir. Dağıtım
kanallarının çeşitliliği ve iş hacminde artan payı bu gelişimi desteklemektedir. Uzaktan
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erişimli kanalların arttığı günümüzde, teknoloji bazlı bu kanallardaki işlemlerin çeşitlenmesi
sayesinde daha düşük maliyetli hizmetlerin sunumu artmaktadır. Rekabette geri kalmamak
için müşteriye yakın, kişiselleştirilmiş ürünler finans sektörünün önem verdiği ve yatırım
yaptığı alanlardır. Bu çabanın belirleyicisi müşteri merkezli yeni çözümler üretmek ve
ekonomik olarak sunmaktır.
Bu sayede finansal kurumlar hem hizmet ve ürün yelpazesini artırmaya hem de
gelirlerini çeşitlendirmeye gayret etmektedirler. Bu faktörler, aynı zamanda, finansal
kurumları maliyet-etkin çalışmaya; çeşitli hizmet ve işlerinin verimlilik durumunu incelemeye,
maliyet yapılarını rasyonalize etmeye de zorlamaktadır. Bankalar, ücret-bazlı iş alanlarına
doğru genişlemeye; ATM ağı ve internet gibi daha maliyet-etkin olan alternatif dağılım
kanallarını artırmaya, geçmişte ücret veya komisyon alınmayan hizmetler üzerinden de ücret
ve komisyon almaya yönelmiştir.
Tüketiciler de, bankacılık hizmetlerinden istifade etme maliyetini azaltan yeni kanallarını
kullanarak, değişen ortama ve yeniliklere ayak uydurma çabası içindedirler. Yeni kanallar,
maliyetleri asgari düzeye indirmek isteyen tüketicilere de en uygun hizmet-fiyat bileşenini
bulabilmek için karşılaştırma imkanını sağlar. Çarşı-pazarda olduğu gibi, finansal piyasada
dolaşma olanağı, beraberinde, pazarda başka hangi ürünlerin bulunduğuna dair bilgiye
ulaşılması imkanını verir, tüketici nezdinde yeni beklentilerin oluşmasını da getirir. Bunlar
olumlu gelişmelerdir.
Bu süreçte, dikkati çeken gelişme ise müşteri şikayetleri ve eleştirilerindeki artış
dolayısıyla piyasaların işleyişine ilişkin kaygıların doğmasıdır. Müşteri şikayetlerinin önemli
kaynağı hizmetler, ürünler ve düzenlemeler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmamasıdır.
İşte bu noktada, müşterinin korunması amacıyla uygulamalara ilişkin standartların getirilmesi,
müşterinin daha iyi bilgilendirilmesi, tarafların hak ve sorumluluklarının açıkça ortaya
konulmasını teminen düzenlemelerin yapılması önemlidir. Övünerek söylemeliyim ki,
ülkemizde tüketicinin korunmasına ilişkin hassas bir duyarlılık, sorumlu kurumlar,
düzenlemeler ve denetim vardır. Esas olan ilgili taraflar arasındaki işbirliğinin en üst düzeye
çıkarılmasıdır.
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar,
Müşterilerin finansal ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip olmasının gerekliliği
aşikardır. Çünkü günümüzde giderek daha karmaşık hale gelen finansal ürünlerin
anlaşılması kolay değildir. Düzenlemelerde, müşterilere sunulan bilgilerin yeterince
açıklayıcı, anlaşılabilir, tanınabilir ve karşılaştırılabilir olmasına ağırlık verilmelidir. Öte
yandan müşterilerin kendilerine sunulan bilgileri ve kendi sorumluluklarını kolay
anlayabilmesi için önem kazanan bir husus da finansal farkındalığın artırılmasıdır.
Finansal sektör müşterisi olmaya aday yaşlardan daha önce bilgilendirmenin yapılması
önemli hale gelmiştir, bu nedenle eğitimin erken yaşlarda başlaması konusunda ilgili tüm
tarafların işbirliği yapması gereklidir. Aşırı ve yanlış borçlanma, sadece borçlu için değil,
ekonomi ve toplum için de ciddi bir tehdittir. Bunda hem borç alanların hem de borç
verenlerin sorumluluğu vardır. Hemen belirtmeliyim ki, ülkemizde hanehalkının borçluluk
oranı çok sayıda ülkeye göre makul bir düzeydedir.
Düzenlemeler piyasaların gelişmesini ve yenilikçi olmayı sınırlandırmamalı ve bilakis
destekleyici olmalıdır. Yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini engellemenin yolu bunların
serbestçe fiyatlamasının önlenmesidir. Düzenlemeler aracılık maliyetlerini artırmamalıdır.
Düzenlemenin piyasaya ve uygulamaya olan etkileri, müşteriye nasıl yansıyacağı, maliyetleri,
hizmet kalitesini ne ölçüde etkileyeceği hususlarında etki analizleri yapılmalıdır. Her bir ürün
kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir, bir ürün için doğru olan başka bir ürünü kısıtlayıcı
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olabilir. Uluslararası iyi uygulamalar alnırken, tüm kuralları ile alınmalıdır. Düzenlemeler
hizmetlerin sunumunda ve özellikle ürün, hizmet, alınan ücret ve komisyonlar hakkında
şeffaflığı sağlamalıdır.
Düzenlemeler tepkisel olmamalı, sadece şikayeti değil memnuniyeti de dikkate
almalıdır. Bu aşamada bir konuya vurgu yapmak istiyorum. Bankalarımızın amacı bankacılık
hizmetlerinden olan şikayetleri en aza indirmektir. Memnuniyetsizliğin en büyük cezası
müşterinin bankasını terk etmesidir. Bugün itibariyle bireysel bankacılık hizmetlerinden
yararlananların sayısı 25 milyon kişiden fazladır. 2012 yılının ilk sekiz aylık döneminde
tüketici sorunları hakem heyetlerine bankacılıkla ilgili yapılan şikayet sayısı 125 bin kişi
civarındadır. Demek ki çok büyük ve sessiz bir bölüm hizmetlerin memnun durumdadırlar.
Bunun en önemli göstergesi bireysel kredi kullanan müşteri sayısının 2002 yılında 1 milyon
640 bin civarında iken, Eylül 2012 itibariyle 13 milyon 200 bini aşmış olmasıdır. Kredi kart
sayısı 3 kattan fazla artarak 54 milyona, banka kartı sayısı iki kattan fazla artarak 90 milyona
ulaşmıştır. Internet bankacılığını kullanan gerçek kişi aktif müşteri sayısı 10 milyondur.
Bankacılık hizmet ve ürünlerine olan artış müşterilerin duyduğu memnuniyetin bir yansıması
ve sektörün çabasının anlamlı bir ödülüdür. Türkiye’de sunulan hizmetler dünya
kalitesindedir. Bu nedenle, bankalar tarafından sunulan hizmet ve ürünlere ilişkin müşteri
şikayetlerinin sadece ücrete indirgenmesi haksızlıktır.
Bankalar, para aktarma işlemleri, bireysel krediler, kredi kartları ve banka kartları,
mevduat hesapları, ATM kullanımı, kiralık kasa ücretleri, menkul kıymet işlemleri, çekler ve
senetler ile diğer işlemler karşılığında tahsil ettikleri masraf, ücret, komisyon gibi her türlü faiz
dışı unsur ve yasal kesinti ile bazı bankacılık ürünleri için kullandıkları faiz oranlarını ortak bir
logo kullanarak 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren internet sitelerinde kamuoyuyla
paylaşmaktadırlar.
Sayın Bakanım, Değerli Konuklar,
Türkiye Bankalar Birliği, serbest piyasa koşulları içinde ve temel bankacılık ilkelerine
uygun olarak bireysel ve kurumsal her türlü finansal ürün ve hizmetin çeşitlendirilerek,
kullanımının yaygınlaştırılmasını desteklemekte, finansal sektörün büyütülmesine özel bir
önem vermektedir. Finansal sektörün büyütülmesi ve etkin kullanılması her kesimin
desteklediği bir husus olmalıdır. Bu süreci olumlu yönde etkileyecek temel unsurlar makro
ekonomik istikrar, etkin denetim yanında müşterilerin ve finansal kurumların haklarını ve
çıkarlarını dengeli olarak gözeten düzenlemeler ve iyi uygulamalar olmalıdır.
Ürün ve hizmetler karşılığında ücret ve komisyon alınmasının, bunlar için yapılan
yatırım ve işletme harcamalarının maliyeti ve masrafların karşılığı gereği olması sebebiyle
düzenlemelere uygun olduğu görüşündeyiz. Uluslararası uygulamalarda ve uyum çalışmaları
sürdürülen AB düzenlemelerinde de olduğu gibi, ücret ve komisyonların piyasa mekanizması
çerçevesinde serbestçe belirlenmesinden yanayız. Sınırlandırıcı yaklaşımlar bankacılık
sektörünün büyümesini ve ekonomik faaliyete olan desteğini olumsuz etkileyecektir.
Diğer taraftan, sunulan hizmet ve ürünler ile bunlara ilişkin talep edilen ücret ve
komisyonlar konusunda müşterilerin önceden, açıkça ve doğru şekilde bilgilendirilmesi
gerektiği görüşündeyiz. Bu çerçevede, müşterilerin ürün ve hizmet seçimlerini bilinçli olarak
ve kendi tercihlerine göre yapmaları, ücret ve komisyonların da tarafların sözleşme hürriyeti
içinde belirlenmesi daha doğru olacaktır.
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Sözlerime son vermeden önce, geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız bu toplantının
düzenlenmesine olan desteği nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati
Yazıcı’ya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanımız Sayın Mukim Öztekin’e
huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyorum. Toplantıda çok değerli konuşmacıların ve sizlerin
de katkısı ile önemli çıkarımların elde edileceğine inanıyorum. Konuşmacılara ve sizlere
teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

8

Bankacılar Dergisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mukim Öztekin:
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime, finans sektöründe tüketici hukukunun ele alındığı, uygulama alanlarının
irdelendiği bu sempozyuma katılmaktan ve böyle seçkin bir topluluğa hitap ediyor olmaktan
büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Kendi alanında bir ilk
olan bu toplantının düzenlenmesi konusunda katkısı olan herkesi kutluyorum.
Sempozyumun, finans sektöründe tüketici haklarının öğrenilmesi, anlaşılması ve
geliştirilmesine katkı yapacak tartışmalara sahne olacağına, bu tartışmaların sektörün
tüketiciye daha iyi hizmet verecek uygulamalara yönelmesinde yolunu aydınlatacağına
yürekten inanıyorum.
Sempozyum süresince, alanlarında yetkin ve uzman olan katılımcıların sunumlarını,
kuşkusuz büyük bir dikkatle dinleyecek ve biz de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu olarak, bu sunumlardan yararlanacağız.
Ancak, bu sunumlara farklı bir perspektif katması açısından, katılımcıların göz önünde
bulundurmasının yerinde olduğunu düşündüğüm bazı noktalara dikkatleri çekmek isterim.
Öncelikle, finansal sektörün en büyük kısmını oluşturan bankacılık sektörünün bireysel
müşteriyle ilgili faaliyetlerinin, Türkiye ekonomisinin geneli açısından ne anlama geldiğini
vurgulayarak, tüketici ve bankacılık denilince ne kadarlık bir ekonomik büyüklükten
bahsettiğimizi somutlaştırmak isterim.
Bankacılık kesiminin 2011 yılında tüketici kredilerindeki artış 39,4 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. Bu artış 2008 yılında 15,3, 2009 yılında 10,2, 2010 yılında 35,7 milyar TL
olmuştur. 2012 yılının ilk on ayında da toplam tüketici kredileri 18,6 milyar TL artarak 187
milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu veriler, 2010–2011 yıllarında bankacılık sektörünün
tüketici kredileri yoluyla, kamunun toplam personel harcamalarının yüzde 54’ü kadar
harcanabilir kaynak oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Tüketici kredilerinin 2008 yılında
kamu personel harcamalarına oranı, yüzde 31,6 olurken, 2009 yılında ekonominin
küçülmesiyle yüzde 18,2’ye gerilemiş, 2010 yılında da yüzde 57,4’le zirveye ulaşmıştır.
Bu sayılar tüketici kredilerinin, ekonomik büyümenin ne kadar canlı bir bileşeni,
büyümenin itici gücü olabildiğini ortaya koymaktadır. Bankacılık kesiminin bireylerle tüketici
kredileri üzerinden ilişkisini düzenlerken sektörün bu özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Bankacılık sektörü, kar oranlarıyla hep gündemde olmuştur. Özellikle reel ekonominin
kontrollü biçimde yavaşlatıldığı, yumuşak inişe geçildiği ve reel sektör karlılığının görece
azaldığı bir ortamda, banka kârlarının yüksekliğinin kamuoyunun dikkatini çekmesi doğaldır.
Ancak, bu kârların, çok sıkı regüle edilen bir sektörde, ciddi riskler altında gerçekleştirildiği
unutulmamalıdır.
Bankacılık kesimi çokça göz önünde olup, son derece sıkı regüle edilen bir alandır. Bu
sektörle ilgili olarak yapılacak düzenlemelerin bankaları “vurun abalı”ya konumuna
düşürmemesi gerekiyor.
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Bankaların bazı uygulamalarının tüketiciler tarafından şikâyet konusu edildiğini
biliyoruz. BDDK’ya da çeşitli uygulamalarla ilgili şikâyetler gelmektedir. 2011 yılında kuruma
iletilen şikâyetlerin yüzde 24’ü bireysel kredilerle, yüzde 22’si de kredi kartlarıyla ilgilidir.
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Kredi kartlarıyla ilgili en büyük şikâyet, bildiğiniz gibi, kart aidatlarıyla ilgilidir. Bireysel
kredilerle ilgili olanlar da, bankaların dosya masrafı olarak aldıkları ücretlerle ilgilidir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun taslağında, bu iki konuyla ilgili düzenlemenin
yapıldığı görünmektedir. Taslağın genel hükümler bölümünde, bankacılık işlemlerinde bu iki
kalemde, bankaların müşterilerinden aidat veya ücret almalarına izin verilmemektedir.
Şikâyetler göz önüne alındığında, tasarıda böyle bir düzenleme yapılması şaşırtıcı
değildir. Ancak bu iki kalemde alınan ücretlerin, bir kanun maddesiyle ortadan kaldırılmadan
önce, o kalemlerin niteliklerinin yakından incelenmesi gerektiğini ve katı bir düzenleme
yerine, şikâyetlerin piyasa düzeni içerisinde ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağının
sorgulanmasının yerinde olacağını düşünüyorum.
Bankaların verdikleri hizmetler sırasında çeşitli isimler altındaki işlemler için yaptıkları
ücretlendirmelere bakıldığında, bu ücretlerin büyük bir kısmının, bankanın verdiği hizmetlere
ilişkin olduğunu görüyoruz. Ancak, bazı ücret kalemleri ise bankanın kredi ücretlendirme
politikasıyla ilgili gibi görünmektedir.
Bu ücretlendirmelere teknik olarak doğrusal olamayan fiyatlama diyoruz. Kanun
tasarısında bu kalemlerin ortadan kaldırılmasından sonra bankaların aldıkları bu ücretleri faiz
oranlarına yansıtması şaşırtıcı olmayacaktır.
Bu nedenle, kanuni düzenlemenin mevcut alınan ücretleri yasaklamak yerine, fiyat
benzeri masrafların, fiyata dâhil edilmesini zaruri kılmasının, müşterinin aldığı kredinin
fiyatını, net ve şeffaf, karşılaştırılabilir biçimde bilmesine olanak sağlanmasının yerinde
olacağını düşünüyorum. Kuşkusuz bankalar istedikleri kadar kredi verebilirler ve istedikleri
kadar kâr edebilirler. Fakat, istedikleri gibi kredi verip, istedikleri gibi kâr edemezler. Yani
yöntem açık, şeffaf ve müşteriyi yanıltmayacak bir şekilde olmalı ve piyasadaki rekabet
ortamını karartmamalıdır.
Bankaların çeşitli masraf kalemi adı altında aldıkları ücretlerin, sektördeki rekabetin
teşvik edilmesiyle ortadan kalkabileceği görüşündeyim. Geçtiğimiz günlerde basınla
yaptığımız bir toplantıda bankacılık sektörüne yeni giriş için başvurular olduğuna değinmiş, iş
‘ari olarak da sektördeki banka sayısının 60’a çıkabileceğini ifade etmiştim. (Şimdi heyecanı
biraz daha artırmak için bu sayıyı 61 olarak revize ediyorum.)
Bu sayının bir hedef gibi algılanmamasını, sektördeki potansiyeli gösteren bir sayı
olarak telakki edilmesini umuyordum. Ancak, geçtiğimiz günlerdeki tartışmaların konuyu
başka yere taşıdığını gördüm.
Bu vesileyle bu konudaki yanlış anlamayı da düzelterek söylemeliyim ki, sektöre yeni
dâhil olacak her aktör, sistemdeki rekabeti daha üst seviyeye çıkaracak ve sistemin bir bütün
halinde daha verimli çalışmasına katkıda bulunacaktır. Sektördeki verimlilik arttıkça, rekabet
düzeyi yükseldikçe faiz dışı masrafların da kendiliğinden aşağıya düşeceğine inanıyorum.
Örneğin, kredi kartları aidatı şikâyetlerinin, sektörde daha iyi ürünlerin daha rekabetçi
şartlarla ortaya çıkmasıyla azalacağını düşünüyorum. Bir bankanın piyasaya çok iyi
düzenlenmiş bir kredi kartı paketiyle, aidat almaksızın girdiğini düşünün. Böyle bir hamlenin
kredi kartı sahipliğini ve kredi kartı aidatlarını etkilemeyeceğini söylemek gerçekçi olmaz.
Cep telefonu sektöründe daha az oyuncu olmasına rağmen verimli ve agresif
stratejilerin kullanıcıları ne kadar etkilediği ortadadır. Bu arada, birkaç gün önce, bir kamu
bankamızın piyasaya yeni bir kredi kartı sunması hoş bir tesadüf oldu. Yeni ürünün, kredi
kartı aidatlarında beklediğimiz gelişmeye yol açıp açmayacağını ilgiyle izleyeceğim.
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Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Şimdi birkaç cümleyle de, finansal tüketicinin veya finans sektöründeki tüketicinin
korunması fikrinin kavramsal olarak nasıl şekillendiğine ve tüketicinin korunması açısından
dünyada nasıl bir yaklaşım geliştirildiğine değinmek isterim. Böylece tartışmaların daha
verimli geçmesine ve kamuoyunun konuyu daha net biçimde görmesine de katkı
yapabileceğimi umuyorum.
Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Büyük ekonomik krizlerin dünya literatürüne yeni kavramlar, yeni yaklaşımlar
kazandırdığı bilinen bir olgu. 2008 krizinin de literatüre aynı katkıyı yapması şaşırtıcı
olmayacaktır. Krizin başından itibaren krize yönelik tanımlamaların ne kadar sık değiştiği
dikkate alındığında bu sürecin biraz uzayacağını da söylemek mümkündür.
Literatürdeki bu arayışlar süre dursun, krizin finansal tüketiciye bakışı değiştirdiği ve
tüketicinin korunması kavramını etkilediği açıktır. Bunun temelinde de krizin yüksek riskli
ipotekli konut kredisi krizi (subprime mortgage) krizi olarak başlaması, bu şekilde anlaşılması
ve çözümlenmesi büyük rol oynamıştır.
Ayrıca, krizin, tüketici açısından son derece riskli ürünlerin ve içeriği tüketici açısından
son derece belirsiz finansal ürün paketleri nedeniyle daha da derinleşmesi, dikkatleri tüketici
davranışına ve onun korunmasına yöneltmiştir.
Biraz da bu nedenle, finansal tüketicinin korunması, konusu krizle birlikte ve kriz
sonrasında, finans sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin çalışmaların
tamamlayıcı unsuru olarak görülmeye başlanmıştır.
Bugün uluslararası alanda finansal tüketicinin korunması, finansal istikrarın ayrılmaz bir
parçasını oluşturmaktadır. Finansal tüketicinin korunmasıyla ilgili uluslararasında ortak bir
anlayış ve yaklaşıma ilişkin ilk adımın, 2010 yılında G-20 liderler zirvesinde atıldığını
görüyoruz. Bu zirvede alınan karar çerçevesinde OECD bünyesinde “Finansal Tüketicinin
Korunması Görev Gücü” oluşturulmuş ve bu birim, konuyla ilgili çalışmalarını 2011 yılı Ekim
ayında tamamlayarak “Finansal Tüketicinin Korunmasına Yönelik Üst Düzey Prensipler”
başlığı altında yayımlamıştır.
2011 yılında yapılan G-20 zirvesinde de bu prensipler, üye ülkelerde uygulanması
konusunda gerekli desteği almıştır. Bugün Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü,
çalışmalarını, söz konusu prensiplerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik kılavuzların
geliştirilmesi, ülke uygulamalarının izlenmesi ve özel önem verilen bazı uygulamalar üzerinde
yoğunlaştırılmış bulunmaktadır.
OECD’nin yanı sıra, Finansal İstikrar Kurumu da G-20’nin davetiyle finansal tüketicinin
korunması çalışmalarına etkin biçimde katılmaktadır. Türkiye’de bu çalışmaların içinde aktif
biçimde yer almaktadır.
Çalışmaların ana temasını, finansal tüketicilerin korunmasına yönelik politikaların
belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu politikalar çerçevesinde, hane halkının riskli ürünlerle yüz
yüze kalmadan, finansal riskini yönetmesi olanağına kavuşması, daha rekabetçi finansal
piyasaların oluşumunun teşvik edilmesi ve bu yollarla finansal istikrarın daha da
güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bu yaklaşım kapsamında, tüketiciye, finansal ürünlerin niteliği, taşıdığı riskler ve
tüketiciye getirdiği yükümlülükler konusunda net, açık ve yeterli bilgi sunulması ile şeffaflık
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son derece önem kazanmaktadır. Ayrıca, finansal eğitim ve finansal okuryazarlığın da
tüketicinin korunması politikalarının bir bileşeni olması sağlanmaktadır.
Tüketicinin korunması, ayrımcı olmayan uygulamayı teşvik eden ilkelerin yürürlüğe
konulmasını ve anlaşmazlıkların çözümü mekanizmalarının oluşturulmasını da
özendirmektedir. Bütün bunların yanı sıra, tüketicinin aşırı borçlanmadan alıkonulmasına
yönelik bazı tedbirler de tüketicinin korunmasının genel ilkeleri içinde zikredilebilmektedir.
Görüldüğü gibi uluslararası tartışmalarda, tüketicinin korunması, tüketicinin finansal
piyasalarda alacağı riski minimize etmeye odaklanmıştır. Bunun için ürünlerin anlaşılabilir ve
şeffaf olması şart koşulmaktadır. Ayrıca tüketicinin eğitilmesi koruma politikalarının önemli bir
bileşeni haline gelmektedir.
Bunların yanı sıra tüketiciye ürün sunucular tarafından eşit muamele edilmesi ve
gerektiğinde anlaşmazlıkların çözümü mekanizmalarının kurulması da öngörülmektedir.
Tüketicileri, adeta kendilerine karşı koruyan, tüketicilerin aşırı borçlanmasını önleyen
yaklaşımlar da, tüketicinin korunmasının başlıca konuları arasında yer almaktadır.
Açıktır ki, tüketicinin korunmasına yönelik bu yaklaşım, piyasayı gözeten, tüketiciyi
eğiten, şikâyetleri dinleyip değerlendiren ve gerektiğinde hakem olabilecek çok yönlü bir idari
yapıyı zorunlu kılmaktadır. Ülke uygulamalarına bakıldığında, finansal tüketiciye yönelik bu
fonksiyonların, bazı ülkelerde bankacılık düzenleme ve denetleme kurumları tarafından
yerine getirildiği, bazılarında ise bağımsız kurumların bu fonksiyonları icra ettiği
görülmektedir.
Bu noktada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu olarak finansal tüketicinin
korunmasına yönelik uygulamalarımızdan bahsetmek isterim. Gerek 4389 sayılı mülga
Bankalar Kanununda, gerekse 5411 sayılı Bankacılık Kanununda “tasarruf sahiplerinin hak
ve menfaatlerinin korunması”, Kurumumuzun temel amaçlarından birisi olarak açıkça yer
almış, Kurumun stratejik planlarında, “tüketici/müşteri haklarının gözetilmesi” temel stratejik
önceliklerinden birisi olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca, 2011 yılında başlattığımız “Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri
Uygulaması”ndan da söz etmeliyim. Uygulama çerçevesinde; bireysel müşterilerle sınırlı
olmak üzere, bankalarca sunulan hizmetler karşılığında talep edilen her türlü faiz dışı unsur
ve yasal kesinti ile bazı bankacılık ürünleri için temel maliyet unsuru olan faiz oranları
bilgileri, banka web sitelerinde ve eş zamanlı olarak Kurum internet sitesinde
yayımlanmaktadır. Tüketicilerin farklı bankaların masraflarını karşılaştırabildikleri ve tek
noktadan tüm bankaların masraf bilgilerini görebildikleri bu uygulamanın, diğer ülkelerdeki
pek çok bankacılık otoritesi için de örnek teşkil ettiğini düşünmekteyiz.
Öte yandan, finansal tüketici konusuna ilişkin, daha önce değindiğim uluslararası
gelişmelere paralel olarak, finansal tüketicinin korunması amacıyla, 2012 yılında Kurumumuz
koordinasyonunda Finansal İstikrar Komitesinde, bir strateji ve eylem planı taslağı
hazırlanmış olduğunu da ifade etmek isterim. Ülkemiz ihtiyaçları ve tecrübelerinin yanı sıra,
Üst Düzey Prensipler ve en iyi ülke uygulamaları göz önünde tutularak hazırlanan taslak plan
kapsamında; finansal tüketicinin korunmasına yönelik düzenleyici çerçevenin kapsamının ve
etkinliğinin artırılması, yetkili kurumların etkinliğinin artırılması ve uygulamanın
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Taslak planın yıl sonuna kadar Finansal İstikrar
Komitesinde görüşülerek, önümüzdeki yıl uygulamaya konulacağını tahmin ediyoruz.
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Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar,
Sempozyumun, finans sektörünün bütün aktörleri için, sektörü regüle eden kamu
kurumları için, sektör içinde faaliyet gösteren bankalarımız için ve sektörün içinde tüketiciler
olarak yer alan kamuoyu için son derece yararlı, aydınlatıcı ve yol gösterici olacağına
yürekten inanıyorum.
Bu düşüncelerle, sempozyumun düzenlenmesine katkıda bulunan herkesi bir kez daha
kutluyor, bütün katılımcılara başarılar diliyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı:
Değerli Katılımcılar, finans sektörünün saygıdeğer temsilcileri, ve basınımızın kıymetli
mensupları; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Sempozyumun, dünyada yaşanan gelişmeler ışığında ilgili tüm tarafların finans
sektöründe yaşanan sorunları ve ihtiyaçları teşhis edebilmesine ve tüketicinin korunması
perspektifinde bu sorunların çözüm yollarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlamasını
diliyorum. Tüketici hukuku; ekonomik olarak güçlü üreticiler karşısında zayıf ve örgütsüz
tüketicinin korunması ihtiyacından doğmuştur. Bu kavram günümüzde daha geniş
yorumlanarak, tüketicilerin korunması kadar üreticilerin korunması esasını da içermektedir.
Gerçekten; tüketicinin korunması ile ilgili kurallar, sadece tüketiciyi değil, belli standartta
ve kalitede mal ve hizmet üretimini hedeflediği için aynı zamanda üreticileri ve dolayısıyla
ülke ekonomisini korumaktadır.
Tüketici Hukuku ve Gelişimi
Dünyada tüketicinin korunması gerektiğine dair fikirler ve uygulamalar, 1900’lü yıllarda
filizlenmiş ve sanayileşmiş toplumlarda hızla yayılmıştır. Bizim tarihimizde ise tüketicinin
korunmasına dair köklü geleneklerimiz bulunmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde
kasabalara ve köylere kadar yayılan Ahi Birlikleri meslek ahlakına sıkı sıkıya bağlı, köklü,
sağlam ve düzenli bir toplum yapısı kurulması ve bunun devamı yönünde faaliyet
göstermişlerdir.
Ahi teşkilatları, sadece standartlara uyan malların piyasaya sürülmesi ve satılmasına
izin verilmiştir. Böylece tüketicinin aldatılması ve zarara uğraması önlenmiştir. Ahilik ilkesinde
ayıplı mal satan veya müşteriyi aldatan esnaf “yolsuz” ilan edilir, ona çeşitli yaptırımlar
uygulanırdı. Bu esnaf öncelikle Ahi Ocağı veya Lonca içinde cezalanırdı.
Yolsuz ilan edilen kişi sanatı için gerekli hammaddeyi alamaz, kimse ona mal satmaz,
ürünü piyasaya süremez, kahvehanelere ve toplantılara kabul edilmezdi. Kalitesiz mal
üretenler esnaf arasında tepkiyle karşılanır, dükkânları kethüdalar tarafından kapatılır, daha
ileri gittiklerinde esnaflıktan ihraçlarına karar alınırdı.
Yanıltıcı ve aldatıcı tanıtım yapmak mümkün değildi. Ahilikte esnaf ve sanatkârlar için
gerekli hammadde ve malzemelerin alımı, dağıtımı, bölüşümü, kullanımı ve üretimi kurallara
bağlanmıştı. Her esnaf belli bir kalitede hammaddeyi kullanmak ve üretimini belirlenen
standartların altına düşürmeden gerçekleştirmek zorundaydı. “Boş yere bağırıp çağıran
tellallar” zaten ahiliğe giremeyen, girişi kabul edilmeyen zümreler arasındaydı. Dünyada
tüketici haklarını koruyan ilk kanun, Osmanlı Devleti zamanında çıkarılmıştır.
II. Bâyezid devrinde, 1507’de çıkarılan Bursa, İstanbul ve Edirne Belediyeler Kanunu,
dünyada tüketici haklarını koruyan ilk kanun, ilk gıda maddeleri nizamnâmesi, ilk standartlar
kanunu ve ilk çevre nizamnâmesidir.
Bu kanunda yer alan hükümlerden bazıları şöyledir:
• Yoğurtçuların su katılmamış sütten yoğurt yapması, yoğurda nişasta katılmaması,
• Turşucuların iyi sirke kullanması, turşuda kepek ekşisi kullanılmaması,
• Oduncuların deve yükü odunlarının 4 karış, katır yükü odunlarının 6 karış olması ve
hayvanın taşıyabileceği kadar olması, eksik olmaması,
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• Bakkalların malın iyisini fenasını ayırt edip mal satması ve terazinin doğru olması,
eksik satanın hakkından gelinmesi,
• Terzilerin dikişi sıkı dikmesi, vaktinde yetiştirmesi, gününde yetiştirmeyen terzilerin
tazir edilmesi (falakaya yatırılması), elbiseyi sakat diken terziye dayak atılması,
• Ekmek ve çörekçilerin çiğ, kara, ekşi ve noksan üretim yapmaması, olursa
dirheminden bir akçe ceza alınması,
gibi bugün bizim tebessümle okuduğumuz dinlediğimiz kurallar uygulanmıştır.
Esnaf örgütlerinin “Lonca” ve 1727 yılında resmen uygulanan “Gedik” sisteminin her
türlü meslek dallarına ilişkin üretim ve ticareti düzenleyici tedbirlerin yanında devlette özellikle
kadıların fetvaları ve Pazar nizamnameleri ile yerel yönetimlerin yaptırımlarına
rastlanmaktadır.
Dünyada ise tüketicinin korunması konusunda 1893 yılında İngiltere’de çıkarılan “Emtia
Satış Kanunu” ilk yazılı hukuk kaynağı olmuştur. 1928 yılında ise ilk tüketici örgütü olan
“Tüketiciler Birliği” Amerika’da kurulmuştur.
Avrupa’da ilk tüketiciyi koruma hareketi 1947 yılında Danimarkalı Tüketiciler Konseyinin
özel kuruluş statüsünde kurulmasıyla başlamıştır. 1950’lerin sonuna doğru diğer Avrupa
ülkelerinde de tüketiciyi koruma örgütleri kurulmuştur. Tüketici Hakları’nın Birleşmiş
Milletler’de kabulü ise 1985 gibi çok yakın bir tarihtir.
Tüketici Hukuku Neden Gerekli?
Sağlıklı bir ekonomik yapı, ancak tüketicilerin de korunduğu bir piyasa sistemi içinde
mümkündür. Çünkü tüketicinin korunmasına yönelik politikalar, üretilen mal ve hizmetlerin
kalitesinin artmasına ve piyasadaki rekabet koşullarının iyileşmesine katkı sağlamaktadır.
Günümüz dünyasında mal ve hizmet çeşitliliği oldukça artmış, keşfedilen yeni imkânlar ve
teknolojik gelişmeler, yeni tüketim biçimleri ve alış-veriş metotları meydana getirmiştir. Bir
taraftan insan yaşamı kolaylaşmış ama diğer taraftan tüketim dünyası karmakarışık bir hal
almıştır.
Bu durum, üretici ve tüketici arasındaki dengenin, tüketici aleyhine bozulmasına sebep
olmuştur. “Tüketici hukuku” olarak adlandırılan hukuk sistemi, işte bu bozulan dengeyi
yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir düzenlemeler manzumesidir. Burada amaç; tüketiciyi
korumak ve bu korumayı gerçekleştirirken tüketiciyi mal satan veya hizmet sunan karşısında
daha üstün kılmak değildir. Tüketiciler ile üreticiler/satıcılar arasındaki dengenin mümkün
olan en adaletli biçimde oluşmasını sağlamaktır.
Finans Sektöründe Tüketicinin Korunması ve Finansal İstikrar Arasındaki İlişki
Tüketicilerin finansal anlamda korunması politikaları finans sektörü ve tüketici
arasındaki dengesizliğin bertaraf edilmesi açısından önemli bir konudur. Ancak şuna özellikle
dikkat etmek gereklidir: Finansal anlamda tüketicinin korunması politikaları, “finansal
istikrara” katkı sağlamaktadır. Küresel krizin ardından hane halkının maruz kaldığı risklerin
finansal sistem üzerinde oluşturduğu baskının da etkisiyle, küresel anlamda tüketicinin
korunmasına ilişkin politikaların güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Çünkü eskiden reel piyasalarda kriz olur, bu da finans piyasalarını etkilerdi. Ancak
2008’de Amerika’da başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına kriz, reel piyasalarda değil, finans
piyasalarında başlamıştı. Bu kriz, finans piyasalarının oluşturacağı bir krizi engellemenin en
iyi yollarından biri de “tüketicinin güçlendirilmesi” olarak görülmektedir. G20 Finansal İstikrar
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Kurulu da, özellikle bireysel krediler çerçevesinde, finansal sistemde tüketicinin korunmasına
ilişkin uygulamaları; finansal istikrara katkısı açısından ele almaktadır.
2010 yılı Kasım ayında Güney Kore’de yapılan G20 Zirvesi’nde Finansal İstikrar
Kurulu’ndan, OECD ve diğer uluslararası kuruluşların da işbirliği ile finansal sisteme ilişkin
tüketicinin korunmasına dair bir rapor hazırlanması istenmiştir. İlgili kuruluşların eşgüdümlü
çalışmasıyla, finansal işlemlerde tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar
konusunda durum tespiti yapan ve uluslararası karşılaştırmalara yer veren kapsamlı bir rapor
hazırlanmıştır.
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları tarafından onaylanan söz konusu
rapor ve prensipler 2011 yılı Ekim ayında yayımlanmıştır. Bu raporda; finansal sistemin
kırılganlıklara karşı güçlendirilmesi için düzenleyici ve denetleyici çalışmalar devam ederken,
bu çalışmaların tüketicinin korunması faaliyetleriyle uyumlu olmasının faydalı olacağı
belirtilmektedir.
“Finansal anlamda tüketicinin korunması” ve “finansal istikrar” kavramlarının birbirini
tamamladığı ve bu konuda yapılacak çalışmaların finansal istikrarı destekleyeceği raporda
vurgulanmaktadır. Çünkü tüketici koruma politikaları, diğer sektörlerde olduğu gibi, finans
sektöründe de bireylerin risk yönetimlerini olumlu yönde etkilemekte, finansal piyasalarındaki
rekabeti artırmaktadır. Böyle bir yapı da, finansal istikrarı desteklemektedir.
Söz konusu rapor, tüketicinin korunmasına dair çalışmalara ilişkin küresel bir bakış
açısı sağlamakta ve küresel düzeyde önümüzdeki dönemde atılacak adımlara işaret
etmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde de finans sektöründe tüketici hukukunu irdeleyen bir
sempozyumun yapılması son derece anlamlıdır.
Finans Sektöründe Tüketicinin Korunmasının Önemi
Finansal ve mali konular dünya genelinde tüketicilerin en az bilgi sahibi olduğu konular
arasında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin finansal konularla ilgili kendilerini
yeterli düzeyde bilgili hissetmediğini ve finans kuruluşları karşısında oldukça zayıf konumda
olduklarını ortaya koymaktadır.
Bu araştırmalar ışığında, finans sektörü ve tüketici arasındaki dengeyi tesis etmek için
politikalar geliştirilmektedir.
Bu politikalarda iki ayrı husus öne çıkmaktadır:
• Tüketiciyi korumak için gerekli düzenlemeler yapılarak hukuki altyapının
oluşturulması,
• Tüketicinin finansal ilişkiler konusunda eğitilmesi ve bilgilendirilmesine yönelik
adımların atılması.
Dünya Bankası tarafından 12 ülkede uygulanan “Finansal Yeterlilik Araştırması” adlı
çalışmanın ortaya koyduğu sonuçlar; dünya genelinde olduğu gibi, ülkemizde de tüketicilerin
finansal ve mali konularda bilgisinin yetersiz olduğunu göstermektedir.
Tüketicilerden finansal konulara bir profesyonel gibi yaklaşması elbette beklenemez.
Ancak bu noktadaki eksikliğin ölçüsü, finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin
önündeki engellerin de ölçüsüdür. Bu nedenle “finansal okur-yazarlık” konusu günümüzde
giderek önem kazanmaktadır. Bu sempozyumun da önemli alt başlıklarından biridir.
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Tüketicinin daha iyi korunması ve ülke ekonomilerinin sağlıklı işleyişi için “finansal okuryazarlık” ülke gündeminde ve politikalarında yer almaya başlamaktadır.
Türkiye’de Bankacılık Sektörü
Türkiye’de faaliyet gösteren 49 bankadan 35’inin kârında, son bir yıllık dönemde artış
gerçekleşmiştir. Sektör kârının artışında, yükselen net faiz marjının yanında müşterilere
sunulan çeşitli bankacılık hizmetleri karşılığında müşterilerin hesaplarından zorunlu hale
getirilerek kesilen paraların payı büyüktür.
Genel olarak baktığımızda bankaların 31 farklı başlık altında faiz dışı gelir kalemleri
olduğunu görüyoruz. Eylül 2012 itibarıyla 252,9 milyar TL seviyesine ulaşan bireysel
kredilerin 68,2 milyar TL’si (yüzde 26,9) kredi kartı alacaklarından, 184,8 milyar TL’si (yüzde
73,1) ise tüketici kredilerinden oluşmaktadır.
Özellikle 2011 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren kredi kartı alacakları tüketici
kredilerinden daha hızlı bir artış sergilemektedir. Eylül 2011– 2012 döneminde, faiz dışı gelir
kalemlerinden bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlar, yüzde
12’lik (1.511 milyon TL) artışla 14.111 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, kredilerden elde edilen ücret ve komisyonlar, 425 milyon TL yükselmiştir.
Kredilerden elde edilen ücret ve komisyonların yüzde 58’i nakdi kredilerden, kalan kısmı gayri
nakdi kredilerden elde edilmiştir.
Öte yandan, esas olarak kredi kartı ücret ve komisyon gelirlerindeki artış nedeniyle,
bankacılık hizmet gelirlerinde 1.086 milyon TL’lik artış meydana gelmiştir. Büyüme
sürecindeki bankacılık sektöründe, Eylül 2012 itibariyle ücret, komisyon ve bankacılık hizmet
gelirleriyle işletme giderlerini karşılama oranı yüzde 69,4 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılı
üçüncü dönem rakamlarına göre ülkemizdeki toplam kredi kartı sayısı 53.728.945, toplam
banka kartı sayısı ise 90.418.707’dir.
Bankacılık Sektöründeki Tüketici Sorunları
Bankacılık sektörümüzdeki bu gelişim, kaçınılmaz olarak, tüketicilerin bankacılık
alanında yaşadığı sorunlarda da artışlara yol açmaktadır. Tüketici işleminin konu edildiği her
alanda sorun yaşanabilir.
Ancak, finansal okur-yazarlıkta bilgi düzeyinin düşük olması ve sektördeki tüketici
aleyhine sorunlu bazı uygulamalar nedeniyle, tüketicilerin bankacılık alanında yaşadığı
sorunlarda ciddi artışlar görmekteyiz. Bu noktada; Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerimize
ulaşan tüketici şikâyetlerinin sayısal verilerine değinmekte fayda mülahaza ediyorum.
2011 yılında hakem heyetlerine yapılan 165 bin 218 başvurunun 54 bin 996’sı yani
yüzde 33,2’si bankacılık sektörüne aittir. 2012 yılının ilk sekiz ayında yapılan 224 bin 889
başvurunun ise, 122 bin 12’si yani yüzde 54,2’si bankacılık sektörüne aittir. Yani, yapılan
şikâyetlerin yarısından fazlası krediler ve kredi kartları gibi bankacılık uygulamalarıyla ilgilidir.
Bu şikâyetlerin temelinde tüketicilerin bilgi eksikliğinin yattığı iddiasını ileri sürebiliriz.
Ancak; tüketiciye hizmet sunan finansal kuruluşların da zaman zaman tüketicilerin bu
bilgisizliğini ve tecrübe eksikliğini istismar eden tutum ve davranışlarda bulunduğunu da
söylemek mümkündür.
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Zira, Bakanlığımıza bu konuyla ilgili yapılan tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi
sonucunda tüketicinin yeterince bilgilendirilmediği, bilgisi ve onayı dışında bir çok işlemin
tesis edildiği görülmüştür.
Bunlara örnek olarak,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ödeme kabiliyeti veya gelir düzeyi yetersiz olan kişilere kredi kartı verilmesi,
Kredi kartlarına gelirleriyle orantılı olmayan limitlerin tanınması,
Tüketicinin talebi olmadan hesabına avans kredi hesabı açılması,
Konut kredilerinde gerçek olmayan gelir kalemleri dikkate alınarak kredi verilmesi,
Tüketicinin, kredi kartı üyelik ücretini istemesi durumunda, bankanın, tüketiciye tüm
borçlarını ödeterek tüketicinin hesabını kapatması,
Konut kredilerinde kredi faiz oranı, vade süresi, komisyon ve masraflar göz önünde
bulundurulmadan işlem tesisi,
Tüketici kredilerine ilişkin yapılan reklam ve ilanlarda ödenecek komisyon ve
masrafları içeren yıllık maliyet oranları yerine sadece faiz oranlarına yer verilmek
suretiyle eksik bilgilendirmenin yapılması,
Bankaların kredi kullanımında zorunlu olmayan hayat sigortası gibi kalemleri
zorunluymuş gibi göstermeleri,
Tüketici kredilerinin kullandırılması sırasında tüketiciye bilgisi dışında işsizlik
sigortası yapılması, hatta işsizlere, emeklilere ve kamu çalışanlarına da bu
sigortanın yaptırılması,
Bankaların tüketici kredisini erken kapatan ve/veya bireysel kredi ödemesinde ara
ödeme yaparak bir veya birden fazla kredi taksitini erken ödeyen tüketiciler için
gerekli faiz indirimlerinin yapılmaması veya eksik yapılması,
Borcunu erken kapatan tüketiciden sonraki yılların sigorta bedelinin iade
edilmemesi,
Mevduat hesabını işleten tüketiciden “hesap işletim ücreti”, belli bir süre hesabı
hareket görmeyen tüketiciden ayrıca “ hesap işletimsizlik ücreti” alınması,

gibi örnekler sayılabilir.
Bankacılık Reklamları
Burada bankacılık reklamlarına da dikkat çekmekte fayda var. Reklam pastasında
önemli bir paya sahip olan bankacılık reklamlarında zaman zaman olumsuz uygulamalara yer
verildiğini görmekteyiz.
Bilindiği gibi, yazılı ve görsel mecralarda yayınlanan tüm reklamlar, Bakanlığımız
bünyesinde kurulmuş olun Reklam Kurulunca denetlenmektedir. Tüketicilerin eksik bilgi
içeren ve yanıltıcı hususlar barındıran reklamlar ile aldatılıp yanıltılmasını önlemek ve
tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, ticari reklam ve ilanların denetimi
yapılmaktadır.
Bu konuda bir örneği paylaşmak istiyorum:
Birçok reklamda tüketicileri etkileyecek ve cezbedecek hususlar reklamda açıkça
belirtilirken, diğer bilgilere ek şartlar altında ve akan yazı formatında okunamayacak
büyüklükte ve hızda yer verilmesi, Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı
bulunmaktadır.
Bu bakımdan, bankalar tarafından kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanacak faiz
oranlarına ilişkin yayımlanacak yazılı ve görsel ilan ve reklamlarda da tüketiciyi doğru
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bilgilendirmek esastır. Bankaların, tüketici açısından karşılaştırma yapmaya imkân verecek,
“örnek vade ve kredi tutarı için yıllık toplam faiz maliyetini” belirtme yükümlülükleri
bulunmaktadır.
Ancak, bankaların buna aykırı davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Örneğin,
yayımlanan bir reklamda yüzde 0,89 faiz oranıyla kredi verileceği belirtilmektedir. Fakat,
gerçekte, faiz dışında alınan dosya, tahsis vb. isimler altındaki ücret ve komisyon tutarlarının
toplam faiz maliyetine eklenmesi ile faiz oranının yüzde 1,50’ye ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu
durumun reklamlarda belirtilmemesi, tüketicileri yanıltmaktır, aldatmaktır.
Bankacılık Sektörüne Uygulanan İdari Cezalar
Reklam Kurulu tarafından bu tür reklamları yapan 21 bankayla ilgili olarak tüketiciyi
doğru bilgilendirmeyerek, yanılttıkları gerekçesiyle 2011 yılında 1 milyon 545 bin TL idari
para cezası ve durdurma cezası verilmiştir. 2012 yılında ise, şu ana kadar 11 firmaya 636 bin
944 TL idari para cezası ve durdurma cezası verilmiştir.
Diğer taraftan, Bakanlık olarak sektör nezdinde yaptığımız diğer incelemeler
neticesinde de; tüketici kredisini erken kapatan veya ara ödeme yaparak erken ödeme yapan
tüketicilerin faiz hesaplamalarında, erken ödeme indiriminin mevzuata aykırı olacak şekilde
hesaplanarak fazladan faiz tahsilatı yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle 1,8 milyon TL
tutarında idari para cezası uygulanmıştır. Bu kapsamdaki sektöre yönelik denetim
faaliyetlerine ilerleyen dönemlerde de devam edilecektir.
Mevzuat Çalışmaları
Bankacılık sektöründe yaşanan bazı tüketici sorunlarından örnekler verdim. Gerek bu
sektördeki sorunları, gerekse diğer alanlarda yaşanan sorunları, 4077 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’da yapılacak değişikliklerle bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.
1995 yılında yürürlüğe giren 4077 sayılı Kanunun 9 yıllık uygulama sürecinde tespit
edilen sorunların giderilmesi ve AB yönergelerine tam uyumun sağlanması amacıyla 4077
sayılı kanunda değişiklik ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda, geniş kapsamlı bir
değişiklik çalışmasını tamamlamış ve kanun tasarısını ilgili kurum kuruluşların ve
kamuoyunun görüşlerine açmış bulunmaktayız.
Ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumlu olacak şekilde hazırlanan yeni tasarıda;
• Kanun kapsamının tüketiciler lehine genişletilmesi,
• Mevcut cayma sürelerinin 7 günden 14 güne çıkarılması ve daha önce tüketiciler için
cayma hakkının bulunmadığı taksitli satışlar, tüketici kredileri gibi konularda da
tüketicilere bu hakkın sağlanması,
• Bankacılık hizmetlerinde karşılaştığımız tüketici aleyhine olan uygulamaların
kaldırılması,
• Kampanyalı konut satışlarında tüketicileri mağdur etmeyecek sıkı tedbirlerin
alınması
gibi tüketici lehine yapılan önemli değişiklikler öngörülmektedir.
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Son Sözler
Bakanlık olarak tüm gayret ve çalışmalarımız, tüketicilerin kaliteli, sağlıklı ve güvenli
ürünler tükettiği, menfaatlerinin korunduğu, bilinç düzeylerinin yüksek olduğu, hak arama
yollarının kolay olduğu bir ekonomik yapıyı tesis etmek içindir.
Bu yapıyı inşa ederken, mal ve hizmet üretimi tarafında yer alan firmalarımızın ve
tacirlerimizin de menfaatlerini göz önünde bulunduruyoruz. Şu husus unutulmamalıdır;
tüketici odaklı bir yapı, piyasaların daha sağlıklı ve rekabetçi hale gelmesini sağlamaktadır.
Yani; tüketicileri korumak, aynı zamanda üreticileri korumaktır. Bu noktada, finans
sektörü ve tüketici ilişkilerimizin de daha sağlam bir yapıya dönüşmesini arzu etmekteyiz. Bu,
finansal istikrar açısından da önemli bir konudur ve dünya gündemindedir. Finans sektörüne
yönelik öngördüğümüz düzenlemelerde niyetimiz, salt tüketiciyi korumak değildir. Düzenleme
yaparken, finans sektörümüzün sağlıklı bir işleyişe sahip hale gelmesini de göz önünde
bulunduruyoruz.
Bunları yaparken de, yönetişim anlayışımızın gereği olarak, karşılıklı iletişime önem
veriyoruz. Bu itibarla; finans sektörünün aktörlerinin bir araya gelerek bu alandaki tüketici
sorunlarını tartışmaları, tüketici hukukunu analiz etmeleri ve çözümler sunmaları büyük önem
arz etmektedir.
Dolayısıyla, ilk kez gerçekleştirdiğimiz “Finans Sektöründe Tüketici Hukuku ve
Uygulama Alanları” konulu sempozyum bu anlamda önemli bir platformdur. Sempozyumun,
dünyada yaşanan gelişmeler ışığında, ilgili tüm tarafların finans sektöründe yaşanan
sorunları ve ihtiyaçları teşhis edebilmesine imkân sağlayacağını düşünüyorum.
Diğer yandan, tüketicinin korunması perspektifinde bu sorunların çözüm yollarının
geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Sempozyumun başarılı ve
faydalı olmasını, tüm ilgili taraflar nezdinde ortak bir farkındalık oluşturmasını diliyor ve
hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Sigorta Sektörünün Çok Boyutlu İlişki Analizi
Yöntemleri İle İncelenmesi
Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil*
Arş. Gör. Duygu İçen**
Özet
Gelişen dünyada ticari faaliyetteki tüm sektörler ve çalışanlar sürekli bir değişimin etkisi
altındadır. Sigortacılık sektörü de bu değişimden etkilenen en önemli alanlardan biridir. Bu nedenle
sigorta şirketlerine ait bazı girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Bu
çalışmada, Türkiye’deki sigorta şirketlerine ait bazı temel göstergeler incelenmiştir. Sigorta şirketlerine
ait değişkenlerin aralarında olduğu düşünülen çok boyutlu ilişkiyi ortaya koymak amacıyla Kanonik
Korelasyon Analizi’nden yararlanılmıştır. Çalışma kullanılan doğrusal ve kısmi doğrusal kanonik
korelasyon analizi ülkemiz sigorta sektörü verisine uygulanan ilk örneklerden biri olması açısından
literatüre önemli bir katkıda bulunacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigortacılık, Kanonik Korelasyon, Kısmi Kanonik Korelasyon.
Jel Sınıflaması: G22, C46
Investigation of Insurance Sector With Multimensional Correlation Analyze Methods
Abstract
All sectors of commercial activity and employees are under the effect of continual alternating in
the developing world. Insurance sector is one of the most important areas affected by this change. As
a result, there is a very strong relationship between input and output variables of insurance
companies. In this study, some of the basic indicators of insurance companies are examined. For
multidimensional investigation, canonical correlation analysis is selected to determine the relationship
between insurance companies. Moreover, it is believed that this study contributes to the literature for
domestic insurance sector with implementing both linear and partial canonical correlation analysis to
the insurance data.
Keywords: Insurance, Canonic Correlation, Partial Canonic Correlation.
Jel Classification: G22, C46

1. Giriş
Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerinde önemli bir rol oynayan
sigortacılık sektörü, özellikle sanayileşmekte olan ülkelerin gösterdiği öncü rol ile günümüz
dünyasına egemen olmaya başlamıştır. Bu dinamik sektör için her ne kadar pek çok gelişmiş
ülke doyum noktasına ulaşsa da, gelişmekte olan ülkelerde halen önemli ölçüde
sigortalanabilir boş kapasite bulunmaktadır. Bu nedenle, dünya sigorta hacmi gelişmekte
olan ülkeler lehine an be an değişmeye devam etmektedir. Sigortacılığın böylesine küresel
bir yapıya sahip olması, onu finansal sistem ve reel ekonomide kilit rol oynayan bir sektör
haline getirmiştir (Umut, 2006 s.157; Ömürbek ve Altın, 2008 s.107). Bu özelliği ile
*
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sigortacılık sektörünün bölgesel ve küresel gelişmelere bağlı olarak ekonomideki payı gittikçe
artmaktadır (Umut, 2006 s.157).
Bu çalışmada Türkiye’deki sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin
1981–2007 yılları arasındaki göstergeleri ele alınmıştır. Bu göstergelerden (bağımlı
değişkenler olarak ifade edilecek) ilk grupta “Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim
Artışları: yangın, nakliyat, kaza”, (bağımsız değişkenler olarak ifade edilecek) ikinci grupta ise
“Sigorta Şirketlerine Ait Önemli Bazı Değişkenler: ÜFE endeksine göre kişi başı direk prim
artışı (yüzde), Özsermaye artışı (yüzde)” yer almaktadır. İki gruba ayrılan değişkenler
arasındaki ilişkiler kanonik korelasyon analizi ile ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Daha sonra,
Türk sigortacılık sektörünün performansını etkileyen bu iki küme arasındaki ilişkiye etkisi
olduğu düşünülen yeni bir değişken kümesi olan “Sigorta Dalları İtibariyle Saklama Payları
Oranı: hayat, hayat dışı” ele alınmıştır. Ele alınan yeni değişken kümesinin etkisi sabit
tutularak girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki ilişkiler daha ayrıntılı bir bakış açısıyla
incelenmiştir.
2. Genel Bilgiler
İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk adı verilen belirsizliklerin tehdidi altındadır.
Bireylerin karşılaştıkları riskler ile başa çıkmak amacıyla kullandıkları araçların başında
sigorta ürünleri gelmektedir. Sigortacılığın temel işlevi, benzer riske maruz kalan kişilerin
(sigortalılar) maddi güçlerini birleştirerek yardımlaşmasını sağlamaktır. Gerçekleşme yeri,
zamanı ve büyüklüğü belli olmayan olayların fiyatını adil bir şekilde belirlemek sigorta
şirketinin temel hedefidir (Ömürbek ve Altın, 2008 s.106). Bir sigorta şirketinin çatısı altında
bir araya gelen sigortalılar, gelecekteki hasarları karşılamak için prim adı verilen bir ücret
öderler. Bir başka tanımla sigortacılık; bazı şartlar altında karşılaşılıp zarara ve gelir kaybına
yol açan olayların ekonomik sonuçlarından korunmak için belli bir prim karşılığında risklerin
devredilip, zararın en aza indirilmesi olarak tanımlanabilir (Güleş, 2000 s.88).
Değişen teknoloji ve yeniliklerin de etkisiyle günümüz toplumunda bireyler
karşılaştıkları değişimlere uyum göstermek ve bunların sonucunda meydana gelebilecek
riskleri en aza indirmek için sigortacılık faaliyetlerinden her geçen gün daha çok
yararlanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için ekonomik gelişme düzeyi ile
sigortacılık sektörünün gelişme düzeyi önemli ölçüde paralel hareket eden durumlarıdır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde sigortacılık sektörü, ekonomi için önemli bir fon kaynağı olarak
kabul edilmektedir (Turgutlu ve diğerleri, 2007 s.87). Her yıl özellikle Asya ülkelerinden gelen
artışlarla dünya sigorta sektörü ciddi anlamda büyümeye devam etmektedir. Ayrıca
günümüzde sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliği ve sermaye yönetimi dünya
sigortacılığının en önemli konusu olarak dikkat çekmektedir (Civan, 2011).
Ülkemizin modern anlamda sigortacılık ile tanışması bankaların öncülüğü ile
gerçekleşmiştir. Türk sigortacılık tarihinin başlangıcında yabancıların elinde olan ve yine
onların amacına hizmet eden bu sektör günümüzde büyük ölçüde millileşmiştir. Ancak Türk
sigortacılığının gelişmesi ve ekonomimize yararlı olması yönünde atılan pek çok adımın,
büyük nüfus potansiyelimiz dikkate alındığında henüz ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek
seviyede olmadığı söylenebilir (Genç, 2002 s.2).
İlk dönemlerde Türk sigorta sektörü için temel hedef ekonomik kayıpların engellenmesi
amacını taşımakta iken günümüzde ülkemizde herhangi bir alanda yatırımcılara "risk" olarak
gözüken her şey Türk sigorta şirketlerince teminat altına alınabilir durumdadır. Çünkü her
sigorta şirketi kendi ticari yaklaşımı ve politikaları doğrultusunda var olan ürün yelpazesini
geliştirerek yeni tarifeler oluşturmaya devam etmektedir (Aydoğdu, 1998). Bunun yanında
ülkemiz var olan büyüme potansiyeli ve sigortalanmamış risklerin çokluğu ile yabancı
sermayenin ilgisini çekmeye devam etmiş ve Ağustos 2011 itibariyle Türkiye Sigorta Birliği’ne
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üye olarak faaliyet gösteren şirket sayısı 65’e (63’ü sigorta, 2'si reasürans) ulaşmıştır (Çırak,
2007 s.1; Türkiye Sigorta Birliği, 2012).
Bu çalışmada Türk sigortacılık sektörünün 2007 yılına ilişkin bazı önemli sayısal
göstergeleri kullanılarak, sektörün mevcut durumu ve göstergeler arasındaki ilişkinin yapısı
çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri yardımıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Türk
sigortacılık sektörünün gelişmişlik durumunu ve OECD ülkeleri içindeki yerini genel anlamda
incelenmek için Grafik 1, Grafik 2 ve Grafik 3 verilmiştir (OECD, 2011 ).
Grafik 1 incelendiğinde ABD’nin sahip olduğu 1 trilyon 600 milyar dolarlık toplam prim
üretimi ile (kişi başına düşen prim ödemelerinde de benzer durum söz konusudur) diğer tüm
ülke toplamlarından daha fazla bir ödeme değerine sahip olduğu görülmektedir. ABD’yi
sırayla İngiltere Japonya ve Fransa takip etmektedir. Türkiye ise yaklaşık 8,5 milyar dolar ile
toplam prim üretiminde 23. sırada (sondan sekizinci ülke) yer almıştır. Türkiye’yi sırayla
Finlandiya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Yeni Zelanda, Slovakya ve İzlanda
gibi ülkeler takip etmektedir. Bununla birlikte Türkiye’nin 2007 yılı prim üretimi 2000 yılı ile
kıyaslandığında, yaklaşık dört kat arttığı görülmektedir. Bu artışın sebebi reel büyüme olarak
gösterilse de, Türk Lirasının Dolar karşısında değer kazanması bir diğer önemli etken olarak
karşımıza çıkmaktadır (Yazıcı, 2006).
Grafik 1: Toplam Prim Üretimi (Milyon Dolar) – 2007

Kaynak: OECD (2011)

OECD genelinde, hayat sigortası pazarı ile hayat dışı sigorta pazarının prim üretimi
bakımından birbirine çok yakın bir düzeyde olduğu Grafik 2’de görülmektedir. Buna göre
2007 yılında OECD ülkelerinin toplam sigorta prim ödemesinin yüzde 57,49’unun hayat
sigortası, yüzde 42,51’lik kısmının ise hayat dışı sigorta dallarından elde edildiği
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde hayat sigortası branşından elde edilen primin, toplam prim
içerisindeki yüksek payı göz önüne alındığında, bu sigorta dalının ülkemiz için hala
gelişmekte olan bir alan olduğu ve oldukça büyük bir potansiyel içerdiği yorumu Grafik 2’in
incelenmesi ile yapılabilir.

23

Prof. Dr. Hüseyin Tatlıdil – Arş. Gör. Duygu İçen

Grafik 2: Hayat ve Hayat Dışı Sigortaların Yıllık Brüt Prim Üretimi
İçindeki Payları (2007)

Kaynak: OECD (2011)

Sigorta primi üretiminin milli gelir içindeki payı açısından yapılan inceleme sonuçları
Grafik 3 ile verilmiştir. Elde edilen sıralamada Lüksemburg yüzde 30,88’lik payla ilk sırada
yer almaktadır. Yüzde 10 ve üzerinde orana sahip olan diğer 6 ülke ise sırasıyla; İrlanda,
İngiltere, Kore, Fransa ve ABD’dir. 2005 yılına kadar ilk 4 ülke sıralaması içinde yer alan
İsviçre 2005 yılından sonra yerini Kore’ye bırakmıştır. 2000 yılından 2007 yılına kadar elde
edilen verilere göre yapılan sıralamada son üç ülke Meksika, Yunanistan ve Türkiye’dir.
Türkiye’deki prim üretiminin milli gelir içindeki payı yıllara göre artmış olsa da (yıllık ortalama
artış yüzde 1,28) OECD ortalamasından oldukça düşük bir düzeydedir.
Grafik 3: Sigortacılığın Milli Gelir İçindeki Payı (yüzde) – 2007

Kaynak: OECD (2011)

Ülkemizin OECD ülkeleri arasında sahip olduğu konum bakımından çok alt sıralarda
yer alması sigortacılık sektörünün ülke ekonomisi içindeki rolünü oldukça sınırlandırmaktadır.
Bu durumun incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada Türk sigorta sektörü için önemli
olduğu düşünülen iki değişken kümesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Birinci değişken kümesi:
sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışlarından oluşmaktadır. Ülkemizde en çok
gelirin elde edildiği üç ana sigorta dalı
yangın,
nakliyat ve
kaza olup bunlar ilk
grubun değişkenleri olarak seçilmiştir. İkinci kümede bulunan değişkenler
ÜFE Endeksine
göre kişi başı direk prim artışı ve
sigorta şirketlerinde meydana gelen özsermaye artışıdır.
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Bu iki önemli değişken kümesinin birbirleriyle ilişkisi incelenirken, gerçekte sahip oldukları
ilişkinin diğer pek çok değişken tarafından da etkilendiği bilinmektedir. Buradan hareketle ele
alınan üçüncü değişken kümesi ise (Sigorta Dalları İtibarıyla Saklama Payı Oranları)
hayat dışı,
hayat değişkenlerini içermektedir. Bu değişkenlerin 1981–2007 yıllarına ait
değerleri Ekler bölümünde verilen Grafik 4, Grafik 5, Grafik 6, Grafik 7 ve Grafik 8 ile
verilmiştir (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2011).
3. Yöntem
Çok değişkenli analiz tekniklerinden biri olan Kanonik Korelasyon Analizi (KKA) çok
değişkenli çoklu regresyon analizine karşılık gelmekte olup çoklu regresyon analizinin genel
halidir. Bu analizdeki temel fikir birden fazla bağımsız değişkenin, birden fazla bağımlı
değişkeni açıklaması olarak ifade edilir. KKA ilk kez Hotelling (1935) tarafından ortaya
koyulmuştur. En gelişmiş ve en karmaşık ilişki analizlerinden biri olarak kabul edilen KKA,
raslantı değişkenleri kümesindeki doğrusal fonksiyonlar arasından maksimum korelasyonları
bulmaya çalışır (Tatlıdil, 2002 s.217). KKA'da her bir kümenin raslantı değişkenlerinin
maksimum korelasyonlu ve birim varyanslı birer doğrusal bileşeni elde edilir. Daha sonra bu
çiftten bağımsız maksimum korelasyonlu ve birim varyanslı ikinci bir doğrusal bileşim çifti
elde edilir. Elde edilen doğrusal birleşim çifti sayısı küçük değişken kümesindeki değişken
sayısı kadardır (Tatlıdil, 2002 s.217; Johnson ve Wichern, 2007 s.539). Ele alınan yeni bir
değişken kümesinin etkisi arıtılarak, birinci ve ikinci değişken kümeleri arasındaki ilişkinin
incelenmesine kısmi kanonik korelasyon analizi (KKKA) yöntemi adı verilmektedir.
3.1. Doğrusal Kanonik Korelasyon Analizi
raslantı değişken kümesinde değişkenli ( ) veri matrisi ile değişkenli ( ) veri
). Bu durumda ( ) ve ( ) veri kümelerine ait ortalama vektörler
matrisi bulunmaktadır (
ve varyans kovaryans matrisleri Eşitlik 1 ile verilmektedir.
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olarak elde edilir (Johnson ve Wichern, 2007 s540). Burada
değişken vektörlerinin doğrusal birleşimleri
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olarak elde edilir. KKA’ de amaç bu doğrusal bileşimler arasındaki korelasyonu maksimum
yapmak olduğundan ve değişkenlerinin birim varyanslı olması için ve vektörlerinin
aşağıdaki özellikleri sağlaması gerekir
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Sonuç olarak
ve
vektörlerinin yardımıyla
korelasyonu veren denklem Eşitlik 5 ile verilir.
(

)

√

değişkenleri arasındaki

ve

(5)

√

Bu ifadenin maksimum yapılması için fonksiyon;
ve
lagranj çarpanları olmak
üzere Eşitlik 6 ile verilen lagranj fonksiyonunun maksimize edilecek fonksiyon olarak ifade
edilmesi gerekir.
⁄
Bu eşitliğin
ve
denklemlere ulaşılır

(

)

⁄

(

)

(6)

vektörlerine göre türevi alınıp sıfıra eşitlendiğinde aşağıdaki

(7)
Eşitlik 7 ile verilen ilk denklem soldan
ile ikinci denklem de yine soldan
ile
çarpıldığında
ve
elde edilir. Sonuç olarak her iki denklem Eşitlik 5 ile
verilen iki doğrusal birleşimin arasındaki ilişkiyi veren korelasyon katsayısına ( ) eşit olur.
Türevi alınıp sıfıra eşitlenen denklemlerin matris gösterimi,
[

][ ]

[ ]

(8)

olarak verilir. Yazılan eşitliğin sağlanması için ilk matrisin determinant değerinin sıfır olması
gerekir. Determinantı sıfır yapan korelasyon katsayısına ( ) değerine ulaşmak için bu
matrisin çözümü için |
|
olmalıdır. Böylece elde edilen çözüm
,
( )
( )
ile
doğrusal birleşimleri arasındaki ilişki miktarını verir (Tatlıdil, 2002
s.219). Hesaplanan katsayıların anlamlılığını araştırmak için Barttlet (1941)’in önerdiği test
kullanılır (Johnson ve Wichern, 2007 s.540-545).
3.2. Kısmi Kanonik Korelasyon Analizi
Her birinde sırasıyla , ve tane değişken bulunan ( ) , ( ) ve ( ) değişken
kümelerinden bir tanesinin etkisinin diğer ikisi üzerinden arıtılması durumunda kalan iki küme
arasındaki ilişkinin incelenmesinde kullanılan yöntem KKKA’ dır.
( )

, ( ) ve
Eşitlik 9 ile verilmiştir.
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değişken kümelerine ait ortalama ve kovaryans matrisleri sırası ile
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değişken kümesinin etkisi (parçalanmış kovaryans matrisinin kullanılmasıyla) arıtılarak,
ve ( ) değişken kümelerinden elde edilecek kanonik değişkenleri veren denklem
( )
( )
(
) olmak üzere ( ) ’ün etkisi sabitken elde
ve
ile ifade edilir.
edilecek varyans,
( )
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( ⁄

( )

( )

)

( )

(

[

]

)[

(
[

( )

)]

( )

(

(
(

)

)
)

(
(

)
] (10)
)

olarak elde edilir. KKA’ deki aynı mantığı temel alan KKKA’ da çözülmesi gereken
[

][ ]

[ ]

(11)

denklem sistemine ulaşılır. Bu matriste determinant değerini sıfır yapacak
değerleri
|
|
ve |
|
denklem çözümünden elde
( )
( )
edilir ve kısmi kanonik değişken katsayıları bulunur.
ve
değişkenleri kısmi kanonik değişkenler olarak adlandırılır (Tatlıdil, 2002 s230; Çankaya ,2005
s.26-34).
4. Uygulama
Bu çalışma kapsamında 1981-2007 yılları arasındaki Türk sigortacılık sektörü ile ilgili
üç farklı değişken kümesine ilişkin değerler TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı veri
tabanından elde edilmiştir. Kullanılan değişkenler tanımları Tablo 1 ile verilmektedir.
Tablo 1. Analizde Kullanılan Değişkenler
( )

Sigorta Şirketlerinin
Dallar İtibarıyla Direk
Prim Artışları (yüzde_TL)






Sigorta Şirketlerinin
Önemli
Bazı Göstergeleri

( )

( )

: Yangın
:Nakliyat
)
:Kaza

( )
(

( )

ÜFE endeksine
göre kişi başı direk
prim artışı yüzde
( )

Özsermaye
artışı yüzde

Çalışmanın birinci aşamasında yangın, nakliyat ve kaza branşlarına ilişkin direk prim
artışları arasındaki korelasyonlar bulunarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları Arasındaki
Korelasyonlar
Yangın :
Yangın :
Nakliyat:
Kaza:

( )
( )
( )

( )

Nakliyat:

( )

Kaza:

( )

1,0000

0,6253

0,6773

0,6253

1,0000

0,4804

0,6773

0,4804

1,000

Tablodaki korelasyon değerleri incelendiğinde; yangın dalında meydana gelen direk
prim artışı ile nakliyat dalında meydana gelen direk prim artışı arasında 0,6253, kaza dalında
meydana gelen direk prim artışı arasında 0,6773 oranında doğrusal (pozitif) bir ilişki
bulunmuştur. Nakliyat dalında meydana gelen direk prim artışı ile kaza dalında meydana
gelen direk prim artışı arasında yine 0,4804 oranında doğrusal (pozitif) bir ilişki vardır. Sonuç
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olarak ele alınan bu üç değişken arasındaki ilişkiler doğrusal olup, biri arttıkça diğerleri de
artmakta ya da biri azalırken diğerleri de azalmaktadır. Bir başka ifade ile prim artışı
açısından birbirlerine rakip değillerdir.
Aynı biçimde sigorta şirketlerinin önemli bazı göstergeleri başlığı altında yer alan ikinci
veri kümesi incelendiğinde ÜFE endeksine göre kişi başı direk prim artışı ile özsermaye artışı
arasında 0,3922 oranında (pozitif) bir ilişki olduğu bulunmuştur.
Bu bulguların ardından yapılan KKA sonucunda Türkiye’de sigorta sektöründe faaliyet
gösteren sigorta şirketlerinin sigorta dalları itibarıyla meydana gelen direk prim artışları ile kişi
başı direk prim artışı ve özsermaye artışı arasında elde edilen korelasyon katsayıları Tablo 3
ile verilmiştir.
Tablo 3: Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları ile Kişi Başı Direk
Prim Artışı ve Özsermaye Artışı Arasındaki Korelasyonlar

( )

Kişi Başı Direk Prim Artışı :
Özsermaye Artışı:

Yangın :
0,7330

( )

( )

Nakliyat:
0,4921

0,1890

( )

0,1891

( )

Kaza:
0,7307
0,2428

KKA, veri kümeleri arasında değişken sayısı az olanı temel aldığı için bu araştırmada
kümeler arasındaki ilişki miktarını verecek iki adet kanonik korelasyon katsayısı ve iki adet
kanonik değişken çifti elde edilmiştir. Elde edilen kanonik korelasyon katsayıları ve önemlilik
test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4: Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Önemlilik Test Sonuçları
Kanonik
Korelasyon

Kanonik
Özdeğerler

F Değeri

Serbestlik
Derecesi

P Değeri

0,804121
0,107570

1,8297
0,0117

24,192
0,268

6
2

0,0005
0,8747

Wilks’in
Lamda
Değeri
0,34929
0,98843

Analiz sonucunda iki küme arasındaki ilişkinin derecesini gösteren kanonik korelasyon
katsayılarından sadece birincisi yüzde 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Buna göre Türkiye’deki sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin
sigorta dalları itibarıyla meydana gelen direk prim artışları ile kişi başı direk prim artışı ve
özsermaye artışı arasında yüzde 80,41 oranında doğrusal yönlü (pozitif) önemli bir ilişki
bulunmaktadır. Bu durumda önemli olan ilk kanonik korelasyon katsayısı dikkate alındığında,
elde edilen doğrusal kanonik korelasyon değişkenleri ve bu değişkenlerin oluşumunda birinci
kümeye ait orijinal değişkenlerin katkı miktarları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları İçin Kanonik Katsayılar
( )
( )
( )

-0,562

-1,368

-0,005

0,939

-0,527

0,758

Burada verilen katsayılar; bir kümedeki kanonik değişkenin oluşumunda, o kümede yer
alan orijinal değişkenlerin katkı miktarını gösterdiği için iki küme arasındaki ilişki değerinin
hesaplanmasında birinci kümedeki değişkenlerden önemli etkiye sahip olanları
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle orijinal değişkenlerde meydana gelebilecek 1 standart
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sapmalık artışa karşılık, kanonik değişkende standart sapma cinsinden meydana gelebilecek
değişimin göstergesidir (Keskin ve Özsoy, 2004 s70). Tablo 5 incelendiğinde, sigorta
şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışlarını veren veri kümesi için yazılan doğrusal
kanonik değişkenler aşağıdaki gibi elde edilir.
( )

( )

( )

( )

( )

( )

(12)

KKA sonucuna göre sadece birinci kanonik korelasyon katsayısı istatistiksel olarak
anlamlı bulunduğu için uygulamada, hesaplanan doğrusal kanonik değişkenlerden
in
( )
yorumu ile ilgilenilmiştir. Bu durumda
kanonik değişkenin oluşumunda Yangın (
)
( )
değişkeninin etki miktarı negatif yönde 0,562 ve Kaza (
) değişkeninin katkısı negatif
( )
yönde 0,527 olmuştur. Nakliyat (
) değişkeninin kanonik değişkenin oluşumundaki etkisi
ise oldukça düşük olup yine negatif yönde 0,005’dir. Bu sonuçlara göre Direk Prim Artışları
kanonik değişkeni üzerinde tüm dalların etkisi negatiftir.
İkinci kümeyi oluşturan ÜFE endeksine göre kişi başı direk prim artışı ile özsermaye
artışı değişkenlerinin oluşturduğu kanonik katsayılar Tablo 6 ile verilmiştir.
Tablo 6: Sigorta Şirketlerinin Önemli Bazı Göstergeleri İçin Kanonik Katsayılar

( )
( )

-1,040

-0,318

0,115

1,081

Tablo 6’da verilen katsayılar kullanılarak doğrusal kanonik değişkenler aşağıdaki gibi
elde edilmiştir. Sadece birinci kanonik korelasyon katsayısı istatistiksel olarak anlamlı
bulunduğu için hesaplanan ilk doğrusal kanonik değişken
in yorumu yapılmıştır.
( )

( )

( )

( )

(13)

kanonik değişkeninin oluşumunda kişi başı direk prim artışı değişkeni ters (negatif)
yönde 1,040’lık bir etkiye sahiptir. Özsermaye artışı değişkeninin ise pozitif yönde 0,115’lik
bir katkısı olmuştur.
ve
kanonik değişkenleri beraber düşünüldüğünde sigorta şirketlerinin dallar
( )
( )
( )
itibarıyla direk prim artışları (
yangın,
nakliyat,
kaza)’nın ÜFE endeksine göre
( )
( )
kişi başı direk prim artışı (
) ile pozitif yönlü ilişkisinin olduğunu, Özsermaye artışı (
)
değişkeni ile negatif yönde ilişkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Tablo 7: Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları İçin
Kanonik ve Çapraz Yükler
Kanonik Yükler (
( )
( )
( )

)

Çapraz yükler (

-0,922

-0,741

-0,609

-0,490

-0,910

-0,732

)
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Tablo 7 ile birinci değişken kümesine ait kanonik ve çapraz yük değerleri verilmiştir.
Kanonik yük değerleri orijinal değişkenler ile bu değişkenlerden oluşan kanonik değişkenler
arasındaki ilişki miktarını vermektedir. Buna göre
kanonik değişkeni için en büyük yük
( )
değerinin (-0,922) yangın (
) dalından elde edilen direk prim artışı değişkenine ait olduğu
( )
ve bunu (-0,910) kaza (
) değişkeninin izlediği görülür.
kanonik değişken kümesinin
( )
( )
oluşumunda en büyük etkiyi
ve
değişken kümesi göstermiştir. İkinci kümeden
oluşan kanonik değişkenlere ait kanonik ve çapraz yükler de Tablo 8 ile verilmiştir.
Tablo 8: Sigorta Şirketlerinin Önemli Bazı Göstergeleri İçin Kanonik ve Çapraz Yükler
Kanonik Yükler (
( )
( )

Çapraz yükler (

)

-0,994

-0,800

0,292

0,235

)

Buna göre ikinci değişken kümesi içinde
kanonik değişkeninin oluşumunda en büyük
( )
etkiyi
değişkeni göstermiştir. Özsermaye artışının
kanonik değişkeninin oluşumunda
etkisi düşüktür. Aynı yorum
kanonik değişkeninin oluşumunda da geçerlidir.
( )

( )

ve
değişken kümesinden elde edilen doğrusal bileşenler arasındaki
maksimum korelasyon hesaplandıktan sonra değişken kümelerinden her hangi birindeki
varyansın diğeri tarafından açıklanan kısmını belirten değerler, gereksizlik indeksi değerleri
ile birlikte hesaplanarak Tablo 9’da verilmiştir.
Değişken Kümelerine Göre Elde Edilen Varyans ve
Gereksizlik İndeksleri

Eklemeli
Varyans
Açıklama
Oranı

Gereksizli
k İndeksi

Eklemeli
Gereksizli
k İndeksi

0,683
0,117

0,683
0,800

0,347
0,005

0,347
0,352

Sigorta Şirketlerine Ait Önemli Bazı
( )
Göstergeler (
)
Eklemeli
Gereksizli
k İndeksi

Varyans
Açıklama
Oranı

Kanonik
Değişken

Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla
( )
Direk Prim Artışları (
)

Gereksizli
k İndeksi

( )

Eklemeli
Varyans
Açıklama
Oranı

ve

Varyans
Açıklama
Oranı

( )

Kanonik
Değişken

Tablo 9:

0,537
0,463

0,537
1,000

0,441
0,001

0,441
0,442

Tablo 9 incelendiğinde sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları veri
kümesine ait toplam elde edilen varyans açıklama oranı yüzde 80 ve gereksizlik katsayısı
0,352 olarak elde edilmiştir. Aynı şekilde sigorta şirketlerine ait önemli bazı göstergeler veri
kümesine ait toplam elde edilen varyans açıklama oranı yüzde 100 ve toplam gereksizlik
katsayısı 0,442 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla
direk prim artışları kümesindeki varyansın yüzde 35,2’si sigorta şirketlerine ait önemli
göstergeler tarafından açıklanmaktadır. Sigorta şirketlerine ait önemli bazı göstergeler
kümesindeki varyansın ise yüzde 44,2’si ise sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim
artışları tarafından açıklanmaktadır.
Sonuç olarak sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları ile ÜFE endeksine
göre kişi başı direk prim artışı ve özsermaye artışı değişkenleri arasındaki ilişki yapısını
ortaya koymak için
ve
kanonik değişkenleri arasındaki ilişki incelenmiştir.
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İki değişken kümesi arasında bulunan ilişki yapısı ortaya konulduktan sonra bu
değişkenleri etkilediği düşünülen yeni bir değişken kümesi ele alınarak çalışmaya devam
( )
( )
edilmiştir. Böylece
ve
arasındaki ilişki yapısı KKKA kullanılarak ve SAS 8.2 paket
programından yararlanılarak incelenmiştir.
Tablo 10: Kısmi Kanonik Korelasyon Analizi İçin İncelenen Değişkenler
( )

Sigorta Şirketlerinin Dallar
İtibarıyla Direk Prim Artışları
(yüzde_TL)

( )

Sigorta Şirketlerinin Önemli
Bazı Göstergeleri

( )

( )






: Yangın
: Nakliyat
( )
: Kaza
( )
ÜFE endeksine göre
kişi başı direk prim artışı
yüzde
( )
Özsermaye artışı
yüzde
( )



( )

Sigorta Dalları İtibarıyla Saklama 
Payı Oranları (yüzde)


( )

Hayat
Hayat Dışı

İncelenen değişkenlerden Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları ile Sigorta Dalları
İtibarıyla Saklama Payı Oranları değişkenleri arasındaki ilişkiler Tablo 11’de, Sigorta
Şirketlerinin Önemli Bazı Göstergeleri ile Sigorta Dalları İtibarıyla Saklama Payı Oranları
arasındaki korelasyonlar Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 11: Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları ile Sigorta Dalları
İtibarıyla Saklama Payı Oranları Arasındaki Korelasyonlar

Hayat :
Hayat Dışı:

Yangın :
0,113

( )
( )

( )

Nakliyat:
-0,133

0,253

( )

-0,217

( )

Kaza:
-0,188
0,008

Tablo 12: Sigorta Şirketlerinin Önemli Bazı Göstergeleri ile Sigorta Dalları İtibarıyla
Saklama Payı Oranları Arasındaki Korelasyonlar

Hayat :
Hayat Dışı:

( )

( )

Kişi Başı Direk Prim Artışı :
0,113

( )

( )

Özsermaye artışı:
-0,133

0,253

( )

-0,217

Tablo 10 ile verilen değişkenlerden ( ) değişken kümesinin etkisi sabit tutulduğunda
ve ( ) değişken kümelerinden edilen korelasyon katsayıları Tablo 13’de verilmiştir.

Tablo 13: Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları ile Diğer Önemli Bazı
Göstergeleri Arasındaki Korelasyonlar ( ( ) Etkisi Sabit)

Kişi Başı Direk Prim Artışı :
Özsermaye artışı:

( )

( )

Yangın :
0,7208
0,1320

( )

Nakliyat:
0,5133
0,1758

( )

( )

Kaza:
0,6866
0,1316

KKKA’da da KKA ile benzer biçimde veri kümeleri arasında değişken sayısı az olanı
temel alınmaktadır. O nedenle bu uygulamada da kümeler arasındaki ilişki miktarını verecek
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iki adet kanonik korelasyon katsayısı ve iki adet kanonik değişken çifti elde edilmiştir. Elde
edilen kanonik korelasyon katsayıları ve önemlilik test sonuçları Tablo 14’ de verilmiştir.
Tablo 14: Kısmi Kanonik Korelasyon Katsayıları ve Önemlilik Test Sonuçları
( ( ) Etkisi Sabit)
Kanonik
Korelasyon

Kanonik
Özdeğerler

F Değeri

Serbestlik
Derecesi

P Değeri

0,768029
0,119223

1,4382
0,0144

3,44
0,14

6
2

0,0087
0,8728

Wilks’in
Lamda
Değeri
0,40430
0,98578

Analiz sonucunda iki küme arasındaki ilişkinin derecesini gösteren kısmi kanonik
korelasyon katsayılarından sadece birincisi yüzde 95 güven düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Buna göre ( ) değişken kümesinin etkisinin sabit tutulmasıyla
Türkiye’de sigorta sektöründe faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin sigorta dalları itibarıyla
meydana gelen direk prim artışları ile kişi başı direk prim artışı ve özsermaye artışı
arasındaki ilişki KKA’ ya göre biraz daha düşük olup yüzde 76,8 olarak hesaplanmıştır.
Buna göre kısmi kanonik korelasyon analizi sonuçları dikkate alındığında elde edilen
kısmi kanonik değişkenler ve bu değişkenleri oluşturmak için gereken katsayılar Tablo 15 ile
verilmiştir.
Tablo 15: Kısmi Kanonik Korelasyon Katsayıları (
( )

( )

( )

( )

Etkisi Sabit)

( )

( )

0,6350

-0,0233

0,4595

1,0345

-0,1391

-1,0116

1,3962

0,0411

-0,1921

1,0429

Tablo 15 ile verilen katsayılar incelendiğinde sigorta dalları itibarıyla saklama payı
oranlarını gösteren değişkenlerin etkileri sabit tutulduğunda,
kanonik değişkeninin
( )
oluşumunda Yangın (
) değişkeninin etki miktarı negatiften pozitif yöne değişmiş ve
( )
0,635 olarak hesaplanmıştır. Benzer biçimde Kaza (
) değişkeninin etkisi negatif yönden
( )
yine pozitif yöne değişerek 0,4595 olarak hesaplanmıştır. Nakliyat (
) değişkeninin
kanonik değişkenin oluşumunda etkisi değişmemiş ve negatif yönde 0,0233 olarak
bulunmuştur.
kanonik değişkeninin oluşumunda kişi başı direk prim artışı değişkeninin
etkisi yön değiştirmiş ve pozitif yönde 1,0345 olarak hesaplanmıştır. Yine özsermaye
artışının etkisi yön değiştirmiş ve
değişkenine katkısı negatif yönde 0,1391 olarak
hesaplanmıştır. Kısacası sigorta payları itibariyle saklama payları oranları etkisi sabit
tutulduğunda yangın ve kaza prim artışlarının ÜFE endeksine göre kişi başı prim artışında
olumlu etki yaparak arttırdığı bulunmuştur. Nakliyat prim artışının artması da sigorta
şirketlerinin özsermaye artışını etkileyen bir değer olduğu bulunmuştur.
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Tablo 16:

( )

Kümesi Sabit Tutulduğunda

( )

ve

( )

Değişken Kümelerine Göre

Elde Edilen Varyans ve Gereksizlik İndeksleri

Eklemeli
Gereksizlik
İndeksi

0,2996
0,3066

Gereksizlik
İndeksi

Eklemeli
Gereksizlik
İndeksi

0,2996
0,0070

Eklemeli
Varyans
Açıklama
Oranı

Gereksizlik
İndeksi

0,5079
1,000

Varyans
Açıklama
Oranı

Eklemeli
Varyans
Açıklama
Oranı

0,5079
0,4921

Sigorta Şirketlerine Ait Önemli Bazı
( )
Göstergeler (
)
Kanonik
Değişken

Varyans
Açıklama
Oranı

Kanonik
Değişken

Sigorta Şirketlerinin Dallar İtibarıyla Direk
( )
Prim Artışları (
)

0,7146
0,1689

0,7146
0,8835

0,4215
0,0024

0,4215
0,4239

( )

Tablo 16 incelendiğinde
kümesinin etkisi sabit tutulduğunda “Sigorta Şirketlerinin
Dallar İtibarıyla Direk Prim Artışları” kümesine ait elde edilen varyans açıklama oranı artarak
( )
yüzde 100 olarak hesaplanmıştır. Yine
kümesinin etkisi sabit tutulduğunda sigorta
şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları kümesindeki varyansın yüzde 30,66’sı sigorta
şirketlerine ait önemli bazı göstergeler tarafından açıklanırken, bu kümedeki varyansın yüzde
42,39 ise sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları kümesi tarafından
açıklanmaktadır.
5. Bulgular ve Sonuç
Bu çalışmada ilk olarak sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları (yangın,
nakliyat, kaza) ile sigorta şirketlerine ait önemli bazı göstergeleri (ÜFE endeksine göre kişi
başı direk prim artışı, özsermaye artışı) arasındaki ilişki kanonik korelasyon analizi ile
incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki küme ( ( ) ( ) ) arasındaki en yüksek kanonik
korelasyon katsayısı 0,804121 olarak tespit edilmiştir. Bu ilişkiye en fazla katkı sağlayan bir
girdi ve bir çıktı değişkeni modelden çıkarıldığında kanonik korelasyon katsayısı 0,107570
olarak elde edilmiştir. Ancak bu boyuttaki kanonik ilişki istatistiksel olarak anlamsızdır. Daha
sonra çalışmaya konu olan iki küme arasındaki ilişkiyi etkilediği düşünülen bir başka
değişken kümesi ele alınarak çalışmaya devam edilmiştir. Bu değişken kümesi hayat ve
hayat dışı olmak üzere iki dalda incelenen sigorta dalları itibarıyla saklama payı oranlarından
( )
(yüzde) oluşmaktadır. Bu kümedeki tüm değişkenlerinin etkisi sabit tutulduğunda
ve
( )
kümeleri arasındaki ilişki KKKA ile tekrar hesaplanmış ve gerçeğe daha yakın sonuçlara
ulaşılmıştır. Çünkü bu dinamik sektörde tüm değişkenler beklendiği gibi birbiri ile ilişkilidir.
KKA yardımıyla elde edilen sonuçlar ile KKKA ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında
sigorta şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları değişken kümesi ile sigorta şirketlerine
ait önemli bazı göstergeler değişken kümesi arasındaki ilişki sigorta dalları itibarıyla saklama
payı oranları (yüzde) sabit tutulduğunda bir miktar daha azalarak 0,768029 olarak
hesaplanmıştır. Ayrıca her iki analiz için de kanonik değişkenlerin oluşumunda değişkenlerin
etki büyüklükleri aynı kalmıştır. Buna karşılık
kanonik değişkeninin varyans açıklama oranı
yüzde 50,79’a gerilemiş ancak toplam varyans açıklama oranı 0,80’den 1,00’a yükselmiştir.
Ayrıca bu kanonik değişkenin diğer değişkenleri açıklama yüzdesi 0,347’den 0,299’a
düşmüştür.
kanonik değişkeninin ise varyans açıklama oranı 0,537’den 0,71’e yükselmiş
ve toplam varyans açıklama oranı 1,00’dan 0,88’e düşmüştür. Bu kanonik değişkenin
gereksizlik indeks değerinde ise fazla bir değişiklik olmamıştır. Sonuç olarak sigorta
şirketlerinin dallar itibarıyla direk prim artışları ile sigorta şirketlerine ait önemli bazı
göstergeler değişken kümesi arasındaki ilişkiye en çok etki eden değişkenler sırasıyla; ÜFE
endeksine göre kişi başı direk prim artışı, yangın, kaza, özsermaye artışı ve nakliyat dalından
elde edilen direk prim artışı değişkenleridir.
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Ekler :
Grafik 4: Yangın Dalında Direk Prim Artışı (yüzde)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2011)

Grafik 5: Nakliyat Dalında Direk Prim Artışı (yüzde)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2011)

Grafik 6: Kaza Dalında Direk Prim Artışı (yüzde)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2011)
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Grafik 7: Sigorta Şirketlerinin TÜİK ÜFE Endeksine Göre Kişi Başı Direk Prim ve
Özsermaye Artışı (yüzde)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2011)

Grafik 8: Sigorta Dalları İtibarıyla Saklama Payı Oranları (yüzde)

Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (2011)
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Kredi Temerrüt Swapları ve İlgili Riskin
Gerçekleşmesi Durumunda Uygulanan
Hukuki Prosedür
Dr. Neslihan Turguttopbaş*
Özet
Kredi temerrüt swapları, 2000’li yılların başından günümüze hızla büyüyen türev ürünler
piyasasında önemli bir işleve sahiptir. Bu temel işlevi, herhangi bir devlet veya şirketin taşıdığı geri
ödememe riskine karşı bir garanti mekanizması sağlanması olarak tanımlanabilir. Kredi temerrüt
swapları kapsamında geri ödememe riski, sadece temerrütle sınırlı kalmamakta, hukuki
dokümantasyonda yer alan ve borçlunun mali yapısında yıpranmaya işaret eden durumlar da kredi
olayı tanımlamasına dahil edilmektedir. 2008-2009 finansal kriz döneminde yaşanan gelişmeler kredi
olayının gerçekleşmesi durumunda izlenecek prosedürün yeniden belirlenmesine sebep olmuştur. Bu
dönemde getirilen yeniliklerin etkisi ise en çok Yunanistan için yaşanan temerrüt benzeri gelişmeler
ışığında ilgili işlemlerin sonuçlandırılmasında ortaya çıkmıştır. Yatırımcıların, sözkonusu işlemlere taraf
olurken riskin gerçekleşmesi durumunda sağlayacakları garantinin ne şekilde belirleneceğini bilmeleri,
ilgili işlemlerin etkinliği açısından büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kredi Temerrüt Swapı, ISDA, Temerrüt Riski, Yeniden Yapılandırma.
Jel Sınıflaması: G15
Credit Default Swaps and Legal Procedure Applied on The Occurence of The Credit Event
Abstract
Credit default swaps has an unique function within the derivatives market which experienced
fastly growth since 2000’s. This function can be summarized as providing insurance against the
default of a sovereign or a private sector institution. The credit risk covered by the cds is not only the
default risk, but also any risk incorporated in the legal documentation and signaling any financial
impairment. The experiences of financial crisis during 2008-2009 necessitated to re-determine the
procedures after the realization of the credit event. The effects of those new procedures revelaed
during the quasi-default situation of Greece when the relevant cds transactions were to be finalised.
The acknowledgement of the investors who take part in such transactions about what will be the
proceedings they will receive has crucial importance in order for these cds transactions to be effective.
Key Words: Credit Default Swap, ISDA, Default Risk, Restructuring.
Jel Code: G15

1. Giriş
Yaşanan ekonomik buhran sonrasında Yunanistan, Avrupa Birliği’nin mali yardım için
ön şartlarından biri olan ve Özel Sektör Katılımı (PSI) olarak isimlendirilen borç takasını, Mart
2012 başında gerçekleştirmiştir. Mevcut tahvillerin toplam 172 milyar euro tutarındaki
kısmına sahip olan özel sektör yatırımcılarının yüzde 85,8 oranındaki kısmı, nominal değer
üzerinden yüzde 53,5 oranındaki kayıpla, ellerindeki tahvilleri daha uzun vadeli ve düşük
faizli yeni tahvillerle değiştirmeyi kabul etmiştir. Öte yandan, önümüzdeki günlerde, takası
kabul etmemiş olan diğer özel sektör yatırımcılarının da anlaşmaya katılımını sağlamak
∗
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amacıyla Kollektif Eylem Hükümleri 1 devreye sokulmak suretiyle, takas oranının yüzde
95,7’ye, toplam takasın ise 197 milyar euro tutarına ulaşması hedeflenmektedir.
Tahvil takası sonrasında, International Swaps and Derivatives Association (ISDA), 9
Mart 2012 tarihinde Yunanistan riskine ait kredi temerrüt swapları için hukuki
dokümantasyonda yer alan “Yeniden Yapılandırma” kredi olayının gerçekleştiği hükmünü
vermiştir. Yunanistan için yazılan kredi temerrüt swaplarının dönüştürülmesi, 2009 yılında
AIG şirketinin yaşadığı finansal yapılandırma sonrası ilgili şirket için yazılan kredi temerrüt
swaplarının dönüşümünde yaşanan tecrübeden sonra, kredi temerrüt piyasası için önemli bir
diğer örneği oluşturacaktır. 2009 yılında AIG şirketine ilişkin yazılan kredi temerrüt
swaplarının (cds) dönüşümünde ilgili hukuki dokümantasyonda yer alan kredi olaylarının
hiçbirinin tam anlamıyla gerçekleşmediği teziyle aslında hiçbir ödeme yapılmamasının
gerekliliği dile getirilmiştir. Yunanistan için yazılan cds’lerin hukuki dokümantasyonunda
“yeniden yapılandırma” maddesinin bulunması durumu farklılaştırmaktadır.2
Kredi olayının gerçekleşmesi sonrasında ikinci adım, mevcut Yunan tahvillerinin cari
değerini belirlemek üzere bir ihale gerçekleştirilmesi suretiyle cds işlemlerinin değerinin tespit
edilmesidir. 5 yıl vadeli Yunanistan için yazılan cds marjlarında Şekil 1’de ortaya konulan
artış, işlemlerin değerlenmesini zorlaştırmaktadır. Böylesi bir piyasada birçok yatırımcı ilgili
pozisyonlarını kapatmış bulunmakla birlikte, Depository Trust&Clearing Corporation (DTCC)3
verilerine göre 3.2 milyar euro nominal değerli cds işlemi halen piyasada bulunmaktadır. Bu
enstrümanları elinde tutanların elde edecekleri nakit tutarı söz konusu ihale sonrasında
belirlenecektir.4
Yunanistan’ın temerrüt olasılığı ile birlikte kredi temerrüt swaplarının işleyişi finansal
piyasalarda ciddiyetle sorgulanmaya başlamıştır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın ilk
bölümünde cds işlemlerinin teknik ve hukuki özellikleri, bir cds örneği verilmek suretiyle
işleyiş açısından ele alınacaktır. Daha sonra cds işlemlerinin kullanım amaçları ve bu
amaçlar doğrultusunda cari durumda ilgili piyasayı oluşturan finansal aktörler ortaya
konulacaktır. İzleyen bölümde ise, standart hukuki dokümantasyon kapsamında cds işlemi
için sözkonusu olan kredi olayları ele alınacaktır. 2008-2009 finansal kriz döneminde oluşan
tecrübelerin, hukuki dokümantasyonda kredi olayının belirlenmesinde yarattığı değişiklikler,
bir sonraki bölümde, yatırımcıların cds işlemine girmeleri sonucunda karşılaşabilecekleri
şartları ortaya koymak açısından detaylandırılacaktır. Bu çalışmanın temel noktası,
uluslararası finansal piyasalarda borçlanan ve/veya özellikle kredi türev piyasalarında işlem
yapan Türk aktörlerin üstlendikleri risklerin kapsamını net olarak değerlendirmelerini
sağlamaktır.
2. Kredi Temerrüt Swaplarının Teknik ve Hukuki Özellikleri
Kredi türevleri kapsamında, biri kredi işlem riski konusu olan referans varlık, diğerleri
risk alıcı ve risk satıcısı olmak üzere üç taraf sözkonusudur. Şekil 2’de görüldüğü üzere,
kredi türev işlemleri genel olarak, riske karşı güvence satın alan risk satıcısını, referans
varlığın geri ödememe riskine karşı korumak için tasarlanmışlardır. Kredi temerrüt swapı ise,
işlevsel olarak bir sigorta işlemi olup, sigorta işleminden temel farklılığı piyasada alınıp
satılabilmesidir. Temel olarak cds, “koruma alıcısı” olarak isimlendirilen bir tarafın “koruma
satıcısı” olarak isimlendirilen diğer tarafa ödediği prim karşılığında üçüncü bir tarafın
kullanmış olduğu kredi veya ihraç etmiş olduğu bir tahvile ilişkin, başta geri ödememe riski
olmak üzere alacaklı tarafın parasını koruma altına alan kredi türev işlemidir (Clarke
2002,s.2). Bu tanımdan hareketle cds sözleşmeleri, kredi riskini borçlu dışında üçüncü bir
tarafa transfer etmek amacıyla geliştirilen özel kredi türev ürünleri olup, işleyişi Şekil 2’de
gösterilmiştir.
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Şekil 2: Kredi Temerrüt Swap İşleminin İşleyişi
Şekil 2: Kredi Temerrüt Swap İşleminin İşleyişi
Periyodik prim ödemesi
Koruma Alan
Taraf
Faiz ve anapara
ödemesi

Koruma Satan
Taraf
Kredi olayının gerçekleşmesi durumunda ödeme

Kredi
Referans
Varlık

Kredi temerrüt swapı anlaşmaları, tahvil yatırımcılarının temerrüt riskinden korunmak
amacı ile ilgili kredi riskini sigorta sirketleri, hedge fonlar gibi bir üçüncü tarafa transferi için
yapılmaktadır. Ancak, risk alıcısı kuruluşların ellerindeki işlemleri kendi aralarında tekrar ve
tekrar alıp satabilmeleri sebebiye ilgili referans varlığın temerrüdü durumunda nihai riski
kimin taşıdığının belirlenmesini oldukça zorlaşabilmektedir (Middleton 2009, s.13). Öte
yandan, kredi temerrüt swapları organize bir piyasada işlem görmemekte, tezgah üstü
piyasada alıcı ve satıcıların aralarında yaptıkları anlaşmalarla alınıp satılmaktadır (Özel
2008, s.20).
Kredi temerrüt swapı işlemleri, diğer türev işlemlerde olduğu gibi, International Swaps
and Derivatives Association (ISDA)’nın standartlaştırdığı hukuki dokümantasyon
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kasım 1999 tarihinde ISDA, özel olarak işlem gören
kredi temerrüt swapları için, revize edilmiş yeni bir standart doküman yayınlamıştır. Bu
doküman, kredi temerrüt swapları için standart tanımlar (The “1999 Definitions”) ve her bir
kredi temerrüt swap işlemi için daha kısa bir konfirmasyon (“The Short Form Confirmation”)
olmak üzere iki ayrı öğeden oluşmaktadır. Kredi temerrüt swaplarına ilişkin hukuki
dokümantasyonda belirlenen kredi olayının gerçekleşmesi durumunda, koruma satıcısı
tarafın alıcıyı tazmin edeceği farklı yöntemler söz konusudur:
• Nakit Ödeme: Koruma satan tarafın, referans varlığın fiyatındaki değişikliğe göre
hesaplanan bir miktarı, koruma alan tarafa ödemesini gerektirir.
• Fiziki Teslimat: Koruma alan taraf, kredi olayı gerçekleştiğinde koruma satan tarafa,
işlem tarihinde kabul edilen varlığı nominal değeri karşılığında teslim etmektedir (Bu
varlık genellikle referans olan tarafın, konu olan kredisi veya tahvilidir).
• Sabit ödeme: Temerrüt durumunda, koruma satan taraf, daha önceden belirlenmiş
sabit bir miktarı koruma alan tarafa ödemektedir. Ödenen bu miktar, temerrüt
durumunda maruz kalınacak kaybın tahminini yansıtır.
• Gerçek tahsilat ödemesi: Temerrüt durumunda, koruma satan taraf, kredi temerrüt
swapının tam nominal değerini koruma alan tarafa ödemekte olup, kredi olayının
gerçekleşmesi durumunda, referans taraftan geri alınan tüm gerçek tutar, koruma
alan tarafından koruma satan tarafa ödenmelidir.
Kredi olayı, temerrüt riskine karsı, koruma satan tarafın yükümlülüğünü başlatan ve
korunma satın alan tarafa temerrüt ödemesini yapmasına neden olan olaydır (Kasapi, 1999,
s.24). Kredi temerrüt swapı sözleşmesinde, kredi olayı olarak temerrüt durumunun ve ödeme
şartlarının iyi tanımlanmış olması gerekmektedir. ISDA’nın yayınladığı yasal standart
dokümantasyon ve gerçekleştirilen işleme özel konfirmasyona göre; temerrüt durumları,
temerrüt durumunda ödeme şekli, referans varlık, koruma satan taraf, fiziki teslimatın
koşulları, temerrüt durumunda tarafların karşılıklı olarak birbirlerine yükümlülüklerini

39

Dr. Neslihan Turguttopbaş

gerçekleştirmeleri için verilen ödemesiz süre (grace period) kredi türev sözleşmelerinde
standart olarak bulunmalıdır.
2.1. Bir Kredi Temerrüt Swapı Örneği
Türk bir yatırımcı, X ülkesinin (veya şirketinin) yüzde 7 faiz oranıyla işlem gören 10 yıl
vadeli tahvillerinden satın almıştır. Yatırımcı, yüksek faiz getirisine rağmen 10 yıllık kredi
riskini üstlenmemek/devretmek amacıyla, satın alınan tahvil tutarına uygun olarak ilgili
ülkenin (veya şirketin) 10 yıllık cds’lerinden almayı öngörebilir. İkinci piyasada 250 baz puan
(250/10.000) yıllık prim ödemek suretiyle sözkonusu cds işlemini satın aldığı
öngörüldüğünde, Türk yatırımcının net getirisi yüzde 4,5 (yüzde 7 - yüzde 2,5 = yüzde 4,5)
oranına düşecek ve 10 yıllık süreç içinde Şekil 3’de verilen durumlardan herhangi biri
gerçekleşebilecektir:
Şekil 3: Örnek Bir Kredi Temerrüt İşlemi
Fiziksel teslim: Türk yatırımcı elindeki tahvilleri kredi
riski alıcısına teslim eder ve tahvilin bedelini alır. Ancak,
sorun tahvilin bedelinin ne şekilde belirleneceğidir.
‐ İlgili x devleti için kredi olaylarından biri gerçekleşir

‐ İlgili x devleti için kredi olaylarından biri gerçekleşmez.

Nakdi ödeme: Kredi riski alıcısı sözkonusu tahvillerin
nominal değeri ile piyasa koşullarındaki değeri
arasındaki farkı Türk yatırımcıya nakden öder. Piyasanın
muhtemelen sözkonusu haber sebebiyle olumsuz
etkileneceği dikkate alındığında piyasa değerinin
belirlenmesi yine sorun teşkil edecektir.

Türk yatırımcı herhangi bir tutar alamaz ve 10 yıl boyunca
yıllık ödemeleri yapmaya devam eder veya elindeki
işlemi üçüncü bir yatırımcıya satabilir.

2.2. Kredi Temerrüt Swapları Kullanım Amaçları
Kredi temerrüt swaplarını, kullanım amaçları yönünden beş grupta incelemek
mümkündür:
1. Risk Yönetimi: Bir şirketin aynı bankadan yüklü miktarda kredi kullanması bankanın
taşıdığı risklerin belli bir şirket veya sektör üzerinde yoğunlaşmasına sebep
olmaktadır. Bankalar, kredi temerrüt swapı satın almak suretiyle, biriken riskin bir
kısmını üçüncü bir tarafa devretmektedir. Böylelikle, şirket yeni bir banka arayışına
girmekten, banka ise hem bir müşteri kaybetmekten, hem de yoğunlaşma riskinden
kurtulmaktadır. Banka, portföy farklılaştırılması, varlık menkul kıymetleştirilmesi veya
kredi satışı gibi yollarla da aynı sonuca ulaşabilmekle birlikte bu yöntemler daha
maliyetli olarak bilinmektedir.
2. Sermaye Desteği: Kredi temerrüt swapı, sağladığı güvence sebebiyle banka
bilançolarından referans varlık için ayrılan kredi karşılığının ve/veya sermaye
yükümlülüğünün daha düşük oranla hesaplanmasını sağlamaktadır. Banka için bu
durum, kaynak maliyetini düşürmek suretiyle avantaj yaratmakla birlikte, kredi
temerrüt swapına konu olan kredi olaylarının gerçekleşmesi durumunda, özel olarak
bankanın tüm riskini karşılayabilecek kadar fon girişi sağlayamama ihtimali ve
genelde de piyasada yaşanan olumsuzlukların geçişkenliği bankanın kriz
dönemlerinde sermaye sıkıntısı içine girmesini engeleyememektedir.
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3. İşlem Karı: Kredi temerrüt swapı alıcısının amacı riski azaltmak olmayabilir. Bir
dealer veya yatırımcı, sadece işlem karı elde etmek amacına yönelik olarak farklı
varlık grupları arasında yanlış fiyatlamaları tespit etmek suretiyle veya piyasanın
öngördüğü bir şekilde gelişme kaydedeceği beklentisi ile açık pozisyon
alabilmektedir. Sözkonusu tip kar (spekülasyon) amaçlı işlemler kredi temerrüt
piyasasını daha likit hale getirmektedir.
4. Kredi Riski Ölçütü Olarak Kredi Temerrüt Swap Marjlarının Kullanımı: Teorik
olarak bir borçluya ait tahvilin ikinci piyasada oluşan tahvil marjı ile kredi temerrüt
marjının eşit olması beklenmektedir (Hull ve arkadaşları 2010, s.10). Ancak, pratikte
iki marj birden fazla sebep dolayısıyla farklılaşmaktadır. İlk olarak kredi temerrüt
swapı sadece kredi riskliliğine karşı bir koruma verirken, tahvil swapının risksiz faiz
oranı üzerinde kalan marjına farklı varsayımlar altında belirlenen faiz oranı riski ve
likidite riski gibi farklı risk algılamaları da yansımaktadır. Kredi temerrüt swaplarının
marjları dahi, kredi riski gerçekleşme durumunda sağlanacak karşılığın değeri tam
olarak bilinmediğinden temerrüt olasılığını tam anlamıyla yansıtmayabilmektedir
(Singh ve Spackman 2009, s.60). Öte yandan, kar (spekülasyon) amaçlı işlemlerin
yoğunlaşmasının piyasada fiyatlamayı etkilemek suretiyle ilgili referans şirket veya
devletlerin borçlanma maliyetlerini artırabildiği öne sürülmüştür (Blanco ve
arkadaşları 2005, s.2261) .
Tablo 1: Alınan ve Satılan Kredi Temerrüt Swaplarının Referans Varlıklarının Dağılımı
Toplam Değer
(Milyon dolar)

Toplam Değer
(yüzde)

Kontrat
Sayısı

Kontrat Sayısı
(yüzde)

Şirketler

12.192.719

80,5

1.940.090

89,0

Devletler

2.810.207

18,5

210.754

9,7

Konut ve Ticari İpotek
Menkulleri

71.629

0,5

11.275

0,5

Krediler

56.575

0,4

14.625

0,7

Diğer

24.254

0,2

2.995

0,1

Toplam

15.155.384

2.179.739

Kaynak: ISDA

Özetlenen kullanım amaçları çerçevesinde, Tablo 1, Nisan 2012 itibariyle işlem gören
cds’lerin kredi riskine karşı koruma sağladıkları referans varlıklara göre dağılımını
vermektedir. Tablo 1’den görüleceği üzere, işlem gören cds’lerin yüzde 80’inden fazla kısmı
şirketler için düzenlenmiş olup, bunu devletler için düzenlenen cds’ler takip etmektedir.
Son yıllarda yaşanan finansal krizler, kredi temerrüt swaplarının teorik olarak
tanımlanan faydalarından çok, kriz ortamlarında gerçek anlamda yarattıkları riskten korunma
imkanının sorgulanmasını gündeme getirmiştir. Aslında kriz öncesindeki dönemde bile, cds
kullanımı ve hukuki yapısına ilişkin birçok yorum ortaya konulmuştur. Birçok farklı
araştırmacı, 1990’lı yılların sonlarında cds kullanımı ile ticari bankaların ayırması gereken
karşılıkların azaltıldığına ilişkin yorumlar getirmiştir (Prince ve arkadaşları, 2005, s.67).
Bazı ekonomistler, cds’lerin ipotek piyasasında riskten korunma sağlamak suretiyle
ipoteğe bağlı menkul kıymet piyasasını genişlettiği ve bunun sonucunda artan riskli
ipoteklere dayalı borç verme kapasitesinin 2008-2009 krizinin sebepleri arasında yer aldığını
öne sürmektedir (Martin ve arkadaşları 2008, s.48). Kredi temerrüt swaplarına ilişkin buna

41

Dr. Neslihan Turguttopbaş

benzer eleştirilerin olmasına rağmen, günümüze kadar farklı amaçlarla işlem hacminin hızla
arttığı da bir gerçektir.
2.3. Kredi Temerrüt Swap Piyasasındaki Oyuncular
Diğer işlem gören menkullerin aksine, türev işlemler çoğunlukla organize borsalar
dışında, iki taraflı işlemler şeklinde ve aralarında belli bir network oluşturmuş büyük banka ve
aracı kurumlara bağlı olarak çalışan dealerlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 2008-2009
kriz dönemi sonrasında, özellikle Lehman Brothers, Merrill Lynch ve Bear Stearns gibi önemli
oyuncuların piyasadan çekilmesi ile dealer bazında konsantrasyon önemli şekilde artmıştır.
Aşağıda yer alan Tablo 2’de, DTCC tarafından 4/6/2012 tarihli olarak açıklanmış olan
piyasadaki kredi temerrüt swap işlemlerinin toplam değeri ve işlem sayısı verilmektedir.
Tablo 2’den de görüleceği üzere piyasa dealer’lar tarafından oluşturulmuştur.
Tablo 2: 6/4/2012 Tarihi İtibariyle CDS İşlem Dağılımları
Dealer

Dealer
Alım
Dealer
Tarafı
dışı/Müşteri
Toplam

Toplam Değer
(milyar $)
10.614

Kontrat
Sayısı
1.672.452

2.235

247.190

12.849

1.919.642

Satış Tarafı
Dealer dışı/Müşteri
Toplam
Toplam
Değer Toplam Değer Kontrat
Değer
(%)
(milyar $)
Sayısı
(%)
83%
2.283
257.642
99%
17%

23

2.455

2.306

260.097

1%

Toplam
Toplam
Değer
(milyar $)
12.897

Kontrat
Sayısı
1.930.094

Toplam
Değer
(%)
85%

2.258

249.645

15%

15.155

2.179.739

Kaynak: (DTCC)

Bankalar bir yandan yatırımcıların işlemlerine aracılık ederken, diğer yandan kendi
üstlendikleri reel sektör, konut ve ticari ipotek risklerine karşı da kredi temerrüt piyasasında
aktif olarak işlem gerçekleştirmektedirler. Bankalar dışında kendileri veya yatırımcıları adına
işlem yapan aracı kuruluşlar ve riskli yatırımlar yapan hedge fonları kredi temerrüt swapı
piyasasında yoğun işlem yapan kuruluşlardır. Bankalar ve hedge fonları piyasada gerek alım
ve gerekse satım tarafında işlem gerçekleştirmektedir. Ambac, MBIA gibi sigorta şirketleri
aynı zamanda AIG gibi cds satıcıları kendi yüksek kredi notlarının yarattığı imkanlardan
faydalanmak amacı ve oluşturdukları geniş risk havuzunun birbirini nötürleyen riskleri sebebi
ile temel faaliyet konuları kapsamında çoğunlukla satış yönlü işlemlere taraf olmaktadırlar. 5
2.4. Kredi Temerrüt Swapı İçin Kredi Olayları
ISDA dokümantasyonunda, kredi türev swaplarına ilişkin olarak belirlenebilecek kredi
olayları; referans tarafın iflas etmesi, ödemesiz sürenin (grace period) bitiminde eşik tutarın
ödenmemesi, yükümlülüğün hızlandırılmış ödemesi, koruma satanın temerrüde düşmesi,
borcu kabul etmeme ve yeniden yapılandırma olarak sayılmaktadır. Ancak, her bir işleme
ilişkin konfirmasyon dokümanında bu olaylardan bir veya birkaçı kapsam haricine çıkartılabilir
(Ateş 2004, s.8).
İflas ve hukuki dokümantasyonda tanımlanan diğer temerrüt durumları, kredi riskliliği
garanti altına alınacak olan referans tarafın yükümlülükleri ile ilgilidir. Referans taraf bir devlet
veya kamu kuruluşu olabileceği gibi, bir özel şirket için de kredi temerrüt swapı oluşturulabilir.
Öte yandan, referans tarafın yükümlülükleri, referans varlıkla sınırlandırılabilir. ISDA Master
Agreement olarak tanınan dokümantasyon kapsamında belirtilen bazı önemli genel şartlar
tüm referans varlıklar için geçerlidir:
• Daha az öncelikli olmama (Not subordinated): Referans varlık ile aynı ödeme
önceliğine sahip varlıkları ifade etmekte olup, ilgili varlığın temerrüt durumu halinde
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garantöre aktarılacak varlık, referans varlık ile aynı önceliğe sahip varlıklar
arasından seçilmelidir.
• Para biriminin belirlenmiş olması: Temerrüt durumunda aktarılacak varlıklar, 2003
Tanımları’na göre, kullanılabilecek para birimleri, Kanada Doları, Japon Yeni, İsviçre
Frangı, İngiliz Poundu, ABD Doları ve Euro’dur.
• Listeleme: Uygulandığı durumlarda, kredi temerrüt swapına konu olan tahvillerin,
ilgili sermaye piyasasında listelenmesi ve alım satımının yapılması şartı
aranmaktadır.
• Ülkelerarası kredilerin dikkate alınmaması/ ülke kanunlarının uygulanmaması/ yurtiçi
borçların kapsam dışında tutulması: Bu koşullar, bir ülkede ticari risk içermemesi
sebebiyle en az geri ödememe riski taşıdığı varsayılan kamunun kendisi ve kamusal
kuruluşların risklilik tanımından dışlanması sonucunu yaratmaktadır.
• Ülke parası kullanılmaması: İlgili ülkenin para birimini kapsam dışında tutmak
suretiyle, kapsam dahilindeki temerrüt durumları yabancı para cinsinden
borçlanmalar ile sınırlandırılmaktadır.
• Yurtiçi ihraç olmaması: Bu şart, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki borçlanıcıların
yurt içi borçlanmalarını kapsam dışında tutmaktadır.
2003 tarihli tanımlamalarına ek olarak ISDA, temerrüt durumunda uygulanacak
prosedürü Mart 2009 tarihli Ek ile belirlemiştir.6 Yukarıda özetlenen şartlar kapsamında 2003
ISDA dokümantasyonu ve sonrasında getirilen ek tanımlamalar dikkate alındığında tipik bir
kredi temerrüt swapına risk olarak konu edilen kredi olayları aşağıda özetlenmektedir:
İflas
Revize edilmiş 2003 ISDA tanımlarında temerrüt, birkaç ufak değişikliğe rağmen ISDA
Master Anlaşmasının 5 (a)(vii) maddesine gönderme yapılarak tanımlanmıştır. Temerrüt,
temelde referans tarafın ödeme aczini tanımlamak üzere aşağıdaki durumları kapsamaktadır:
•
•
•
•

Konsolidayon, birleşme dışındaki fesih (dissolution) halleri,
Ödeme aczi veya borçlarını ödeyememe durumu,
Konkordato,
15 gün içinde reddedilmemiş olan ödeme aczi veya iflas hükmüne bağlanan
onaylanmış ödeme aczi davaları veya iflas kanunu çerçevesindeki davaları,
• Konsolidayon veya birleşme dışındaki likiditasyon durumları,
• Kayyum veya benzeri bir temsilci atanması,
• Teminatın işletilmesi veya bir kararın yürürlüğe konulması veya benzer bir dava
veya konkordato.

İflas, konkordato, kayyum ataması ve benzeri durumların yerel kanunlar tarafından
hükme bağlanması sebebiyle tanımlama ve uygulamada anlaşmazlıklar doğabilmektedir.
Kredi temerrüt swaplarında, iflas dışındaki kredi olayı olarak kabul edilen ve aşağıda
açıklanan durumlar, referans tarafın yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesine
ilişkindir.
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Ödememezlik
Bu kredi olayı, referans tarafın anapara veya faiz ödeyememe durumunu ifade
etmektedir. Genellikle her bir kredi temerrüt swap işlemi için ilgili konfirmasyonda sözkonusu
ödeyememezliğin temerrüt kabul edilmesi için bir eşik tutar belirlenmekte olup, böyle bir özel
belirleme mevcut değilse, eşik tutar 1 milyon ABD Doları olarak kabul edilmektedir. Sonuç
olarak, referans borçlunun konfirmasyonda belirlenen yükümlülüklerinin 1 milyon ABD Doları
tutarındaki bir kısmını zamanında ödeyememesi durumunda kredi olayının gerçekleştiği
kabul edilmektedir.
Yükümlülüğün Muacceliyet Kazanması
Temerrüt benzeri bir sebeple referans tarafın herhangi diğer bir yükümlülüğünün
muacceliyet (derhal tamamının ödenmesi hali) kazanmasıdır. Sözkonusu şartın
dokümantasyona dahil edilmesinde amaç, kredi temerrüt swapı kapsamındaki
yükümlülüklerde de ödeyememezliğin sözkonusu olmasından önce risk satın alan tarafı
güvence altına almaktır. Genellikle her bir kredi temerrüt swap işlemi kapsamında ilgili
konfirmasyonda sözkonusu ödeyememezliğin temerrüt kabul edilmesi için bir eşik tutar
belirlenmekte olup, böyle bir özel belirleme mevcut değilse, eşik tutar 10 milyon ABD Doları
olarak kabul edilmektedir.
Borcun İnkarı / Moratoryum
Bu kredi olayı, referans tarafın mevcut borcunun tamamını veya bir kısmını silmek
durumunda kalması ile gerçekleşmektedir. Referans taraf, eğer devlet niteliğinde ise, bu
durum moratoryum olarak isimlendirilmektedir. Borcun İnkarı / Moratoryum’a ilişkin 2003
ISDA Tanımları iki aşamalı olarak belirlenmiştir. İlk aşamada, referans tarafın yetkili yöneticisi
veya hükümeti tarafından moratoryum ilanı yapılmalıdır. İlan yapıldıktan belirli bir süre sonra
(tahvil dışındaki referans varlıklar için 60 gün) ödeme yapılmazsa, referans olan taraf
temerrüde düşmüş sayılmaktadır. ISDA, 2009 yılında 2003 yılı Tanımlarına ek olarak
yayınladığı bir dokümanla, kredi temerrüt swapının vadesinin uzatılarak, ödeme güçlüğünün
kapanması için "Moratoryum Uzama İlanı" adlı bir formun kullanımını tavsiye etmektedir.
2003 Tanımlarına göre moratoryumla karşılaşılabilmesi için bazı özel olayların gerçekleşmesi
gereklidir.
Yeniden Yapılanma
2003 ISDA kredi türevleri tanımlandırmalarında yeniden yapılandırma aşağıda belirtilen
dört durumda gerçekleşmiş sayılmaktadır:
• Referans varlığın faiz oranında veya borç tutarında bir indirime gidilmesi,
• Faiz, anapara veya prim ödeme tarihinin ertelenmesi veya ötelenmesi,
• Bir yükümlülüğün ödeme sıralamasında önceliğindeki bir değişiklik sebebiyle daha
düşük öncelikli bir duruma düşmesi,
• Faiz veya anapara ödemesinin döviz cinsi veya kompozisyonunda bir değişiklik
olması
Yeniden yapılandırmanın oluştuğu bu hallerin yönetilmesine ilişkin olarak ISDA dört
farklı uygulama belirlemiştir:
1. Tam Yeniden Yapılandırma (FR), 1999 tarihli ISDA Tanımları’nda belirlenmiştir.
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2. Düzenlenmiş Yeniden Yapılandırma (MR), 2001 tarihli ISDA Ek Tanımları’nda
belirlenmiştir.
3. İki Kere Düzenlenmiş Yeniden Yapılandırma (MMR), 2003 tarihli ISDA Ek
Tanımları’nda belirlenmiştir.
4. Yeniden Yapılandırmanın Olmaması
Tablo 3’de görüleceği üzere fiziksel teslim sözkonusu olduğunda herbir yeniden
yapılandırma şeklinin gerektirdiği menkul kıymet özellikleri değişkenlik arzetmektedir.
Tablo 3: Fiziki Teslim Durumunda Teslim Edilecek Menkul Kıymetler
Yeniden Yapılandırma Şekli

Teslim Edilecek Yükümlülükler

Tam Yeniden Yapılandırma

30 yıl vadeye kadar referans tarafın herhangi
bir tahvili
CDS vadesine ek 30 ay vadeli bir tahvil
CDS’e konu olan ve yeniden yapılandırılan
tahvilin vadesine 30 ay eklenmesi

Düzenlenmiş Yeniden Yapılandırma (MR)
İki Kere Düzenlenmiş Yeniden Yapılandırma (MMR)

ISDA Mart 2009 tarihli ekinde temerrüde düşme ve iflas kredi olaylarının gerçekleşmesi
durumunda cds işlemlerinin kapatılması amacıyla ihale uygulamasını getirmiş, ancak
yeniden yapılandırmayı hariç tutmuştur. Daha sonra, Temmuz 2009 döneminde 2003
tanımlamalarına yeni bir ek oluşturarak ihale yoluyla uygulamasına yeniden yapılandırılmayı
da dahil etmiştir.
Temerrüt durumunda gerçekleştirilen ihale yapısına benzer olarak yeniden
yapılandırma kredi olayının gerçekleşmesinden sonra da, referans tarafın kredi temerrüt
swapı kapsamındaki yükümlülükleri kalan vadelerine göre gruplandırılmakta ve her grup için
kredi temerrüt swap işleminin kalan vadesine uygun vadeli tahvil benzeri bir finansal
yükümlülük belirlenmektedir. Aynı gruplama fiziki teslim ve nakit ödeme hallerinde de
kullanılmaktadır.
2.5. Kredi Temerrüt Swap Piyasasında Gerçekleşen Kredi Olayları
Sonrası Uygulama
ISDA, kredi temerrüt swapları ile ilgili olarak, Mart 2009’da, kredi olaylarının
gerçekleşmesi durumunda ellerinde ilgili işlem riski bulunanların elde edecekleri parasal
değerin hesaplanması için daha belirli bir prosedür ortaya koymuştur. Sözkonusu prosedür,
kredi olayının gerçekleşmesi durumunda ilgili varlığı elinde bulunduranlara teslim edilecek
finansal varlıkların veya ödenecek tutarların ihale yöntemi ile belirlenmesi ve ihale sürecinin
Belirleme Komitelerince gerçekleştirilmesi hususlarını kapsamak üzere, 2003
Tanımlamalarına ek olarak yayınlanan, aşağıda belirtilen iki ek dokümanla sağlanmıştır:
• 2009 ISDA Kredi Türevleri Belirleme Komitesi ve İhale ile Sonlandırma Eki,
• 2009 ISDA Kredi Türevleri Belirleme Komitesi ve İhale ile Sonlandırmaya İlişkin
Protokol
Bu iki yeni dokümantasyon, 2003 tanımlamalarına esas olarak üç temel değişiklik
getirmiştir:
• Kredi Türevi Belirleme Komiteleri,
• İhale Yoluyla Hesaplaşma Yöntemi,
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• Kredi Olayının Gerçekleşmesi ve Bunun Sonrasındaki Gelişmelerle İlgili Olarak
Sırasıyla 60 veya 90 Günlük Bekleme Süresi Sonrasında Kredi Türev İşlemlerinin
Sonlandırılmasına Karar Verilmesi Süreci
2.5.1. Big Bang Protokolü
7 Nisan 2009 tarihi itibariyle riskleri açık bulunan farklı birçok özellikteki kredi türevi
işlemlerinin dokümantasyonunun 2003 tanımlamalarına ek olarak getirilen düzenlemeleri
kapsayacak şekilde yenilenmesi gerekliliği doğmuş, ayrıca bu düzenlemelerin piyasa
genelinde kabul görecek bir protokol kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Big Bang
(Büyük Değişiklik) olarak isimlendirilen sözkonusu Protokol, referans varlık olarak devlet ve
şirketleri almış olan kredi türev işlemlerini kapsamakta olup, aşağıda belirtilen işlemler
kapsam dışında bırakılmıştır:
• Kredi borcunu referans alan işlemler,
• Amerikan belediyelerini referans alan işlemler
• Varlığa dayalı menkul kıymet veya benzerlerini referans alan işlemler,
• Tarafların Protokol kapsamı dışında kalma konusunda mutabık olduğu işlemler.
Daha önceki ISDA protokolleri geriye işlemezken Big Bang 8 Nisan 2009 tarihi
öncesinde gerçekleşmiş olan kredi türevlerine uygulanmıştır. Bu tarihten sonra
gerçekleştirilmiş işlemler için ise otomatik olarak işletilecektir.
2.5.2. Kredi Türevi Belirleme Komiteleri
Fonsiyonları
2009 tarihli Ek ile bölgesel olarak 5 tane Belirleme Komitesi oluşturulmuştur. Bu
komitelerin belirlemesi gereken temel hususlar aşağıda belirtilmiştir:
• Kredi olayının oluşup oluşmadığı,
• Kredi olayı sonrası ihalenin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği,
• Kredi olayı sonrası gerçekleştirilecek ihalede değerlendirilecek yükümlülüklerin neler
olacağı,
• Kredi olayını düzenleyici olayların (succession event) belirlenmesi7
• Varislerin belirlenmesi8
Oluşumu
Belirleme komitesi, tüm ilgili tarafların çıkarlarının gözetilmesini teminen ve özellikle
ilgili kredi temerrüt swapı piyasasında tecrübe sahibi olan ve oy hakkı bulunan 8 uluslararası
dealer ve ilgili bölgede işlem yapan 2 bölgesel dealerdan oluşmaktadır. Toplam bu 10 kişinin
dışında, oy hakkı bulunan 5 uluslararası dealer olmayan kişi de komiteye dahil edilmiştir.
Aynı zamanda duruma göre, dealer olan veya olmayan ancak oy hakkı bulunmayacak
danışman niteliğindeki kişiler de Komitelere dahil edilebilmektedir. Dealer olan Komite üyeleri
işlem hacimlerine göre, dealer olmayan üyeler ise, aranan miktarda varlık portföyü ve türev
ürün riski taşıyan kuruluşlardan rastgele seçilmektedir.
Belirleme Komitesi, ilgili bölgeden ISDA’ya yapılan her başvuru için başvurunun
değerlemeye uygun bulunması halinde toplanmaktadır.
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Karar Mekanizması
Önemli kararların kabulü için yüzde 80 oranında oy çokluğu aranmaktadır. Herhangi bir
konu üzerinde yüzde 80 oranının altında bir oy çokluğunun bulunması durumunda, ISDA
tarafından belirlenmiş ve ilgili Belirleme Komitesi üyelerinin çoğunluğu tarafından onanmış
olan üyelerden oluşan bir panele danışılmak suretiyle karar kesinleştirilecektir.
Belirleme Komitesi Kararlarının Uygulaması
Kredi türev işlemleri dokümantasyonunda Mart 2009 tarihli ekin uygulanacağının
belirtilmesi halinde, işlemin tarafları Belirleme Komitesi’nin kararının uygulanmaması
konusunda mutabakata varmadıkları sürece, Belirleme Komitesi’nin kararları bağlayıcıdır.
Ancak, Belirleme Komite’nin veya hesap netleştirme merciinin (calculation agent), vasi
belirlenmesi, referans varlığın yerine geçebilecek bir menkul kıymetin belirlenmesi ve en
önemlisi kredi olayının gerçekleştiğinin belirlenmesine ilişkin kararları Belirleme Komitesi’nin
daha sonraki kararları ile dahi değiştirilemez. Belirleme Komitesi yöneltilen sorular
konusunda karar vermeyi ve hatta konuyu ele almayı reddetme yetkisine sahiptir. Böyle bir
durumda, taraflar 2003 tanımları kapsamında kendi aralarında mutabakata varmak
zorundadır.
2.5.3. İhale Yöntemi
2009 Mart ayındaki yeni düzenleme öncesinde, bir kredi olayı gerçekleştiğinde, kredi
temerrüt swap işleminin sonlandırılması için uzlaşılan bir değer belirlenebilmesi, aynı
dönemde finansal piyasalarda yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler sebebiyle zor bir
süreç gerektirmekteydi. Kredi temerrüt swapının sonlandırılmasının fiziki teslim ile mümkün
olduğu durumlarda; swap işlemine konu olan toplam tutar kadar menkul kıymetin piyasada
mevcut bulunmaması durumu ile karşılaşılmıştır. Örneğin, 2005 yılında Delphi şirketinin iflası
sonucunda gerçekleşmiş olan kredi olayında değer belirlenmesi süreci sonrasında, Delphi
şirketinin piyasada mevcut borç yükümlülüklerinin toplam tutarı 2 milyar ABD Doları tutarında
iken, şirket için yazılan kredi temerrüt swaplarının toplam tutarı 25 milyar ABD Doları olarak
belirlenmiştir.9
Bu gelişmelerin sonucunda, ihale yöntemi 2005 yılında uygulamaya konulmuş olup,
özellikle işlem hacmi yoğun olan referans varlıklara ilişkin türev işlemleri kapsamındaki kredi
olaylarının sonlandırılmasında kullanılmıştır. Bu uygulama Amerika ve Avrupa düzenleme
kuruluşlarının önerisi üzerine ISDA tarafından yaygınlaştırılmış ve devlet ve şirketlere ilişkin
işlemlerin dokümantasyonunda yeni sonlandırma yöntemi olarak belirlenmiştir. Sözkonusu
uygulamanın zaman içinde her tür kredi türevi işlemi için standart bir uygulama niteliği
kazanması beklenilmektedir.
İhale yönteminin uygulamasını standartlaştırmak amacıyla ISDA dokümantasyona, bir
kredi olayının gerçekleşmesi sonucunda Belirleme Komitesince her durumda kullanılmak
üzere ihale esaslarını belirleyen standart bir form eklemiştir. Her ihale için Belirleme
Komitesi, ilgili işlem için gerçekleştirilecek ihalenin esaslarını ve yatırımcılara teslim edilecek
yükümlülüklerin şartlarını belirlemek, aynı zamanda ihale tarihi itibariyle teslim edilecek
yükümlülüklerin
değerlerinden
oluşan
bir
listeyi
hazırlamak
durumundadır.
Dokümantasyonunda ihale yöntemi easasını kabul eden bütün kredi türev ürünleri için bu
yöntem kullanılmak ile birlikte aşağıda belirtilen işlemler kapsam dışında tutulmuştur:
• Sadece ilgili referans yükümlülükleri içeren işlemler (farklı bir yükümlülüğün teslimi
sözkonusu değildir)
• İşlemin sonlandırılması için sabit bir tutarın belirlenmiş olduğu işlemler,
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• İlgili referans tarafı konu eden diğer kredi türevi işlemleri için piyasada yaygın olan
teslim şeklinden farklı bir yöntemle teslim edilecek varlıkların belirlendiği işlemler,
• İlgili kredi türev dokümantasyonu ihale yöntemini kabul içermesine rağmen tarafların
mutabakat halinde ihaleyi tercih etmediği işlemler.
• İhalenin gerçekleştirilme süreci ISDA’nın 2009 tarihli Eki’nde detaylı olarak
açıklanmış olup, sözkonusu prosedür aşağıdaki bölümde özetlenmiştir:
1. Katılımcı Listesi
İhale kurunun belirlenmesinin öncesinde ilgili Belirleme Komitesi, oy hakkı olan global
ve yerel işlemcileri ve Katılım Komitesine teklif mektubu ile başvurmak suretiyle diğer ilgili
kuruluşlardan oluşan katılımcı listesi belirleyecektir.
2. İhale Kurunun Belirlenmesi
İhale kuru belirleme tarihinde, ilgili döviz cinsi ile değişime konu olacak yükümlülüklerin
her birinin döviz cinsi arasındaki parite aşağıdaki usullere göre belirlenecektir:
• İlgili döviz kuru kaynağının tespiti mümkün olduğu durumlarda (ilgili hukuki
dokümantasyonda kredi olayının gerçekleşmesi durumunda kullanılacak döviz kuru
belirlenmişse); ihale kuru, sözkonusu kaynak kullanılarak belirlenecektir.
• İlgili döviz kuru kaynağının tespiti mümkün olmadığı durumlarda:
•

İlgili işlem Amerika kaynaklı ise, ihale gününden bir iş günü önce ilgili şehirdeki
13:45-14:00 saatleri arasındaki kur,

•

İlgili işlem Amerika dışındaki bir ülkeden kaynaklı ise, ihale gününden bir iş günü
önce ilgili şehirdeki 8:45-9:00 saatleri arasındaki kur

olmak üzere her ihale katılımcısından makul ticari bir yaklaşımla belirlenmesi talep edilen
ortalama piyasa kuru esas alınır.
Yukarıdaki şekilde belirlenen üçten farklı kur olması durumunda, bu kurların ortalaması
alınacaktır. Üç adet kur tespit edilmesi durumunda ise medyan kur kullanılacaktır. Her bir ikili
değişim işlemi için çevrim kurunun belirlenmesi sonucunda mümkün olan en çabuk zamanda
ancak, herhalükarda Amerika kaynaklı işlemlerde ilgili şehirde saat 15:00’i ve Amerika
dışındaki işlemlerde ilgili şehirdeki saat 10:00’u geçmeyecek şekilde kamuya duyurulmalıdır.
Bu duyurunun ertesi günü de ihale gerçekleştirilecektir.
3. Fiziksel Teslim Talepleri
İhale Nihai Fiyat belirleme tarihinden önce, fiziksel teslim talep eden yatırımcılar, bu
durumu ihale katılımcısı kuruluşlara bildirecektir. Her bir yatırımcının birden fazla ihale
katılımcısı kuruluşa vermesi ve piyasanın aynı yönünde olması gereken muhtemel
taleplerinin toplamı yatırımcının piyasa pozisyonunu geçmemelidir.
4. İlk Piyasa Orta Noktasının Belirlenmesi
Yeterli sayıda ilk piyasa talebi alınması durumunda, gelen talepler, alım talepleri azalan
sıralama ile satış talepleri artan sıralama ile dizilir. Böylelikle her bir satış talebi alım talebi ile
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eşleştirilir. Eşit olan alım satım taleplerinin alındığı tarih ve saat dikkate alınarak sıralandırılır.
Eşleştirilen alım ve satım emirleri, İşlem Yapılabilir (tradeable) nitelik kazanmaktadır.
Sıralamada eşleşme olmaması halinde ise, talepler İşlem Yapılamaz (non-tradeable) olarak
kabul edilmektedir.
Daha sonra, işlem yapılamaz nitelikteki eşleşmelerdeki fark hesaplanır ve tekrar bu
farka göre en düşükten yükseğe doğru sıralanır ve En İyi Yarı olarak isimlendirilen en düşük
farklı ilk yarı sayıdaki eşleşme belirlenir. En iyi yarı olarak belirlenen alım satım
kotasyonlarının ortalaması, İlk Piyasa Orta Noktası’nı vermektedir.
İlk piyasa orta noktası belirlendikten sonra, Açık Talepin belirlenmesi amacıyla fiziksel teslim
alım ve satım talepleri değerlendirilir:
• Fiziksel teslim satış talepleri alım taleplerinden miktar olarak az ise, satış taleplerine göre,
• Fiziksel teslim alım talepleri satış taleplerinden miktar olarak az ise, alım taleplerine göre,
eşleştirilir. Bu eşleşmelerden her biri Piyasa Pozisyondaki bir İşlem olarak belirlenmektedir.
Tablo 4: İlk Piyasa Talebi ve En iyi Orta Noktanın Belirlenmesi Örneği

En İyi Orta Nokta
Alım
Satım
%40,00
%41,00
%39,50
%42,00
%38,75
%42,75

ğ

Eşleşmeleri

Gelen İlk Alım
Satım Talepleri
Alım
Satım
%39,50
%41,00
%40,00
%42,00
%41,00
%43,00
%45,00
%47,00
%32,00
%34,00
%38,75
%40,00
%38,00
%39,50
%41,00
%42,75

y

İlk PiyasaAlımSatım

y

Sıralanmış İlk Alım
Satım Talepleri
Alım
Satım
%45,00
%34,00
%41,00
%39,50
%41,00
%40,00
%40,00
%41,00
%39,50
%42,00
%38,75
%42,75
%38,00
%43,00
%32,00
%47,00

İşlem Yapılabilir

En İyi Orta
Nokta

İşlem
Yapılamaz

Ortalama(40, 41, 39.5, 42, 38.75, 42.75)= %40.625

5. Düzeltme Miktarlarının Belirlenmesi
Düzeltme Miktarı, ISDA’ya ihaleye ilişkin masraflarını karşılamak üzere ödenecektir.
Bu kapsamda, İşlem Yapılabilir nitelikteki bir eşleşme için alım emrini veren katılımcı, 3 gün
içinde Düzeltme Miktarını ödemelidir. Düzeltme miktarı, aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Açık Talep satış yönünde ise: İlk Piyasa Kotasyonunun Tutarı x {0 veya (İlk Piyasa Alım
Tutarı – İlk Piyasa Orta Noktası)’ndan büyük olanı) Yukarıda Tablo 4’de verilen verilere
dayanılarak hesaplanan düzetme tutarı Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5: Açık Piyasa Talebinin Alım Yönlü Olması Durumunda Düzeltme Tutarlarının
Hesaplanması Örneği (Yüzde)

En İyi Alım Talepleri
45,00
41,00
41,00

En İyi Orta Nokta
40,625
40,625
40,625

İlk Piyasa Kotasyonunun Yüzdesi
Olarak Düzeltme Tutarı
4,375
0,375
0,375

Açık Talep alım yönünde ise: İlk Piyasa Kotasyonunun Tutarı x { 0 veya (İlk Piyasa Orta
Noktası – İlk Piyasa Satış Tutarı’ndan büyük olanı)
Tablo 6: Açık Piyasa Talebinin Satım Yönlü Olması Durumunda Düzeltme Tutarlarının
Hesaplanması Örneği (Yüzde)

En İyi Alım Talepleri
34,00
39,50
40,00

En İyi Orta Nokta
40,625
40,625
40,625

İlk Piyasa Kotasyonunun Yüzdesi
Olarak Düzeltme Tutarı
6,625
1,125
0,625

İlk Talep Bilgisi Bildirim tarihinde, açık talebin miktarını ve yönünü (alım veya satım), ilk
piyasa orta noktasını ve düzeltme tutarlarına ilişkin detaylar web sitesinde duyurulacaktır.
Açık talep miktarının kalmaması durumunda yukarıda hesaplaması özetlenen Piyasa Orta
Noktası İhale Nihai Fiyatı olacaktır.
6. Katılımcıların Limit Talebi Bildirimi ve Eşleşemeyen Sınırlı Talepler
Açık alım veya satım talebi miktarı kalması durumunda, yeni talep bildirme süreci
başlatılacaktır. Katılımcılar, açık piyasa pozisyonunun tersi nitelikte yeni bildirimde
bulunabilirler. İlk periyodda sunulan İlk Piyasa Alımı (piyasa pozisyonu satış yönlü ise) ve İlk
Piyasa Satışı Talebi (piyasa pozisyonu alım yönlü ise), Limit Alım ve Limit Satım talepleri ile
birlikte Eşleşmemiş Limit Talebini oluşturmaktadır.
Yeni talep döneminde, açık piyasa talebi düşük satım ve yüksek alım fiyatından
başlamak üzere, eşleşmemiş limit talebi ile denkleştirilecektir:
•

Açık talep teslim edilebilecek yükümlülükler için alım yönlü ise, satım yönlü eşleşmemiş
limit talepleri ile eşleştirilecektir.

•

Açık talep teslim edilebilecek yükümlülükler için satım yönlü ise, alım yönlü eşleşmemiş
limt talepleri ile eşleştirilecektir.

Bu şekilde eşleşen alım ve satım talepleri Eşleşmiş Limit İşlemleri olarak
isimlendirilmektedir. Yukarıda açıklanan şekilde belirlenen fiyatlar da İhale Nihai Fiyatı olarak
belirlenmiş olacaktır.
2.5.4. Uygulamalar
Bu çalışmada özetlenen Mart 2009 döneminde ISDA’nın yürürlüğe koyduğu ihale
yöntemi, bu tarih sonrasında kredi olayları gerçekleşen birçok kredi temerrüt swapı işleminin
sonlandırılması için kullanılmıştır. Bu kapsamda ihale yöntemi ile kapatılan kredi temerrüt
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swap işlemleri kapsamında kredi riskliliklerin karşı kredi türev ürünleri oluşturulmuş referans
borçlular yıllara göre Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: İhale Yöntemi ile Sonlandırılmış Kredi Türev İşlemlerinin Referans Borçluları
2011 Yılı
Allied Irish Banks plc
AMR Corporation
Dynegy Holdings, LLC
Irish Life & Permanent plc
Northern Rock (Asset
M Seat Paginegialle
) l
S.P.A.
The Governor and Company of
h BPMIk Group,
f I l Inc.
d
The
Victor Company of Japan,
Li i d

2010 Yılı
Ambac Assurance
Ambac Financial
G AngloI Irish Bank
C Japan iAirlines
Li i d
C Takefuji
i Corporation

2009 Yılı
AIFUL Corporation
Bradford & Bingley plc
Cemex S.A.B. de C.V.
CIT Group Inc.
Syncora Guarantee Inc.
Financial Guaranty
Truvo Subsidiary Corp.
I GeneralCMotors
C Hellasi Telecom
(L JSC Alliance
b
) IIBank
Lear Corporation
NJSC Naftogaz of Ukraine
Six Flags, Inc.
Thomson
Thomson SA
Visteon Corporation

3. Sonuç
2012 başı itibariyle, Türk finansal aktörler, gerek kamu ve gerekse özel sektörden
olsun, uluslararası finansal piyasalarda fon kullanıcısı pozisyonda yer almaktadır. Bunun bir
sonucu olarak da, kredi temerrüt piyasasında riskten korunma amaçlı işlemlerde alıcı
olmaktan ziyade, kendi adlarına kredi temerrüt swapı yazılan veya yazılabilecek finansal
taraf niteliğini taşımaktadırlar.
Mevcut durumda kredi temerrüt swapı piyasasında işlem gören iki ticari banka dışında,
adına swap yazılan en önemli Türk borçlanıcı T.C. Hazinesi’dir. Nisan 2012 tarihi itibariyle
145,3 milyar ABD Doları tutarında toplam nominal değerli ve 5,9 milyar ABD Doları tutarında
net nominal değerli 9,942 adet swap işlemi açık risk olarak piyasada bulunmaktadır. 13
Nisan 2012 tarihi itibariyle, Türkiye Hazinesi kredi temerrüt swapları için 16 adet dealer,
günde ortalama 26 adet olmak üzere ortalama günlük 275 milyon ABD Doları tutarında işlem
gerçekleştirmektedir.10 Türk borçlanıcılar arasında Euro, Amerika ve Japonya piyasalarından
tahvil ihraç etmek suretiyle borçlanan en önemli kuruluşun TC Hazinesi olması sebebiyle
ellerinde Türk Hazinesi tarafından ihraç edilmiş olan tahvillerin bulunduğu tarafların ilgili kredi
temerrüt işlemlerine talep göstermesi çok doğaldır. Bu durumun bir başka boyutu ise, her ne
kadar TC Hazine’si uluslararası piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirmek yoluyla borçlansa
da, sözkonusu tahvillerin bir kısmının Türk banka ve finansal kuruluşları tarafından satın
alınmasıdır. Yine bazı Türk bankaları sözkonusu tahviller için cds yazmak ve bu yolla koruma
satmak yoluyla prim getirisi de elde etmektedirler. Sözkonusu işlemler, çapraz para swap
işlemleri kapsamında teminat yaratmak suretiyle Türk bankaları için teminat mekanizması da
oluşturabilmektedir (Tözüm,2009, s.173-177).
Özellikle 2008-2009 döneminde uluslararası finansal piyasalarda yaşanan kriz
sebebiyle oluşan belirsiz ortamda kredi temerrüt swapları hukuki dokümantasyonunda yer
alan kredi olaylarından birinin gerçekleşmesi sebebiyle sonuçlandırılması işlemleri
karmaşıklaşmıştır. 2003 ISDA tanımlamaları kapsamında oluşturulan sonuçlandırma
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prosedürünün değişken piyasa şartlarında etkin bir değerleme süreci ortaya koyamadığı, bu
dönemde tecrübe edilmiş ve ISDA işlem sonlandırma prosedürünü daha standart kurallara
oturtabilmek amacıyla 2005 yılından itibaren pratikte başlatmış olduğu ihale yöntemini, Mart
2009 itibariyle uygulamaya koymuştur. Sözkonusu ihale sürecinin işletilmesini sağlamak için
de coğrafi olarak ilgili işlem alanından sorumlu Belirleme Komiteleri oluşturmuştur.
Bu çalışmada, öncelikle kredi temerrüt swaplarının işleyişi ve temel özellikleri, işlem
yapan aktörler ve amaçları açıklanmış, ISDA 2003 sonra tanımlamaları temelinde
oluşturulmuş hukuki dokümantasyon kapsamında kredi olayları değerlendirilmiştir Sözkonusu
kredi olaylarının gerçekleşmesi durumunda, 2009 Mart dönemi sonrasında ISDA tarafından
uygulamaya konulan yenilikler ve özellikle ihale sürecinin detayları ortaya konulmuştur.
Türk finans literatüründe, kredi temerrüt swapları ile ilgili çalışmalar çoğunlukla bu
işlemlerin fiyatlamasına ve tahvil marjı ve kredi temerrüt swapı marjı arasındaki ilişkilere
yoğunlaşmıştır. (Bakınız: Karabıyık ve Anbar, 2006; Kunt ve Taş, 2008; Akdoğan ve
Chadwick, 2012) Bu çalışmada ise, cds piyasasında taraf olabilecek Türk finansal aktörlere
kredi olayının gerçekleşmesi durumunda beklentileri dışında sonuçlarla karşılaşabileceklerini
ortaya koymak amaçlanmıştır.
Durum Türk finansal piyasa oyuncularının üçüncü ülkelerdeki risklerini garanti altına
almak amacıyla gerek devlet ve gerekse özel sektör cds işlemlerine taraf olmaları
durumunda daha da karmaşıklaşmaktadır. Sonuç olarak, Türk veya yabancı uluslararası
finansal piyasalarda risk alan ve sözkonusu riski geri ödememe durumuna karşı garanti
altına almak isteyen yatırımcılar cds işlemini gerçekleştirirken hukuki dokümantasyon
kapsamında öncelikle belirlenen kredi olaylarına dikkat etmeli, özellikle yeniden yapılandırma
olayının da dahil edildiğini teyit etmelidir. Ayrıca, mevcut cds prosedürleri çerçevesinde
ödediği prim karşılığında elde ettiği garantinin riskin gerçekleşmesi durumunda kayıplarının
tamamının karşılayamayabileceğini de dikkate almalıdır.
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Kredi Hacmindeki Değişimlerin Ekonomik Büyümeye
Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı
Dr. Mehmet Mercan*
Özet
Bu çalışmada, toplam yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1992-2011
dönemi üç aylık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Sınır Testi yaklaşımıyla
yapılan çalışmadan elde edilen ampirik kanıtlara göre, değişkenler arasında eş-bütünleşmenin olduğu
tespit edilmiştir. Buna göre, uzun dönem analizinde kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem
analizinde ise hata düzeltme teriminin katsayısı istatistiki açıdan anlamlı ve negatif bulunmuştur.
Dolayısıyla değişkenler arasında ortaya çıkan sapmalar uzun dönem denge düzeyine
yakınsamaktadır. Nedensellik testinde kredi hacmi ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü ilişki tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kredi Hacmi, Finansal Gelişme, Ekonomik Büyüme, Sınır Testi.
Jel Kodları: E49, F19, G29
Abstract
In this study, the impact of the total volume of domestic credit on the economic growth was
investigated for the economy of Turkey using data from the three-month period of 1992-2011.
According to the empirical evidences obtained from the study made with the Bounds Testing
Approach, it was found that there is co-integration between variables. Accordingly, the effect of the
credit volume on the economic growth in the long term analysis was found positive and statistically
significant in line with theoretical expectations. In its short term analysis, error correction
term coefficient was found statistically significant and negative. Therefore, the deviations among the
variables converge to the long-term equilibrium level. In the causality test, a two-way relationship has
been identified between the credit volume and economic growth.
Key Words: Credit Volume, Financial Development, Economic Growth, Bounds Testing.
Jel Codes: E49, F19, G29

1. Giriş
Ekonomide parasal aktarım mekanizması, para politikasının ekonomik değişkenler
üzerinde meydana getirdiği etkilerdir ve faiz oranı, döviz kuru, varlık fiyatları ve kredi kanalı
aracılığı ile çalışmaktadır. Parasal aktarım mekanizmasının çalışması finansal sistemin
gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkilidir. Gelişmiş ve kurumsallaşmış bir finansal sistem,
tasarrufların yatırıma dönüşmesine katkıda bulunmaktadır (Ceylan ve Durkaya, 2010, s.21).
Bu süreçte reel kesimin ihtiyacı olan fonlar arz edilmekte ve tasarruf yetersizliğinden
kaynaklanan yatırım eksikliğini giderilmektedir.
McKinnon-Shaw’a göre, gelişmekte olan ülkelerde temel sorunsal yatırımların azlığı
değil, tasarrufların yetersizliği sorunsalıdır (Kar ve Taş, 2003, s.164). Bu durumda temel
politika hedefi olan ekonomik büyümenin gerçekleşmesi zor olacaktır. Büyümenin
gerçekleşmesi için gerekli tasarruflar, ya dış finansman yollarıyla ya da yurt içinde reel
anlamda pozitif veya piyasa aktörleri tarafından pozitif olarak belirlenecek bir faiz oranı ile
*

Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi.

54

Bankacılar Dergisi

ekonomideki atıl fonların bankacılık sistemine aktarılmasıyla gerçekleştirilebilir (Ağır, Peker
ve Kar, 2009, s.36). Ancak, meydana gelen krizler ve istikrarsızlık neticesinde uluslararası
fonların akışının belirsizliği ve değişkenliği dışarıdan sağlanabilecek tasarrufların
devamlılığını tehlikeye atacaktır. Krizler ve istikrarsızlık dönemlerinde gözlenen bu durum,
büyüme için sürekli ve güvenilir finansal kaynakların neler olabileceği konusunu tartışma
noktasına taşımaktadır (Ceylan ve Durkaya, 2010, s.22).
Finansal sistemin sağladığı kredilerin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin analiz
edilmesi, kredi hacmi-büyüme ilişkisi açısından önemlidir. Ekonomik büyüme ve toplam kredi
hacmi arasındaki ilişkinin yönü nedir? sorusu çerçevesinde çalışmalar şekillenmektedir.
Çalışmada, toplam yurtiçi kredi hacmi ve ekonomik büyüme ilişkisi incelenmektedir.
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Grafik 1’den izlenebileceği gibi Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren güçlü ekonomiye
geçiş ile birlikte kredi hacmi sürekli artmıştır. 2000 yılında 28,6 milyar TL olan kredi hacmi
2011 yılında 628 milyar TL düzeyine gelmiştir. Benzer şekilde kredi hacminin gayri safi yurtiçi
hasılaya oranı da sürekli artış trendinde olmuş, bu oran 2011 yılında 0,48 olarak
gerçekleşmiştir. Kredi hacminin artışı milli gelir artışından daha büyüktür. 1998-2011
döneminde kredi hacmindeki artış, GSYİH’daki artışın 2.8 katı olarak kaydedilmiştir.
Kredi hacmindeki değişim bu konuda çalışma yapma ihtiyacı doğurmuş ve çalışmada,
Türkiye ekonomi için yurtiçi toplam kredi hacmi ve ekonomik büyüme ilişkisi 1992-2011
dönemi üç aylık verileriyle Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yardımıyla
araştırılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde finansal gelişme ile büyüme arasındaki ilişki
teorik çerçevesi, üçüncü bölümünde ampirik çalışmalarla ilgili literatür taraması sunulmuştur.
Dördüncü bölümde analizde kullanılan veri seti ve yöntem anlatılmış ve tahmin sonuçları
değerlendirilmiştir. Son bölümde ise genel değerlendirme yapılarak çalışma sonlandırılmıştır.
2. Teorik Çerçeve
İktisat yazınında, finansal piyasalar ve kurumların ülkelerin ekonomik gelişme sürecine
önemli katkıda bulundukları sıklıkla vurgulanmakta ve birçok ampirik çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır. Çalışmalarda genel olarak, iktisadi işlevlerini yerine getiren finansal sistemin
uzun dönemde ekonomik büyümeye katkı yapacağı belirtilmektedir (King ve Levine, 1993a,
1993b, s.730; Levine, 2004; Shan ve Jianhong, 2006, s.247; Ang, 2007). Ekonomide iyi
işleyen finansal piyasalar, sermaye birikimine imkan sağlar, küçük fonların büyük yatırımlara
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yönelmesine yardımcı olur, yeni teknolojilerin yayılmasını teşvik eder ve bu şekilde
ekonomide verimliliği ve ekonomik büyümeyi arttırmaktadır (Aslan ve Küçükaksoy, 2006,
s.26).
Finansal piyasalar ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi ele alan ilk çalışma
Schumpeter (1912) tarafından yapılmıştır. Schumpeter (1912) çalışmasında, işlevlerini yerine
getiren bankacılık sektörü, üretimde etkinliği ve verimi arttıracak olan teknolojik gelişmeler
için fon sağlayarak, yatırımcıları destekleyeceğini yani, finansal sektör, özellikle de bankacılık
sektörünün gelişmesi ekonomik büyüme için gerekli olduğunu belirtmiştir. Schumpeter
(1912)’in görüşe karşıt olarak, Robinson (1952) ise öncelikle “girişimcilerin faaliyetleri ile
büyüyen ekonomiyi finansal sistemin takip ettiği” görüşünü öne sürmektedir. Bu görüşe göre,
iktisadi büyümeye paralel olarak finansal sektörde bazı düzenlemelerin ve ihtiyaçların bir
sonucu olarak finansal sektörün gelişimi artmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen kalkınma iktisadı literatürüne paralel olarak
finansal sektör ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkinin tartışılma şekli değişmiş, ulusal
tasarrufların nasıl gerçekleştirileceği ve bu tasarrufların etkin bir şekilde nasıl yatırımlara
dönüştürüleceği üzerinde fazla durulmayarak konu bu dönemde kalkınmanın finansmanı
çerçevesinde ele alınmıştır (Nurkse, 1953; Lewis, 1954, s.139-191). Bu bağlamda yapılan
tartışmalar, finansal kaynakların ekonomik büyüme için nasıl kullanılabileceği konusuna
yoğunlaşmış. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise, finansal aracılık (intermediation) ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkileri incelemeye yöneliktir çalışmalar ortaya konmaktadır (Gurley ve
Shaw, 1955, 1967, s.257-268; Goldsmith, 1969). Bu dönemde ekonomik büyümenin
finansmanından ziyade finansal sistemin tasarruflar ile yatırımlar arasındaki aracılık işlevi
öne çıkmış ve finansal aracılığın iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Finansal kurumlar,
kredi taleplerini yerine getirebilme işlevlerini yerine getirebildikleri ölçüde, o ülkenin ekonomik
büyümesi de yüksek olacaktır. Bu ilk çalışmalarda (Gurley ve Shaw, 1955, 1967; Goldsmith,
1969), teorik görüşler iktisadi çerçevede tam olarak ifade edilmese de, finansal sistemin
aracılık işlevinin ekonomik büyümeye katkısı sıklıkla vurgulanmıştır.
Gurley ve Shaw (1955, 1967), sanayileşmiş ülkelerin sahip oldukları gelişmiş finansal
yapının sağlamış olduğu hizmetlerin tasarruf sahipleri ile yatırımcılar arasındaki ilişkiyi
kolaylaştırdığını ileri sürmektedirler. Yazarlar teorilerini, genellikle bir ekonomide bazı
sektörlerin ve hane halklarının net tasarruf sahibi olduğunu ve diğer sektörlerin ise yatırım
yapabilmek için fon ihtiyacı olduğu varsayımına dayandırmaktadır. Finansal sektörün fon arz
ve talep eden bu sektörler arasındaki aracılığı yerine getirmesi durumunda, yatırımcılar
yeterli kaynakları temin edemeyecek, kendi öz kaynakları ile baş başa kalacaklardır. Bu
durumda planlanan yatırımlar kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayacaktır. Bu durumda
ekonomik büyüme düşük düzeyde kalacaktır.
Gurley ve Shaw (1955, 1967), finansal sektör ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi ilk
defa ifade ederek literatüre önemli katkılarına rağmen, finansal sistem ve ekonomik büyüme
arasında bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığına veya nedensellik ilişkisinin olması
durumunda ilişkinin yönünün ne olacağına ilişkin herhangi bir yorum yapmamaktadırlar.
Patrick (1966, s.174-189), finansal sistem ile ekonomik gelişme arasındaki ilişkiyi ilk defa
kavramlaştırarak ele almıştır. Finansal sistem ile ekonomik gelişme arasındaki nedenselliğin
iki farklı şekilde olabileceğini ifade etmiştir. Yazar bu ilişkiyi; “talep izleyici (demandfollowing)” ve “arz öncüllü (supply-leading)” kavramlarını kullanarak açıklamıştır. “Talep
izleyici” durumda, reel sektördeki gelişmelerin sonucunda oluşan talebi karşılamak için
finansal sektörün gelişmesini ifade etmekte, “arz öncüllü” durumda ise, finansal sistemin
kurumsal olarak gelişmesinin ekonomik büyümeyi uyaracağı şeklinde açıklamaktadır.
Finansal sektör ile ekonomik gelişme arasındaki nedenselliğin yönünü belirlemek amacıyla
yapılan birçok çalışmada bir uzlaşmanın olduğunu söylemek zordur.1
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Finansal sistem ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü ve büyüklüğüne ilişkin
tartışmalar, 1950’lerde neoklasik büyüme teorisine alternatif olarak Romer (1986)’in
öncülüğünde ortaya çıkan içsel büyüme teorisi ile tekrar gündeme gelmiştir. Romer (1986)’a
göre, üretimde pozitif dışsallıkların olması, öğrenme sonucu oluşan avantajların varlığı ve
yeni geliştirilen tekniklerin uygulanması, neoklasik büyüme teorisinden farklı olarak,
sermayenin artan getirisinin olabileceğini öne sürmüştür. Sermayenin artan getirisi varsayımı
altında böyle bir ekonomi, nüfusun artış hızı ve dışsal olan teknolojik gelişme oranından
bağımsız olarak, devamlı bir şekilde büyüyecektir. İçsel büyüme teorisi, finansal sistemi de
kapsayacak şekilde genişletilmiş ve finansal sistemin artan getirinin kaynaklarından birisi
olabileceği ifade edilmiştir (King ve Levine, 1993a, 1993b, s.730; Roubini ve Salai Martin,
1992, s.530; Levine, 1997, s.722; Mıhçı, 1999). Finansal sistem bu artan getiri işlevini,
sermayenin ortalama verimliliğini iyileştirerek, yatırım fonlarını firmalara kanalize ederek ve
tasarrufları artırarak yerine getirmektedir (Pagano, 1993, s.619).
Romer (1986)’in öncülüğünde ortaya çıkan içsel büyüme teorisine göre, finansal
sistemden ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin kabul edildiğini göstermektedir. Diğer bir
ifadeyle, “arz öncüllü” yani “finansal sistemin ekonomik büyümeye öncülük ettiği” temel
varsayımını kapalı bir şekilde kabul etmektedirler (Hermes, 1994). İçsel büyüme
modellerinde “arz öncüllü” anlayış benimsense de yapılan ampirik analizlerde nedensellik
ilişkisinin tek yönlü olmadığı, tersi veya iki yönlü ilişkilerin varlığının da söz konusu olduğu
anlaşılmaktadır (Hermes, 1994; 2006, s.322; Shan ve Jianhong, 2006, s.247; Ang, 2007).
Bazı çalışmalarda ise finansal sistem ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişkinin
zayıf olduğu, hatta finansal sistemdeki gelişmenin ekonomik büyüme sürecinde negatif bir
rolünün de olabileceğini ifade edilmektedir (Deidda, 2006, s.245). Lucas (1988, s.342) ve
Stiglitz (1994) Robinson (1952)’un “talep izleyici” görüşüne katılmakta ve ekonomik
gelişmenin finansal sistem için yeni talepler yaratacağını ve sonuç olarak finansal sistemin
gelişmesine yol açacağını iddia etmektedir.
Finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki nedensellik ya da içsel büyüme
teorileri çerçevesinde, teorik ve ampirik sonuçları üzerindeki tartışmalara rağmen (Shan,
Morris ve Sun, 2001, s.450; Deidda, 2006, s.245), finansal gelişme ile ekonomik gelişme
arasındaki ilişkinin, finansın öncülüğü veya takipçiliği (ekonomik gelişmenin öncülüğü) ile
eşanlı bir nitelikte olabileceği anlaşılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin daha gelişmiş, derinleşmiş,
çeşitlenmiş finansal sisteme sahip olmalarının tesadüf olmadığı göz önünde bulundurulursa,
finansal gelişme için ekonomik büyümenin önemi daha kolay anlaşılabilir.
3. Literatür Taraması
Literatürde toplam kredi hacmi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, iki farklı yolla
incelenmektedir. Birincisi finansal gelişmenin göstergesi olarak kredi hacminin ya da özel
sektöre verilen kredilerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı olarak değerlendirilmesi, ikincisi
doğrudan kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen ampirik
çalışmalardır. Yapılan çalışmalarda genel kanı, finansal araçlar ve kurumlar artmasıyla
finansal gelişme artmakta ve bunun sonucunda ekonomik büyümeyi desteklediği
doğrultudadır.
Finansal sistem ve ekonomik büyüme ilişkisini inceleyen ilk çalışmalar Bagehot (1873),
Schumpeter (1912)’in çalışmasıdır. Çalışmalarında bankacılık sisteminin, sağladıkları
kredilerle yatırımları uyararak ekonomik büyüme üzerinde kritik öneme sahip olduklarını
belirtmişlerdir. McKinnon (1973) ve Shaw (1973), King ve Levine (1993)’in çalışmaları bu
ilişkiyi analiz eden önemli çalışmalardır. Yazarlar, 1960-1989 dönemi yıllık verileriyle 80 ülke
için yaptıkları analizde, uzun dönemde ekonomik büyüme ile finansal gelişme arasında pozitif
bir ilişki bulmuşlardır.
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Goldsmith (1969), 1860-1963 yılları arasında 35 ülke için yaptığı çalışmada, finansal
sistemdeki gelişmenin ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediğini belirtmiş, finansal
sistemdeki gelişmenin ise öncelikle bankacılık sisteminin düzgün işlemesiyle olabileceğini
savunmuştur. Atje ve Jovanovic (1993, s.634), 94 ülke için 1960-1985 dönemini kapsayan
yıllık verilerle yaptıkları analizde banka kredilerinin büyümeyi arttırdığı bulgusunu elde
etmişlerdir. Demirgüç-Kunt ve Maksimoviç (1998) ve Levine ve Zervos (1998)’un çalışmaları
da bu sonuçlara paralellik arz etmektedir.
King ve Levine (1993), Levine ve Zervos (1998) çalışmaları yatay kesit analizini
kullanmıştır. Bu çalışmalar, finansal gelişmenin ekonomik büyümeyi öncelediği “arz öncüllü”
hipotezi doğrulayıcı niteliktedir. Levine ve Zervos (1998, s.537) bankacılık sektörünün
gelişmesinin ekonomik büyümeyi teşvik ettiği bulgusuna ulaşmışlardır. Levine (1997, s.723),
finansal gelişmişliğin büyümeyi sermaye birikimi ve teknolojideki gelişmeler yoluyla
etkilediğini ifade etmiştir.
Shan vd. (2001, s.450) OECD üyesi dokuz ülke ve Çin, Shan ve Morris (2002, s.165)
OECD üyesi on dokuz ülke ve Çin ve Demetriades ve Luintel (1996, s.371) Hindistan için
finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemde nedenselliğin varlığı ve çift
yönlü olduğunu bulmuştur. Bu araştırmalarda öncelikle ilişkinin “talep izleyici” olarak
gerçekleştiği yani ekonomik büyümeyle birlikte finans piyasaların geliştiğini sonra ise ilişkinin
“arz öncüllü” olduğunu, finansal gelişmeyle birlikte ekonomik büyümenin arttığını belirtmiş ve
iki yönlü nedenselliğin olduğunu vurgulamıştır (Kirkpatrick ve Green, 2002, s.204). Çalışma
sonuçlarına göre, ekonomik gelişme sürecinin başında “arz öncüllü” hipotez işlemekte,
finansal araçların gelişmesiyle, tasarruflar yatırıma dönüşebilmekte ve ekonomi
büyümektedir. Finansal piyasaları gelişmesinden sonra ise gelişen reel sektörün talepleri
sonucu ekonomik büyüme süreci finansal gelişmeyi arttırmakta, ilişki “talep izleyici” olarak
işlemektedir (Calderon ve Liu, 2003, s.330).
Arestis vd. (2001), 1972-1998 dönemi verileriyle ABD, Almanya, Japonya, İngiltere ve
Fransa'da finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında eş bütünleşme ilişkisini
incelemişler, banka ve hisse senedi piyasalarının gelişmesinin ekonomik büyümeyi pozitif
etkilediğini bulmuşlardır.
Levine vd. (2000), 74 ülkenin 1960-1995 dönemi verileriyle dinamik panel verii analizi
yapmıştır. Analiz sonucunda finansal aracılığın gelişiminin ekonomik büyümeye paralel bir
seyir izlediğini ifade etmişlerdir.
Calderon ve Liu (2003), 1960-1994 döneminde 109 ülke örneğinde finansal gelişme ve
ekonomik büyüme ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında, finansal gelişme sonucu sermaye
birikimi ve verimliliğin arttığı ve bunun sonucunda ekonomik büyümenin artış kaydettiği
sonucuna ulaşmışlardır.
Christopoulos and Tsionas (2004), 1970-2000 dönemi verileriyle Kolombiya, Paraguay,
Peru, Meksika, Ekvator, Honduras, Kenya, Tayland, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika
ekonomisinde finansal gelişme (banka mevduat yükümlülükleri) ve ekonomik büyüme
ilişkisini panel eş-bütünleşme yöntemiyle incelemiş, finansal gelişme ile ekonomik büyüme
arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit etmişler ve finansal gelişmenin ekonomik büyümenin
nedeni olduğu bulgusuna rastlanmışlardır.
McCaig ve Stengos (2005), 1960-1995 dönemi 71 ülke için finansal aracılık gelişimi ve
ekonomik büyüme ilişkisini araştırmışlardır. Finansal aracılığın gelişmesinin ekonomik
büyümeyi güçlü ve pozitif etki ettiğini tespit etmişlerdir. Çalışmada finansal gelişim göstergesi
olarak krediler ve likit yükümlülükler değişkenini kullanılmıştır.
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Enisan ve Olufisayo (2009), yedi Afrika ülkesi için hisse senedi piyasalarının gelişimi ve
ekonomik büyüme ilişkisini ARDL sınır testi ile incelemişlerdir. Analizde, Mısır ve Güney
Afrika'da hisse senedi piyasalarındaki gelişmenin ekonomik büyümeyi arttırdığı, Granger
nedensellik testinde ise nedenselliğin yönünün hisse senedi piyasalarındaki gelişmeden
ekonomik büyümeye doğru olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
Banka kredileri ve ekonomik büyüme ilişkisini Türkiye için analiz eden çalışmalar da
vardır. Türkiye için yapılan ampirik analizlerde, banka kredileri ve kredi hacmi genişlemeleri
finansal gelişme göstergesi olarak kullanılmıştır. Banka kredileri ve ekonomik büyüme
arasındaki nedenselliğin yönü hakkında farklı görüşler olduğu ifade edilebilir.
Kar ve Pentecost (2000), Türkiye örneğinde 1963-1995 dönemi verileriyle finansal
gelişme ile ekonomik büyüme ilişkisini eş-bütünleşme analiziyle incelemişlerdir. Analizde
büyümeyi temsilen kişi başı milli gelir düzeyini, finansal gelişmeyi temsilen para arzı/GSYİH,
banka mevduatları/GSYİH, özel sektöre verilen krediler/GSYİH ve toplam yurt içi
krediler/GSYİH’yı kullanmışlardır. Çalışmada finansal gelişme ve ekonomik büyüme
arasındaki nedenselliğin yönünün kullanılan finansal gelişme değişkenlerine göre
farklılaşabileceğini ifade etmişlerdir.
Kandır vd. (2007), 1988-2004 döneminde finansal gelişme ile ekonomik büyüme
ilişkisini eş-bütünleşme ve hata düzeltme modeliyle analiz etmiştir. Analizde değişken olarak,
ekonomik büyümeyi temsilen kişi başına reel milli gelir ve finansal gelişmeyi temsilen İMKB
işlem hacmi/GSYİH, İMKB’nin piyasa değeri/GSYİH, özel sektöre kullandırılan banka
kredileri/GSYİH değişkenlerini kullanmışlar, analiz sonucunda finansal gelişmişlik ve
ekonomik büyüme arasındaki “talep izleyici” ilişki olduğunu yani Türkiye'de ekonomik
büyümenin finansal gelişme düzeyini arttırdığı bulgusu elde edilmiştir.
Altunç (2008), Türkiye için 1970-2006 döneminde finansal gelişme ve ekonomik
büyüme ilişkisini, eş-bütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi kullanarak araştırmış ve
“arz öncüllü” ve “talep izleyici” hipotezleri sınamıştır. Araştırmada finansal gelişme ve
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli eş-bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Para arzı
(M2), finansal gelişmeyi temsilen kullanıldığı zaman ilişkinin “arz öncüllü” işlediğini, özel
sektöre verilen krediler/GSYİH ve toplam finansal varlıklar/GSYİH’nIn finansal gelişmeyi
temsilen kullanıldığı zaman ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Finansal gelişme ile
ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin seçilen değişkenlere göre değiştiğini
ifade etmiştir.
Öztürkler ve Çermikli (2007), banka kredileri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
1990-2006 dönemi için VAR modeli ve Granger nedensellik testi kullanarak incelemişlerdir.
Çalışma sonucunda, banka kredileri ile sanayi üretim endeksi arasında çift yönlü nedensellik
ilişkinin varlığına ulaşmışlardır.
Ceylan ve Durkaya (2010), Türkiye’de 1998-2008 dönemi yurtiçi kredi hacmi ile
ekonomik büyüme ilişkisini Granger nedensellik testi ve hata düzeltme modeli ile incelemiş
ve ekonomik büyümeden kredi hacmine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı
bulgusunu elde etmiştir. Başka bir deyişle yazarlar, Türkiye’de “talep izleyici” hipotezin
geçerli olduğunu ifade etmişlerdir.
4. Yöntem ve Ampirik Bulgular
1992:Q1–2011:Q3 dönemini kapsayan bu çalışmamızda, toplam iki değişken
kullanılmıştır. Değişkenler için kullanılan harf sembollerinde, y reel gayrisafi yurtiçi hasılayı
(1998=100), cv (credit volume) bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacmini göstermektedir.
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Değişkenler, logaritmik olarak analize alınmıştır. Değişkenler Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası, web sayfasından (http://evds.tcmb.gov.tr/) temin edilmiştir.
Bu çalışmada, yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak
amacıyla, Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Bu
yaklaşım, Engle-Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen-Juselius (1990) tarafından
geliştirilen eş-bütünleşme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, daha kullanışlı olduğu kabul
edilmektedir. Söz konusu yöntemlerde analize dâhil edilen serilerin düzeyde birim kökünün
olması ve farkı alındığında aynı dereceden bütünleşmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla
serilerden biri ya da bir kısmı düzeyde durağan ise eş-bütünleşme ilişkisi araştırılamaz. Oysa
sınır testi yaklaşımında böyle bir kısıtlama yoktur. Serilerin durağanlık düzeyleri farklı olsa
da, eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı test edilebilmektedir. Bununla birlikte, sınır testi
yaklaşımının diğer bir avantajı ise düşük sayıda gözlem içeren verilerle de model tahminin
olanaklı olmasıdır (Narayan ve Narayan, 2004, s.425).
Analize başlamadan önce çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bazı test ve işlemler
yapılmıştır. Öncelikle gayri safi yurtiçi hasıla serisi mevsimsel etkilerden hareketli ortalamalar
yöntemiyle (Moving Avarage Methods) arındırılmış ardından serilerin durağanlık dereceleri
genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) testiyle araştırılmış ve birim kök
testi yapılmıştır.
4.1. Birim-Kök Testi
Bir zaman serisinin durağan olabilmesi için ortalaması ile varyansının zaman içinde
değişmemesi ve iki dönem arasındaki kovaryansının, bu kovaryansın hesaplandığı döneme
değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması gerekir (Gujarati, 1999, s.713).
Durağan olmayan zaman serileriyle tahmin edilen modellerde sahte regresyon sorunuyla
karşılaşılması nedeniyle (Granger ve Newbold, 1974), elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi
yansıtmaz. Böyle bir durumda t ve F sınama sonuçları geçerliliğini kaybeder. Dolayısıyla,
durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinin anlamlı olabilmesi ve
gerçek ilişkileri yansıtabilmesi, ancak bu zaman serileri arasında bir eş-bütünleşme ilişkisinin
olmasıyla mümkün olmaktadır (Gujarati, 1999, s.725-726).
Bu çalışmada değişkenlerin durağanlık düzeyleri önce, Dickey-Fuller (1979) testi
kullanılarak analiz edilmiştir. Dickey-Fuller (DF) testi, üç regresyon denklemine dayalı olarak
yapılmaktadır:
Yalın hali:
Sabit terimli:
Sabit terimli ve trendli:

Yt  Yt 1  ut

(1)

Yt   0  Yt 1  u

(2)

Yt   0   1 t  Yt 1  u t

(3)

Bu testlerin sonucunda DF istatistikleri McKinnon kritik değerleriyle karşılaştırılarak;
sıfır hipotezi (H0:=0), alternatif hipoteze karşı (H1:0) test edilmektedir. Sıfır hipotezi serinin
durağan olmaması durumunu, yani birim köke sahip olduğunu, alternatif hipotez ise serinin
durağan olduğunu göstermektedir. Burada eğer hata terimi ut içsel bağıntılı ise denklem (3)
şu şekilde yeniden düzenlenmektir:
m

Y   0   1 t  Yt 1   i  Yt i u t
i 1
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burada m gecikme uzunluğunu,  fark operatörünü belirtmektedir. Gecikme sayısı içsel
bağıntısız modelin elde edilmesine bağlıdır. Bu şekilde yapılan test genişletilmiş DickeyFuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) testi olarak bilinmektedir.
ADF test sonuçlarının sunulduğu Tablo 1’e göre, yüzde5 anlamlılıkta, tüm değişkenler
düzey değerde durağan değildir. Serilerin birinci dereceden farkı alındığında durağan hale
gelmiştir. Yani, tüm serilerin I(1) olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler

Kritik Değerler

ADF Test

-2,36[8]
-4,39[7]
-0,99[1]
-6,84[1]

y
Δy
cv
Δcv

yüzde1
-4,10
-4,10
-4,08
-4,08

yüzde5
-3,48
-3,48
-3,47
-3,47

yüzde10
-3,16
-3,16
-3,16
-3,16

Not: Δ sembolü, değişkenlerin birinci farkının alındığını
belirtir. [ ] içindeki değerler; ADF testi için Akaike bilgi
ölçütüne (Akaike information criterion: AIC) göre belirlenmiş
optimal gecikme uzunluğunu, hem düzey hem de farkı
alınmış serilerde, hangi test biçiminin kullanılacağına
serilerin grafiklerine bakılarak karar verilmiştir. Buna göre,
serilerin düzey değerde ve birinci farklarında; tüm
değişkenler için sabit terim ve trend regresyon denklemi
kullanılmıştır.

4.2. Nedensellik Analizi
Türkiye için yapılan analizler de kredi hacmi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin
yönü hakkında fikir birliği yoktur. “Arz öncüllü” ve “Talep izleyici” hipotezi savunan
çalışmaların yanı sıra ilişki olmadığı savını öne süren çalışmalarda mevcuttur.
Analizde kullanılan değişkenler arasında öncelikle, ilişkinin yönünü tespit etmek
amacıyla durağan serilerle Granger nedensellik testi uygulanmıştır. x ve y gibi iki değişken
olduğu varsayımı altında, Granger (1969), eğer x değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi,
y değişkeninin öngörüsüne katkı sağlıyorsa, x değişkenini y değişkeninin nedeni olarak ifade
etmekte ve nedenselliğin yönünü x değişkeninden y değişkenine doğru olarak
belirlemektedir. Granger nedensellik testi, (5). ve (6). regresyon denklemleri yardımıyla
yapılmaktadır. Burada; yt ve xt değişkenleri, a1 ve c1 sabit terimleri, b ve d’ler tahmin edilecek
katsayıları, p gecikme uzunluğunu, vt’ler ise beyaz gürültülü (white-noise) hata terimlerini
temsil etmektedir. p gecikme uzunluğu, değişkenler arasında tahmin edilen standart VAR
içinde yer alan bilgi ölçütleri kullanılarak tespit edilir (Enders, 1995: 395).2
∑

∑

(5)

∑

∑

(6)

Granger nedensellik analizi, (5). ve (6). denklemlerde, bağımsız değişkenin gecikmeli
değerlenin katsayılarının, belirli bir anlamlılık düzeyinde, grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı
test edilerek yapılır. (5) nolu denklemdeki bi katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde sıfırdan
farklı bulunursa, x’in y’nin Granger nedeni olduğuna karar verilir. Aynı şekilde (6) nolu
denklemde de di katsayılarının da belirli bir anlamlılık düzeyinde, grup halinde sıfırdan farklı
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olması da y’nin x’in nedeni olduğunu gösterir (Granger, 1969). Granger nedensellik testinin
(5). regresyon denklemine göre yapıldığı düşünülürse, nedenselliğin yönü Wald testi
yardımıyla H0 ve H1 hipotezi sınanarak tanımlanmaktadır:
∑

∑
H0 hipotezinin kabul edilmesi durumunda x, y’nin nedeni değildir; H1 hipotezinin kabulü
durumunda ise x, y’nin nedeni olduğu sonucuna varılır.
Tablo 2: Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Boş Hipotez
Nedenselliğin Yönü
ycv
cvy

Gözlem Sayısı

F istatistiği

Prob. değeri

70
70

2.445
2.371

0.024
0.029

Tablo 2’den izlenebileceği gibi ekonomik büyüme (y), toplam kredi hacminin (cv)’nin
“Granger nedeni değildir” boş hipotezi yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir.
Benzer şekilde toplam kredi hacmi (cv), ekonomik büyümenin (y)’nin “Granger nedeni
değildir” boş hipotezi de yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Granger nedensellik
testi sonucunda iki yönlü nedenselliğin olduğu ve Türkiye için hem “talep izleyici” hem de “arz
öncüllü” hipotezin desteklendiği bulgusu elde edilmiştir.
4.3. Eş-Bütünleşme Testi
Birçok makroekonomik değişkenin düzey değerleri durağan değildir. Eğer seriler
arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi varsa, yani seriler uzun dönemde birlikte hareket ediyorsa,
düzey değerleriyle yapılacak analizde bir sahte regresyon problemiyle karşılaşılmayacaktır
(Pesaran vd. 2001; Gujarati, 1999, s.725-726). Ancak, uzun dönemde birlikte hareket eden
değişkenlerin dinamik davranışları denge ilişkisinden bazı sapmalar gösterir (Enders, 1996).
Bu, eş-bütünleşmiş değişkenlerin temel bir özelliği olup, kısa dönem dinamiği üzerinde
belirleyici bir rol oynar. Bu süreçle ortaya çıkan dinamik model, hata düzeltme modeli olarak
adlandırılır (Enders, 1995, s.151).
Sınır testi yaklaşımının uygulanması için önce kısıtlanmamış bir hata düzeltme modeli
(unrestricted error correction model: UECM) kurulur. Bu modelin çalışmamıza uyarlanmış
biçimi şu şekildedir:
∑

∑

(7)

burada, m; optimum gecikme uzunluğunu, ∆ fark operatörünü, ut hata terimini, diğer harf
kısaltmalarıyla verilenler ise, değişken tanımındaki anlamları ifade etmektedir. Bu çalışmada
optimum gecikme uzunluğu Akaike bilgi ölçütü (Akaike information criterion: AIC) yardımıyla
belirlenmiştir. Kamas ve Joyce’ye (1993) göre, testin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için,
optimum gecikme uzunluğundaki modelin hata terimleri arasında ardışık bağımlılığın
olmaması gerekir. AIC’nin en küçük olduğu gecikme uzunluğunda ardışık bağımlılık sorunu
çıktığında, bir büyük AIC değerinin olduğu gecikme uzunluğu, optimum gecikme uzunluğu
olarak alınır. Gecikme uzunluğuna ilişkin yapılan testin sonuçları Tablo 3’ te sunulmuştur.
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Maksimum gecikme uzunluğunun on alındığı tabloda, sınır testi için optimum gecikme
uzunluğunun sekiz olduğu tespit edilmiş ve bu gecikme uzunluğunda ardışık bağımlılığın
olmadığı gözlemlenmiştir.
Tablo 3: Sınır Testi İçin Gecikme Uzunluğu Testi
m
1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10

AIC
-1,47
-1,70
-1,67
-2,16
-2,17
-2,19
-2,38
-2,70
-2,68
-2,70

LM Testi
0,00
0,00
0,00
0,10
0,98
0,27
0,84
0,39
0,19
0,22

Gecikme uzunluğunun belirlenmesinden sonra, değişkenler arasında eş-bütünleşme
ilişkisinin test edilmesi sürecine geçilmiştir. Sınır testi yaklaşımda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi sıfır (H0:α3=α4=0) hipotezinin test edilmesi yoluyla yapılmaktadır. Sıfır
hipotezinin kabulü veya reddi F testi ile belirlenmektedir. Hesaplanan F istatistik değeri
Pesaran vd. (2001)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılır. Birinci durumda, eğer
hesaplanan F istatistik değeri alt kritik değerden küçükse seriler arasında eş-bütünleşme
ilişkisi olmadığına karar verilir. İkinci durumda, eğer hesaplanan F istatistik değeri alt ve üst
kritik değer arasında kalıyorsa kesin bir yorum yapılamamakta, yani kararsız kalınmaktadır.
Bu durumda alternatif eş-bütünleşme yöntemleri denenmelidir. Son olarak, eğer hesaplanan
F istatistik değeri tablo üst kritik değerini aşıyorsa seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi
olduğu kararına varılmaktadır. Buna göre, H0 hipotezini sınamak için, hesaplanan F istatistik
değeri Pesaran vd. (2001)’den alınan kritik değerlerle Tablo 4’te karşılaştırılmıştır. Bu kritik
değerler bir bağımsız değişken ve yüzde 5 anlamlılık düzeyi için verilmiştir.
Tablo 4: Sınır Testi Sonuçları
k
1

F Hesaplanan
11,23

Alt Sınır
4,94

Üst Sınır
5,73

Not: k, bağımsız değişken sayısını temsil etmektedir. Kritik
değerler Pesaran vd’deki. (2001: 300) Tablo CI(iii)’den
alınmıştır.

Tabloda hesaplanan F istatistiğinin üst kritik değerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durumda H0 hipotezi reddedilmekte ve değişkenler arasında eş-bütünleşme ilişkisinin olduğu
sonucuna varılmaktadır. Bu şekilde, eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildiğinden
dolayı, değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilerinin araştırılması amacıyla
gecikmesi dağıtılmış otoregresif (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) modellerin tahmin
edilmesi sürecine geçilmiştir.
4.4. Uzun Dönem İlişkisi
Uzun dönem ilişkisinin incelenmesi amacıyla kurulan ARDL modeli şu şekilde
tanımlanmıştır:
∑
∑
(8)
burada m ve n gecikme uzunlukları olup, AIC kullanılarak belirlenmektedir. Bu işlem, Kamas
ve Joyce’un (1993) nedensellik analizlerinde gecikme uzunluğunun belirlenmesi için önerdiği
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yöntemle yapılmıştır. Buna göre, ilk önce, bağımlı değişkenin kendi gecikmeli değerlerine
göre regresyonu yapılmış ve en küçük AIC değerini veren, içsel bağıntısız modelin gecikme
uzunluğu bulunmuştur. Daha sonra bağımlı değişkenin belirlenen gecikme uzunluğu sabit
tutulup; birinci bağımsız değişkeninin olası tüm gecikmeleri ile regresyon modelleri
oluşturulmuş ve en küçük AIC değeri dikkate alınarak bu bağımsız değişkenin gecikme
sayısı belirlenmiştir. Benzer işlemler diğer bağımsız değişkenler için de tekrarlanarak
optimum gecikme sayısı elde edilmiştir. Bu işlemlere ilişkin testin sonuçları Tablo 5’te
sunulmuş ve buna göre uzun dönem ARDL (5.8) modeli belirlenmiştir.
Tablo 5: Uzun Dönem Sınır Testi İçin Gecikme Uzunluğunun Tespiti

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AIC LM Testi
m (y)
-1,27
0,00
-1,31
0,00
-1,44
0,00
-1,44
0,03
-1,61
0,78*
-1,57
0,40
-1,26
0,00
-2,11
0,66
-2,17
0,16
-2,17
0,02

AIC

LM Testi
n (cv)
-1,60
0,92
-1,97
0,61
-1,97
0,92
-1,94
0,75
-1,94
0,26
-2,16
0,10
-2,12
0,04
-2,13
0,05
-2,27
0,25*
-2,28
0,04
-2,29
0,00

Not: y serisi için AIC değeri en küçük olan lag 8 ve lag
9 olmasına rağmen bu lag’lerde model anlamsız
olduğu için lag 5 seçilmiştir. yüzde5 anlamlılık düzeyi
baz alınmıştır.

Uzun dönem katsayılarının hesaplanması şu metodoloji ile yapılmaktadır. Örnek olarak
y ve x değişkenleri arasında ARDL(2,2) uzun dönem modelinin tahmin edildiğini varsayalım.
Modelin açık yazılışı denklem (9)’daki gibidir. Denklem (9) düzenlendiği zaman, uzun dönem
katsayıları denklem (11) yardımıyla hesaplanabilir.
(9)
(10)
(11)
Denklem (11)’den görülebileceği gibi xt açıklayıcı (bağımsız) değişkeninin katsayısı,
açıklayıcı değişkenlerin katsayısının ya da katsayılarının (örneğin iki gecikme varsa kendi
değeri, birinci ve ikinci gecikmeli değerlerinin) toplamının, bağımlı değişkenin gecikmeli
değerlerinin katsayılarının toplamının 1’den farkına bölünmesiyle hesaplanmaktadır
(Johnston ve Dinardo, 1997, s.245).
Modelin tanısal test sonuçları, tahminin başarılı olduğunu göstermektedir. BreuschGodfrey ardışık bağımlılık testi, White değişen varyans testi, Jarque-Bera normallik testi ve
Ramsey regresyonda model kurma hatası istatistiği kabul edilebilir düzeydedir. ARDL ile
değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı (eş-bütünleşmenin olması) tahmin edilen
katsayıların istikrarlı olması anlamına gelmemektedir (Bahmani-Oskooee ve Chomsisengphet,
2002, s.2075-2083). Bu yüzden tahmin edilen katsayıların istikrarlılığının test edilmesi
gerekmektedir. Ampirik uygulamalarda Brown vd. (1975) tarafından geliştirilen CUSUM
(cumulative sum=kümülatif toplam) testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik 2’de gösterilen
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Cusum grafiği de, tahmin edilen uzun dönem ARDL regresyon katsayılarının istikrarlı
olduğunu göstermektedir.
Tablo 6’da uzun dönem ARDL (5.8) modelinin tahmin sonuçları ve bu sonuçlara
dayanılarak hesaplanan uzun dönem katsayıları yer almaktadır. Tablo 6’ya göre, yurtiçi kredi
hacminin katsayısı istatistikî açıdan anlamlı ve yorumlanabilir düzeyde olup; ekonomik
büyümeyi teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde pozitif yönde etkilemiştir. Yurtiçi kredi
hacminde meydana gelen yüzde 1’lik bir artış, ekonomik büyümeyi yüzde 0,52 oranında
arttırmaktadır. Bu sonuç, yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerinde etkilerinin
olduğuna ilişkin önemli bir kanıt olarak yorumlanmaktadır.
Tablo 6: ARDL (5.8) Modeli Tahmin Sonuçları ve Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler
Katsayı
t-istatistiği
0,7654
6,1237
yt-1
-0,0832
-0,5866
yt-2
0,0191
0,1340
yt-3
0,8405
5,8451
yt-4
-0,6256
-5,3694
yt-5
0,4515
3,3195
cvt
-0,5390
-3,0300
cvt-1
0,0141
0,0848
cvt-2
0,3083
1,8720
cvt-3
-0,5596
-3,7277
cvt-4
0,3299
2,4514
cvt-5
0,1427
1,1683
cvt-6
-0,1711
-1,3742
cvt-7
0,0671
0,6703
cvt-8
-0,5353
-0,8299
C
Uzun Dönem Katsayıları
0,5261
2,6502*
cv
-0,5353
-0,8299
c
Tanısal Testler
R2=0,99
2BGAB(2 ) =1,38(0,25)
2WDV =2,13(0.05)
R 2 =0,99
F.ist.=2683,82(0,00)
2JBN =5,87(0,05)
2
DW=1,66
 RRMKH (2)=2,67(0.05)

Not: Burada, 2BGAB, 2WDV, 2JBN ve 2RRMKH sırasıyla BreuschGodfrey ardışık bağımlılık, White değişen varyans, Jarque-Bera
normallik testi ve Ramsey regresyonda model kurma hatası
istatistikleridir. Parantez içindeki değerler p-olasılık değerlerini
göstermektedir. (*) yüzde1 anlamlılık düzeyini gösterir.

Grafik 2: Cusum Grafiği
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4.5. Kısa Dönem İlişkisi
Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi, yine sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL
hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Buna göre modelin çalışmamıza uyarlanmış biçimi şu
şekildedir:
∑

∑

(12)

burada ect-1 terimi, hata düzeltme terimi olup; uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata
terimleri serisinin bir dönem gecikmeli serisini temsil etmektedir. Bu değişkenin katsayısı,
kısa dönemdeki sapmaların ne kadarının bir dönem sonra düzeleceğini belirtir. Bu katsayının
işaretinin negatif olması, seriler arasında meydana gelen sapmaların uzun dönem denge
değerine yakınlaşacağını; pozitif olması durumda ise uzun dönem denge değerinden
uzaklaşacağını gösterir. Bu modelde değişkenlerin gecikme uzunlukları belirlenirken, uzun
dönem ARDL modelinin belirlenmesinde uygulanan işlem tekrar edilmiştir. Kısa dönem sınır
testi için gecikme uzunluklarını gösteren sonuçlar Tablo 7’de sunulmuş ve buna göre kısa
dönem ARDL (8.5) modeli belirlenmiştir.
Tablo 7: Kısa Dönem Sınır Testi İçin Gecikme
Uzunluğunun Tespiti
AIC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1,25
-1,23
-1,23
-1,69
-1,66
-1,64
-1,64
-1,85
-1,85
-1,82

LM Testi
m (y)
0,23
0,77
0,00
0,26
0,16
0,14
0,56
0,07*
0,08
0,00

AIC

LM Testi
n (cv)
-2,17
0,26
-2,30
0,19
-2,27
0,03
-2,26
0,19
-2,44
0,18
-2,75
0,14*
-2,72
0,17
-2,70
0,18
-2,67
0,29
-2,67
0,63
-2,79
0,04

Not: yüzde 5 anlamlılık düzeyi baz alınmıştır.

Tablo 8’de kısa dönem ARDL (8.5) modelinin tahmin sonuçları verilmiştir. Modelin
tanısal test sonuçları, tahminin başarılı olduğunu göstermektedir.
Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık testi, White değişen varyans testi, Jarque-Bera
normallik testi ve Ramsey regresyonda model kurma hatası istatistikleri kabul edilebilir
düzeydedir. Bununla birlikte, Grafik 3’de gösterilen Cusum grafiği de, tahmin edilen kısa
dönem ARDL regresyon katsayılarının istikrarlı olduğunu göstermektedir.
Tablo 8’den de izlenebileceği gibi, cari dönemde kısa dönem analizinde yurtiçi kredi
hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, yüzde 5 önemlilikte istatistikî olarak anlamlı ve
kuramsal beklentilerle uyumlu olmakla birlikte, uzun dönemle karşılaştırıldığı zaman, daha
büyük kaldığı görülmektedir. Cari dönemde yurtiçi kredi hacminde meydana gelen yüzde 1’lik
bir artış, ekonomik büyümeyi yüzde 0,6 oranında arttırmaktadır. Bu sonuç, Türkiye
ekonomisinde ekonomik büyümenin, yurtiçi kredi hacmindeki değişmelere karşı duyarlı
olduğunun tespit edilmesi bakımından önemlidir.
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Tablo 8: Kısa Dönem ARDL (8.5) Modeli
Tahmin Sonuçları
Değişken
ect-1
yt-1
yt-2
yt-3
yt-4
yt-5
yt-6
yt-7
yt-8
cvt
cvt-1
cvt-2
cvt-3
cvt-4
cvt-5
c

Katsayı
t-istatistiği
-1.1003
-4.6526
1.1270
5.7056
-0.1571
-1.6886
0.1860
1.8404
0.5575
6.0425
-1.0437
-6.0986
0.0710
0.8087
-0.2180
-2.5022
0.4584
5.5686
0.6062
5.5780
-0.8615
-5.5432
0.0492
0.5435
0.1717
1.7333
-0.4792
-4.8390
0.5405
4.4294
-0.0048
-0.3051
Tanısal Testler
R2=0,85
2BGAB(2 )=2,02(0,14)
2WDV=1,27(0,24)
R 2 =0,80
DW=2,03
2JBN=1,27(0,52)
2
F=19,17(0,00)
 RRMKH(1)=0,03(0,85)

Not: Burada, 2BGAB, 2WDV,2JBN ve 2RRMKH sırasıyla
Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık, White değişen
varyans, Jarque-Bera normallik testi ve Ramsey
regresyonda model kurma hatası istatistikleridir.
Parantez içindeki değerler p-olasılık değerlerini
göstermektedir. Yüzde 5 anlamlılık düzeyi baz alınmıştır.

Grafik 3: Cusum Grafiği

Hata düzeltme teriminin katsayısı istatistikî açıdan anlamlı ve beklenildiği gibi negatiftir.
Söz konusu terimin katsayısı (-1,10) mutlak değer olarak birden büyüktür. Bu durumda,
Narayan ve Smyth’e (2006) göre, model dalgalı bir şekilde uzun dönem denge düzeyine
yakınsar. Dolayısıyla modelin hata düzeltme terimi çalışmaktadır. Yani uzun dönemde birlikte
hareket eden seriler arasında kısa dönemde meydana gelen sapmalar ortadan kalkmakta ve
seriler tekrar uzun dönem denge değerine yakınsamaktadır.
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5. Sonuç ve Değerlendirme
Türkiye’de 2000’li yıllardan itibaren güçlü ekonomiye geçiş ile birlikte kredi hacmi
sürekli artmıştır. 2000 yılında 28,6 milyar TL olan kredi hacmi 2011 yılında 628 milyar TL
düzeyine gelmiştir. Benzer şekilde kredi hacminin Gayri safi yurtiçi hasılaya oranı da sürekli
artış trendinde olmuş, bu oran 2011 yılında 0,48 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu
dönemde kredi hacmindeki artışların milli gelir artışlarından daha büyük olduğu
kaydedilmiştir. 1998-2011 döneminde kredi hacmindeki artış, GSYİH’daki artışın 2.8 katı
olarak kaydedilmiştir. Kredi hacmindeki bu gelişmeler doğrultusunda çalışmada toplam kredi
hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi 1992-2011 dönemi üç aylık verileri kullanılarak
analiz edilmiştir.
Uzun dönem ARDL modelinin tahmininden elde edilen ampirik kanıtlara göre, toplam
yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı ve
kuramsal beklentilerle aynı yönde gerçekleşmiştir. Toplam yurtiçi kredi hacmindeki yüzde
10’luk bir artış, ekonomik büyümeyi yüzde 5.2 oranında arttırmaktadır. Merkez Bankası
başkanı Erdem Başçı 25 Ocak 2013 tarihinde Dünya Ekonomik Forumu’nda (Davos) yaptığı
açıklamada, sürdürülebilir yüzde 4’lük büyüme hedefi için kredi hacminde yüzde 15’lik artış
öngördüklerini ifade etmiştir (www.milliyet.com.tr, 27.01.2013).
Kısa dönem analizinde ise, cari dönemde toplam yurtiçi kredi hacminin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi, uzun dönemde olduğu gibi, anlamlı ve pozitif olmasına rağmen
daha büyük bir değerde gerçekleşmiştir. Modelin hata düzeltme katsayısı beklenildiği gibi
negatif ve anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla kısa dönemde ortaya çıkan sapmalar uzun
dönem denge düzeyine dalgalı bir şekilde yakınsar. Yurtiçi kredi hacmi ve ekonomik büyüme
arasındaki Granger nedensellik testi sonucu iki yönlü nedenselliğin olduğu ve Türkiye için
hem “talep izleyici” hem de “arz öncüllü” hipotezin desteklendiği bulgusu elde edilmiştir.
Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Eylül 2012 itibariyle kredi kullanan kişi sayısı
13,2 milyona ve tüketici ve konut kredisi kullanımı ise toplamı ise 173,6 milyar TL’ye ulaşmış
ve kredi kullanımında önceki yıla göre yüzde 13’lük artış meydana gelmiştir. Temmuz-Eylül
2012 döneminde kullanılan taşıt, konut ve ihtiyaç kredileri sırasıyla 1,8, 6,5 ve 14,4 milyar
TL’dir (TBB, 2012). Kredi hacmindeki artış ekonomik büyümeyi arttırsa da özellikle tüketime
yönelik kredi taleplerinin artması cari açık riski oluşturmaktadır. Ekonomi yönetiminin gerek
sürdürülebilir büyümenin sağlanması, gerekse cari açık riskinin oluşmaması için kredi
hacmini kontrol altında tutmaları ve kredilerin tüketim yerine yatırım amaçlı yönlendirilmesi
gerekmektedir.
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Özet
İslam finans sistemi içerisinde önemli bir yer tutan sukuk, Türkiye’de de uygulanmaya
başlanmıştır. Sukuk, özel sektör tarafından çıkarılabileceği gibi Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi
tarafından da çıkarılabilir. Sukuk çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
tarafından tebliğ hazırlanmıştır. SPK tebliğine göre Türkiye’de sukuk bir kira sertifikası olarak
tanımlanmıştır. Oysa sukuk sadece kira sertifikası değil farklı türleri olan bir finansman aracıdır.
Türkiye’de özel sektör ve hazinenin ilk sukuk ihraçlarında başarı sağlanmıştır. Ancak sukuk
ihraçlarındaki başarıların devamlılığının sağlanabilmesi uluslar arası deneyimler ışığında alınması
gereken önlemler bulunmaktadır. Bu önlemlerden birincisi, sukukların İslami prensiplere uygunluğunun
belirlenmesidir. İkinci önlem, daha önce ihraç edilmiş sukuk için ikincil piyasanın oluşturulmasıdır.
Üçüncü olarak ise, potansiyel sukuk yatırımcılarının bilgilendirilmesi amacıyla sukuk performansının
ölçülmesi gerekmektedir. Diğer yandan, sukukun cazip bir yatırım aracı haline gelmesindeki diğer bir
önemli bir faktörde vergidir. Kira sertifikasının vergilendirilmesine ilişkin temel esaslar 6111 sayılı
Kanun ile belirlenmiştir. Daha sonra 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla bu konuda bazı
düzenlemeler yapılarak kira sertifikalarının vergilendirilmesi açıklığa kavuşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sukuk, Sukuk Türleri, Türkiye’de Sukuk Uygulaması ve Vergilendirilmesi.
Jel Kodu: G19, H24
Investigation of The Tax Aspect of Sukuk Leasing Certificate As a New Financial Instrument
Abstract
Sukuk, that has a prominent role in islamic financial system, has recently been initiated in
Turkey. Sukuk may be issued by either private sector or treasury of Republic of Turkey. A notice,
concerning sukuk issues, has been settled by Capital Markets Board (CMB). According to the relevant
CMB notice, sukuk has been defined as a leasing certificate. Nevertheless, sukuk cannot be accepted
merely a leasing certificate. Sukuk is a financial instrument that has several types. In Turkey, initial
private sector and treasury Sukuk issues have been successful. However, in order to sustain the
success in sukuk issues, there are precautions that should be undertaken in the light of international
experiences. First precaution requires the determination of the appropriateness of sukuk to islamic
principles. Second, a secondary market should be initiated and developed for previously issued sukuk.
Third sukuk performance should be measured to inform potential sukuk investors. On the other hand,
another factor impacting the attractiveness of sukuk as an investment alternative is taxation. Basic
principles underlying the taxation of leasing certificates has been determined by the law numbered
6111. Later, some arrangements have been made to clarify the taxation of leasing certificates by the
cabinet decision numbered 2011/1854.
Key Words: Sukuk, Types of Sukuk, Application and Taxation of Sukuk in Turkey.
Jel Codes: G19, H24
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Giriş
Yeni dünya düzeni çerçevesinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeler uluslararası
finansal sistemin klasik yapısı içine islami finansal sisteminin dahil edilmesinde büyük ölçüde
etkili olmuştur. Özellikle dini nedenlerle global finansal sistem dışında kalan İslam
bankacılığının mevcut finansal sisteme dahil edilebilmesi için alternatif yol ve yöntemler
geliştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. İslam dininin ilk zamanlarından beri, iktisadi
faaliyetlerdeki riske katlanmanın ve sermaye kullanımı için farklı yollar önermesi İslam
bankacılığı ve buna bağlı olarak İslam finans sisteminin gelişmesini sınırlandırmıştır. Ancak
günümüzde gerek İslam ülkelerinde ve gerekse farklı Batı ülkelerinde alternatif ödünç verme
ve risk yönetimi sistemlerine izin veren düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir (Yıldıran,
2011, s.109). Bu tür yönelimler İslam Bankacılığı hizmetlerinin daha fazla ilgi çekmeye
başladığı biçiminde yorumlanmaktadır. Dünya genelinde İslam Bankacılığı büyük ölçüde “cari
hesap-katılım hesapları”, “sınırlandırılmamış yatırım hesapları-mudaraba/kar paylaşımı” ve
“sınırlandırılmış yatırım hesapları-mudaraba” yollarıyla fon toplayıp kar rezervleri ve öz
kaynaklarını da kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. İslam Bankacılığı’nda sağlanan bu
fonlar; önemli ölçüde “varlığa dayalı işlemler (murabaha-maliyet artı kar payı; icara-kiralama;
istisna-alış/üretim; salam-ileri tarihli teslim ön ödemeli satış)” ile “kar paylaşımlı işlemler
(mudaraba-kar paylaşımı; muşaraka-kar/zarar paylaşımı)” vasıtasıyla kazanç elde etme
amacıyla kullanılmaktadır (Islamic Finance and Global Financial Stability, 2010).
Faizsiz finans sistemine ait ürünlerin dünya genelinde 1975 yılından itibaren yaklaşık
75 ülkede kullanıldığı düşünülmektedir. Bu ülkeler geçmişte ağırlıklı olarak, Orta Doğu ve
Güneydoğu Asya’da yoğunlaşmışken, günümüzde artık İngiltere ve Almanya gibi batı Avrupa
devletlerinde de faizsiz finans sistemine ait ürünlerin hızla yayılmaya başladığı görülmektedir.
Faizsiz finans kurumları, fon temini, aktif dağıtımı, ödeme ve döviz işlemleri, risk yönetimi ve
riskten korunma gibi çok çeşitli hizmetler sunabilmektedir. Risk paylaşımı, kâr/zarar ortaklığı
gibi klasik ürünlerin yanında, Sukuk (Tahvil), DJİM (Dow Jones Islamic Market) ve GIIS
(Global Islamic Index Series) gibi yeni finansal ürünlerin geliştirilmiş olması dikkati
çekmektedir. Ayrıca Körfez ülkeleri ve Malezya gibi ülkelerin kurduğu islami yatırım fonlarının
da faizsiz finansın gelişmesi ve büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunduğu
düşünülmektedir (Yıldıran, 2011, s.110).
1970’li yıllardan itibaren gelişme gösteren İslam finans sisteminin, 2000’li yıllarla birlikte
uluslar arası finansal sitemle de bütünleşme yolunda önemli ilerlemeler sağladığı ve
günümüzün gereği olarak farklı finansal istek ve ihtiyaçlara yanıt verebilecek araç, yöntem ve
hizmetler geliştirebildiği görülmektedir. Doğal olarak bu sağlanan gelişmede petrol zengini
İslam ülkelerindeki fon fazlalarının da etkili olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle
2000’lerin başlarından itibaren kullanılmaya başlanan Sukuk-İslami tahvilinin günümüzde
halen dikkati çeken bir araç olduğu ve giderek daha fazla kullanım alanı bulmaya başladığı
görülmektedir (Alvi, 2006, s.3).
İslam finans sistemi içerisinde önemli bir yer tutan sukuk, ülkemizde uzun süre
tartışılmasına rağmen bu finansman yönteminden genel olarak uzak durulmuştur. Sukuk özel
sektör tarafından çıkarılabileceği gibi Hazine tarafından da çıkarılabilir. Özellikle yaşanan son
finansal kriz sonrası petrol gelirleri ile fon birikimi sağlayan islam ülkelerindeki fonları
çekebilmek amacıyla kullanılması tekrar düşünülmüş ve SPK bu nedenle bir tebliğ
hazırlamıştır. Bu tebliğde, sukuk bir kira sertifikası olarak tanımlanıştır. Halbuki sukuk sadece
kira sertifikası değildir. sukuk’un farklı türleri bulunmaktadır. Türkiye’de sukuk sadece kira
sertifikası veya kira sukuku olarak düzenlenmiştir. Bu durum sukukun dünya da bu konuda
başarı sağlamış ülkeler incelendiğinde çok dar kapsamlı olarak uygulandığı görülmektedir.
Dolayısıyla bu çalışmada, sukuk uygulaması detaylı bir şekilde incelenerek Türkiye’deki
uygulamada yapılması gerekenler ve olayın vergisel boyutunda karşılaşılacak sorunlar ve
çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sukuk
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kavramı özellikleri, gelişimi, ikinci bölümde sukuk türleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise
Türkiye’de kira sertifikası uygulaması ve sukuk ihraçlarının başarılı olması için alınabilecek
önlemler ve kira sertifikalarının vergilendirilmesine ilişkin esaslar ve yasal düzenlemelere yer
verilmiştir.
1. Genel Olarak Sukuk Kavramı, Özellikleri ve Gelişimi
Sukuk, Arapça “Sakk” kelimesinin çoğulu olup dayanak varlıklara sahiplik veya katılım
hakkı veren sertifika anlamına gelmektedir (Cakir ve Raei, 2007, s.3). Arapça’da bono ve
tahviller için “Senet” kelimesi kullanılırken; islami tahviller için “Sukuk” kelimesi
kullanılmaktadır. Bu çerçevede “finansal sertifika” anlamına gelen ve çok çeşitli çalışmalarda
tahvilin islami muadili olarak tanımlanarak “İslam tahvili” adını alan sukuk, faizsiz olması
özelliği ile islami esaslara uygun bir menkul kıymet olarak kabul edilmektedir (Tok, 2009,
s.13).
Sukuk dar ve geniş olmak üzere iki farklı biçimde tanımlanmaktadır. Dar tanıma göre
sukuk, varlığa dayalı, istikrarlı gelir sağlayan, ikincil piyasada işlem gören ve islami
prensiplere uygun orta vadeli sertifikalar olarak tanımlanmaktadır (Tariq, 2004, s.20; Jobst,
2007, s.19). Geniş tanıma göre sukuk, belirli projelere, belirli yatırım faaliyetlerine, duran
varlıklara, kullanım haklarına sahipliği temsil eden eşit değerde ve bölünemeyen sertifikalar
olarak tanımlanmaktadır (Ayub, 2007, s.392). Sukuk ihracının temel koşulu, finansal
kaynaklarını likit hale getirmek isteyen ve bilançosunda varlıklar bulunan bir hükümetin,
parasal otoritenin, şirketin, banka ve finansal kurumun varlığıdır (Tariq, 2004, s.20).
Sukuk, geleneksel tahvil ve bonolara bir alternatif olarak geliştirilmiş olup temel ilkesi
islami prensiplerle uyum içinde olmasıdır. İslami prensipler ise faizi yasaklamaktadır. İslami
prensiplere göre borç alanlar, borç verenlerin iş ortağı olarak kabul edilmektedir. Yatırımın
risk ve getirisi borç alan ve borç veren arasında paylaşılmaktadır. İslami tahviller,
yapılandırılmış finansal araçlar olup bir ticari işleme dayanmaktadır. Söz konusu ticari işlem
ise sukukun türüne göre, vadeli olarak varlık alım ve satımı, bir varlığın kiralanması, ortak
girişim kurulması şeklinde olabilir. Bir islami tahvil, yerel odaklı olabileceği gibi uluslar arası
bazda da ihraç edilebilmektedir. İslami tahviller, genellikle orta vadeli olmakta, risk ve getiri
özellikleri geleneksel tahvillerle benzerlik göstermektedir. Ancak islami tahvillerin en önemli
ayırt edici özelliklerinden biri, islami prensiplere uyumun bir islami danışma kurulu tarafından
onaylanması zorunluluğudur (Sophastienphong, Mu ve Saporito, 2008, s.37). İslami tahviller,
yatırımcılarına, vade boyunca kupon ödemeleri veya vade sonunda belirli bir tutarda olmak
üzere kazanç sağlamaktadır. Sukuk sahiplerine yapılan kupon ödemeleri ile geleneksel tahvil
yatırımcılarının aldıkları kupon ödemeleri arasında önemli bir farklılık bulunmaktadır.
Geleneksel tahvillerde, tahvili çıkaran kurum kupon ve anapara ödemelerini garanti
etmektedir. Ancak böyle bir garanti islami prensiplere uygun olmayıp geleneksel tahvillerin
islami prensiplere uygun bir yatırım aracı olmasını engellemektedir. Diğer yandan, sukuk
çıkaran kurum anapara ve kazanç garantisi vermemektedir. Bu şekildeki ihraç islami
prensiplere uygun olmaktadır. İslami tahviller, ikincil piyasalarda işlem görebilmektedir. Söz
konusu ikincil piyasa, bankalar arası olabileceği gibi para veya sermaye piyasası da
olabilmektedir (Venardos, 2005, s.164; Elsheikh ve Tanega, 2011, s.185).
Geleneksel yatırımcılar yatırım yaptıkları araçtan elde edilen finansmanın niçin
kullanılacağıyla hiç ilgilenmezken, sukuk yatırımcıları yatırımlarının niçin kullanılacağını dini
nedenlerle bilmek isterler. Bu anlamda yapılan sukuk yatırımı, ilgili varlıkta tam tasarruf hakkı
kazandırmakta ve dayanak varlığın satılmasından oluşacak kazançla birlikte bu varlıklardan
elde edilen gelirlerden de pay alma hakkı vermektedir. Sukuk oransal mülkiyet hakkını temsil
etmekte ve sukuk sahibi yatırımcı belli bir süre için, sukuka konu varlığın yaratacağı nakit
akımından doğacak risk ve getiriye sahip olmaktadır. Sukuk ihracının belli bir vadesinin
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olması ve sahipliğin şirketin belli bir varlığı ile sınırlandırılmış olması sukuku hisse
senedinden ayırmaktadır (Tok, 2009, s.14).
Sukuk, inançları gereği faiz geliri istemeyen yatırımcıların bu tercihine yanıt vermenin
yanı sıra faizsiz esasa göre çalışan İslam bankalarına da önemli yararlar sağlamaktadır.
Sukuk ihracı, İslam bankalarının varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki vade uyumsuzluğunu
azaltmaya yardımcı olmaktadır. Normal şartlar altında cari hesaplarla kısa vadeli kaynak
toplayan islami bankalar bu fonları uzun vadeli olarak kullandırmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu durum kuşkusuz varlıklar ve yükümlülükler arasında vade uyumsuzluğu yaratmaktadır.
Özellikle petrol zengini körfez ülkelerinin büyük altyapı projelerinin ve konut kredilerinin
finansmanında sukuk önemli bir rol oynamaktadır. Diğer yandan, kısa vadeli sukuk
ihraçlarının da İslam bankalarının likidite yönetimine önemli yararlar sağlaması
beklenmektedir (Jobst, vd., 2008, s.334).
İslami prensiplere uygun menkul kıymet ihraçlarının tarihi 1980’lerin başlarına kadar
uzanmaktadır. İlk dolar bazlı sukuk ihracı ise 2002 yılında Malezya’da yapılmıştır. 600 milyon
dolar tutarındaki bu ihracı, İslami Kalkınma Bankası’nın 2003 yılında yaptığı 400 milyon
dolarlık sukuk ihracı takip etmiştir. Ayrıca, 2003 yılında Bahreyn ve Katar hükümetlerinin;
2005 yılında Pakistan hükümetinin sukuk ihraçları gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra, başta
Bahreyn, Malezya, Suudi Arabistan, Katar, BAE, İngiltere, Almanya, Pakistan, Endonezya ve
Filipinler olmak üzere pek çok ülkede şirketler veya hükümetler tarafından sukuk ihraçları
yapılmıştır (Jabeen ve Javed, 2007, s.407; Ayub, 2007, s.389). Uluslararası İslami Finans
Piyasası (International Islamic Financial Market-IIFM) verilerine göre, sukuk ihraçlarında
genellikle özel sektör tahvillerinin büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. 2007 yılında
ihraç edilen sukuk hacminin yüzde 81'i şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Sadece İslam
dünyasında değil, uluslararası piyasalarda da küresel bir yatırım ve finansman aracı olarak
kullanılmaya başlanan sukuk ihraçları, Lüksemburg Borsası'ndan sonra 20.7.2006 tarihinde
ilk defa Londra Borsası'na da kote edilerek işlem görmeye başlamıştır. Dow Jones Endeksi
ve CitiGroup Mart 2006'da Dow Jones Citigroup Sukuk Indeks'ini hesaplamaya başlamış
olup, bu indeks İslam düzenlemeleri çerçevesinde ihraç edilen sukukun performansını
ölçmek amacıyla kullanılmaktadır (Tok, 2009, s.15-16).
Tablo 1: Ülkeler Bazında Sukuk İhraçları (Milyon ABD Doları)

Kaynak: Altaş, Gökben (2008).
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Yukarıdaki tablo incelendiğinde; toplam sukuk ihraçlarının 2000-2007 yılları toplamları
dikkate alınması durumunda Malezya’nın yüzde 60,89 oranıyla birinci sırayı aldığı, onu
yüzde 20,67 oranıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin izlediği, yüzde 7,30 oranıyla Suudi
Arabistan’ın üçüncü sırayı aldığı, yüzde 4,25 oranıyla Bahreyn’in dördüncü ve yüzde 2,58
oranıyla da Kuveyt’in beşinci sırayı aldığı görülmektedir. Dünya genelinde, 2008 ve 2009
yıllarında sırasıyla 14,7 ve 30,8 milyar dolar tutarında sukuk ihracı gerçekleştirilmiştir (Katılım
Bankaları, 2009, s.32).
Sukuk, 2003 yılından itibaren dünya çapında daha tanınır hale gelmiş ve 2007 yılında
34 milyar dolarlık ihraç rakamına ulaşmıştır. Bu konuda Malezya sukuk piyasasının ana
pazarını oluşturduğu söylenebilir. 2009 yılında ise Endonezya ve Singapur’un da bu piyasaya
hızlı bir şekilde girdikleri görülmektedir. Ancak “Kuveyt yatırım şirketlerinin sorunları,
B.A.E.’deki emlak piyasası ve Suudi Arabistan’daki kredi darlığı” nedenlerinden dolayı sukuk
piyasası son yıllarda bu olumsuzluklardan etkilenmiştir (Türker, 2010, s.19).
Küresel sukuk piyasasında sağlanan gelişmeler İslam bankacılığındaki likidite
imkanlarını artırırken bir taraftan da bu sağlanan gelişme sırasında ortaya çıkan sorunların
çözümüne ilişkin uluslararası mekanizmalar geliştirilmektedir. Bu bağlamda, 2010 yılında
TCMB’nin de kurucuları arasında bulunduğu “Uluslararası İslami Likidite Yönetim Şirketi”
(International Islamic Liquidity Management Corporation– IILM) kurulmuştur. Söz konusu
yapılanmanın amacı; islami kurallara uygun gelirleri olan uluslararası bir varlık havuzu
oluşturmak ve bu varlıklara dayanan yüksek dereceli, basit tasarımlı, uluslararası geçerliliği
ve ikincil piyasası olan, katılımcı ülkelerdeki faizsiz bankacılık kuruluşlarının (İslam
bankalarının) likidite gereksinimlerini karşılayacak hacim ve vadelerde düzenli olarak sukuk
ihraç edilebilmesinin sağlanması olarak belirlenmiştir. 25 Ekim 2010 tarihinde kurulup halen
yapılanma aşamasında olan söz konusu kuruluştan beklenen temel faydalar; faizsiz
bankaların likidite yönetimini kolaylaştırmak, faizsiz bankalar arası piyasaların gelişmesi ve
bütünleşmesini sağlamak ve düzenli sukuk ihracıyla diğer ürünlerin etkin fiyatlanması için
risksiz bir gösterge oluşturmaktır. Ayrıca, IILM yapılanmasının sıkıntılı dönemlerde islami
finansal hizmetler sunan kuruluşların likidite yönetimini kolaylaştırabilecek ve bunların
geleneksel bankalar karşısında rekabet güçlerini dengeleyebileceği düşünülmektedir. IILM’in
çalışma mekanizması göz önünde bulundurulduğunda dikkat çeken nokta, varlıkların IILM’e
merkez bankaları aracılığıyla transfer edilmesidir. Bunun nedeni ise varlıkların ve kira
ödemelerinin (geri kiralama durumda) kalitesini güvenceye almak olarak açıklanmaktadır.
Bunun dışında başka bir yöntemle varlık havuzundan varlık sağlanması üzerine IILM bir
karara varamamıştır. Bahsi geçen varlık havuzuna islami kurallarla uyumlu her türlü finansal
ve finansal olmayan varlıklar kabul edilecek olup, ihraç edilecek enstrümanların AAA notuna
sahip olması, herkesin kolayca anlayıp kabul edebileceği şekilde olması, küçük hacimlerde
ve düzenli ihraç edilmesi, küresel olarak kabul edilmesi, alınıp satılması ve çeşitli vadelerde
olması gerekmektedir (TCMB, 2011, s. 66-67). Bu çalışmaların tamamlanması durumunda
küresel sukuk piyasasının daha sağlıklı bir temele kavuşarak daha hızlı büyüme olanağı
bulabileceği düşünülmektedir.
2. Sukuk Türleri
Sukuk türleri genel olarak endeksleme şekillerine ve kullanılan finansman şekillerine
sınıflandırılarak incelenebilmektedir.
2.1. Endeksleme Şekillerine Göre Sukuk Türleri
Sukuklar proje, varlık ve bilânço endeksli olmak üzere üç genel kullanım şekline
ayrılarak incelenebilir (Güngören, 2011, s.100-101; Tok, 2009, s.17-18):
 Projeye Endeksli Sukuk: Belirli bir projenin finansmanı amacıyla geliştirilmiş bir
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sukuk örneğidir. Bu sukuk türüne örnek olarak Katar Hükümeti tarafından 2003
yılında Doha’daki Hamad Medikal Merkezi’nin inşaatı için kaynak sağlanması
amacıyla çıkartılan Katar Global Sukuku gösterilebilir. Bu projenin gerçekleştirilmesi
için özel proje ortak girişimi (SPV, Katar Global Sukuku) oluşturulmuştur. Bu amaçla
Ekim 2010 vadeli 700 milyon ABD Doları değerinde Güvence Sertifikası ihraç
edilmiştir. Sukukun yıllık değişken getiri oranı Libor+0,45 olarak belirlenmiştir.
 Varlığa Endeksli Sukuk: Bu sukuk örneğinde, varlıkların kazanç hakkının
yatırımcılara satılmasıyla fon sağlanmaktadır. Malezya Hükümeti icara (kiralama)
sukuku sertifikasıyla 2002 yılında 600 milyon ABD Dolarlık ihraç gerçekleştirmiştir.
Bu düzenlemeye göre, Malezya Hükümeti tarafından SPV’ye satılan arazinin kazanç
hakkı yatırımcılara beş yıl için yeniden satılmıştır. SPV, mülkiyet haklarını güvence
altında tutarak yatırımcılara değişken oranlı sukuk ihraç etmiştir. Varlık Endeksli
diğer bir sukuk örneği de Bahreyn havalimanının genişletilmesini fonlamak için ihraç
edilen 250 milyon ABD Doları değerindeki beş yıllık icara (kiralama) sukukudur.
 Bilanço Endeksli Sukuk: Bu tür sukuka İslam Kalkınma Bankası tarafından Ağustos
2003’te ihraç edilen sukuk örnek gösterilmektedir. İslam Kalkınma Bankası
Bilançosundaki varlıklara dayalı olarak, üye ülkelerin çeşitli projelerini finanse etmek
için sukuk ihraç etmiştir. Projelerin finansman kaynağı uluslararası sermaye
piyasasına 400 milyon ABD Doları değerinde 2008 vadeli beş yıllık sukuk ihraç
edilerek sağlanmıştır.
Sukuk yönteminde, belirli bir havuzda toplanan finansal araçlar/varlıklar menkul
kıymetleştirilerek ikincil piyasada işlem görürler. İslami bankalar, menkul kıymetleştirmeyi
gerçekleştiren SPV borçlanma araçları olabilir. Varlıkların veya intifa hakkının paraya
çevrilebilir nitelikte olması gerekir. İslami finans mühendisleri, son yıllarda mudaraba, icara,
murabaha, salam gibi yöntemler kullanarak çeşitli islami bonolar türetmişlerdir. Murabaha
veya muşaraka yöntemiyle menkul kıymetleştirilen sukuk çeşitlerinde anapara ile getiri
yatırımcılara garanti edilmez ve kâr payı önceden belirlenen oranlarda paylaşılır. Yatırımcılar
bu araçlar üzerinde bütün haklara sahip olurken, bütün sorumlulukları da taşımaktadırlar. Bu
sistem içinde borçlanma araçlarını temel alan sukuklardaki dayanak varlık yine islami
prensiplere uygun olmak zorundadır (Altaş, 2008, s.22).
2.2. Kullanılan Finansman Şekillerine Göre Sukuk Çeşitleri
Kullanım şekillerine göre sukuklar çeşitlilik göstermektedir. Bunların en önemlileri icara
(kiralama), muşaraka (kar/zarar paylaşımı), mudaraba (kar paylaşımı), murabaha (maliyet ve
kar paylı satış), istisna (alış emri) ve salam (ön ödemeli satış) sukuklarıdır (Güngören, 2011,
s.102).
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Şekil 1: Uluslararası Sukuk İhraçlarının Türlerine Göre Dağılımı (2001-2007)
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Kaynak: Global Research (2008).

2.2.1. Mudaraba Sukuku (Kar Paylaşımı)
Mudaraba, finansman sağlayan bir taraf ile bir projeyi gerçekleştirmeyi üstlenen diğer
taraf arasında imzalanan bir sözleşmedir. Mudaraba sözleşmesinin islami prensiplere
uygunluğunu sağlamak için kar-zarar paylaşımı esasına dayanması gerekmektedir
(Abdullatef ve Tanega, 2011, s.186).
Mudaraba sukuku, mudaraba prensiplerine göre yürütülmekte olan projeleri veya
faaliyetleri temsilen çıkarılan sertifikalardır. Bu işlemde, sukuku çıkaran girişimci (mudarib),
sermayeyi sağlayanlar (katılımcılar) sukuk yatırımcıları ve sağlanan sermaye mudaraba
sermayesi olarak adlandırılmaktadır. Mudaraba sukukunun temel özellikleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Ayub, 2007, s.398-399):


Mudaraba sukuku, ortak mülkiyeti ifade etmektedir. Mudaraba sukuku sahibi yatırımcılar,
mudaraba konusu projede paya sahip olurlar.



Mudaraba sukuku sözleşmesi, sağlanan sermayenin özelikleri, karın dağıtım oranı ve
diğer şartların islami prensiplere uygunluğunu gösteren tüm bilgilerin yer aldığı resmi
bildirime dayanmaktadır.



Sukuk katılımcılarından fon toplayan SPV (idareci) kendi fonlarını da yatırabilmektedir.
Bu durumda SPV, mudaraba katılımcısı olarak elde edeceği kâr payına ilave olarak
katkıda bulunduğu sermayesi oranında kazanç elde edebilmektedir.



Mudaraba sukuku izahnamesinde, fon yöneticisi veya sukuk ihraççısı tarafından sabit
tutar veya sermayenin belirli bir yüzdesi olarak kazanç garantisi verilmesi mümkün
değildir.
2.2.2. Muşaraka Sukuku (Kar Zarar Paylaşımı)

Muşaraka, özellikle büyük projelerin finansmanında ihtiyaç duyulan büyük tutarlardaki
fonların sağlanmasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Muşaraka sukuku ise, sukuk sahiplerinin
projede kullanılan varlıklara oransal sahipliğini gösteren sertifikalar olarak tanımlanmaktadır.
Fon hareketini kolaylaştırmak için söz konusu sertifikalar eşit değerli olarak çıkarılır ve
böylece sertifika sahipleri projenin veya varlıkların sahipleri haline gelirler. Muşaraka sukuku
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yoluyla elde edilen fonlar belirli ekipmanların satın alınması veya kiralanması, fabrikaların
inşası, mevcut projelerin genişletilmesi ve çalışma sermayesi ihtiyacının finansmanı gibi farklı
alanlarda kullanılabilmektedir (Ayub, 2007, s.399-400). Muşaraka sukuku ile ilgili süreç
aşağıdaki gibi özetlenebilir (Güngören, 2011, s.105):
 Sabit bir dönem ve anlaşılan kâr paylaşımı için SPV ve şirket muşaraka anlaşması
yaparlar. Şirket periyodik olarak SPV’nin muşaraka hisselerini satın almayı garanti
eder.
 Şirket (Muşaraka katılımcısı olarak) Muşarakaya konu olan toprağa veya diğer
fiziksel aktiflere katkıda bulunur.
 SPV (Muşaraka katılımcısı olarak) nakit katkıda bulunur.
 Muşaraka, eklenen ilave nakitlerle toprağı veya fiziksel değerleri geliştirmesi için ve
geliştirilen değerleri Muşaraka namına satıp/kiralaması için bir şirketi yetkili acente
atar.
 Yetkili acente (şirket) sabit acenta ücretine ilave olarak teşvik edici değişken ücret
elde edecektir.
 Faaliyet sonucu elde edilen kârlar sukuk hissedarlarına dağıtılır.
 Şirket, yarıyıl esasına göre SPV’nin muşaraka hisselerini önceden anlaşılan fiyat
üzerinden satın almayı cayılamaz şekilde garanti eder ve sabitlenmiş dönem
sonunda SPV’nın muşarakada hiçbir hissesi kalmaz.
Şekil 2: Muşaraka (Kar Zarar Paylaşımı) Sukuku İhraç Yöntemi

Kaynak: Global Research (2008).

2.2.3. İcara Sukuk (Kira Sertifikası)
İcara bir sözleşme olup bu sözleşmeye göre taraflardan biri bir varlığı satın almakta ve
kira ücreti karşılığında kiralamaktadır. Kira sözleşmesinin uzunluğu ve kira ücreti
sözleşmenin tarafları arasında belirlenmekte ve varlığın mülkiyeti kiralayanda kalmaktadır
(Al-Amine, 2001, s.4-5).
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İcara sukuk, bir kira kontratına bağlı olan maddi duran varlıkları temsil eden, eşit
nominal değere sahip ve islami prensiplere uygun bir menkul kıymet olarak tanımlanmaktadır
(Al-Amine, 2001, s.5). İcara sukukun temel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Ayub,
2007, s.403; Tok, 2009, s.20; Güngören, 2011, s.107):
 Tarafların bir icara sözleşmesi yapılırken söz konusu varlığın kiralanabilir olduğu ve
kira miktarının ne kadar olduğunu açıkça biliyor olması gerekmektedir. Eğer her ikisi
de biliniyorsa henüz inşa edilmekte olan varlık veya gayrimenkuller de sözleşmede
açıkça tanımlanmak şartıyla kiraya verenin normal şekilde elde edeceği, inşa
edeceği veya alacağı varlığın kiraya verilmesini sağlayarak sukuka konu yapılabilir.
Kiraya veren, kiracının varlıktan yararlanma hakkını engellemeyecek şekilde varlığı
satabilir. Bu gerçekleştiğinde varlığın yeni sahibi kirayı alma hakkını da elde
edecektir.
 Kira tutarı kiralamanın ilk döneminde açıkça ve sonraki dönemler için yenilerek
belirlenebilir. Kira sabit bir oranda artabilirken, bilinen bir değişkene bağlı olarak
artabilir veya azalabilir.
 İslami kurallara göre, varlığın temel yapısıyla ilgili ödemeler ve maliyetler varlığın
sahibinin sorumluluğunda iken kullanımı ile ilgili oluşan bakım giderleri ise kiracının
sorumluluğuna bırakılmıştır.
 İcara sukukunun ihraç sürecinde SPV işleme konu varlığı ödemeyi yaparak satın alır
ve daha sonra varlık üçüncü tarafa kullanım için kiraya verilebilir. Kiracı SPV’ye
periyodik olarak kirayı öder ve SPV sukuk sahiplerine kira bedelini dağıtır.
 İcara sukuku ciro edilebilir ve ikincil piyasada alım satımı yapılabilir.
 İcara sukuku sahipleri, parasal olarak sermaye üzerinde değil, varlıklar üzerinde pay
sahibi olmaktadırlar.
 İcara sukuk ihraç edenlere yönetim ve pazarlama açısından yüksek derecede
esneklik sağlar. Merkezi hükümetler, belediyeler özel ve kamu sektöründe faaliyet
gösteren varlık sahipleri bu sukuk türünü ihraç edebilmektedirler. Buna ek olarak
finansal aracı kuruluşlar veya doğrudan varlık sahipleri de ihracı
gerçekleştirebilmektedirler.
Aşağıdaki şekil incelendiğinde; (1) Kaynak kuruluş (yükümlü), menkul kıymetleştirmeye
konu olan varlıklarını sukuk ihracı amacıyla kurulan SPV’ye (özel amaçlı şirkete) devreder.
(2) Ardından bu varlıklara dayalı olarak ihraç edilen sukuk karşılığında yatırımcılardan elde
edilen (3) Fon, (4) İhraca konu olan varlıkların bedeli olarak kaynak kuruluşa (yükümlüye)
ödenir. Kaynak kuruluş varlıklarını önce özel amaçlı şirkete devrederken, ardından bunları
kiralamaktadır. (5-6) Belirlenen dönemlerde kira ödemeleri özel amaçlı şirket üzerinden
yatırımcılara aktarılır. (7) Vade sonunda ise kaynak kuruluş özel amaçlı şirketten varlıklarını
geri devralırken, (8) Bu devrin karşılığını özel amaçlı kuruluşa devreder. (9) Ardından bu
bedel yatırımcılara aktarılırken, sukukun da itfası yapılmaktadır.
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Şekil 3: Sukuk İcara-Kira Sertifikası İhraç Süreci

Kaynak: Çikot, Özcan (2012).

2.2.4. Murabaha Sukuk (Maliyet ve Kar Paylı Satış)
Murabaha terimi, Arapça ribh kökünden gelmekte ve kar veya kazanç anlamına
gelmektedir. Geleneksel olarak murabaha, maliyet artı kar esasına dayalı atış işlemlerini
ifade etmek üzere kullanılmıştır. Kar, maliyetin belli bir yüzdesi olarak veya tutar olarak ifade
edilebilir. Murabaha, İslam bankalarının, peşin ödeme yapamayan müşterileri bu yolla
fonlaması ve işlemin çoğu İslam alimi tarafından onaylanması ile büyük önem kazanmıştır.
Bir murabaha işleminin aşamaları aşağıda sıralanmıştır (Sairally, 2002, s.74-75).


İslam bankası, müşterinin talebi üzerine ürünü satın alır.



İslam bankası, müşteriden murabaha konusu ürünü satın alacağına dair taahhüt alır.



İslam bankası, ürünü müşteriye vadeli olarak satar.



İslam bankası, tahsilat zamana yayılacağından ürünün maliyetine belirli bir kar marjı
ilave eder.

Murabaha Sukukunda; sertifika ihraç eden taraf Emtia Murabahası satıcısı, murabaha
alan emtianın alıcısı ve fon ise emtianın satın alma maliyetini ifade etmektedir. Sukuk
sahipleri murabaha emtiasına sahip olurlar ve emtianın tekrar satışında, nihai satış fiyatı
hakkına sahiptirler. Murabaha temelli sukukun hukuki olarak geçerli olması için yalnızca
birincil piyasada işlem görmesi gereklidir. İslam hukuku sukukun ciro edilmesi veya ikincil
piyasada işlem görmesine izin vermemektedir (Tok, 2009, s.21). Borç enstrümanı olmasına
rağmen büyük bölümü muşaraka veya icara sukuku gibi ciro edilebilir enstrümanlardan
oluşan ve bir portföyün küçük bir parçasını oluşturursa murabaha sukuku ciro edilebilir.
Murabaha sukuku, anlaşılan fiyattan borcun satışına izin verilen Malezya’da daha yaygın
kullanım alanı bulmaktadır (Güngören, 2011, s.108).
Aşağıdaki şekilde murabaha sukukunun işleyişi genel itibariyle özetlenmiştir. Şirket,
tedarikçiden aldığı malın finansmanını SPV (özel amaçlı kurum) aracılığı ile sağlar. SPV ya
da islami banka, murabaha sukukunu yatırımcılara ihraç ederek tedarikçiye ödemesini yapar.
Sukukun geri ödemesi, şirketin yaptığı taksitli ödemelerle sağlanır.
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Şekil 4: Murabaha (Maliyet ve Kar Paylı Satış) Sukuku İhraç Süreci

Kaynak: Altaş, Gökben (2008).

Murabaha sukuku ile ilgili süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir (Güngören, 2011, s.108;
Tok, 2009, s.21):
 SPV ve borçlu arasında ana sözleşme imzalanır.
 SPV yatırımcılara sukuk ihraç eder ve sukuk getirisi alır.
 SPV emtia satıcısından cari piyasadan (spotta) emtia satın alır.
 SPV emtiayı kâr marjını ekleyerek cari piyasa fiyatından anlaşılan zaman diliminde
taksitli ödenmek üzere borçluya satar.
 Borçlu emtiayı cari piyasada emtia alıcısına satar.
 Yatırımcılar nihai satış bedeli ve getiri elde ederler.
2.2.5. Salam Sukuk (Ön Ödemeli Satış)
Salam, teslimi ilerde yapılacak ürünler için yapılan ön ödemeli satış sözleşmesidir.
Salam satıcısı, sözleşme konusu ürünleri üzerinde anlaşılan tarihte teslim etmek zorundadır
(Ayub, 2007, s.403). Salam sukukun tarımsal ürünlerin finansmanında kullanılabileceği
düşünülmektedir. Beik ve Hafidhuddin (2008) Endonezya’da tarımın finansmanı için
geliştirdikleri modelde salam sukuk kullanımını önermişlerdir. Salam diğer yöntemlere göre
daha kısa vadeli finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Sözleşme sırasında ön ödeme
yapılır. Ancak, kalitesi veya miktarı belirlenemeyen mallarda bu yöntem uygulanamamaktadır.
Sözleşmede teslim tarihi belirtilmektedir (Altaş, 2008, s.21).
Salam yönteminde ödeme sözleşme yapıldığında peşin olarak yapılmakta, satın alınan
varlığın teslimatı ise sözleşmeye göre ileri bir tarihte yapılmaktadır. Ürünlerin fiyatının teslim
tarihine kadar artma olasılığı bir risk olarak ortaya çıkmakta ve bu risk karşılığında satıştan
kazanç sağlamayı zorunlu hale getirmektedir. Finansman sağlayan kuruluşlar genellikle
risklerini dağıtmak için salam sözleşmesi ile birlikte bir de paralel salam sözleşmesine
girmektedirler. Paralel salamda, finansman sağlayan kuruluş bir sözleşmede satıcı
konumundayken aynı mallar için alıcı olduğu bir sözleşme yapmakta ve böylelikle ikili bir rol
oynayarak ters pozisyon almaktadır. Salam sözleşmeleri “forward” sözleşmelerine
benzemektedir ve vadeli işlem niteliğinde oldukları kabul edilmektedir (Ayub, 2007, s. 404;
Türker, 2010, s.9).
Salam sukuk, teslimi ilerde yapılacak ürünler için yapılan ön ödeme şeklindeki
sermayenin hareketliliğini sağlamak için çıkarılan eşit değerli sertifikalardır. Salam sukuku
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ihraç eden taraf salam konusu malların satıcısıdır. Katılımcılar ise salam konusu malların
alıcısıdır. Mallar teslim edildiğinde ise malların sahibi olmaktadırlar (Ayub, 2007, s.403).
Salam sukukla ilgili süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir (Güngören, 2011, s.110; Tok,
2009, s.22):
 SPV bir yükümlü ile hem malları hem de alıcıları bulmak için anlaşma imzalar.
Yükümlü, sukuk-alıcıları adına malları almayı ve sonrasında yine sukuk sahipleri
adına kâr etmek için malları satmayı taahhüt etmektedir.
 Salam belgeleri yatırımcılara verilir ve SPV Sukuk getirilerini alır.
 Salam getirileri ileriki bir tarihte malları satacak olan yükümlüye verir.
 SPV yükümlüden malları alır.
 Yükümlü sukuk sahipleri adına malları kâr amacıyla satar.
 Sukuk sahipleri malların satış getirilerini alırlar.
2.2.6. İstisna Sukuk (Alış Emri)
İstisna, bir imalat anlaşması olup bu anlaşmayla satıcı, önceden belirlenmiş fiyat ve
özeliklere sahip bir ürünü belirli bir süre içerisinde üretmeyi taahhüt etmektedir. İstisna
anlaşması sayesinde alıcı ürünün bedelini taksitler halinde veya ürün bedelinin tamamını
üretim sürecinin sonunda ödeme esnekliği elde etmektedir. İstisna sözleşmesi yapıldıktan ve
üretici çalışmaya başladıktan sonra alıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını
kaybeder. Bu durumda alıcının fesih hakkı ancak üreticinin hata yapmasıyla ortaya
çıkabilmektedir (Elsheikh ve Tanega, 2011, s.186).
İstisna sukuku, belirli bir ürünü üretmek için gerekli olan fonlara hareketlilik
kazandırmak amacıyla çıkarılan eşit değerdeki borçluluğu temsil eden sertifikalarıdır. İstisna
sukuku çıkaran taraf üretici veya satıcıdır. Katılımcılar ise üretilecek veya satılacak malların
alıcısıdır (Ayub, 2007, s.404). İstisna sukuk uygulamasıyla ilgili süreç aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Güngören, 2011, s.111):
 SPV, projeye fon temin etmek amacıyla sukuk ihraç eder.
 Sukuk ihraç getirisi yüklenici/inşacı tarafından inşa ve projeyi gelecekte teslim etmek
için kullanılır.
 Malın mülkiyeti SPV’ye devredilir.
 Mülkiyet/proje nihai alıcıya kiralanır veya satılır. Nihai alıcı SPV’ye aylık taksitlerle
ödeme yapar.
 Getiri sukuk alıcıları arasında dağıtılır.
2.2.7. Melez (Karma) Sukuk
Sukuka dayanak oluşturan varlık havuzunun istisna, murabaha ve icara şeklinde
alacaklardan oluşması halinde “melez ya da karma sukuk” söz konusu olmaktadır. Varlık
havuzunun farklı özelliklere sahip olması, fonların daha hareketli olmasını sağlamaktadır.
Ancak bir melez sukuk havuzunun en az yüzde 51’inin icara konusu varlıklardan oluşması
gerekmektedir. Çünkü havuzun diğer parçalarını oluşturan murabaha ve istisna alacaklarının
getirileri önceden belirlenen sabit bir oran şeklindedir (Tariq ve Dar, 2007, s.205). Bu işlemle
ilgili süreç aşağıdaki gibi özetlenebilir (Güngören, 2011, s.113):
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 İslami finans koordinatörü maddi varlıkları ve murabaha işlerini SPV’ye transfer
eder.
 SPV, sukuk sahiplerine katılım sertifikası yayımlar ve fonları toplar. Bu fonlar islami
finans koordinatörü tarafından kullanılır.
 İslami finans koordinatörü SPV’den bu varlıkları anlaşılmış bir zaman periyodu
üzerinden satın alır.
 Yatırımcılar bu varlıklar üzerinden sabit bir getiri elde ederler.
İlk melez sukuk örneği, İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından ihraç edilmiş olup
içeriği İcara sukuk, murabaha ve istisna sukuk şeklindedir. Piyasa sürülen bu sukuğa
uluslararası pazarlanabilirlik sağlamak için IDB tarafından garantörlük verilmiştir. Jersey,
kanal adalarında faaliyet gösteren bir anonim şirket olan Solidarity Trust Services tarafından
400 milyon dolarlık sukuk ihraç edilmiştir. Özel Sektörün Gelişimi İçin İslami İşbirliği Örgütü;
bu varlıkların konsolide net aktif değer üzerinden IDB’den alınıp Solidarity Trust Services’a
satılması şeklinde aracı rol oynamıştır (Güngören, 2011, s.113).
3. Sukuk-Kira Sertifikalarının Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi
3.1. Türkiye Uygulaması
2010 yılında sukuk ihraçlarına ilişkin yasal düzenlemenin yapılmasının ardından
Türkiye’de sukuk ihracının önü açılmıştır. Ancak yasal düzenlemeler çoğu kez finansal
araçların başarılı olması için tek başına yeterli olmamaktadır. Yatırımcıların finansal araçlara
ilgi göstermesi için bazı önlemler gerekli olmaktadır. Bu nedenle sukuk ihraçlarının başarılı
olması için alınabilecek önlemler çalışmanın bu bölümünde incelenmiştir.
3.1.1. Genel Olarak Türkiye Uygulaması
Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
(Seri:III, No:43) 1 Nisan 2010 tarihinde 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir. İlgili Tebliğ’in amacı 1. maddede şöyle açıklanmıştır; kira sertifikalarının Kurul
kaydına alınması, ihracı ve satışı ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine
ilişkin esasları düzenlemektir. Dolayısıyla bu düzenleme ile kira sertifikası veya kira sukuku
çıkarılması ilişkin gerekli olan düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenleme ile her ne kadar kira sertifikası çıkarılmasına ilişkin düzenlemeler
getirilmiş olsa da asıl olarak “sukuk” ihracı için gerekli hukuksal alt yapı hazırlanmıştır. Zaten
ilgili Tebliğ’de Kira sertifikası “Varlık kiralama şirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle
devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu
varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul
kıymeti, kira sukukunu” ifade ettiği belirtilmiştir. Kira sukuku olarak da adlandırılan kira
sertifikası niteliği itibariyle tahvil ve bonolara benzemekle birlikte özü itibariyle bağlı olduğu
varlığın getirisini yatırımcısına yansıtan bir menkul kıymettir. Bu nedenle de faizsiz tahvil
olarak adlandırılabilmektedir (Konca,2008, s.1). Tebliğde sukuk sadece kira sertifikası olarak
düzenlenmiştir. Halbuki sukuk sadece kira sertifikası değildir. Kullanılan finansman
yöntemine göre farklı birçok sukuk türü bulunmaktadır. İlgili Tebliğde sadece kira sertifikası
yani kira sukuku düzenlenmiştir. Kullanılan finansman şekillerine göre bakıldığında kira
sertifikası uygulaması icara sukukuna yakındır. Dolayısıyla Tebliğ ile yapılan düzenleme
sadece icara sukuka yakın bir sukuk şekline imkan tanımakta diğer sukuk şekillerine ilişkin
bir düzenlemeyi kapsamamaktadır.
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Tebliğ’de kira sertifikasını ihraç edebilmek için mutlaka anonim şirket statüsündeki bir
Varlık Kiralama Şirketinin kurulması gerektiği belirtilmektedir. Tebliğ’e göre Varlık Kiralama
Şirketi (VKŞ), anonim şirket şeklinde aracı kurumlar, bankalar ve kaynak kuruluşlar
tarafından münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulurlar. Tebliğ’in 4. maddesinde
ise Varlık Kiralama Şirketi, kaynak kuruluşlardan devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa
kiralamak suretiyle kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak kira
sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı kaynak kuruluşa devretmek
amacıyla kurucular tarafından kurulacağı belirtilmiştir.
Tebliğin 5. maddesinde VKŞ’nin faaliyet konusu esas sözleşmesinde yer alacak
faaliyetler şu şekilde belirlenmiştir;
a) Kira sertifikası ihraç etmek,
b) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri hesabına her türlü varlığı devralmak,
kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri payları oranında kira sertifikası
sahiplerine ödemek,
c) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı
kaynak kuruluşa devretmek.
VKŞ, Tebliğ’in 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan faaliyetler dışında herhangi bir
ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi aşağıdaki faaliyetlerde de bulunamaz:
a) Her ne ad altında olursa olsun kredi kullanamaz, borçlanamaz, sahip olduğu
varlıkları yukarıda ifade edilen faaliyetlerin olağan ifası dışında kullanamaz.
b) Sahip olduğu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler lehine hiç bir ayni hak tesis edemez.
c) Varlığı, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getiren kaynak
kuruluş dışında başka bir kişiye devredemez.
Kira sertifikaları özel sektör şirketlerinin, bir varlık kiralama şirketi aracılığı ve “devretkirala-devral” yöntemiyle, mülkiyetlerindeki veya kiralamak suretiyle devralacakları varlıkları
kullanarak finansman sağlamalarına olanak vermektedir. Bu bağlamda, varlık kiralama şirketi
ilk aşamada devraldığı bu varlıkların finansmanını ihraç edeceği kira sertifikası ile
karşılamaktadır. Bu durumda söz konusu sertifikaların dönemsel ödemeleri, kiracıdan gelen
dönemsel kira gelirleri ile gerçekleştirilmektedir. Vade sonunda ise kaynak kuruluşuna geri
devredilen söz konusu varlıklardan elde edilen gelir, kira sertifikası sahiplerine payları
oranında dağıtılarak ihraç edilmiş olan kira sertifikası itfa edilmektedir. İcara sukuku olarak da
adlandırılan ve faizsiz nitelikte olan bu araca ilişkin düzenleme kısa sure içinde etkisini
göstermiş ve katılım bankacılığı sektöründe 2010 yılında gerçekleştirilen ilk ihraçla Türk
bankaları da sukuk piyasasındaki yerini almıştır. (TCMB, 2011, s.67-68).
6327 sayılı Kanun1 ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki
Kanunun2 dördüncü bölümün başlığı olan “İç ve Dış Borçlanma” ya “Kira Sertifikası İhracı”
eklenmiş böylece kira sertifikası veya kira sukukuda hazine için borçlanma yöntemi haline
gelmiştir. Aynı kanun ile 4749 sayılı Kanunu’na kira sertifikası başlıklı 7/A maddesi3
eklenerek, kira sertifikası (kira sukuku) ihracı için gerekli hukuksal altyapı hazırlanmıştır. Bu
düzenleme çerçevesinde4, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi (HMVKŞ)
tarafından 3 Ekim 2012 tarihli kira sertifikası ihracı için 1 Ekim 2012 tarihinde duyurulan kira
sertifikası ihracına 3.275.000.000 TL toplam talep gelmiş ve 1.624.482.560 TL tutarında ihraç
yapılmıştır (https://twitter.com/TCHazine, 17.10.2012).
Kamu tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları hem kamu finansmanı açısından
faydalı olacak hem de katılım bankalarının likidite yönetimlerini kolaylaştıracaktır. Geleneksel
bankaların likidite yönetiminde menkul değerler kullanılabilmekte ancak katılım bankalarının
söz konusu ihtiyaçlarını karşılayacak bir enstrüman bulunmadığından bu bankalar nakitte
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kalmak zorundadırlar. Dolayısıyla bu finansal aracın kullanım yaygınlığını kazanması Türk
finans piyasasının gelişmesi ve alternatif finansman olanakları sağlanabilmesi açısından
önemli olduğu söylenebilir (Türker, 2010, s.46).
3.1.2. Türkiye’de Sukuk İhraçlarının Başarılı Olması İçin Alınabilecek Önlemler
Türkiye’de sukuk çok dar kapsamlı bir şekilde uygulanmaktadır. Sadece kira
sertifikasına dayalı olarak uygulanmaya başlanan sukuk aslında birçok ülkede önemli bir
finansal araçtır. Türkiye’de de kira sertifikası- kira sukuku ilk uygulamada büyük başarı elde
etmiş yoğun ilgi görmüştür. Bu başarının sürekli hale getirilebilmesi için yapılması gereken
birçok düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemeler yapılmadan sukuk piyasasının istenen
düzeye gelmesi mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla Türkiye’de sukuk ihraçlarının başarılı
olması, sürdürülebilir ve derin bir sukuk piyasasının oluşturulması için konuda başarılı olmuş
ülke uygulamaları dikkate alınması faydalı olacaktır. Bu çerçevede, uluslar arası deneyimler
ışığında sukuk ihraçlarının başarılı olması ve sürdürülebilir ve derin bir sukuk piyasasının
oluşturulması için alınması gereken bazı önlemler şunlardır; sukukların islami prensiplere
uygunluğunun belirlenmesi, ikincil piyasanın oluşturulması, sukuk performansının
ölçülmesidir.
Geleneksel borçlanma araçları olan tahvillerin İslami prensiplere uyacak biçimde
yeniden yapılandırılması sonucu sukuk ortaya çıkmıştır. Sukuk, İslam dinine göre haram olan
faiz kazancı yerine yatırımcısına helal kazanç sunan menkul kıymetlerdir (Derigs ve
Marzban, 2008, s.286). Ancak sunulan kazancın helal olması yani İslam prensiplerine
uygunluğunun belirlenmesi basit bir süreç olmayabilir. Sukuk ihraçlarının başarılı olması için,
sukukların islami esaslara uygunluğunun kabul görmüş bir merci tarafından onaylanması
gerekmektedir. Diğer tüm islami finansal araçların ihracında olduğu gibi birçok ülkede sukuk
ihraçlarının da islami kurallara uygunluğu aranmaktadır (Garas, 2012, s.8). Örneğin,
Endonezya’da mudaraba sukuku ihracının islama uygunluğu için Ulusal İslami Danışma
Kurulundan (National Shariah Board) fetva alınması gerekmektedir (Hakim, 2007, s.267).
Benzer biçimde, Endonezya’da islami sermaye piyasasında işlem görebilmeleri için tüm
finansal araçların islami danışma kurulu tarafından onaylanması zorunludur (Ardiansyah ve
Qoyum, 2011, s.1329). İran’da ise sukuk ihraçları için 2007 yılında İran Menkul Kıymetler
borsasının bir organı olan İslami danışma kurulu islama uygunluk onayı vermiştir (Kordwani,
2009, s.323). Bangladeş Hükümeti’nin 2004 yılında yaptığı sukuk ihraçlarında islami
prensiplere uyum sağlanmıştır (Sophastienphong, Mu ve Saporito, 2008, s.37).
Sukukun islam prensiplerine uygunluğunun incelenmesinde ilk aşama, İslami bilim
insanlarından oluşan İslami Denetim Kurulu (Shari’a Supervisory Board) onayının (fetva)
alınmasıdır. Sonraki aşama, İslami Kontrol Departmanının (Shari’a Control Department)
sukuk ihracında islami kurallara uyulup uyulmadığını denetlemesidir. Ancak, söz konusu
islami denetim, geleneksel iç ve dış denetimi gereksiz kılmaz. Aksine onları tamamlayıcı bir
özellik göstermektedir (Garas, 2012, s.8-9). Benzer biçimde, sukuk ihraçlarının başarısı ve
yatırımcıların korunması büyük ölçüde sermaye piyasalarını düzenleyen kurallar ile islami
danışma konseyinin Malezya örneğinde olduğu gibi uyumlu olmasına bağlıdır (Mohamad ve
Yusoff, 2008, s.64).
Sukukun pazarlanabilmesi için bir islami danışma kurulunun varlığının yanı sıra böyle
bir kurulun yapısı da önem arz etmektedir. Bir islami danışma kurulunun bilgili, deneyimli,
islami finansman araçları konusunda yargılarına güvenilen danışmanlardan oluşmalıdır.
İslami danışmanlar, yapacakları inceleme sonunda bir fetva vereceklerdir. Verilen fetva,
inceleme konusu sukuk yapısının onaylanmasını ve Müslüman yatırımcılara yapılacak ticari
işlemin islami açıdan uygunluk bildirimini içermektedir (Abdel-Khaleq ve Richardson, 2007,
s.411).
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Diğer yandan, sukukların islami esaslara uygunluğunun incelenmesi sadece bireysel
yatırımcıları değil kurumsal yatırımcıları da etkilemektedir. Örneğin İslami esaslara uygun
yatırım yapacak bir yatırım fonunun iki önemli kriteri yerine getirmesi gerekmektedir. Birincisi,
yatırım fonu sadece islami prensiplere uygun hisse senetleri ve sukuka yatırım
yapabilecektir. İkincisi, temel faaliyet alanı islami prensiplere uygun olmayan şirketlerin
menkul kıymetlerine yatırım yapılmayacaktır (Derigs ve Marzban, 2009, s.1168).
Sukukların islami esaslara uygunluğunun denetlenmesi uygulamada büyük önem
taşımaktadır. Örneğin, Kasım 2008 tarihinde, AAOIFI başkanı M. Taqi Usmani, sukuk
işlemlerinin büyük bölümünün geleneksel tahvilleri taklit ettiklerini ve bu nedenle islami
finansal araç olarak kabul edilemeyeceklerine karar vermiştir. Bu karar, 80 milyar dolarlık
sukuk stokunun beşte dördünü etkilemiştir. Ancak hüküm geriye doğru işletilmemiştir (Khan,
2010, s.815).
Sukukun hukuki boyutunu ve islami prensiplere uyum konusunu önemli kılan bir diğer
gelişme de sukukun geleneksel finansal araçlar (tahvil, bono, vb.) ile aynı sermaye
piyasalarında ihraç edilmeye başlanmasıdır. Örneğin, geleneksel finansal kurumlar ve
araçlar açısından dünyanın en büyük ve gelişmiş sermaye piyasasına sahip olan ABD’de
sukuk ihracı yapılmıştır (Abdel-Khaleq ve Richardson, 2007, s.410). Petrol ve doğalgaz
alanında gerçekleşen söz konusu sukuk ihracı çözülmesi gereken bir takım problemleri
ortaya çıkarmıştır. Geleneksel sermaye piyasası koşullarının geçerli olduğu ülkelerde sukuk
ihracının başarısı büyük ölçüde ihracın islami prensiplere uygunluğuna dayanacaktır. Bu
uygunluğun sağlanması için Arapça bilen, islami prensipler konusunda bilgili danışmanlara
ihtiyaç duyulacaktır. Söz konusu danışman, sukukun islami prensiplere uygunluğuna ilişkin
fetva verecek ve sukukun yapılandırılmasında ve izlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Bu çerçevede, hukuk şirketlerinin islami finansmanın özelliklerini ve yöntemlerini iyi bilmeleri
gerekecektir (Richardon, 2006, s.152).
Sukuk ihraçlarının başarılı olması için bir önemli konu da ikincil sukuk piyasasının
oluşturulmasıdır. Malezya ve Suudi Arabistan üzerinde yapılan incelemede, sukuk
ihraçlarının başarısının büyük ölçüde SPV’lere bağlı olduğunu belirlenmiştir (Wilson, 2008,
s.170). Kuveyt sukuk piyasasının geliştirilmesi için iki yasal düzenleme üzerinde
durulmaktadır. Birincisi, sukuk ihraçlarında önemli role sahip olan SPV’lere ilişkin anlaşılır ve
kapsamlı bir yasal altyapının geliştirilmesi önerilmektedir. İkincisi, sukuk ihracında önemli bir
yere sahip olan menkul kıymetleştirme sürecine ilişkin yasal altyapının oluşturulması
önerilmektedir (Sole, 2008, s. 27). İkincil sukuk piyasasının gelişiminde para piyasası
araçlarının ve kısa vadeli menkul kıymetleştirmenin önemli rol oynayacağı ileri sürülmektedir.
Ayrıca kısa vadeli sukukun, İslam bankalarının likidite yönetiminde kullanacağı para piyasası
araçları haline geleceği beklenmektedir (Jobst vd., 2008, s.334).
Sukukun performansının ölçülmesi ise ayrı bir konudur. Sukuk performansını ölçmeye
yönelik olarak geliştirilmiş uluslar arası endeksler bulunmaktadır. Örneğin, Dow Jones
Islamic Market Index and the Dow Jones Citigroup Sukuk Index sukuk performansını ölçmek
için kullanılan endekslerdir (Al-Salem, 2009, s.191). Bu uluslar arası endekslerin yanı sıra
yerel sukuk endekslerinin geliştirilmesi önem kazanacaktır. Menkul kıymetlerin
performanslarının ölçülmesi ve yayınlanması menkul kıymetlere ilgiyi artırmak için önemli ve
gerekli olacaktır.
3.2. Kira Sertifikalarının (Kira Sukuku) Vergilendirilmesi
43 Seri Nolu Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ yayınlandıktan sonra, 25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı
Kanun ile kira sertifikalarının vergilendirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 6111 sayılı Kanun
ile kira sertifikaları ile ilgili, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga vergisi
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ve Harçlar Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra 2011/1854 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla bu konuda bazı düzenlemeler yapılarak kira sertifikalarının
vergilendirilmesindeki bazı eksik noktalar giderilmiştir. Böylece kira sertifikalarına
vergilendirilmesi ilişkin temel esaslar tespit edilmiştir.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Açısından; 6111 sayılı Kanun 80. maddesi ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunun (GVK) 75/5. maddesinde yer alan “ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetlerden” ibaresi “Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından” şeklinde değiştirilmiştir. 6111
sayılı Kanun ile yapılan bu değişiklikle GVK 75/5. maddesi varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirleri de kapsayacak şekilde
genişletilmiş ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde
edilen gelirlerin menkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır. SPK tarafından menkul
kıymet olarak tanımlanan kira sertifikaları, GVK’da ise elde edilen gelirler açısından menkul
sermaye iradı olarak kabul edilmiştir (Gümüş, 2011, s.2).
Kira sertifikalarının menkul sermaye iradı olarak belirlenmesi ile kira sertifikalarının elde
edilen getirilerinin dönemsel getirilerin ödenmesi halinde ya da alınıp satılması durumunda
GVK’nın Geçici 67. maddesi kapsamında ödemeyi yapanlarca gerçekleşen kazançlardan
vergi kesintisi yapılması gerekecektir (Koçak, 2012:83). Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nun
geçici 67. maddesinin 13. fıkrasında “Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul kıymet ve
vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye
piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında
işlem görmese dahi Hazine’ce veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü
menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder” denilmektedir. Dolayısıyla
Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alınmış veya Türkiye’de
kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören kira sertifikaları
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında vergilenmesi gerekecektir. Kira
sertifikalarının alınıp satılması ya da dönemsel getirilerinin ödenmesi durumunda geçici 67.
maddeye göre ödemeyi yapanlarca gerçekleşen kazançlar üzerinden vergi kesintisi
yapılacak, bu vergi nihai vergileme olacak ve geliri elde eden hiçbir şekilde bu geliri beyan
etmeyecektir (Uğurlu, 2011,s.109-110).
6111 sayılı Kanun’un 91’nci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15’ inci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendinde yer alan "ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden"
ibaresi "Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından" şeklinde değiştirilmiştir. Daha sonra ilgili
maddeye 6322 Sayılı Kanunun 38. maddesiyle; “28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık
kiralama şirketleri” dahil edilmiştir. Böylece tam mükellef kurumlardan vergi kesintisi
yapılmasını düzenleyen maddeye özel sektör ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları da eklenmiştir.
5520 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan parantez içi
hükümle, “Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama
şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı
kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran yüzde 100 olarak uygulanır ve bu
taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz” denilmiştir. Bu
düzenleme ile taşınmazların kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketlerine satışı ile geri
devranılması durumunda doğan kazançlar tamamen istisna kapsamına alınmıştır.
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü ve geçici 67’nci maddelerinde ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci ve 30’uncu maddelerinde yer alan tevkifat
oranlarına ilişkin olarak 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 29.06.2011 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanmıştır. Bu karar ile;
 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinin (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan
oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç]
tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarından
elde edilenler hariç) için yüzde 10,” şeklinde değiştirilerek GVK geçici 67. maddesindeki
oranlar yeniden düzenlenmiştir.
 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın birinci maddesinin birinci
fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi, 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı
Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci
paragrafı ve (b) alt bendi, 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın
1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt
bendindeki değişiklikler ile KVK 15. maddesi, KVK 30. Maddesi ve GVK 94. maddesinde
yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen bakanlar kurulu kararları;
“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden yüzde 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden yüzde 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden yüzde 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden yüzde 0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için yüzde 10,”
şeklinde değiştirilmiştir.


12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’inci maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“3 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler
dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından
sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli
menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi tutulmaz);”
Yapılan bu değişiklikler ile (http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2011-76.aspx,
Gümüş, 2011,s.3, Koçak, 2012, s.184);


Yurtdışında ihraç edilecek olan kira sertifikalarının da GVK Geçici 67/2 kapsamında
olmadığı, yurt dışında ihraç edilen kira sertifikaları için uygulanacak stopaj oranlarının
GVK 94. maddesi, KVK 15. maddesi ve KVK 30. maddesi kapsamında olduğu
belirlenmiştir.
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Varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları için ilgili
maddelerde belirtilen stopaj oranları; tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç
edilen tahvillerden elde edilen faizlere uygulanan stopaj oranlarında olduğu gibi vadesine
göre değişiklik gösterir hale getirilmiştir.



Varlık kiralama şirketleri tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikaları için ayrı bir
düzenleme yapılmadığı için bu sertifikalardan elde edilecek gelirlere GVK Geçici 67/2.
maddesi kapsamında stopaj uygulanacaktır.

Yalnız GVK Geçici 67 maddesinde 6322 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, 4749
sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkındaki Kanuna göre kurulan varlık kiralama
şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında
elde edilen getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde herhangi bir kesinti
yapılmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Hazine tarafından yurt dışına yapılacak olan kira
sertifikası ihraçlarında da stopaj yapılmayacaktır.
Katma Değer Vergisi Açısından: 6111 sayılı Kanun’un 85. maddesi ile 25/10/1984 tarihli ve
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasının (g)
bendinde yer alan "tahvil" ibaresi "tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikaları" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"u) Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devri ile bu
varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devri."
KDVK ‘un 17. maddesinde diğer istisnalar başlığı altına eklenen (u) bendi ile menkul,
gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketlerine devrinde ve bu
varlıkların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve devralınan kuruma devride KDV
istisnası kapsamına alınmıştır.
Damga Vergisi Açısından: 6111 sayılı Kanun’un 83. maddesi ile 1/7/1964 tarihli ve 488
sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun; a) "IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili
kâğıtlar" başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir;
"40. Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri,
bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan
ipotek işlemleri ile bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen
kâğıtlar ve kira sertifikaları." Damga Vergisi Kanununda istisnaları düzenleyen 2 sayılı
Tabloya eklenen bu fıkra ile;


Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri,



Bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri,



Varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve kira

sertifikaları, istisna kapsamına alınmıştır.
Harçlar Bakımından: 6111 sayılı Kanun’un 84. maddesi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanununun 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki
fıkra eklenmiştir;
"Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri ile bunların
varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek
işlemleri bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.” Harçlar Kanununda yapılan bu
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düzenleme ile varlık kiralama şirketlerince yapılacak hangi işlemlerin istisna olacağı
belirlenmiştir.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Açısından: 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yer alan
banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591
sayılı Kararnamenin eki Kararın 1’ inci maddesinin (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir;
“f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden
çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden yüzde 1,
g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan
paralar üzerinden yüzde 1,”
Bu kıymetlerin itfasına yönelik olarak ayrıca bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle
itfa dolayısıyla elde edilecek gelirlerden yüzde 5 oranında BSMV uygulanmaya devam
edilecektir (Gümüş, 2011, s. 5).
Sonuç
Sukuk, geleneksel tahvil ve bonolara bir alternatif olarak geliştirilmiş bir finansman
yöntemidir. Sukukun diğer finansal araçlardan farklı yönü islami prensiplere uygun biçimde
tasarlanması ve ihraç edilmesidir. Özellikle dünyada yaşanan ekonomik kriz ile birlikte İslam
ülkelerinde biriken fonların finans sistemine entegre edilebilmesini sağlamak için kullanılan
önemli bir finansal araç haline gelmiştir. Ülkemizde ise SPK tarafından yayınlanan Kira
Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile sukuk ihracı
için esaslar belirlenmiştir. Diğer yandan, 6327 sayılı Kanun ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı
ve Borç Yönetimi Hakkındaki Kanunda yapılan değişikliklerle kira sertifikası Hazine için de
borçlanmada kullanılabilecek bir finansal araç durumuna getirilmiştir.
SPK tebliği ile getirilen düzenlemede sukuk bir kira sertifikası olarak tanımlanmıştır.
Halbuki sukuk sadece kira sertifikası değildir. Çünkü dünyada farklı sukuk türleri
bulunmaktadır. Türkiye’de sukuk sadece kira sertifikası veya kira sukuku olarak
düzenlenmiştir. Dünyada bu konuda başarı sağlamış ülkeler incelendiğinde Türkiye’deki
uygulamanın çok dar kapsamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ülkemizde de, sukukun
etkin bir şekilde uygulanması, sukuktan beklenen yararların sağlanması ve sukuk piyasasının
gelişmesi amacıyla diğer sukuk türlerinin çıkarılabilmesi için gerekli hukuki alt yapının
hazırlanması gerekmektedir.
Türkiye’de özel sektör ve hazinenin ilk sukuk ihraçlarında başarı sağlanmıştır. Fakat
bu başarının devam ettirilebilmesi ancak bazı önlemler alınması ile mümkün olabilecektir.
Bu çerçevede, uluslararası deneyimler ışığında Türkiye’de sukuk ihraçlarının başarılı
olması ve sürdürülebilir ve derin bir sukuk piyasasının oluşturulması için alınması gereken
bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemlerden birincisi, sukukların islami prensiplere
uygunluğunun belirlenmesidir. Sukuk ihraçlarını olumlu etkileyecek bir diğer önlem, daha
önce birincil piyasada çıkarılmış olan sukukun ikincil piyasanın oluşturulmasıdır. Üçüncü
önlem ise sukuk yatırımcılarını bilgilendirmek ve teşvik etmek amacıyla kullanılacak sukuk
performansı ölçümünün gerçekleştirilmesidir. Bu önlemlerin alınmaması durumunda sukuk
piyasasının yeterince gelişmesi pek mümkün görünmemektedir. Sıralanan bu önlemlerin
alınabilmesi içinde gerekli hukuksal alt yapı için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması
gerekmektedir.
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Türkiye’de sukuk uygulamasının geliştirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardan
birisi de vergilendirme konusudur. Türkiye’de, 6111 sayılı Kanun ile kira sertifikalarının
vergilendirilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. 6111 sayılı Kanun yapılan düzenlemeler
dışında, 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de kira sertifikalarının vergilendirilmesine
ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi,
Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve Banka ve Sigorta Muameleleri vergileri açısından kira
sertifikalarının vergilendirilmesine ilişkin esaslar açıklığa kavuşturulmuştur. Bu düzenlemeler
çerçevesinde kira sertifikasının vergilendirilmesinde tahvilin vergilendirilmesinin esas alındığı
söylenebilir. Ancak sukuk piyasasının gelişmesi ve Türkiye’ye sukuk ihracı yoluyla uluslar
arası piyasalardan fon çekilebilmesi için bazı vergisel avantajların sağlanması yararlı
olacaktır.
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4749 Sayılı Kanunun 7/A Maddesi; “Bu Kanun kapsamındaki halka açık olmayan kurum ve
kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi
olmayan varlıklara ilişkin, ilgili kurumların görüşleri alınarak alım, satım, geri alım, kiraya verme,
geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri mevzuatta yer alan şekil kurallarına
tabi olmaksızın tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere kuruluş, tescil,
tasfiye ve işleyişe ilişkin mevzuat hükümlerine bağlı olmaksızın varlık kiralama şirketleri kurmaya
veya varlık kiralama şirketleri kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye Bakan
yetkilidir. Bu şirketler söz konusu taşınır ve taşınmazlar ile maddi olmayan varlıklara dayalı olarak,
hasılatı Müsteşarlığa aktarılmak üzere yurt içi ve yurt dışı piyasalarda kira sertifikası ihraç edebilir.
Bu ihraçlara konu olan varlıklar üzerinde, ihracın vadesi süresince ihraç koşullarına aykırı
herhangi bir hukuki işlem tesis edilemez. Bu fıkra kapsamındaki işlemlere konu olan kamu
varlıklarının kullanımıyla ilgili bakım, onarım, işletme, inşaat ve benzeri iş ve işlemler ilgili kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yapılır ve buna ilişkin harcamalar kendi bütçelerinden karşılanır.
Bu fıkra kapsamındaki kira sertifikaları, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı bakımından Müsteşarlık tarafından ihraç
edilen menkul kıymetlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara tabidir. Bu
sertifikalar, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasında teminat olarak
kabul edilir.
Bu maddenin birinci fıkrasındaki iş ve işlemler ile Devlet iç borcu, Devlet dış borcu ve nakit
yönetimi kapsamında yapılan iş ve işlemler 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakan tarafından belirlenir.”
Hazine’nin Kira sertifikası ihracına ilişkin aşamalar şöyle açıklanmıştır (Hazine Müsteşarlığı Kira
Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu, 2012:3-4);
1. 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A
Maddesi kapsamında, kamuya ait taşınmazların HMVKŞ’ye satış yoluyla devri yapılmaktadır. Aynı
zamanda, tapu kayıtlarında taşınmazların HMVKŞ adına tescil işlemi gerçekleştirilmektedir.
2. HMVKŞ’ye devri yapılan taşınmazların ilgili kurumlarca kullanımları aynen devam etmek üzere,
Hazine Müsteşarlığı ile HMVKŞ arasında 1 inci maddedeki satış yoluyla devir işleminden
bağımsız ayrı bir kira sözleşmesi yapılmaktadır. Ayrıca, söz konusu taşınmazların kira süresi
sonunda geri alımına ilişkin Hazine tarafından geri alım taahhütnamesi düzenlenmektedir. Diğer
taraftan, ihracın öncesinde HMVKŞ tarafından, söz konusu varlıkları kendi namına ve sertifika
sahipleri hesabına ve yararına muhafaza edeceğine dair bildiri düzenlenmektedir.
3. HMVKŞ tarafından satın alınan varlıkların Hazine Müsteşarlığı’na kiralanması karşılığında,
sertifika sahiplerinin payları oranında kira geliri hak etmelerini sağlayan kira sertifikası ihraç
edilmektedir.
4. Yatırımcıların kira sertifikası karşılığında ödedikleri tutar HMVKŞ’ye aktarılmaktadır.
5. HMVKŞ tarafından kira sertifikası ihracından elde edilen hasılat, devralınan varlıklara karşılık
Hazine Müsteşarlığı’na aktarılmaktadır.
6. Hazine Müsteşarlığı ile HMVKŞ arasında yapılan kira sözleşmesi ve geri alım taahhütnamesi
çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından HMVKŞ’ye kira sözleşmesi süresince kira
ödemeleri ve kira sözleşmesinin vadesi dolduğunda taşınmazların geri alımı karşılığında taşınmaz
satış bedeline ilişkin ödeme yapılmaktadır.
7. HMVKŞ tarafından kira sertifikası sahiplerine payları oranında kira gelirleri ve kira sertifikası
bedelleri dağıtılmaktadır.
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2008 Küresel Finansal Krizi Sonrası
Tezgah Üstü Türev Piyasalara Yönelik Düzenlemeler
Hasan Yaşar Şababoğlu*
Özet
2008 yılı başında ortaya çıkan küresel finansal krizle birlikte, tezgah üstü türev piyasalara yeni
düzenlemeler getirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Krizin derinleşmesinin ardından vakit kaybedilmeksizin
bu piyasaların daha güvenli hale getirilmesi amacıyla, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere pek çok ülke ve bazı uluslararası örgütlerce yeni
düzenlemelere gidilerek; finans sistemine yönelik uluslararası boyutta bir gözetim ve denetim
standardı getirilmesi, yeni denetim/gözetim otoriteleri oluşturulması, raporlama olanaklarının
artırılması, uluslararası ölçekte bilgi alışveriş düzeyinin yükseltilmesi ve denetim şirketleri için yeni
standartlar getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamdaki çalışmaların önemli bir bölümünü
de, tezgah üstü türev piyasalarda karşı taraf kredi riskinin azaltılması ve merkezi izlemenin
kolaylaştırılması için kurulan merkezi karşı taraf kuruluşlarının hayata geçirilmesi oluşturmaktadır. Bu
çalışmada, merkezi karşı taraf (Central Counterparty – CCP) sistemi ve anılan piyasalarla ilgili yeni
getirilen düzenlemeler, kurallar (Dodd Frank Kanunu “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act”, AB Düzenlemeleri “European Market Infrastructure Regulation-EMIR”) ile ülkemizdeki
gelişmeler hakkında bilgi verilmeye, durum analiz edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tezgah Üstü Türev Piyasaları, Karşı Taraf Kredi Riski; Merkezi Karşı Taraflar.
Jel Sınıflaması: D53, E42, G15, G32
Regulatory Overview About Over The Counter (OTC) Derivatives Markets After The Global
Financial Crisis of 2008
Abstract
With the emergence of the existing global financial crisis at the beginning of 2008, it has been
understood that new laws and regulations are required for the OTC markets. After the growth of the
crisis without any delay and with the purpose of enhancing the reliability of these markets, many
countries (primarily USA and EU countries) and some international organizations have immediately
implemented new rules and regulations and studies have started in order to create an international
supervision and audit standard and to form new audit/supervision authorities, to increase reporting
facilities and to increase exchange of information on an international scale and also to set new
standards for audit firms. Implementation of CCPs for counterparty credit risk mitigation and for
facilitating the central monitoring for OTC markets is a crucial part of these efforts. By this study, an
attempt has been made to give information and to analyze about CCPs and rules and regulations
about related markets (Dodd-Frank, Wall Street Reform and Consumer Protection Act, European
Market Infrastructure Regulation-EMIR) and the developments in our country.
Keywords: OTC Derivatives Markets, Counterparty Credit Risk, CCPs.
Jel Classification: D53, E42, G15, G32
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Giriş
2008 yılında başlayan ve etkileri günümüzde de devam eden finansal küresel krizde
Lehman Brothers, Bear Stearns gibi önemli yatırım bankalarının yanı sıra pek çok küçük
çaplı bankanın iflası ve onlarcasının fonlanarak kurtarılmasının ardından, bu kez özellikle
tezgah üstü türev piyasalardaki karşı taraf kredi riski, 1974 yılında döviz piyasalarında
yaşanmış olan riskten daha tehlikeli biçimde yeniden ortaya çıkmıştır.
2000’li yılların ilk yarısında tezgah üstü türev işlem çeşitlerinde ve hacimlerinde tam
anlamıyla bir patlama yaşanmıştır. Tezgah üstü türev piyasalarının işlem hacmi 2010 yılında
600 trilyon ABD doları ile toplam küresel GSMH’nın 10 katına ulaşmıştır (KPMG, 2010: 1).
2010 yılı verilerine göre bütün türev işlemlerinin yüzde 90’lık kısmının tezgah üstü
piyasalarda yapıldığı ifade edilmekte olup, bunun yüzde 77’sini faizli türev ürünler
oluşturmaktadır. Diğer tezgah üstü türevlerin dağılımı ise: yüzde 10 FX, yüzde 7 ayrılmamış
(unallocated) işlemler, yüzde 5 credit default swaps – Kredi Temerrüt Takas Sözleşmeleri
(CDS) ve yüzde 1 hisse senedi (equity) işlemler şeklinde tahmin olunmaktadır (Commerz
Bank, 2011, s.9). Tüm türev piyasalarında takas kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen
işlemlerin oranı yüzde 50’ye yakındır (ISDA, 2011, s.1).
Organize piyasalardaki yapısal düzenlemeler ve kurallar sayesinde, bu piyasalarda,
tezgah üstü piyasalardaki kadar çeşitlilikte finansal enstrüman üretilmesinin ve bunların
serbestçe alınıp satılmasının önüne geçilebilmiştir. Bu sebeple karışı taraf kredi riskinin ve
finansal enstrumanların çeşitliliği ve karmaşıklığından kaynaklanan risklerin azaltılması için,
tezgah üstü piyasaların da organize hale getirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmayla, küresel finansal krizin başlangıcı sonrasında, tezgah üstü türev işlemleri
için özellikle ABD ve Avrupa’da uygulamaya alınmaya çalışılan düzenlemeler ve bu paralelde
kurulan merkezi karşı taraf kuruluşları (CCPs) hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
1. Sürecin Gelişimi
1929 Büyük Buhranı’ndan sonra ortaya çıkan en büyük iki finansal krizden ilki,
1970’lerin ortasında petrol krizi olarak başlayıp finansal sektöre yayılanıdır. 1974 yılında FX
işlemlerinden kaynaklanan ABD doları ödeme yükümlülüğünü yerine getiremeyen
Almanya’daki Bankhaus Herstatt (Herstatt Bankası), Alman resmi makamlarınca
kapatılmıştır. Adı geçen bankanın bir tek FX işleminden kaynaklanan sorun, domino etkisiyle
bazı bankadan bankaya ödemeleri ve başka FX işlemlerini olumsuz etkilemiştir. Bahsi geçen
olaydan sonra dünyanın önemli bankalarının başı çekmesiyle FX işlemlerinde karşı
bankadan kaynaklanan riskin (Herstatt Riski) giderilmesine yönelik, Continuous Linked
Settlement (CLS) sistemi konsepti oluşturulmuştur. 2001 yılında faaliyete geçen CLS Bank’a
FX işlemlerine ait karşılıklı ödemelerin güvenli hale gelmesini sağlayan bir ödeme/takas
sistemi işlevi yüklendiği görülmektedir. Bu sistemde, FX işlemi kapsamındaki ödemelerin
karşılıklı bacaklarının, sözleşmeye taraf olan bankaların CLS Bank nezdindeki hesaplarından
yapılıyor olması sağlanarak (her iki tarafın hesabında da işlemi gerçekleştirmeye yetecek
tutarda fon bulunması koşulu ile), karşı taraf kredi riski ortadan kaldırılmıştır.1
Günümüzden 15 yıl kadar önce, ulusal ekonomilerde genel bir istikrar ve güven ortamı
ve buna bağlı olarak faiz oranlarında önceki yıllara nazaran göreceli düşük seviyeler,
yatırımcıların kredi taleplerini artıran temel unsur olmuştur. O dönemde türev ürünler,
genellikle koruma (hedge) amaçlı kullanıldığından, bunların yaygınlaşmasının finans
sektörünün istikrarına olumlu katkısı olacağı düşüncesi hakim olmuştur. Ancak, türev ürün
çeşitliliğinin hızla artması, bunların önemli kısmının organize piyasalar dışında işlem görmesi
ve üçüncü kuşak olarak tabir edilen (türevin türevi) türden işlemlerin yaygınlaşması
sebepleriyle, bu ürünlerin bizzat kendilerine ait risklerin yeterince kontrol edilemez hale
96

Bankacılar Dergisi

geldiği görülmüştür. İşlemler çeşitlendikçe ve karmaşıklaştıkça değerlemelerindeki subjektiflik
ve belirsizlikler de artmış, tezgah üstünde satılan türev ürünlerinin gerçek değerleri ve riskleri
çoğu kez bilinmeden alınıp satılmaya başlanmıştır.
İlerleyen zamanlarda finansal kuruluşların, türev araçları hedge dışı amaçlar için de
kullanmaya başladıkları görülmektedir. Özellikle ABD bankaları daha fazla kredi verebilmek
için riskli müşterilere yönelerek, bu kesime verdikleri kredileri tezgah üstü türev piyasalarında
satmak suretiyle elde ettikleri gelirlerle yeni krediler verme yoluna gitmişlerdir. Bu kredilerin
önemli bir kısmı da özellikle emlak sektöründe yatırım yapmak için alınmıştır. Riskli kesimin
bankalardan aldığı kredileri ödeyememeye başlaması, bu kredilerin getirisine bağlı olarak
çıkarılan tezgah üstü türev ürünlerle ilgili ciddi sorunların doğmasına da sebep olmuştur.
Bu tür işlemlerdeki kaldıraç etkisinin cazibesi ve finans sektöründeki teknolojik
altyapının gelişmesi, anılan ürünlerin uluslararası piyasalarda yaygın hale gelmesini
sağlamıştır. Bu boyutuyla sorun Herstatt Riski’nde olduğundan çok daha bulaşıcı bir nitelik
kazanmış ve kısa sürede uluslararası bir niteliğe bürünmüştür. Bu yüzden sorunun çözümü
için uluslararası bir iradeye gereksinim olduğu anlaşılmıştır.
Washington'da 15 Kasım 2008 tarihinde yapılan G-20 toplantısında krizin nedenleri
üzerinde durulmuştur. Eylül 2009’deki G-20 Pittsburgh toplantısında ise tezgah üstü türev
piyasalarındaki riskleri ve zaafiyetleri azaltmaya yönelik bazı kararlar alınmıştır.
Buna göre;
•

Karşı taraf kredi riskinin azalmasını sağlamak amacıyla bütün tezgah üstü türev işlem
kontratlarının takaslarının, 2012 yıl sonuna kadar Merkezi Karşı Taraflar üzerinden
gerçekleştirilmesi,

•

Toplam türev piyasa riskinin izlenip, gerekli hallerde önlem alınması amacıyla tezgah
üstü türev sözleşmelerinin elektronik işlem platformları kullanılarak gerçekleştirilmesi ve
raporlama kuruluşları tarafından rapor edilmesi,

•

Merkezi Karşı Taraflar (CCPs) üzerinden gerçekleşmeyen kontratlar için yüksek
sermaye yeterlilik koşulları getirilmesi (Bu arada Basel I, II ve III Uzlaşıları’nda diğer
konularla birlikte karşı taraf kredi, migrasyon “karşı tarafın kredi derecelendirme notunun
düşmesi" ve piyasa riskleri değerlendirilmiş, finansal kuruluşlara ait sermayeler ve bu
kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait likidite yeterliliği genel çerçeve
belgeleri yayımlanmıştır.)

öngörülmüştür (Smith, 2012 ve TCMB, 2011, s.13-65).
Bu kararların devamı mahiyetinde, tezgah üstü türev piyasalarının düzenlenmesiyle
ilgili olarak ABD’de 21 Temmuz 2010 tarihinde Dodd Frank Kanunu, Avrupa’da ise 15 Eylül
2010 tarihinde European Market Infrastructure Regulation (EMIR) düzenlemeleri
oluşturulmuştur. Amerika ve Avrupa Birliği dışında Japonya, Çin, Hong Kong, Singapur,
Rusya, Brezilya, Hindistan Güney Kore ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de merkezi karşı
tarafların kullanımını teşvik edici yeni düzenlemeler yapıldığı görülmektedir (FSB, 2012, s.2).
2. ABD Düzenlemeleri- Dodd Frank Kanunu
Dodd Frank Kanunu, ABD’de piyasaların, finansal kuruluşların, yatırımcıların ve
isthdam düzeyinin devlet eliyle yeniden düzenlenmesine yönelik olarak 25 Temmuz 2010
tarihinde çıkarılmış olan bir federal yasadır. Amacı, yatırımcıyı korumak, kriz sonrası özellikle
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tezgah üstü finansal piyasaların şeffaflığını ve güvenilirliğini yeniden tesis etmek ve
bankacılık sektörünü daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktır. Krizde bankalar için ortaya
çıkan “batmak için fazla büyük” kavramı, finans profesyonellerine verilen oldukça yüksek
tutardaki bonuslar, yeni bir finansal krizin önlenmesi, yeni iş olanaklarının oluşturulması
konuları masaya yatırılarak, bir düzen getirilmesi hedeflenmiştir (KPMG, 2010, s. 1 ve
Commerz Bank, 2011, s.15). Kapsam olarak European Market Infrastructure Regulation
(EMIR) daha geniştir.
Türev piyasasının yeniden şekillendirilmesini amaçlayan bu yasanın tezgah üstü
piyasaları ilgilendiren kısmına genel hatları ile aşağıda yer verilmiştir:
• The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ve The Securities and Exchange

Commission (SEC) ABD’de tezgah üstü türev piyasalarının düzenleyicileri ve kural
koyucularıdır.
• Swap işlemlerinin (FX swap işlemleri ABD Hazinesi’nce kapsam dışında bırakılabilir) bir

merkezi karşı taraf üzerinden gerçekleşmesi şarttır (2012 yıl sonu itibarı ile).
• İşlemlerini merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirmeyen yatırımcılar için daha

yüksek sermaye gereksinimi olmalıdır.
• Swap işlem hacimleri ve fiyatlama bilgileri kamuyla paylaşılmalıdır.

Yasa gereği, FX swap ve forward işlemleri merkezi karşı taraflar üzerinden
gerçekleştirilmesi gereken swaplar kapsamına girmektedir (ABD Hazine Bakanlığı’nın
gelecekte FX swap ve forward işlemlerinin merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilme
zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik bir karar alma ihtimali bulunmaktadır (Commerz
Bank, 2011, s.15-16).
2.1. Volcker Kuralı
Dodd Frank Kanunu’nun 619. maddesi olan “Volcker Kuralı” adını, oluşumunda önemli
rol oynayan eski FED Başkanlarından Paul Volcker’den almaktadır. ABD’deki bazı resmi
otoritelerce hazırlanan bu madde 7 Kasım 2011 tarihinde, hakkında görüş alınmak üzere
kamuya sunulmuştur. Düzenleme, bankalar ve diğer finansal kuruluşların spekülasyon
amaçlı ve 60 günden daha kısa vadeye sahip alım-satım işlemleri (proprietary trading),
riskten korunma (hedge) ve girişim sermayesi fonlarıyla ilişkileri ile bunlarla yapılan işlemlere
çeşitli kısıtlamalar getirmektedir (Skadden vd, 2011,s.2-3).
Maddenin uygulanmasıyla ilgili en büyük sorun, bankaların 60 günden az vadeye sahip
alım-satım işlemlerinden gerçekten spekülasyon amaçlı ve 60 günden daha kısa vadeye
sahip alım-satım işlemleri niteliğinde olan işlemler ile bankalarca müşterileri namına yapılan
işlemlerin ayırt edilmesinin oldukça zor olmasıdır. Uygulamadaki bu güçlük ve bankaların
spekülasyon amaçlı ve 60 günden daha kısa vadeye sahip alım-satım işlemleri
yapamayacak olmasından olumsuz yönde etkilenecek finansal kuruluşlar, Volcker Kuralı’na
itiraz etmektedirler (Skadden vd, 2011, s.2-3).
Bu sebeple daha önce 14 Temmuz 2012 olarak bildirilen Volcker Kuralı’nın yürürlük
tarihi 21 Temmuz 2014’e ertelenmiştir.
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3. Avrupa Birliği (EU) Düzenlemeleri
EMIR sadece tezgah üstü türev işlemleri için oluşturulmuş bir düzenlemedir. 15 Eylül
2010’da Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanmıştır. Amacı, tezgah üstü türev işlemlerin
takasının merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanarak karşı taraf kredi
riski ve operasyonel risklerin azaltılması ile tezgah üstü türev işlemlerinin tamamı için
standart koşullar ve kontratlar oluşturulmasıdır. EMIR’in önemli maddeleri aşağıda yer
almaktadır:
• EU Securities and Markets Authority (ESMA) merkezi karşı tarafları denetlemek ve tezgah
üstü piyasaları şekillendirmekle görevli/sorumlu otoritedir.
• İki taraf arasındaki tezgah üstü türev işlemlerinin takası, merkezi karşı taraflarca
yapılmalıdır.
• Tezgah üstü türev işlem yapan tarafların işlemleri raporlanmalıdır.
• Özellikle merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmeyen tezgah üstü türev işlemlerin
teyitleşme işlemi ve risk takibi zamanında yapılmalıdır.
• Bu tür işlemler için ayrıca gerekli/yedek sermaye bulundurmalıdır (Commerz Bank,
2011,s. 13).
EMIR kapsamında:
• 2012 yılı içerisinde tezgah üstü türev merkezi takas kuralları Avrupa Parlamentosu’nda
oylanacaktır.
• Aralık 2012 itibarı ile tezgah üstü türev piyasasındaki tüm kuruluşlar işlemlerini merkezi
karşı taraflar üzerinden gerçekleştirmelidir.2
4. ABD ile Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemelerin Faydaları
4.1. Karşı Taraf Riskinin Asgariye İndirilmesi/Operasyonel Verimlilik
Uygulamaları ve yasal çerçevelerinde çeşitli farklılıklar bulunmasına rağmen, hem
Dodd Frank Kanunu hem de EMIR, tezgah üstü türev işlemlerinin merkezi karşı taraflar
(CCPs) üzerinden gerçekleştirilmesini ve bu sayede anılan piyasalardaki işlemlerden
kaynaklanan karşı taraf kredi riskinin ve operasyonel risklerin azaltılmasını hedeflemektedir.
Tezgah üstü türev işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklerin çok sayıda tarafla yerine
getirilmeye çalışılması, taraflar arasında gerçekleşen takas işlemlerine ait operasyonu
güçleştirmekte, riskler ve masraflar artmaktadır. Takasın merkezileştirilmesi bu bağlamıyla
masrafların azalmasını sağlayacaktır. Merkezi takasın mevcut parçalı haliyle işlem yapan
kuruluşların, sürekli olarak pozisyon risklerini kontrol etmek, bunları değerlemek ve güncel
tutmak zorunda kalmaları işlem yapan finansal kuruluşlar açısından önemli bir maliyet kalemi
oluşturmaktadır. Mevcut parçalı yapı, mesaj adedini de artırmaktadır. Takas taraflarının
fazlalığı, işlem yapanların, tezgah üstü türev takaslarının gerçekleştiği her bir merkezi takas
kuruluşu ve bunların takas gerçekleştirme süreçleri hakkında bilgi edinmesini gerekli
kılmakta, her bir takas kuruluşu için ayrı tesis edilmesi gereken teminat ve marj tutarları,
toplam maliyeti yükseltmekte ve bu konudaki karmaşıklığı artırmaktadır. Merkezi karşı
tarafların kullanılmasının bahsedilen bu sorunları önemli ölçüde asgariye indirmesi
beklenmektedir.
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İlgili düzenlemeler kapsamında merkezi karşı taraflar üzerinden yapılacak işlemler
sebebiyle merkezi takas kuruluşlarının birbiriyle olan kamaşık ilişkilerinin azalması, buna
bağlı olarak da verimliliğin artması sağlanmış olacaktır. Merkezi karşı tarafların işlem yapan
taraflar için minimum finansal ve operasyonel kriterler getirmesinin süreci basitleştirip fon
verimliliğini artırdığını söylemek mümkündür. Ayrıca merkezi karşı tarafların, üyelerinin yeterli
operasyonel altyapı ve bilgiye sahip olduklarını da kontrol etmeleri sistemin güvenliğini
artıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir.
İşlemlere ait yanlış ya da eksik dokümantasyon sebebiyle, istenilen ekonomik etkinin
oluşmama riski bulunmakla birlikte, dokümanların standart hale getirilmesi, elektronik
ortamda karşılıklı olarak uçtan uca otomasyon (STP) yoluyla iletilmesi ve işlemleri referans
bazında saklayan/raporlayan bilgi bankası işlevi bu riski azaltmaktadır. İki finansal kuruluş
arasındaki çok sayıdaki işlemin netleştirilerek ödenmesi de bu alandaki operasyonel riski
asgariye indiren bir diğer unsur olmaktadır (Ely, 2011) .
4.2. Raporlama
Bir merkezi karşı taraf üzerinden gerçekleştirilsin ya da gerçekleştirilmesin, her iki
düzenleme de, tüm tezgah üstü türev işlemlerin raporlama kuruluşları (Trade Repositories TRs) tarafından raporlanarak, ilgili resmi kurumlara sunulması gereğini vurgulamaktadır.
Raporlama kuruluşları türev işlemlerin raporlandığı merkezi bilgi bankaları olarak
tanımlanabilir. En önemli raporlama kuruluşları varlığa dayalı türev işlemlerin
raporlanmasında Londra merkezli The Depository Trust&Clearing Corporation (DTCC) ile
IRS işlemlerinin raporlanmasında Stocholm’da bulunan TriOptima’dır (Chris, 2011,s 27).
Diğer önemli raporlama kuruluşları; İspanyol kökenli European Trade Repository - Regis TR,
Hong Kong’da kurulu olan Hong Kong Monetary Authority - HKMA ve Hindistanda kurulmuş
olan The Clearing Corporation of India-CCIL’dir (FSB, 2012,s.71). Ayrıca bir merkezi takas
kuruluşu olan Intercontinenta lExchange-ICE’de raporlama kuruluşu sertifikası almıştır.
Raporlanan türev işlemlerin çoğalması, ilgili piyasalarda daha fazla şeffaflığı ve dolayısı ile
güvenin artmasını sağlayacaktır. Raporlama kuruluşları anılan piyasaların işlem hacimlerinin
ve risklerinin resmi makamlarca takip edilebilmesi, önleyici tedbirlerin zamanında
alınabilmesi için de önem arz etmektedir.
4.3. Standardizasyon
Halen pek çok çeşidi bulunan tezgah üstü türev işlemlerinin takasları, teyidleşme
biçimleri, raporlanmaları, değerlemeleri, marj hesaplamaları, yasal altyapıları, işlem kontrat
biçim ve kuralları önemli farklılıklar arz etmektedir. Her iki düzenlemeyle de piyasada işlem
yapan taraflar ve bu işlemleri takip eden otoriteler için yukarıda bahsedilen alanlarda
standardizasyonun arttırılması hedeflenmektedir.
4.4. Sermaye Gereksinimi
Her iki düzenleme gereği, tezgah üstü türev işlemlerini merkezi karşı taraflar üzerinden
gerçekleştirecek tarafların teminat değerlemesine ait düzeltme (credit valuation adjustment)
için fazladan sermaye bulundurma zorunluluğu olmayacaktır. Ancak, işlemlerini merkezi karşı
taraflar üzerinden gerçekleştirmeyen taraflar için teminat değerlemesine ait düzeltme için
ekstra sermaye bulundurma zorunluluğu getirilmektedir. (KPMG, 2012, s.1 ve TCMB, 2011,
s.67-68). Ayrıca, yeni oluşturulacak marjin standartları tezgah üstü türev işlemlerini bir
merkezi karşı taraf üzerinden gerçekleştirecek olan taraflar için daha esnek olacaktır.
Merkezi karşı taraflar arası koordinasyon sayesinde bu kuruluşlar üzerinden işlem yapan
tarafların hedging amaçlı ters pozisyonları merkezi karşı taraflar arasında yapılacak çapraz
teminatlandırma anlaşmalarıyla netleştirilmek suretiyle teminat ihtiyaçları azaltılabilecektir.

100

Bankacılar Dergisi

4.5. Organize Platformlarda İşlem
Bahse konu düzenlemelerle tezgah üstü türev piyasaların organize piyasa haline
getirilmesi hedeflenmektedir. Tarafların işlemlerine bağlı yetki ve sorumlulukları ile üzerlerine
aldıkları risk hakkında daha net bigiye sahip olmaları, anılan piyasalardaki ortamı da daha
sağlıklı bir hale getirilecektir. Tezgah üstü türev ürün kontratları borsalarda ya da elektronik
alım satım platformlarında alınıp satılacaktır (TCMB 2011,s.87). Halen çoğunluğu telefon ya
da e-posta yoluyla gerçekleştirilen işlemlerin karşılıklı teyitleşme süreci de, swift ya da DTCC
gibi formatları ve standartları önceden belirlenmiş olan, daha emniyetli elektronik ortamlar
üzerinden gerçekleştirilecektir.
5. ABD ile Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemeler Arasındaki Temel Farklar
5.1. Nitelik ve Kapsam
Dodd Frank Kanunu, ABD Başkanı Barak Obama tarafından imzalanarak resmi hale
gelmiş bir “yasa”dır. Söz konusu yasa kapsamında sadece tezgah üstü türev piyasalara
yönelik düzenlemeler getirilmemekte, aynı zamanda küresel kriz öncesi ve sonrasında ABD
finansal piyasaları ve finansal kuruluşları nezdinde oluşan sorunların giderilmesi,
yatırımcıların korunması ve istihdamın devlet desteğiyle arttırılması için de düzenlemeler
getirilmektedir (KPMG, 2011, s.1). EMIR ise, Avrupa Komisyonu tarafından özellikle tezgah
üstü piyasaların düzenlenmesi için oluşturulan ve onaylanan “politik uzlaşı” niteliğinde bir
düzenlemedir (Commer Bank, 2011, s.11). Dodd Frank Kanunu, finans ve ekonomiyle ilgili
farklı konuları içermekle birlikte, bu konuların her biriyle ilgili oldukça geniş kapsamlı
hükümler getirmektedir. Örneğin Dodd Frank Kanunu’nunda işlem takasında uyulması
gereken kurallara değinilmiş, buna karşılık bu konu Avrupa Komisyonu’nda EMIR’in içeriğine
dahil edilmeden, ayrı olarak ele alınmıştır.
5.2. Muafiyetler
Dodd Frank Kanunu, çiftçiler ve hava yolu şirketleri gibi finans sektörü dışında mal ve
hizmet üreten kuruluşların kendi faaliyet alanlarında ve gerçekten hedge amacıyla tezgah
üstü türev piyasalarda gerçekleştireceği işlemler için merkezi karşı taraf kullanma
zorunluluğu getirmeyerek, bu kuruluşlara belli bir esneklik sağlamıştır (Commerz Bank, 2011,
s.17). EMIR’de ise merkezi karşı tarafların kullanımı konusunda bu düzeyde bir muafiyet
bulunmamaktadır.
5.3. Takasın Merkezileşme Biçimi
Avrupa Parlementosu yoğunluklu olarak Avrupa Birliği ülkelerinde alınıp satılan tezgah
üstü türev enstrümanların ve euro cinsi işlemlerin takasının Birlik içinde bulunan merkezi
karşı taraflar nezdinde merkezileşmesini istemektedir. Dodd Frank Kanunu’nda benzeri bir
sınırlandırma çabası bulunmamaktadır.
Ayrıca, EMIR’de belirtilen tezgah üstü türev işlemlerinin merkezi karşı taraf kullanma
zorunluluğu, döviz piyasalarında settlement riskini ortadan kaldıran Continuous Linked
Settlement (CLS) Bank’ın etkili çalışmasını sağlayan tamamlayıcı bir unsur olarak
görülmektedir (The Bank of England, 2010, s.46). Buna karşın Dodd Frank Kanunu, merkezi
karşı tarafları CLS’den ayrı olarak ele almaktadır. Bu kapsamda; merkezi karşı tarafların
finansal, operasyonel ve marjin açısından yeterli düzeyde (CFTC tarafından belirlenmiş
standartlarda) olmaları gerekmektedir.
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5.4. Raporlama Biçimi
Her iki düzenleme kapsamında, merkezi karşı taraf bünyesinde yapılsın yapılmasın,
tezgah üstü türev işlemlerin DTCC ve TriOptima gibi raporlama yapmakla görevli
kuruluşlarca rapor edilmesi gerektiği vurgulanmakla birlikte, EMIR’de “finansal olmayan
kuruluşların” işlemlerinin raporlaması karşı tarafın işlemlerini raporlayan kuruluşa delege
edilebilmektedir (Smith, 2012: 9). Dodd Frank Kanunu’nda ise böyle bir delegasyon rejimi
bulunmamaktadır.
6. ABD ve Avrupa Birliği’ndeki Düzenlemelerin Olumsuz Olarak Nitelendirilebilecek
Etkileri
Öngörülen düzenlemelerin yürürlüğe girmesi halinde, doğması muhtemel bazı olumsuz
etkilere aşağıda yer verilmektedir:
1.

Organize piyasalarda işlem yapmak için ilgili resmi otoritelerce belirlenen niteliklere sahip
olunması gerekmektedir. Bu piyasalarda işlem yapanlar daha sıkı denetime tabi
tutulduğu ve işlem çeşitleri ile bunların şekil şartları tezgah üstü piyasalara göre daha
fazla sınırlandırıldığı için, tezgah üstü piyasaların organize hale getirilmesi, bu
piyasalardaki esnekliğin azalmasına ve dolayısıyla işlem hacimlerinin düşmesine neden
olabilecektir. Ayrıca tezgah üstü piyasalarda şeffaflığın artmasının, bu piyasalarda işlem
yapan kimi merkez bankaları için pek de tercih edilmeyen bir durum olabileceği
değerlendirmesi yapılmaktadır (TCMB, 2011, s. 68).

2.

Öngörülen düzenlemelerin uygulamaya başlanması ile Dodd Frank Kanunu’nda
bahsedilen “iflas etmek için fazla büyük” durumunun bertaraf edilmesi için bankalarca
gerçekleştirilen değişik nitelikteki bazı finansal işlemlerin aynı bünyede yapılabilme
olanağı kaldırılacak, böylelikle bankaların küçültülmesi yoluna gidilecektir. Bu çerçevede
Dodd Frank Kanunu’nda bankaların mülk edinimi sonucunu doğuracak tezgah üstü türev
piyasası işlemi yapmalarının kısıtlandığı görülmektedir (SEC, 2010). Bu kısıtlama JP
Morgan Chase’in Genel Müdürü Jamie Dimon’un da belirttiği gibi; “bazı tezgah üstü türev
işlemlerinin ’sonsuza kadar‘ yok olmasına neden olacaktır.” JP Morgan Chase, Goldman
Sachs, Morgan Stanley ve Citibank gibi bankaların trading bölümlerinin ilgili masalarını
(prop-trading desk) kapatma hazırlığında oldukları izlenmektedir (Morss, 2012).

3.

Deutsche Börse ile NYSE Euronext birleşmek yönünde bazı adımlar atmışlar, fakat
Avrupa Komisyonu 1 Şubat 2012’de, Deutsche Börse ile NYSE Euronext’in bu talebini
rekabeti engellediği gerekçesiyle reddetmiştir. Bu karar sebebiyle diğer yüksek profilli
merkezi karşı tarafların birleşme girişimleri de henüz başlamadan başarısızlığa uğramış
görünmektedir. Diğer taraftan; London Stock Exchange Group LCH, Clearnet’e (London
Clearing House Clearnet) çokuluslu bir kimlik kazandırmaya, Avrupa Birliği dışındaki
piyasalarda da işlem yapabilir duruma getirmeye çalışmaktadır. Bu sebeple de Avrupa
Birliği içindeki takas kuruluşlarının merkezileşmesiyle ilgili olarak özellikle İngiltere ile
diğer Birlik ülkeleri arasında anlaşmazlıklar bulunmaktadır (Braude, 2012).

4.

Yukarıda da belirtildiği üzere, tezgah üstü türev işlemlerin takasının merkezi karşı taraf
üzerinden gerçekleştirilmesiyle ilgili kararlar alınması ve bu konuda düzenlemeler ve
yasalar çıkarılmış olması, resmi kurumların ve ülkelerin tamamının, merkezi takasla ilgili
her konuda mutabakat sağladıkları anlamı taşımamaktadır. Özellikle Avrupa Merkez
Bankası’nın Birlik içindeki merkezi karşı tarafları, Birlik sınırları içine ve özellikle euro
bölgesi enstrümanları için konumlandırma niyetinde olması, Birlik ülkeleri arasında görüş
ayrılıklarına sebep olmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın bu yaklaşımı, merkezi karşı
tarafların küresel olarak merkezileşmesinden çok, bölgesel bazda ayrışmasına sebebiyet
verecek nitelikte görünmektir.
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5.

ABD’de farklı kesimlerce, kapsamının fazlaca geniş olmasından dolayı, Dodd Frank
Kanunu’nun kendi içinde bazı çelişkileri bulunduğu, tezgah üstü piyasalarla ilgili yaşanan
krizin aşılmasına yönelik bir teoriyi barındırmadığı gibi eleştiriler yapılmaktadır. Ayrıca,
Dodd Frank Kanunu’nun yapılmış en karmaşık reform olduğu ifade edilmektedir.
Yasanın karmaşıklığının, bundan faydalanmak isteyen piyasa oyuncularının lobicilik
faaliyetlerinden dolayı olduğu dahi ileri sürülmektedir (The Economist, 2012).
7. Merkezi Karşı Taraf (CCP) - Merkezi Takas Süreci

Yukarıda değinilen düzenlemelerde merkezi karşı taraflar oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bu kuruluşların faaliyete geçmeleri, lisans alabilmelerine bağlıdır. Genel olarak
merkezi karşı taraflar; “alıcı ve satıcı tarafların haklarını ve üstlendikleri sorumlulukları takip
eden tüzel kişilikler” olarak tanımlanabilmektedir (Commerz Bank 2011, s.30). Bir kuruluş,
alıcı ve satıcıları birbirleriyle muhatap etmeksizin, tarafların her biriyle doğrudan ayrı
kontratlar yaparak diğer bir deyişle, bir kontratla satıcıdan aldığını başka bir kontratla alıcıya
satarak işlemi sonuçlandırması halinde “Merkezi Karşı Taraf” (CCP) adını almaktadır
(Commerz Bank, 2011, s. 31).
Şema 1:
Merkezi Karşı Taraf Üzerinden Merkezi Takas

CCP Üyesi
B Bankası

CCP
Satıcı Alıcı
Rolü

CCP Üyesi
A Bankası

Rolü

Şema 1’de görüldüğü üzere merkezi takas sisteminde alıcı ya da satıcının
yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda oluşan muhtemel zarar, merkezi karşı taraf
ile işlem yapan diğer tarafca değil, merkezi karşı taraf sisteminde bulunan ortak havuzdan
karşılanmaktadır. Böylece karşı tarafın kredi riskinin merkezileşmesi sağlanarak, münferit bir
işlemden kaynaklanacak sorunun, sistemdeki diğer tarafları etkilemesinin önüne geçilmesi
temin edilmiş olmaktadır. Şema 2’de ise merkezileşmemiş (karşılıklı) takas sistemi
görülmektedir. Bu sistemde A Bankası gerçekleştirdiği işleme bağlı yükümlülüğünü yerine
getiririken, B Bankasının bunu yerine getirememe riski bulunmaktadır Üstelik B Bankasının
işleme bağlı edimi yerine getirememesi domino etkisi yaratarak A Bankasının diğer
işlemlerine sıçrama riskini doğurabilmektedir.
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Şema 2:
Merkezileşmemiş Takas – Karşı Taraf Riski
73
B Bankası

A Bankası

C
Bankası

ABD ve Avrupa’daki önemli merkezi karşı taraf kuruluşları, kar amacı güden ortaklık
modeliyle işletilmektedir. İngiltere Merkez Bankası’nın Aralık 2010’da yayımladığı Finansal
İstikrar Raporu’nda; “merkezi takas kuruluşlarının mevcut yapılarının, risk yönetimi açısından
zafiyet doğurabileceği, bu sebeple merkezi takas kuruluşlarının kar amacı güdülmeyen
kullanıcı sahipliği modeliyle işletilmesinin daha doğru olacağı” ifade edilmektedir.
Avrupa’daki Belli Başlı Merkezi Takas Sistemleri ve İşleticileri:
CC&G (London Stock Exchange), Eurex Clearing (Deutsche Borse/SIX), EuroCCP (US
DTCC), Iberclear, Bolsas y Mercados Espanoles, MEFF, ICE Clear Europe (ICE) LCH
Clearnet Ltd. (üyeler sahibi) ve X-Clear.
Amerika’daki Önemli Merkezi Takas Sistemleri ve İşleticileri:
CME Clearing (CME Group), Options Clearing Corporation (US options exchanges),
ICE Trust (Intercontinental Exchange), ICE Clear US (Intercontinental Exchange), Canadian
Derivatives Clearing (TMX Group), National Securities Clearing (Depository Trust and
Clearing).3
Yukarıdaki kuruluşların her biri tüm tezgah üstü türev işlem türlerinin takasını
gerçekleştirememektedir. Örneğin, dünyadaki önemli merkezi karşı taraflardan olan Chicago
Mercantile Exchange - CME Group ABD’de IRS ve CDS’lerin takası yapılabilmekteyken,
CME (Clearing) Avrupa’da bu işlemler henüz yapılamamaktadır (Connerz Bank, 2011, s.1516). Ayrıca, Avrupa Konseyi’nin, daha çok euro para birimi kullanılarak gerçekleştirilen
tezgah üstü türev işlemlerinin takasının sadece Avrupa’da bulunan merkezi takas
kuruluşlarınca gerçekleştirilmesini sağlama yönünde ayrıştırıcı bir eğilime sahip olduğu
anlaşılmaktadır. O sebeple mevcut haliyle merkezi takas kuruluşlarından birine üye olmak,
tüm tezgah üstü türev işlemlerin merkezi takas üzerinden gerçekleştirilmesi için yeterli
değildir.
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7.1. Merkezi Karşı Taraf Takas Üyeleri
Merkezi karşı taraf takas üyeleri (CM), kendileri ve müşterilerinin tezgah üstü türev
işlemlerinin takasını, gerekli şartları sağlayarak üyesi oldukları merkezi karşı taraflar
üzerinden gerçekleştiren kuruluşlardır. Merkezi karşı taraflara üye olmak için belli tutarlarda
depozito ödenmesi gerekmektedir. Üyelik devam ettiği müddetçe depozito merkezi takas
kuruluşu nezdinde kalmaktadır. Ayrıca üyelik sonrasında, üyelik için gerekli niteliklerin taşınıp
taşınmadığı da düzenli aralıklarla denetlenmektedir (Smith, 2012, s.3). Bu çerçeveden
bakıldığında, tezgah üstü türev işlem adet ve tutarlarının merkezi karşı taraflara üye olmaya
değecek düzeyde bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda dünyadaki önemli merkezi karşı
taraflara üye olan banka sayısı da fazla değildir. Bu niteliğe sahip belli başlı bankaları JP
Morgan Chase, Deutsche Bank, Merrill Lynch (Bank of America), Credit Suisse, Commerz
Bank ve UBS olarak sıralamak mümkündür. Anılan bankalar, tezgah üstü ve diğer işlemler
için oluşturdukları elektronik platformların yanı sıra, bu tür hizmetleri müşterilerine
pazarlayabilmekte (müşterileri olan bankaların tezgah üstü türev işlemlerini kendi nezdlerinde
üyesi oldukları merkezi takas kuruluşları üzerinden gerçekleştirme) ve bundan ayrıca
kazanım da elde edebilmektedirler.
Örnek olması bakımından önemli merkezi karşı taraflardan CME’nin tezgah üstü takas
üyeliği için aradığı bazı özellikler ve yükümlülükler aşağıda belirtilmiştir:
• Üye, bütün CME kurallarına ve merkezi takasa tabidir.
• Mali açıdan iyi durumda olmalı ve üyeliğin sürdürebilmesi için bu durumunu

korumalıdır.
• Bütün sermaye yeterlilik kriterleri yerine getirilmelidir. Üye, sadece tarımsal tezgah

üstü türev işlemi yapacaksa en az 50 milyon ABD doları, diğer tezgah üstü
işlemlerin takasını yapacaksa en az 300 milyon ABD doları sermayeye sahip
olmalıdır.
• Tezgah üstü türev takas kuruluşu üyeliğini ve buna bağlı işlemleri yapabilecek

kapasitede olmalıdır.
• Merkezi takas kuruluşunca gerçekleştirilecek işlemlere teminat olması amacıyla 5

milyon ABD doları depozito yatırmalıdır.
• Üyenin yıllık bağımsız denetim raporları ile mali otoritelere verilen diğer finansal

kayıtları CME’ye sunulmalıdır.
CME’nin denetim amacıyla isteyeceği bazı kayıtlar istendiğinde iletilebilmelidir (CME, 2012).
7.2. Merkezi Takas Süreçleri
Merkezi karşı taraflar tarafından alıcı ve satıcılarla ayrı kontratlar yapılarak
gerçekleştirilen merkezi takas sürecini iki kategoriye ayırmak mümkündür. Aşağıda bu iki
kategorinin ayrıntılarına yer verilmektedir:
7.2.1. Acentalı Takas Modeli (Agent Model)
Bu süreç, genellikle türev işlemlerin takasında kullanılmaktadır. İşlemin takası, üye
bankanın (CM), müşterisinin merkezi karşı tarafa karşı, acentası olma esasına dayanır.
İşlemin tarafları müşteri ile merkezi karşı taraftır. İşlemi merkezi karşı taraf ile yapan
kuruluşun müşterisi olduğu CM, işleme doğrudan müdahil olmasa da müşterisine kefil olur.
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Yani CM, müşterisi adına merkezi karşı tarafa karşı sorumlu olan taraftır. Ancak, merkezi
karşı tarafın sorumluluklarını müşteriye karşı üstlenmez. Teminatlar CM’nin merkezi karşı
taraf nezdindeki toplu teminat hesabında bulundurulur. CM üzerinden gerçekleşecek işlemler
için teminat hesabındaki genel bakiyeye bakılır.
CM müşterisi, teminatlar için, işleminin takasına aracılık eden CM’ye karşı sorumludur.
Müşteri, kendi kayıtlarından işlemin gerçekleştirilmesiyle ilgili herhangi bir sorun tespit
etmezse, merkezi karşı tarafa takasın yapılması için teyit mesajı gönderir. İşlemin diğer
bacağındaki, merkezi karşı tarafın karşı tarafı olan diğer kuruluş da aynı biçimde merkezi
karşı taraf ile işlem yapar. Bu model çoğunlukla ABD’deki merkezi takas süreçlerinde
kullanılmaktadır (Commerz Bank, 2011,s.44).
7.2.2. Asıl Takas Modeli (Principal Model)
Bu süreç tezgah üstü modeli olarak da adlandırılmaktadır. Merkezi karşı tarafın işlemle
ilgili olarak asıl muhatabı CM’dir. Müşteri de işlemi için CM’ye karşı sorumludur. Teminatlar
CM adına merkezi karşı tarafta tutulur. Fakat alt hesaplar aracılığıyla ayrışması ve işlem
yapan tarafların teminatlarının ayrı ayrı takip edilebilmesi sağlanır. İşlemlere ait teminatlar
müşterilerce CM nezdindeki ilgili alt hesaplarda uygun hale getirilmelidir. Eğer müşterilerin
Takas Kuruluşu (CH) üyeleri nezdindeki hesaplarında ve teminatlarında her hangi bir sorun
bulunmuyorsa, CM’nin teyit vermesiyle işlem CM’nin merkezi karşı taraf nezdindeki
hesabında bulunan teminat kullanılarak gerçekleştirilir.
Şema 3:
Acentalı Takas Modeli

Takas
Kuruluşu
(CH)
CH Üyesi

Müşteri

Diğer CH
Üyesi

Diğer
Müşteri

Bu modelde CM, teyitleşme sürecinde yer alır ancak müşterisinin nezdinde
bulundurduğu teminat pozisyonu açısından bir risk görmez ise işlemin gerçekleşmesi için
teyit verir. CM teyit vermezse işlem gerçekleşmez. İşlemin karşı tarafında da benzer bir
durum söz konusudur. Asıl Takas Modeli, çoğunlukla Avrupa Birliği içindeki merkezi takas
süreçlerinde kullanılmaktadır (Commerz Bank, 2011, s.44).
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Şema 4:
Asıl Takas Modeli

Takas
Kuruluşu
(CH)

CH Üyesi

Diğer CH
Üyesi

Müşteri

Diğer
Müşteri

7.3.Takas Kuruluşu (CH) ve Merkezi Karşı Taraf (CCP) Kavramları
Takas Kuruluşu, genel anlamıyla; karşılıklı tarafların alım satım işlemlerinin takasını
yapan tüzel kişilik olarak tanımlanabilir. Takas kuruluşu, merkezi karşı taraf üzerinden
yapılmayan anlaşmaların takasını gerçekleştirir. Takas Kuruluşunun (CH) merkezi karşı taraf
gibi karşı taraf rolü bulunmamaktadır.
Merkezi Karşı Taraf ise, bu işlevini kendisine üye olan (ya da üçüncü taraf) tüm alıcılar
için satıcı, tüm satıcılar için de alıcı rolünü ve sorumluluğunu üstlenerek işleme taraf olan
sıfatı ile ifa eder. Buna “novasyon” (novation) süreci denilmektedir. (Commerz Bank, 2011,s.
44), Takas sorumluluğunun yanısıra, aynı zamanda işlemin tarafı da olduğundan, işlemle
ilgili ifa sorumluğu bulunur ve bu sebeple “karşı taraf (counterparty)” sıfatını alır.
7.4. İşlem ve Takas Süreçleri
•

Deal: Bloomberg, Tradeweb ve Marketaxcess gibi platformlar üzerinden müşteri ile karşı
taraf arasında yapılır. Tutar, valör, muhabir bilgileri gibi detayları ve hangi merkezi karşı
taraf üzerinden gerçekleştirileceği konularında mutabık kalınarak işlem bağlanır.

•

Teyit Platformuna Giriş: Taraflar, Bloomberg, ICE Link ve Markit gibi sistemler
üzerinden işlem teyit platformuna giriş yaparlar. Bu süreçte işlemin hangi merkezi takas
üyesi olan muhabir bankalar üzerinden gerçekleşeceği karşılıklı olarak belirtilir. İşlem
bilgileri karşılıklı olarak eşleştirilir.

•

Takas: Takas, LCH Clearnet, CME Grup ve ICE Clear Virew gibi takas kuruluşlarında
gerçekleşir. Teyit platformlarında eşleşen işlemlere ait bilgiler merkezi takas kuruluşuna
iletilir. Merkezi Takas Kuruluşu, ilgili üyesine işlem ile ilgili bilgi verir ve gerçekleşmesi
için teyit ister. Merkezi Takas Kuruluş üyesi, işlemi kabul eder ve işlem gerçekleşir.
Takas kuruluşu üyesinin, müşterilerine, kendisi üzerinden gerçekleştirilen işlemleri
hakkında ilgili raporları göndermesi ile süreç tamamlanır.
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8. Türev İşlemlerin Merkezi Takasına Yönelik Riskler
8.1. ABD ve Avrupa Düzenlemeleri ve Bunlara Bağlı Merkezi Takas Kuruluşları
Arasındaki Farklılıklardan Kaynaklanan Riskler
Takas standartları ve takasın gerçekleşmesi için gereken şartlar, takas kuruluşları
arasında ve bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Bu durum, işlemlerin takasını
gerçekleştirecek takas kuruluşları arasında değişik noktalarda bağlantılar oluşturulmasını
gerektirmektedir. Avrupa ve Amerika’daki ilgili düzenlemeler, ana hatları ile birbirileriyle
paralel olmasına rağmen, tamamen örtüşmeyen niteliktedir. Önceki başlıkların altında da
belirtildiği gibi Avrupa’da tezgah üstü türev işlem piyasaları için çıkarılan herhangi bir yasa
bulunmamaktadır. Bu işlemler, resmi otoritelerin “düzenlemelerine” dayanılarak
yapılmaktadır. ABD’de ise bu konuda oluşturulmuş spesifik yasalar bulunmaktadır. Avrupalı
fonların, ABD piyasalarında türev ve opsiyon işlemlerinin takas ve raporlamasını
yapabilmeleri için, anılan yasalara uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu piyasalardaki
işlem hacminin artması ve işlem türlerinin hızla çeşitlenmesi sebebiyle, türev işlemlerin
yürütülmesi ve denetlenmesine yönelik düzenlemelerin güncelliği ve uygulamaları takip
edebilirliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır.
8.2. Merkezi Karşı Taraf Riski
İşlemlerin merkezi takas kuruluşları üzerinden gerçekleştirilmesiyle, karşı taraf riskinin
ortadan kalktığı kanısı hakimdir. Buna karşılık merkezi takas kuruluşunun iflası sebebiyle
takas işleminin kısmen ya da tamamen gerçekleşememe riski doğmaktadır. Bu riskin
azaltılmasına yönelik olarak IOSCO (International Organization of Securities Commissions)
ve CPSS’nin (The Committee on Payment and Settlement Systems), takas kuruluşları için
bazı standartlar oluşturma yoluna gittikleri izlenmektedir. Öte yandan; ilgili takas kuruluşunun
iflası öncesinde, takas işlemlerinin başka bir takas platformuna taşınamaması da ayrı bir risk
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.
8.3. Operasyonel Riskler
Değinilmesi gereken ilk risk, takas kuruluşunun işlemin takasını gerçekleştirmeyi farklı
sebeplerle reddetmesidir. Diğer bir risk unsuru, işlemlerin takasının gerçekleşebilmesi için
farklı platformlarla bağlantı kurulması ve dolayısıyla bazı masraflara katlanılması
gerekliliğidir. Tezgah üstü işlemlere bağlı masrafların ve ücretlerın takas kuruluşları
üzerinden ödenmelerinin mümkün olmaması sebebiyle, bu alandaki riskin tamamen ortadan
kalktığını söylenememektedir.
8.4. Piyasa Riski
Bir merkezi karşı taraf kullanmadan işlem yapmak isteyen kuruluşlardan daha fazla
teminat istenmesi ve bunlara daha katı marj kuralları uygulanması söz konusudur. Bu
kuruluşlara her bir merkezi karşı tarafın uygulayacağı limit ve marjlar farklı düzeylerde
olabilecektedir. Ayrıca, aşağıda detayları verilen Basel düzenlemeleri çerçevesinde tezgah
üstü türev işlemleri merkezi karşı taraf kullanmaksızın gerçekleştiren finansal kuruluşlar için
daha yüksek sermaye gereksinimi öngörülmüştür. Bu sebeple, sermaye, teminat ve marj
gereksiniminde meydana gelecek artış, işlem yapan kuruluşların bunları yönetmesini daha
zor hale getirmektedir.
9. Basel III Mutabakatı’nda “Merkezi Karşı Taraf”lar
Basel III Mutabakatı, 16 Aralık 2010’da Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından
açıklanmıştır. Yayımlandığı ve uygulanmaya başlanacağı tarihler, Dodd Frank Kanunu ve
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EMIR ile paralellik göstermektedir. Basel III Mutabakatı’nın hükümleri 1 Ocak 2013 tarihinden
itibaren uygulanmaya başlanacak ve geçiş süreci 2019 yılına kadar kademeli olarak devam
edecektir (Pricewaterhousecoopers, 2010, s.7).
Basel II Mutabakatı’nda eksik olduğu görülen konuların tamamlanması ve Eylül
2009’de Pittsburgh’da gerçekleştirilen G20 Zirvesi’nde tezgah üstü türev işlemlerinin
takasının merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulanması
üzerine, Basel III Mutabakatı’nda, merkezi karşı taraf kullanımını teşvik eden bir yaklaşım
bulunmaktadır (BDDK, 2011: 67). Zira, hem Dodd Frank Kanunu, hem de EMİR bu konuda
aynı yaklaşıma sahiptir.
Öncekilerde olmayıp, Basel III Mutabakatı’nda yer bulan konulardan biri de kaldıraçlı
işlemler için bir üst limit getirilmesidir. Kaldıraç oranlarının kısıtlanması hiç kuşku yok ki,
tezgah üstü türev piyasalarında yapılan kaldıraçlı işlemlerin cazibesini azaltacak önemli
unsurlardan biridir. Ayrıca Basel III Mutabakatı, finansal kuruluşlara ait sermaye yapısı ve
sermaye yeterliliğiyle ilgili kısıtlayıcı yeni hükümler içermektedir. Bu kapsamda, belirli
dönemlerde “ek sermaye tamponu” oluşturulması gereği vurgulanmaktadır (BDDK, 2010).
Basel Komitesi Basel III Mutabakatı kapsamında, Temmuz 2012’de bankaların tezgah
üstü türev işlemlerinin merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesi için gerekli olan
sermaye ile ilgili küresel kural niteliğinde bir belge (Capital Requirements For Bank
Exposures to Central Counterparties) yayımlamıştır. Bu belgeye göre: türev işlemlerini
merkezi karşı taraf kullanarak gerçekleştiren bankaların, merkezi karşı taraf riskine karşılık
olarak yüzde 2 oranında sermaye yükü (capital charge) getirilmektedir (Basel Committee on
Banking Supervision, 2012). Bazı durumlarda, bu tutarın yüzde 2’nin de üzerine de
çıkabileceği belirtilmektedir.
Belgede merkezi karşı tarafın yanı sıra, nitelikli merkezi karşı taraf (QCCP - Qualifying
Central Counterparty) kavramına değinilmiştir. Takas kuruluşunun merkezi karşı taraf lisansı
alması ve işletimini yapabilecek kabiliyete ulaşması, onu nitelikli merkezi karşı taraf
yapmaktadır. Bu sıfatın kazanılmış olması halinde dahi, bir merkezi karşı tarafın risklere karşı
yeterli düzeyde sermaye bulundurması gerektiği vurgulanmaktadır (Basel Committee on
Banking Supervision, 2012). Merkezi karşı taraf üyesi bankaların ise yeterlilik durumlarının
ölçümlenmesi için belli senaryolar dahilinde yapılacak analizlerde ve ilgili stres testlerinde
belli bir düzeyin üzerinde kalmaları gerekmektedir (Basel Committee on Banking
Supervision, 2012). Belgede değinilen değişiklikler, 2014 itibarı ile hayata geçirilmeye
başlanacaktır.
10. Türkiye’nin Durumu
Türkiye’de tezgah üstü türev işlemlerin yaygın olmaması, küresel krizden gelişmiş
ülkelere göre daha az etkilenmiş olmasının temel sebeplerinden biridir (TCMB, 2011: 13).
“OTC Markets and Derivatives Trading in Emerging Markets” Raporuna göre; Türkiye’deki
tezgah üstü türev işlemlerinin 2007 yılı ortalama günlük devir hızı, 3 milyar ABD doları
civarındadır ve gerçekleştirilen tezgah üstü türev işlemlerinin 4/3’ü swap niteliğindedir.
Bununla birlikte, Eylül 2009’deki G20 Pittsburgh zirvesine katılan Ülkemizin finansal
piyasalarının küresel krize karşı tam anlamıyla bir bağışıklığa sahip olduğu söylenemez. O
sebeple, 2010 ve 2011 yıllarında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) ve döviz
piyasalarıyla ilgili yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gibi resmi
kurumlar yurtdışı gelişmeleri çok yakından izlemekte, yayımladıkları raporlarda tezgah üstü
piyasalarla ilgili uluslararası düzenlemelere yer vermektedirler.
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Güncel gelişme olarak, gerek olası krizlere daha hazırlıklı olmak ve gerekse İstanbul’un
uluslararası bir finans merkezi haline getirilmesi projesi kapsamında, IMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş.’nin merkezi karşı taraf hizmeti vermesi düşüncesi ortaya çıkmıştır.
Mayıs ve Temmuz 2012’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) önderliğinde, bu düşüncenin
nasıl geliştirilebileceğinin görüşüldüğü ve uygulanabilirliğinin tartışıldığı toplantılar SPK,
TCMB, IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve büyük ölçekli banka temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucu konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği
nezdinde bir çalışma grubu oluşturulmasına ve çalışmalara devam edilmesine karar
verilmiştir.
Uluslararası düzenlemelere uyum kapsamında, ülkemizin büyük ölçekli bankaları yakın
zamanda CDS işlemlerinin raporlanması ve işlemlerin karşılıklı olarak teyitleşilmesi için
DTCC platformunu kullanmaya başlamışlardır. Türk bankalarının, bu tür işlemlerde genellikle
alan taraf (buy- side) olmaları sebebiyle, DTCC platformunu kullanmalarının kendileri için ek
maliyet oluşturmadıklarını söylenebilir.
Tüm tezgah üstü türev işlemlerin merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesi
durumunda, bu piyasalarda işlem yapan tarafların dönüşüm için belirli maliyetlere katlanması
gerekecektir. Küresel çapta büyüklüğe sahip finansal kuruluşların, farklı bölgelerdeki pek çok
merkezi takas kuruluşunda üyelikleri bulunması, uluslararası ölçekteki tecrübeleri, dünyaya
yaygın organizasyon yapıları ve finansal güçleri itibariyle, anılan düzenlemelere uyum
konusunda ulusal ölçekteki bankalara göre daha hazırlıklı durumda olduklarını aşikardır. Türk
bankalarının bu alandaki işlem büyüklükleri itibarıyla tezgah üstü işlem yaptıkları bölgelerdeki
merkezi karşı tarafların herbirine doğrudan üye olabilme imkanlarının bulunmadığı
görülmektedir. Bu sebeple muhabirlik hizmeti aldıkları küresel ölçekli bankalardan, ayrıca bu
tür işlemleri ve dolayısıyla takasını ilgili merkezi karşı taraflar aracılığı ile gerçekleştirme
hizmeti de almaları gerekecektir. Diğer bir ifade ile merkezi karşı taraf kullanma zorunluluğu,
uluslararası ölçekteki bankalara, müşterilerine yeni bir ürün satma imkanı verecektir. Gerek
Türkiye ve gerekse dünyanın diğer bölgelerindeki ulusal ölçekteki bankalar özellikle yabancı
para cinsindeki işlemleri için merkezi karşı taraflara üye olan muhabirlerinden hizmet almak
durumunda kalacaklardır.
Uzmanlar, güçlü sermaye yapıları nedeniyle Basel III’ün sermayeyle ilgili kısıtlayıcı
hükümlerinin ülkemiz bankaları açısından sorun teşkil etmeyeceğini, konunun daha çok
Avrupa ve ABD bankalarını ilgilendirdiğini belirtmektedir (BDDK, 2011).
11. Sonuç ve Değerlendirme
2007 yılının sonunda belirginleşerek 2008 yılında şiddetlenen küresel finansal krizin
belli başlı sebeplerini; tezgah üstü türev piyasalardaki işlem çeşit ve hacimlerinde yaşanan
patlama, merkezi otoritelerdeki denetim/gözetim yetersizliği, bilgi ve rapor eksikliği, işlemlerin
standart olmaması, piyasa riskinin doğru biçimde algılanamaması ve denetim firmalarının
eksiklikleri olarak özetlemek mümkündür. Bu yüzden tezgah üstü türev piyasalarının daha
fazla denetim altına alınmasına ve piyasa riskinin azaltılmasına yönelik düzenlemelere
gidilmesi, krizin doğal sonucu olarak kabul edilmelidir. Piyasa riskinin azaltılması amacıyla
yapılmakta olan düzenlemeler ve sınırlamalar (kaldıraçlı işlemler için üst limit getirilmesi,
kontratların standardize edilmeye çalışılması, merkezi karşı taraf kullanımının neredeyse
zorunlu hale getirilmesi dolayısıyla işlem maliyetlerinin artması gibi) önümüzdeki dönemde
tezgah üstü piyasalarda işlem gören türev ürünlerin adet ve tutarlarında geçmişe oranla bir
azalmaya ya da en azından artış ivmesinde bir zayıflamaya neden olablecektir.
Yeni düzenlemelerin ağırlık merkezinde merkezi karşı taraf mekanizması
bulunmaktadır. Ayrıca tezgah üstü türev işlem hacminin merkezi olarak izlenebilmesi
amacıyla bu tür işlemlere ait bilgilerin raporlanması istenmektedir. Tezgah üstü türevlerin
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teyit mekanizmasına tabi tutulması, takas kuruluşlarının merkezi karşı taraf kimliğine
bürünmesi ve bilgilerin raporlanması, piyasanın daha şeffaf hale gelmesini sağlayacaktır.
Ayrıca takas işlemlerinin merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleşmesi, tarafların teminat
tutarlarını daha etkin biçimde kontrol edilebilmesini sağlayacağından piyasa riskini azaltıcı bir
etkiye sahip olacaktır.
Merkezi karşı tarafların kullanımıyla, tezgah üstü türev işlemlere ait karşı taraf riskinin
büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı kanısı yaygındır. Ancak, gerçekte merkezi karşı taraf,
tarafların her biriyle ayrı ayrı işlem yaparak karşı taraf risklerini kendi üzerine almaktadır.
Aralarında yöntem farklılıkları olsa da, ABD ve Avrupa düzenlemeleri kendi içlerindeki
teminat mekanizmalarıyla, sistemin sağlıklı işlemesini garanti altına almaya çalışmaktadır.
Ancak, merkezi karşı taraflar, piyasadaki milyarlarca dolar tutarında kaldıraç kullanılarak
yapılmış tüm tezgah üstü türev işlemlerinin tarafı haline gelmektedir. Bu kuruluşlar genellikle
kar amacı güden özel sektör kuruluşlarıdır. Dolayısıyla merkezi karşı taraf kullanımı ile karşı
taraf riskinin tamamen ortadan kaldırıldığını söylemek doğru değildir. Ancak, bu uygulama ile
risk, merkezi karşı taraflar altında toplulaştırarak, daha yönetilebilir, izlenebilir ve gerekli
durumda müdahale edilebilir bir hale getirilerek olabildiğince kontrollü bir ortam sağlamış
olmaktadır.
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İlk IRS 1981 yılında Dünya Bankası’yla Salomon Brothers arasında yapıldı.
ISDA raporlarına göre 1987’de tezgah üstü türev işlem hacmi nominal olarak 857
milyar ABD doları iken, günümüze kadar geçen süre zarfında söz konusu işlemler ve
piyasalar inanılmaz ölçüde büyüyerek çeşitlendi ve 2011 yılının ilk yarısı itibarıyla 708
trilyon ABD dolarına ulaştı.
Şubat 1999’da G7 ülkeleri tarafından küresel anlamda piyasaların istikrarı ve
ülkelerarası koordinasyonu sağlamak için FSF (Finansal İstikrar Fonu) kuruldu.
2004 yılında IOSCO ve CPSS tarafından yayımlanan ve merkezi karşı tarafların
işleyiş esaslarına ilişkin çeşitli önerilerin getirildiği rapor, tezgah üstü türev piyasaları
merkezi karşı taraflarına uygulanmak üzere gözden geçirildi (TCMB Finansal İstikrar
Raporu’ndan 2011).
2008’de Lehman Brothers 9 trilyon ABD doları tutarındaki IRS yükümlülüklerini yerine
getiremeyerek iflas etti.
Kasım 2008’de, Finansal İstikrar Fonu, G20 ülkeleri, ve İspanya’yı da içine alacak
biçimde genişletildi. Adı FSB (Financial Stability Board) olarak değiştirildi.
Kasım 2008’de Washington'da yapılan G20 toplantısında küresel krizin temel
nedenleri ifade edildi.
Eylül 2009’deki G20 Pittsburgh toplantısında tezgah üstü türev piyasalarındaki riskleri
ve zaafiyetleri azaltmaya yönelik bazı kararlar alındı.
Aralık 2009’da Avrupa Konseyi tezgah üstü türev işlemlerinin daha şeffaf ve
birbirleriyle daha fazla entegre edilmiş piyasalarda gerçekleştirilmesi gerektiğini
vurguladı. Ayrıca karşı taraf riskinin ortadan kaldırılması gerektiği bildirildi.
Temmuz 2010’da Dodd Frank Kanunu, ABD Başkanı Barack Obama tarafından
imzalanarak yürürlüğe girdi.
Eylül 2010’da EMIR Avrupa Komisyonu’nca yayımlandı.
Ekim 2010 raporunda FSB, G20 toplantısında tezgah üstü türev işlemleri ve
piyasalarıyla ilgili olarak verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için
standardizasyon, merkezi takas, elektronik platform üzerinden işlem yapılması ve
tezgah üstü türev işlemlerin sorumlu kuruluşlarca raporlanması konularını da içeren
21 adet öneri yayımladı.
Kasım 2010’da Seul’de yapılan G-20 zirvesinde, FSB’nin önerilerinin desteklendiği
açıklandı ve FSB’den konuyla ilgili gelişmeleri takip etmesi ve bunlarla ilgili düzenli
biçimde raporlar hazırlaması istendi.
Aralık 2010’da Basel III sermaye ve likidite genel çerçevesi BIS (Bank for
International Settlements) tarafından yayımlandı.
Nisan 2011’de FSB, tezgah üstü “Türev Piyasaları Reformu”yla ilgili ilerleme raporunu
yayımladı. Bu raporda G20 toplantısı sonrası katılımcı ülkelerin verdikleri taahhütleri
ne derece gerçekleştirdikleri açıklandı ve G20 toplantısında belirtilen hedeflere
ulaşılabilmesi için yapılması gerekli hususlar belirtildi.
Ekim 2011’de FSB tarafından oluşturulan “Tezgah Üstü Türev İşlemleri Çalışma
Grubu” konu hakkında genel bilgilere ve tespitlere yer verdiği raporunu yayımladı.
Şubat 2012’de ESMA, tezgah üstü türev işlemleri ve merkezi karşı tarafa ait teknik
standartlara ait bir taslağı ilgili tarafların üzerinde tartışması için yayımladı.
Dodd-Frank Kanunu çerçevesinde, 16 Temmuz 2012 tarihine kadar swap işlemlerinin
standart hale getirilmesi ve bunların standart bir formatta raporlanması
gerekmektedir. Bu sebeple anılan tarihe kadar, CDS ve diğer swap işlemlerini yapan
taraflar için yasal kimlik kod numarası kullanma uygulaması söz konusudur. 20
karakterden oluşacak bu kod, FSB tarafından geliştirilmiştir ve 18-19 Temmuz 2012
tarihleri arasında Los Cabos’ta gerçekleştirilecek G20 toplantısında ilgili ülke
liderlerlerine kullanımı konusunda tavsiyede bulunulacaktır.
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Dipnotlar:
1

2

3
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CLS yetkililerince 2000’li yılların ilk yarısında CLS Sistemi ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve ülkemizin önde gelen
bankalarının yetkilileriyle CLS sistemine girilmesiyle ilgili bir dizi görüşme yapılmıştır. Türk Lirası
halen CLS sistemi dışında yer almaktadır.
Hem Dodd Frank Kanunu, hem de EMIR, tezgah üstü türev işlemlerinin neredeyse tamamının
merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesi için 2012 yıl sonunu hedeflemişlerdir. ABD’de
bu konudaki gelişmeler 2012 yıl sonu hedefine ulaşılabileceği izlenimini uyandırmakla birlikte,
özellikle Avrupa’da yaşanan sorunlar sebebiyle, zorunlu merkezi karşı taraf kullanımına geçiş
2013 Haziran sonuna ertelenmiştir. Ayrıca tezgahüstü türev işlemlerin standart bir biçimde
raporlanması için 2013 yılı sonu ve organize trading işlemleri (Organised Trading Facilities-OTFs)
için ise 2014 Mart sonu hedef olarak ilan edilmiştir.
İlgili liste işlem hacimleri ve çeşitlilikleri baz alınarak oluşturulmuştur.

Aral›k 2012

BASEL-II
DÜZENLEMELER‹

YazÕm KurallarÕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BankacÕlar dergisinde yayÕmlanmak üzere gönderilecek makaleler, word formatÕnda arial
yazÕ karakterinde, 11 punto ile tek aralÕklÕ ve paragraflar arasÕnda bir satÕr boúluk
bÕrakÕlmak üzere Türkçe yazÕlmalÕdÕr.
Kapak sayfasÕnda, yazÕnÕn baúlÕ÷Õ, yazar(lar)Õn ba÷lÕ bulunduklarÕ kuruluúlar ve ünvanlarÕ,
iletiúim kurulacak yazarÕn adÕ ve iletiúim bilgileri bulunmalÕdÕr.
Makalenin ilk sayfasÕnda makalenin adÕ, öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane
anahtar kelime Türkçe ve øngilizce olarak yazÕlmalÕ ve makaleye uygun JEL sÕnÕflama
numaralarÕ verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)
YazÕ içinde kullanÕlan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey baúlÕklar koyu harflerle
yazÕlmalÕdÕr. BaúlÕklar ile izleyen metin arasÕnda bir satÕr boúluk verilmelidir. BaúlÕklardan
sonra paragraf baúÕ yapÕlmalÕdÕr.
YazÕ içinde yer alan tablo ve úekiller arial yazÕ karakterinde 10 punto ile hazÕrlanmalÕ, baúlÕk
ve sÕra numarasÕ verilmeli, kaynaklarÕ ise alta yazÕlmalÕdÕr. Denklemlere sÕra numarasÕ
verilmelidir.
Dipnotlar atlama yapÕlmadan numaralandÕrÕlmalÕ ve ayrÕ bir sayfada “Dipnotlar” baúlÕ÷Õ
altÕnda toplanmalÕdÕr.
Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de÷il, metin içinde açÕlacak ayraçlarla yapÕlmalÕdÕr.
Metinde gönderme yapÕlan veya yapÕlmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almalÕdÕr.
Kaynaklar ayrÕ bir sayfada alfabetik sÕrayla yazÕlmalÕdÕr.
Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American
Psychological
Association
(APA)
(http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basicstutorial.aspx) sistemine göre yapÕlmalÕdÕr.
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