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Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin  
Borçlanma Yasağı 

 
 
 

Doç. Dr. Mehmet Özdamar 

İlker Doğan 

 
Özet 
 
Ticaret hukukumuzdaki aksama ve suiistimallerin önüne geçilebilmesi bakımından bir fırsat 

olarak görülen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan en önemli yeniliklerden birisi anonim şirket 
yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağına ilişkin hükümdür. Anonim şirket yönetim kurulu 
üyelerinin şirketin kasasını kendi kasaları gibi kullanmalarına engel olarak profesyonel bir yönetim 
anlayışını getirmeyi amaçlayan söz konusu müessesenin, banka yönetim kurulu üyelerine kredi 
kullandırılması yasağına ilişkin Bankacılık Kanunu hükümleri ile aynı hukuki menfaati korumaya 
çalıştığı dikkati çekmektedir. Çalışmamızda, her iki Kanunda yer alan düzenlemeler karşılaştırmalı 
olarak incelenmiş ve konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin bankacılık hukuku sistemimizde 
ne ölçüde bir uygulama farklılığı yaratacağı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Banka 
Yönetim Kurulu, Borçlanma Yasağı. 
JEL Sınıflaması: G21, K19. 

 
Prohibition of Being Indebted for the Members of Board of Directors of  

Bank as a Joint Stock Company  
 
Abstract 
 
One of the most important renovations in Turkish Commercial Code No: 6102 which is 

considered as an opportunity to prevent the failures and abuses in our commercial law, is the 
provision prohibition for the members of board of directors of a joint stock company on being indebted 
to the company. It draws attention that this regulation, aiming to bring a professional governance 
concept by preventing the members of board of directors of a joint stock company from using the 
assets of the company as their own assets, intents to protect the same legal benefit with the articles of 
Banking Code No: 5411 concerning the prohibition of granting loans to the members of board of 
directors of a bank. In our study, regulations in both Codes have been analysed comparatively and it 
has been tried to clarify to what extent the related articles of Turkish Commercial Code will bring 
changes to the practices of our banking system. 
 
Keywords: Turkish Commercial Code, Banking Code, Board of Directors of Joint Stock Company, 
Board of Directors of Bank, Prohibition of Being Indebted. 
JEL Classification: G21, K19. 

 
Giriş 
 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kabul edildiği ve yürürlüğe girdiği tarihler 

arasındaki yaklaşık on sekiz aylık zaman zarfında, yeni kanun ile ilgili en çok konuşulan 
yeniliklerden birisi de anonim şirket ortaklarının ve bilhassa yönetim kurulu üyelerinin şirkete 
borçlanma yasağıdır. Kanunun önemli yapı taşlarından birisi olan söz konusu hüküm, 
kamuoyunda çok ciddi bir şekilde tartışılmıştır. Ülkemizdeki anonim ve limited şirketlerin 
önemli bir kısmının aile şirketi şeklinde yapılanması, şirketin kasası ile ortakların kasasının 

                                                                                                                                                                                          
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Uzmanı. 
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bir olması hem şirketlerin profesyonel şekilde idare edilmesini hem de şirketin küçük ortakları 
ile alacaklılarının haklarını almasını engellemektedir. Buradan yola çıkan kanun koyucu, ifrat 
düzeyindeki şirketin kasasını kullanma alışkanlığını tefrit şeklinde yasaklamış ve bu yasağı 
ceza hükümleriyle de desteklemiştir. Anonim şirketlerin ortakları için getirilen düzenlemenin 
yanı sıra yönetim kurulu üyeleri bakımından daha ağır bir borçlanma yasağı öngörülmüştü. 
Ancak kamuoyunun basın yayın organlarında çıkan haberler üzerinden gösterdiği tepki 
sonucunda 6102 sayılı Kanun henüz yürürlüğe girmeden önce, 6335 sayılı Kanun ile 
kapsamlı bir değişikliğe uğramış ve söz konusu borçlanma yasağı da yumuşatılarak farklı bir 
hale gelmiştir.  

 
Ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan ve esas itibariyle tasarruf sahipleri 

ile reel sektör arasındaki fon transferini gerçekleştirmek amacıyla faaliyet gösteren bankalar 
da kanunen anonim şirket şeklinde teşkilatlanmak zorundadır. Ancak bankacılık sektörünün 
son derece hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olduğunu dikkate alan kanun koyucu, 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana bankaların tabi olacağı kuralları özel kanunlarla 
düzenlemiş ve bu kanunlarda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlerin uygulanacağını 
kabul etmiştir. Bankacılık Kanununda, kredi açma yetkisinin kural olarak banka yönetim 
kuruluna ait olduğunu kabul edilmiş ve bu yetkinin kötüye kullanılması suretiyle banka 
kaynaklarının yönetim kurulu üyelerine veya onlarla irtibatlı kişilere aktarılmasına engel 
olmak amacıyla bir takım önlemler alınmıştır. Bu kapsamda Bankacılık Kanununda yer alan 
özel bir hükümle, banka yönetim kurulu üyelerine, yakınlarına ve ortağı oldukları şirketlere 
kredi kullandırılması yasaklanmıştır. 

 
Çalışmamızda, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağına 

ilişkin Ticaret Kanunundaki düzenleme ile banka yönetim kurulu üyelerine kredi kullandırma 
yasağı hakkındaki Bankacılık Kanunu hükümleri mukayese edilerek ortak bir değerlendirilme 
yapılmıştır. Her iki düzenlemenin benzer ve farklı yanları ayrıntılı bir şekilde ortaya konularak 
fayda ve sakıncaları üzerinde durulmuş ve son olarak konuya ilişkin Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerinin bankalar bakımından uygulanmasının mümkün olup olmadığı meselesi 
tartışılmıştır. 

 
I- Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri İle Kanunda Sayılan 
Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı 
 
A. Yasağa İlişkin Hükmün Kanunlaşma Süreci 
 
Yarım yüzyılın üzerinde bir süre yürürlükte kalan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 

(6762 sayılı TTK) artık ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğinin 1990’lı yıllarda yüksek sesle 
vurgulanmaya başlanması üzerine, kendisi de bir ticaret hukukçusu olan dönemin Adalet 
Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’ün “Olur”uyla 08.12.1999 tarihinde bir komisyon 
oluşturulmuştur (Kendigelen, 2012, s. 2). İlk toplantısında mevcut kanunda köklü değişiklikler 
yapmak yerine, yeni bir Türk Ticaret Kanunu Tasarısı hazırlanmasına karar vererek 
çalışmalarına başlayan komisyonun hazırladığı ilk Tasarı metni, Adalet Bakanlığı tarafından 
kamuoyu ile paylaşılmış ve ilgili kurumların Tasarıya ilişkin görüş ve önerileri alınmıştır 
(Kendigelen, 2012, s. 2-3). Alınan bu görüş ve öneriler çerçevesinde son hali verilerek 
09.11.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunulan Tasarı ile 
pek çok konu hukuk sistemimizde ilk kez düzenlenmiş olup, bunlardan birisi de inceleme 
konumuzu oluşturan anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile kanunda sayılan yakınlarının 
şirkete borçlanma yasağını düzenleyen hükümdür. 

 
Tasarının “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesi 

TBMM’ye sunulduğunda üç fıkradan oluşmaktaydı. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin 
şirketle işlem yapma yasağını düzenleyen ilk fıkra, 6762 sayılı TTK’nın 334 üncü maddesinin 
bazı değişikliklerle yeniden düzenlenmiş halidir. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ise hukuk 
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sistemimizde ilk defa düzenlenen bir müesseseyi ele almıştır. İkinci fıkrada, “Yönetim kurulu 
üyesi, onun 393’üncü maddede sayılan yakınları, kendisinin ve söz konusu yakınlarının 
ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri, şirkete 
nakit veya ayın borçlanamazlar. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve güvence veremez, 
sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar 
için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan 
takip edebilirler.” şeklinde bir hüküm yer almıştır. Buna göre, fıkranın ilk cümlesinde, yönetim 
kurulu üyesinin, kanunda sayılan yakınlarının, üye veya yakınının ortağı oldukları şahıs 
şirketlerinin ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketlerinin şirkete nakit veya ayın 
borçlanması yasaklanmış olup (Bilgili ve Demirkapı, 2013, s. 396; Karahan ve Aslan, 2012, s. 
422), ikinci cümlede şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve güvence veremeyeceği, 
sorumluluk yüklenemeyeceği kabul edilmiş ve nihayet son cümlede yasağa aykırılık halinde 
şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklılarının bu kişileri, şirketin yükümlendirdiği tutarda 
şirket borçları için doğrudan takip edebileceği ifade edilmiştir. Maddenin üçüncü fıkrasında 
ise, “Bankalar Kanununun, bir bankanın iştirak ve kuruluşlarının yönetim kurullarında bulunan 
kişilerin aynı zamanda bu bankanın mensubu olmaları haline ilişkin istisnaî hükümleri 
saklıdır.” denilmek suretiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda1 (BankK./Bankacılık Kanunu) 
yer alan istisnai hükümlerden bir kısmını saklı tutmuştur. 

 
Tasarının kanunlaşması sürecinde, 395’inci maddesinin ilk iki fıkrasında önemli bir 

değişiklik yapılmamış, ancak hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasına ilişkin hükümler saklı 
kalmak şartıyla şirketler topluluğuna dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olabileceğini ve garanti 
verebileceğini düzenleyen bir hüküm üçüncü fıkra olarak Tasarıya eklenmiştir. Tasarının eski 
üçüncü fıkrası ise, Bankacılık Kanununda yer alan özel hükümlerin tümünün saklı olması 
yönünde değiştirilerek dördüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. 

 
Tasarı bu haliyle 13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 14.02.2011 tarihli ve 

27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak söz konusu hüküm henüz yürürlüğe 
girmeden2, 6335 sayılı Kanunun3 17’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 
(TTK, Ticaret Kanunu) 395 inci maddesinin ikinci fıkrasında önemli değişiklikler yapılmış 
olup, fıkranın ilk cümlesi “Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu 
üyelerinin pay sahibi olmayan 393’üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit 
borçlanamaz.” şeklinde düzenlenmiş ve hükmün uygulama alanı oldukça daraltılmıştır. Bu 
bağlamda, maddenin ikinci fıkrasının TBMM’de kabul edilen ilk hali hiçbir zaman yürürlüğe 
girmemiş ve uygulanmamıştır. 

 
B. Yasağın Muhatabı 
 
Ticaret Kanununun 395’inci maddesinde, anonim şirketlerin 4  pay sahibi olmayan 

yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan kanunda sayılan 
yakınlarının şirkete borçlanması yasaklanmıştır5. 

 
6762 sayılı TTK’nın 312’nci maddesinde yalnızca gerçek kişilerin anonim şirket yönetim 

kurulu üyesi olabileceği kabul edilmiş olmasına karşın; Ticaret Kanununun 359’ uncu 
maddesinde tüzel kişilerin 6  de yönetim kurulu üyesi olmasına imkân tanıyan bir sistem 
benimsenmiştir7. Buna göre, bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye olarak seçildiği takdirde8, 
tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi9 de 
tescil ve ilan olunacak10 ve tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy 
kullanabilecektir 11 . Ayrıca gerek 6762 sayılı TTK’da (m. 275), gerekse mevcut Ticaret 
Kanununda (m. 334) anonim şirket esas sözleşmesinde öngörülecek bir hükümle kamu tüzel 
kişilerine şirketin yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı verilebileceği kabul edilmiştir. 

 
Bu bağlamda, TTK m. 395/2’de yer alan “yönetim kurulu üyeleri” ifadesinin TTK m. 359 

vd. hükümleri uyarınca görev yapan gerçek kişi veya tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri ile TTK 



Doç. Dr. Mehmet Özdamar – İlker Doğan 

6 

m. 334 uyarınca yönetim kurulunda temsilci bulunduran kamu tüzel kişilerini kapsadığında bir 
tereddüt bulunmamaktadır. Ancak tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına toplantılara katılarak 
oy kullanan gerçek kişinin yasak kapsamında bulunup bulunmadığı Kanunda açıkça 
belirtilmemiştir. Hükmün konuluş amacına bakıldığında, uygulamada sık rastlanılan kötüye 
kullanmaların engellenmesi ve sermayenin korunması amacıyla böyle bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır12. Söz konusu düzenleme ile kanun koyucu, yönetim kurulu 
üyelerinin şirket üzerindeki etkilerini kullanarak şirket kaynaklarını kendilerine veya kanunda 
sayılan yakınlarına aktarmalarına engel olmayı amaçlamaktadır13. Bu çerçevede, tüzel kişi 
yönetim kurulu üyesi adına yönetim kurulu toplantılarına katılan gerçek kişinin, şirket 
faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında, gerçek kişi yönetim kurulu üyesinin kanunda sayılan 
yakınlarından çok daha fazla güç ve imkâna sahip olduğu dikkate alındığında, bu kişilerin de 
şirkete borçlanma yasağına tabi olmaları hakkaniyet gereğidir. Ancak Kanunda yer alan 
düzenlemenin buna imkân vermediği kanaatindeyiz. Zira Ticaret Kanununun m. 395/2 
düzenlemesi, gerçek kişi yönetim kurulu üyeleri düşünülerek hazırlanmış bir hüküm 
olduğundan, eskiden kalma bir alışkanlıkla yalnızca yönetim kurulu üyeleri ve onun kanunda 
sayılan yakınları yasak kapsamına alınmıştır14. Oysa tüzel kişinin “yakını” olmayacağı gibi, 
tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına toplantılara katılmak üzere tescil ve ilan edilen gerçek 
kişi de “yönetim kurulu üyesi” sıfatını taşımamaktadır15. Aynı durum, yönetim kurulu üyesi 
tüzel kişinin paylarının tümüne veya çoğunluğuna sahip bir gerçek veya tüzel kişi bakımından 
da geçerlidir. Anonim şirket tarafından alınacak kararları etkileyerek şirket mevcudunu 
kendileri veya yakınlarına aktarma imkânına sahip bu kişiler, söz konusu hükmün yalnızca 
gerçek kişi yönetim kurulu üyeleri düşünülerek hazırlanması sebebiyle, yasak kapsamı 
dışında kalmışlardır. Söz konusu yasağa aykırılık suç teşkil ettiğinden16, Anayasamızda (m. 
38) ifadesini bulan “kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca, yasağın kapsamının yorum 
veya kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, yapılacak bir Kanun 
değişikliğinde bu hususun dikkate alınmasının ve hükmün tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri de 
göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 
Yasak kapsamında bulunan bir diğer grup ise, yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan Ticaret Kanununun 393’üncü maddesinde sayılan yakınları, yani yönetim kurulu 
üyelerinin alt ve üst soyundan birisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve 
kayın hısımlarıdır17. Yönetim kurulu üyesinin eşinin yasağa tabi olması için, aradaki evlilik 
bağının devam ediyor olması gerekmektedir. Türk Medeni Kanununun 18  (TMK, Medeni 
Kanun) 170 vd. maddeleri uyarınca mahkemece ayrılık kararı verilmiş olması halinde de 
evlilik devam ettiğinden, yasak geçerlidir. Buna karşın, yönetim kurulu üyesinin boşandığı 
(eski) eşi yasak kapsamında bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Medeni Kanun m. 18/2’ de yer 
alan “Kayın hısımlığı, kendisini meydana getiren evliliğin sona ermesiyle ortadan kalkmaz.” 
hükmü karşısında, yönetim kurulu üyesinin boşandığı eşinin şirkete borçlanabileceği, ancak 
bu eski eş sebebiyle hısımlık ilişkisi kurulan üçüncü dereceye kadar –bu derece dâhil- kayın 
hısımlarının şirkete borçlanamayacağı sonucuna varılmaktadır. Kanaatimizce eski eş yasak 
kapsamında değilken, onun üçüncü dereceye kadar hısımlarının yasağa tabi olmaları 
adaletsiz bir sonuç ortaya çıkarmakta olduğundan, yapılacak bir kanun değişikliği ile bu 
anlamsız durumun düzeltilmesi yerinde olacaktır. 

 
Öte yandan, Ticaret Kanununda “yönetim kurulu üyesi” veya “yönetim kurulu üyesinin 

Kanunda sayılan yakını” sıfatının hangi anda aranacağı açıkça belirtilmemiş olup, bu durum 
uygulamada çeşitli sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Bu kapsamda, örneğin 
şirkete borçlanan bir kişinin sonradan yönetim kuruluna seçilmesi veya yönetim kurulu 
üyesiyle evlenmesi hallerinde, borçlanma anında yasak kapsamında bulunmayan kişinin 
hukuki durumunun, sonradan gerçekleşen bir takım gelişmeler sebebiyle bu yasağa aykırı 
hale gelmesi söz konusu olabilecektir. Yine bunun gibi, yasak kapsamında bulunan bir 
kişiden alacaklı olan üçüncü kişinin, bu alacağını şirkete temlik etmesi halinde de sonradan 
gerçekleşen bir hukuki işlem sebebiyle şirket kendi yönetim kurulu üyesinden veya onun 
Kanunda sayılan yakınlarından alacaklı hale gelebilecektir. Bu durumda, borçlanma anında 
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yasağı ihlal etmemekle birlikte, hukuki durumları sonradan yasağa aykırı hale gelen kişilerin 
de yasağı ihlal ettiğinin kabulünün gerekeceği kanaatindeyiz. Zira bu tür durumlarda yasağa 
aykırılığın tespitinde borçlanma anının esas alınması gerektiği kabul edilecek olursa, kötü 
niyetli kişilerin hileli işlemlerle yasağı dolanması mümkün hale gelebilecektir. Örneğin yasak 
kapsamındaki bir yönetim kurulu üyesinin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla öncelikle 
üçüncü bir kişiden borç para alması, ardından da bu üçüncü kişi ile şirket arasında 
gerçekleştirilecek alacağın temliki işlemi neticesinde üçüncü kişiye olan borcundan 
kurtulması halinde “yasağın ihlal edilmediği” sonucuna ulaşmak hakkaniyet ilkesine uygun 
olmayacaktır19. 

 
Ayrıca, yasağa aykırı şekilde borçlanan kişilerin sonradan yasak kapsamından çıkması 

da mümkündür. Örneğin borçlanma anında yönetim kurulu üyesi olan kişinin sonradan bu 
görevinden ayrılması veya yönetim kurulu üyesinin eşinin şirkete borçlandıktan sonra 
boşanması hallerinde durum böyledir. Aynı şekilde, örneğin yasağa aykırı şekilde şirkete 
borçlandıktan sonra, bu borcu üçüncü bir kişiye nakleden yönetim kurulu üyesi de, bu borcun 
nakli işleminden sonra artık şirkete karşı borçlu sıfatını taşımayacaktır. Yasağa aykırı şekilde 
şirkete borçlanan kişilerin hukuki durumlarında gerçekleşen bu değişiklikler sebebiyle 
yasağın ihlal edilmediği sonucuna ulaşılmasının uygun olmayacağı kanaatindeyiz. Zira bu 
durumda yasağa aykırılığın ortadan kalktığının kabulü halinde, şirket üzerindeki güç ve 
etkisini kullanarak şirkete borçlanan yönetim kurulu üyelerinin sonradan şirketteki 
görevlerinden ayrılarak, yasağa aykırılığa bağlanan sonuçlardan kurtulmasına imkan 
tanınması, kanun koyucunun amacı ile bağdaşmayacaktır. 

 
Öte yandan, şirkete borçlanma yasağına ilişkin hükümler, yalnızca TTK’nın yürürlüğe 

girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen borçlanma işlemleri bakımından 
geçerlidir. Nitekim 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun20  m. 2/1-b uyarınca, Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gerçekleşmiş hukuki fiiller, bağlayıcılıkları ve hukuki sonuçları itibarıyla, bu tarihten sonra 
dâhi gerçekleştikleri tarihte yürürlükte bulunan kanuna tâbi olacağından, 6762 sayılı TTK 
döneminde gerçekleştirilen işlemler, TTK m. 395’de düzenlenen şirkete borçlanma yasağını 
ihlal etmiş sayılmayacaktır. 

 
C. Yasağın İstisnaları 

 
Ticaret Kanunu m. 395 hükmünün TBMM’de ilk kabul edilen halinde, yönetim kurulu 

üyeleri ile Kanunda sayılan yakınlarının tümünün şirkete borçlanma yasağına tabi olduğu 
ifade edilmiş iken, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, pay sahibi olanlar yasak 
kapsamı dışına çıkarılmıştır. Pay sahipliği hususu, yönetim kurulu üyeleri ve Kanunda 
sayılan yakınları bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir. Başka bir ifadeyle, yönetim kurulu 
üyesinin Kanunda sayılan yakınları bakımından değerlendirme yapılırken, yönetim kurulu 
üyesinin pay sahibi olup olmadığına bakılmaksızın, Kanunda sayılan yakınlardan pay sahibi 
olanlar yasak kapsamında bulunmayacak 21 , pay sahibi olmayanlar ise TTK m.395/2’de 
düzenlenen yasağa tabi olacaktır (Özkorkut, 2012, s. 54). 

 
Kanunda, “pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay 

sahibi olmayan 393’üncü maddede sayılan yakınları”nın şirkete borçlanamayacağı kabul 
edilmiş olduğundan, tek bir paya sahip olmak, TTK m. 395 ile getirilen yasağın kapsamından 
çıkmak için yeterli olacaktır. Hiçbir oransal veya niteliksel sınırlama getirilmeksizin, pay sahibi 
olanların yasak kapsamından çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin gerekçesini anlamak 
oldukça zordur 22 . Nitekim 6762 sayılı TTK döneminde yönetim kurulu üyelerinin göreve 
başlayabilmek için pay sahibi olmalarına ilişkin zorunluluğun (m. 312/2) sembolik olduğu ve 
herhangi bir fonksiyonunun bulunmadığı yönündeki eleştiri Ticaret Kanununun 359’uncu 
maddesinin gerekçesinde “… yönetim kurulu üyelerinin ayrıca, pay sahibi olmalarına ilişkin 
6762 sayılı Kanunda öngörülmüş bulunan (gereksiz) zorunluluk kaldırılmıştır. Böylece hem 
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az ortaklı anonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak tanınmış, hem 
de yapay hile-i şer’iye olan çözümlere başvurulmadan, uzman ve profesyonel yönetim 
kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır.” şeklinde ifadesini bulmuş iken, aynı Kanunun 
başka bir maddesinde, tek bir paya sahip olmanın şirkete borçlanma yasağından kurtulmak 
için yeterli olduğunun kabul edilmiş olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, kanaatimizce 
yasağın kapsamı dışına çıkacak kişiler belirlenirken Bankacılık Kanununda olduğu gibi 
“nitelikli pay sahipliği” müessesesinin esas alınması23 veya oran yahut nitelik olarak başka bir 
yeterliliğin aranması isabetli olurdu. 

 
Diğer taraftan, pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmaları TTK m. 

395 ile yasaklanmamış olmakla birlikte bu kişiler, kanunun “pay sahiplerinin şirkete 
borçlanma yasağı” başlıklı 358’inci maddesi hükmüne tabidirler24. Başka bir ifadeyle “pay 
sahibi” sıfatını taşıyan bu kişilerin şirkete borçlanabilmeleri için, sermaye taahhüdünden 
doğan vadesi gelmiş borçlarını tamamen ifa etmiş olmaları ve şirketin serbest yedek 
akçelerle birlikte kârının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde bulunması25 şartlarının 
bir arada gerçekleşmesi gerekir (Pulaşlı, 2012, s. 16; Yüce, 2012, s. 76; Yavuz, 2012, s. 
158). 

 
Kanunda, yasak kapsamından çıkabilmek için hangi anda pay sahibi olunması 

gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin borçlanma anında pay 
sahibi olan bir yönetim kurulu üyesinin sonradan tüm paylarını devretmesi veya borçlanma 
anında pay sahibi olmayan bir yönetim kurulu üyesinin sonradan pay edinmesi durumlarında 
yasağın ihlal edilip edilmediği hususu, tartışılması gereken bir meseledir. Kanaatimizce 
yönetim kurulu üyesinin veya Kanunda sayılan yakınlarının yasak kapsamında 
bulunmadığının kabulü için, pay sahipliği durumunun, borcun doğduğu anda var olması ve 
borcun herhangi bir sebeple ortadan kalktığı ana kadar kesintisiz şekilde devam etmesi 
gerekmektedir26. Zira yalnızca borcun doğduğu andaki duruma bakılması gerektiği kabul 
edilecek olursa, yasak kapsamındaki kişiler, şirkete borçlanmadan önce pay edinip, 
borçlandıktan hemen sonra da bu payları devretmek suretiyle yasağı dolanabileceklerdir. 
Bunun gibi, pay sahipliğinin sadece borcun muaccel olduğu anda aranması gerektiğinin 
kabulü halinde de, yasak kapsamında bulunmasına rağmen şirkete borçlanan kişinin 
borcunu ödeyemeyeceğini anlayınca pay edinmesi ve böylece yasağa aykırılığa bağlanan 
sonuçlara tabi olmaktan kurtulması mümkün olabilecektir. 

 
D. Yasağın Kapsamı 
 
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan Kanunda sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamayacağı gibi, şirketin bu kişiler için 
kefalet, garanti ve teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi ve bunların borçlarını devralması 
da yasaklanmıştır (TTK m. 395)27. 

 
Yasağa tabi olanların şirketten borç para alması, nakit borçlanma yasağının ihlali 

anlamına gelecek olmakla birlikte, nakit borçlanmanın başka şekillerde ortaya çıkması da 
mümkündür. Bu kapsamda, örneğin şirkete ait bir taşınmazın yönetim kurulu üyesinin eşi 
tarafından kiralanması veya satın alınması halinde de ilgili kişi şirkete nakit borçlanmış 
olacaktır. 

 
Şirketin yasak kapsamındaki kişilere kefil olamayacağını, bu kişiler için garanti veya 

teminat veremeyeceğini ve bunların borçlarını devralamayacağını kabul eden kanun koyucu, 
bununla da yetinmeyerek şirketin bu kişiler lehine her ne ad altında olursa olsun sorumluluk 
yüklenmesine engel olmuştur. Bu bağlamda, şirketin örneğin yönetim kurulu üyesi lehine aval 
vermesi veya onun fiilini taahhüt etmesi, dolaylı bir şekilde yasağın ihlali anlamına gelecektir. 
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Diğer taraftan, şirketin yönetim kurulu üyesi veya Kanunda sayılan yakınlarının şirkete 
ayın ile borçlanması yasaklanmamıştır (Özkorkut, 2012, s. 54). Ticaret Kanunu m. 395/2’nin 
TBMM’de kabul edilen ilk halinde bulunan ayın borçlanma yasağı 6335 sayılı Kanun ile 
kaldırılmıştır. Bu sebeple, örneğin yönetim kurulu üyesine veya eşine ait bir taşınmazın şirket 
tarafından satın alınması veya kiralanması halinde ilgili kişinin şirkete nakit borçlanması veya 
şirketin bu kişi lehine sorumluluk yüklenmesi söz konusu olmadığından, yasağa aykırılık 
oluşmayacaktır28. Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları yetki ve imkânları 
kullanarak şirkete ayın borçlanmak suretiyle de şirket kaynaklarını kendilerine veya 
yakınlarına aktarabilecekleri dikkate alındığında, yapılacak bir kanun değişikliği ile ayın 
borçlanmanın da yasaklanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 
E. Şirketler Topluluğuna İlişkin Özel Hükümler 
 
Ticaret şirketlerinin bağımsız bir tüzel kişiliği bulunmakla birlikte, şirketler topluluğu 

içerisinde yer alan şirketlerin yönetiminde, yalnızca o şirketin değil, tüm grubun amacı ve 
menfaatleri dikkate alınarak merkez yönetimden gelen tavsiye ve talimatlar doğrultusunda 
hareket edilmektedir (Nilsson Okutan, 2009, s. 13; Pulaşlı, 2012, s. 462)29. Nitekim bu husus, 
Ticaret Kanununun gerekçesinde “Bir şirket başka bir şirketin hakimiyeti altında bulunsa, 
onun belirlediği politikalar kendi menfaatine uymasa bile uygulamak zorunda kalsa, hâkim 
şirketin talimatlarını aynen yerine getirmeye fiilen zorunlu olsa, bu talimatların yerine 
getirilmesi kendisine kayıp verse bile bağımsızdır, serbest idaresini kullanır demek gerçeği 
görmezlikten gelmektir.” şeklinde ifadesini bulmuştur.  

 
Bu bağlamda şirketler topluluğunu fiili bir gerçeklik olarak kabul eden ve müesseseye 

Ticaret Kanunu ile hukuki bir dayanak kazandıran kanun koyucu, hâkimiyetin hukuka aykırı 
kullanılmasına ilişkin 202’nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla30, şirketler topluluğuna 
dâhil şirketlerin birbirlerine kefil olabileceğini ve garanti verebileceğini kabul etmiştir (TTK m. 
395/3). Her ne kadar Ticaret Kanununun kanunlaşması sürecinde TBMM komisyonlarında 
eklenen bu fıkraya ilişkin gerekçede, “maddenin ikinci fıkrasıyla getirilen, şirketlerin birbirine 
kefil olma ve garanti verme yasaklarının uygulamada sakınca yaratacağı ve ticari faaliyetlerin 
aksamasına yol açacağı düşüncesiyle, bu durumun önüne geçilmesi amacıyla şirketler 
topluluğuna dâhil şirketlere ilişkin istisna getirilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır.” 
şeklinde bir ifade kullanılmış ise de, anılan maddenin ikinci fıkrasında doğrudan şirketlerin 
birbirine kefil olmasını veya garanti vermesini engellemeye yönelik bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ticaret Kanunu m. 395/2 nin TBMM’de ilk kabul edilen metninde yasak 
kapsamında bulunan “yönetim kurulu üyelerinin veya 393 üncü maddede sayılan yakınlarının 
ortağı oldukları şahıs şirketleri ile en az yüzde yirmisine sahip oldukları sermaye şirketleri” de 
6335 sayılı Kanun ile kapsam dışına çıkarıldığından, şirketler topluluğuna ilişkin bu istisnai 
düzenlemenin tek uygulama alanı, şirketler topluluğunda bulunan bir şirketin, aynı gruptaki 
başka bir şirketin yönetim kurulunda üye olması halidir. Bu durumda, bu şirketler birbirlerine 
kefil olabilecek ve garanti verebilecektir. Ancak istisna yalnızca kefalet ve garanti işlemleriyle 
sınırlı tutulduğundan, üye olan şirket diğer şirkete nakit borçlanamayacak, diğer şirket üye 
şirketin borcunu devralamayacak ve kefalet ve garanti dışında üye şirket lehine sorumluluk 
yüklenemeyecektir31. 

 
F. Yasağa Aykırılığın Sonuçları 
 
Kanun koyucu, TTK m. 395/2 de yer alan yasağa aykırılığı hem hukuki hem de cezai 

sonuçlara bağlayarak, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile kanunda sayılan 
yakınlarının şirkete borçlanmalarına engel olmayı amaçlamıştır. 

 
Şirkete borçlanma yasağına aykırılığın hukuki sonucu, TTK m. 395/2’nin son 

cümlesinde “Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin 
yükümlendirildiği tutarda 32  şirket borçları için doğrudan takip edebilir.” şeklinde ifade 
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edilmiştir. Buna göre, yasak kapsamındaki kişiler ile şirket arasındaki işlem hukuken 
geçerlidir ve hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Buna karşın, yasağı ihlal eden işlemden 
kaynaklanan şirket alacağı, şirket alacaklıları33 tarafından talep edilebilecektir. Kanunda yer 
alan bu düzenlemenin, sermayenin korunması ilkesini yeteri kadar koruyamayacağı ve 
hükmün konuluş amacını gerçekleştirmekten uzak olduğu kanaatindeyiz. Örneğin borca batık 
durumda bulunan bir yönetim kurulu üyesi, şirket üzerindeki etkisini -belki de imza yetkisini- 
kullanarak şirketin kendi borcunu devralmasını veya kendisine kefil olmasını sağlayacak 
olursa, Kanunda yazılı yaptırımın uygulanması zor, hatta imkânsız olabilecektir. Zira yasağı 
ihlal eden üye zaten borca batık durumdadır ve şirket alacaklılarının alacaklarını bu üyeden 
tahsil etmesi imkânı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yönetim kurulu üyesinin borcuna kefil 
olunmasına ilişkin işlem hukuken geçerli olduğundan 34 , ilgili üyenin alacaklıları şirket 
alacaklısından önce şirkete başvurarak tüm şirket mevcudunu tahsil edebilecektir. Bu 
çerçevede, yapılacak bir kanun değişikliğinde, sermayenin korunması ilkesini tesis etmeye 
daha uygun bir hukuki yaptırımın getirilmesinin, örneğin şirkete borçlanma yasağının ihlali 
halinde yasağı ihlal eden işlemin geçersiz sayılmasının, yerinde olacağı kanaatindeyiz35. 

 
Ticaret Kanunu m. 395/2’de, yasak kapsamındaki kişiler “pay sahibi olmayan yönetim 

kurulu üyeleri” ile “yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393’üncü maddede sayılan 
yakınları” olarak sayıldıktan sonra, yasağa aykırılık halinde şirket alacaklılarının “bu kişileri” 
doğrudan takip edebileceği hükme bağlanmıştır. Yasağın yönetim kurulu üyesi tarafından 
ihlal edilmesi halinde şirket alacaklılarının ilgili üyeyi doğrudan takip edebileceklerinde bir 
tereddüt bulunmamaktadır. Buna karşın ilgili üyenin Kanunda sayılan yakınlarından birisi 
şirkete borçlanacak olursa, şirket alacaklılarının bu kişi ile birlikte onun yakını olduğu üyeyi 
de sorumlu tutmalarının mümkün olup olmadığı hususunda Kanunda açık bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Bu noktada, yönetim kurulu üyesinin Kanunda sayılan yakınlarının yasak 
kapsamında olmalarının sebebinin bu yakınlık olduğu, başka bir ifadeyle yönetim kurulu 
üyesinin kendi üzerinden gerçekleştiremediği işlemleri bir yakını aracılığıyla 
gerçekleştirilmesinin engellenmeye çalışıldığı dikkate alındığında, kanunda geçen “bu kişiler” 
ifadesinin geniş yorumlanması ve ilgili yönetim kurulu üyesinin de yasağı ihlal eden yakını ile 
birlikte doğrudan takip edilebilmesi şeklindeki bir çözümün hakkaniyete uygun olacağı 
savunulabilecek ise de, Kanunda yer alan düzenlemenin buna imkân vermediği 
kanaatindeyiz. Bu çerçevede, yasağa aykırılık halinde şirket alacaklılarına karşı yalnızca 
yasağa aykırı şekilde şirkete borçlanan kişilerin hukuken sorumlu tutulmasının daha uygun 
olacağı söylenebilir. Kaldı ki, sorumluluğun şahsiliği ilkesinden hareketle söz konusu 
düzenlemenin dar yorumlanması gerekliliği, aynı sonucu desteklemektedir. 

 
Şirket alacaklılarının, doğrudan TTK m. 395/2 uyarınca sorumluluğu bulunan kişilere 

başvurabilmeleri için, önce şirkete başvuruda bulunmuş ve alacaklarını şirketten tahsil 
edememiş olmaları gibi bir zorunluluğun bulunmadığı kanaatindeyiz. Zira kanun koyucu 
böyle bir şart öngörmeksizin, şirket alacaklılarının bu kişileri doğrudan takip edebileceğini 
kabul etmişti36. Diğer taraftan, şirket alacaklılarının yasağı ihlal eden kişilere başvurabilmeleri 
için kendilerinin şirketten olan alacaklarının muaccel hale gelmiş olması zorunludur (Atlıhan, 
2009, s. 1977). Ancak şirketin yasağa aykırı şekilde borçlanan kişilerden olan alacağının da 
muaccel hale gelmiş olmasını aramak, adil olmayan sonuçlara sebep olabilecektir. Örneğin 
yasağa aykırı şekilde şirkete borçlanan yönetim kurulu üyesi, şirket üzerindeki güç ve etkisini 
kullanarak söz konusu borcun on yıl sonra muaccel olacağını kararlaştırmış ise, şirket 
alacaklılarının bu süre dolmadan yasağı ihlal eden kişiye başvuramayacaklarını kabul etmek, 
hükmü uygulanamaz hale getirecektir. Bu sebeple, şirket alacaklılarının yasağı ihlal eden 
kişiyi doğrudan takip edebilmeleri için, şirketin bu kişilerden olan alacağının muaccel olması 
gerekmediği yönündeki görüşe katılmaktayız37. 

 
Şirkete borçlanma yasağına aykırılığın bir de cezai sonucu bulunmaktadır. Kanun 

koyucu, TTK’nın 395 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümlerini ihlal 
edenlerin bu davranışlarının suç teşkil ettiğini kabul ederek, yasağa aykırı şekilde şirkete 
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borçlanan kişilerin üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile 
cezalandırılacaklarını hükme bağlamıştı 38  (m. 562/5-c). Suçun maddi unsuru, yasak 
kapsamındaki kişilerin şirkete nakit borçlanması veya şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve 
teminat vermesi, sorumluluk yüklenmesi yahut bu kişilerin borçlarını devralması; manevi 
unsuru ise kasttır. Yasağa aykırı hareket edenlerin cezai sorumluluğuna gidilebilmesi için, 
somut olayda suçun maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmiş olması zorunludur. 

 
II. Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanunda Sayılan Yakınları İle Ortağı 
Oldukları Şirketlere Kredi Kullandırma Yasağı 

 
A. Yasağa İlişkin Düzenlemenin Tarihi Gelişimi 
 
Ülkemizin bankacılık alanındaki ilk kanunu olan 2243 sayılı Mevduatı Koruma 

Kanununda39, kredi kullandırma yasağından açıkça bahsedilmemekle birlikte, “Banka meclisi 
idare azalarının heyeti umumiyelerinden ve müdür, muhasip ve salâhiyetli memurlarının 
meclisi idarelerinden müsaade olunmaksızın doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendi 
bankaları ile ticari muamele yapmaları memnudur.” denilmek suretiyle banka yönetim kurulu 
üyelerinin gerekli izinler alınmaksızın kendi bankaları ile ticari muamele yapmaları 
yasaklanmış, buna aykırı hareket edenler hakkında hapis ve ağır para cezasının 
uygulanacağı hükme bağlanmıştır (m. 21). Kredi kullandırmak banka açısından bir ticari 
muamele olarak nitelendirileceğinden, söz konusu düzenlemenin banka yönetim kurulu 
üyelerinin -kural olarak- görev yaptıkları bankadan kredi kullanmalarına engel olacağı 
sonucuna varılmaktadır. 

 
Bankalarda kredi kullandırma yasağına ilişkin açık düzenlemeler ise ilk olarak 2999 

sayılı Bankalar Kanunu40 ile hukuk sistemimize girmiş olup, bunu takip eden tüm kanunlarda 
benzer mahiyette hükümlere yer verilmiştir. Söz konusu yasak 2999 sayılı Bankalar 
Kanununda “Bir bankanın idare meclisi ve idare komitesi reis ve azalarının ve murakıblarının 
ve banka adına imza koymağa salâhiyetli müdür veya memurların doğrudan doğruya veya 
muvazaa yolu ile bankadan her ne şekilde olursa olsun kredi almaları, bankaya lehlerine 
olarak kefalet veya teminat verdirmeleri yahut menfaat rabıtası ile bağlı oldukları eşhas ve 
müesseseler lehine kredi, kefalet veya teminat verilmesini temin ettirmeleri ve bankaların da 
bu nevi muameleleri yapmaları yasaktır.” şeklinde ifadesini bulmuş olup (m. 14), yasağa 
aykırılığın hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir (m. 49). Anılan 
düzenleme ile bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetçileri ve imzaya yetkili 
personeli bankadan kredi alamayacağı gibi, bankanın bu kişilerle aralarında menfaat ilişkisi 
bulunan kişi ve müesseselere kredi kullandırması da yasaklanmıştır. 

 
2999 sayılı Bankalar Kanununu yürürlükten kaldıran 7129 sayılı Bankalar Kanununun41 

41’inci maddesinde yer alan düzenleme ile banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri, 
denetçileri, genel müdür ve yardımcıları, kredi açmaya yetkili mensuplar ve bu kişilerle 
aralarında menfaat ilişkisi bulunan kişi ve müesseselere kredi kullandırılması yasaklanmış ve 
yasağa aykırı davrananların ağır para cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir (m. 68). 

 
Konuya ilişkin düzenleme, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin42 41’inci maddesi 

ile önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Anılan Kanun Hükmünde Kararname, banka yönetim 
kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, kredi açmaya yetkili diğer 
mensuplara ve bunlarla dolaylı kredi kapsamına giren gerçek ve tüzel kişilere kredi 
verilmesini yasaklamış ve yasağa aykırılığın hapis ve ağır para cezası ile cezalandırılacağını 
hükme bağlamıştır. 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, bir takım değişikliklere uğrayarak 
3182 sayılı Bankalar Kanunu 43  olarak kanunlaşmış olup, bu aşamada kredi kullandırma 
yasağının gerek kapsamında (m. 41), gerekse yaptırımında (m. 79) önemli bir değişiklik 
yapılmamıştır. Ancak 3182 sayılı Bankalar Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 512 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname44 ile kredi kullandırma yasağına ilişkin hüküm yeniden 
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düzenlenmiş ve yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, kredi 
açmaya yetkili diğer mensuplara, bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına ve bunların ayrı 
ayrı veya birlikte sermayelerinin yüzde yirmi beş ve daha fazlasına sahip oldukları 
ortaklıklara kredi kullandırılması yasaklanmıştır. 

 
Nihayet 3182 sayılı Bankalar Kanununu yürürlükten kaldıran 4389 sayılı Bankalar 

Kanununun 45  11’inci maddesinin (9) numaralı fıkrasında ise, bankaların yönetim kurulu 
başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına, kredi açmaya yetkili diğer 
mensuplarına, bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına ve bunların ayrı ayrı veya birlikte 
sermayelerinin yüzde yirmibeş ve daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara her ne şekil ve 
surette olursa olsun kredi veremeyeceği, kefaletlerini kabul edemeyeceği ve tahvil ya da 
benzeri menkul kıymetlerini satın alamayacağı hükme bağlanarak, yasağa aykırı şekilde 
kredi kullandıran bankalara kredinin yüze beşi tutarında idari para cezası uygulanacağı kabul 
edilmiş olup, bu Kanun da mer’i Bankacılık Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
B. Yasağın Muhatabı 
  
Banka yönetim kurulu üyelerinin konumlarından kaynaklanan güç ve imkânlarını 

kullanarak bankayı zarara uğratabileceklerini 46  öngören kanun koyucu, yönetim kurulu 
üyelerine, onların Kanunda sayılan yakınlarına ve ortağı oldukları bir kısım şirketlere kredi 
kullandırılmasını yasaklamıştır (BankK. m. 50/1) (Alıcı, 2007, s. 533) 47 . Söz konusu 
düzenleme bir bankanın kendi yönetim kurulu üyesine kredi kullandırmasını yasaklamakta 
olup, bu kişinin başka bir bankadan kredi kullanması engellenmemiştir. 

 
Anonim şirket yönetim kurulunun yalnızca bir kişiden oluşabileceğini kabul eden kanun 

koyucu (TTK m. 359), bankalar açısından bu sayıyı beş olarak belirlemiştir. Kanunda yer 
alan düzenleme uyarınca banka yönetim kurulu, genel müdür dâhil beş kişiden az olamaz 
(BankK. m. 23/1). Genel müdürü yönetim kurulunun doğal üyesi olarak kabul eden 
Bankacılık Kanunu, yürüttüğü hizmetin niteliğini dikkate alarak, bu görevi yürütecek kişilerin 
belirli bir eğitim düzeyine ve mesleki deneyime sahip olmasını zorunlu tutmuştur. Buna göre, 
banka genel müdürlerinin hukuk, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, kamu yönetimi ve dengi 
dallarda en az lisans düzeyinde, mühendislik alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş 
olanların ise belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya 
işletmecilik alanında en az on yıllık meslekî deneyime sahip olmaları şarttır (BankK. m. 25/1). 
Kanun koyucu ayrıca, banka genel müdürü için öngörülen şartların yönetim kurulu üyelerinin 
yarıdan bir fazlası için de aranacağını kabul ettikten sonra, murahhas üyelerin genel 
müdürde aranan şartları taşımalarının zorunlu olduğunu açıkça hükme bağlamıştır (BankK. 
m. 23/1). 

 
Bankalarda yönetim kurulu üyelerinin yakınlarından yalnızca eş ve velâyet altındaki 

çocuklarına kredi kullandırılması yasaklanmıştır (BankK. m. 50/1). Medeni Kanun uyarınca 
ergin olmayan çocuk ana ve babasının velâyeti altında olduğu gibi; hâkim vasi atanmasına 
gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve babanın velâyeti altında kalırlar (m. 
335). Erginlik 18 yaşının doldurulması suretiyle, evlenmeyle veya mahkeme kararıyla 
kazanılabildiğinden (TMK m. 11, 12), bu sayılan üç halden hiçbirisine girmeyen çocuklar 
kural olarak 48  ana ve babalarının velâyeti altındadır. Dolayısıyla, banka yönetim kurulu 
üyesinin ergin olmayan, yani 18 yaşını doldurmayan ve buna ek olarak hiç evlenmemiş olan 
ve mahkeme tarafından da ergin kılınmamış bulunan çocukları ile herhangi bir şekilde ergin 
olduktan sonra kısıtlanmış ve kendisine vasi tayin edilmemiş çocukları kredi kullandırma 
yasağının kapsamındadır. 

 
İnceleme konusu yasağın kapsamını belirleyen BankK. m. 50/1’de bankaların, 

“Yönetim kurulu üyelerine, … bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya 
da birlikte sermayesinin yüzde yirmi beş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara” kredi 
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kullandıramayacağı kabul edilmiş olup, tercih edilen bu ifade tarzından, kimlerin en az yüzde 
25’ine sahip olduğu ortaklıklara kredi kullandırılamayacağı açıkça anlaşılamamaktadır 49 . 
Ancak hükmün konuluş amacı dikkate alındığında, banka yönetim kurulu üyesi, eşi veya 
velâyet altındaki çocuğunun tek başlarına ya da birlikte sermayesinin en az yüzde 25’ine 
sahip olduğu ortaklıkların yasak kapsamında bulunduğunun kabulü gerekir50. Buna karşılık 
Kanunda dolaylı pay sahipliğinden 51  bahsedilmediğinden, yüzde 25’lik oranın tespitinde 
yalnızca doğrudan sahip olunan paylar dikkate alınacaktır (Alıcı, 2007, s. 534; Reisoğlu, 
2007, s. 651). Buna göre, örneğin bir bankanın yönetim kurulu üyesi olan (A)’nın yüzde 100 
üne sahip olduğu (X) A.Ş.’ye kredi kullandırılamayacak, ancak (A)’nın yüzde 20’sine, (X) 
A.Ş.’nin yüzde 80’ine sahip olduğu (Y) A.Ş. ise bankadan kredi kullanabilecektir. Zira bu 
durumda (A)’nın (Y) A.Ş.’deki dolaylı pay sahipliği yüzde 100 olmasına karşın, doğrudan 
sahip olduğu payların oranı yalnızca yüzde 20’dir. 

  
C. Yasağın İstisnaları 
  
Kanunda, söz konusu yasağın yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan veya temsilci 

bulunduran ve banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak52 nitelikli paya53 sahip olan 
gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklar hakkında uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır 
(BankK. m. 50/2). 6762 sayılı TTK’da tüzel kişilerin yönetim kurulu üyesi olamayacakları, 
ancak yönetim kurulunda temsilci bulundurabilecekleri kabul edilmiş olduğundan (m. 312/2), 
BankK. m. 50/1’de de buna paralel olarak tüzel kişilerin yönetim kurulundaki temsilcilerinden 
bahsedilmektedir. Ancak tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyeliği için aday önermesine 
dayalı söz konusu sistem Ticaret Kanunu ile terk edilmiştir54. Bu bağlamda, artık pay sahibi 
tüzel kişilerin yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı olmadığından55, BankK. m. 50/1 
de yer alan düzenlemeyi, söz konusu yasağın yönetim kurulu üyeliklerinde aslen bulunan ve 
banka sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak nitelikli paya sahip olan ortakların yasak 
kapsamında bulunmadığı şeklinde anlamak gerekir. Dolayısıyla, banka yönetim kurulu 
üyelerinin aynı zamanda nitelikli pay sahibi olmaları halinde, bu kişiler bankadan kredi 
kullanabileceklerdir. Kanun koyucu bu düzenleme ile banka ortaklarının kredi kullandırma 
yasağı nedeniyle banka yönetiminden uzaklaşmasına engel olmayı amaçlamıştır (Battal, 
2006, s. 210; Alıcı, 2007, s. 534; Reisoğlu, 2007, s. 653; Tekinalp, 2009, s. 231) 56. Yönetim 
kurulu üyesinin eşi, velâyet altındaki çocuğu ve en az yüzde yirmi beşine sahip olduğu 
ortaklıklar ilgili yönetim kurulu üyesi dolayısıyla yasak kapsamına girdiğinden, onunla birlikte 
yasak kapsamından çıkmaları, başka bir ifadeyle nitelikli pay sahibi yönetim kurulu üyesinin 
eşinin, velâyet altındaki çocuğunun ve yüzde yirmi beşine sahip olduğu ortaklıkların yasağa 
tabi olmaması gerekir (Reisoğlu, 2007, s. 654). Buna karşılık, TTK’da düzenlenen şirkete 
borçlanma yasağının aksine, bankada pay sahibi olan ancak “nitelikli pay sahibi” sıfatını 
taşımayan yönetim kurulu üyeleri kredi kullandırma yasağına tabi olacaktır.  

 
Kanunda ayrıca, bir bankanın ortaklıklarının57 yönetim ve denetim kurullarında bulunan 

kimselerin aynı zamanda ilgili bankanın mensubu olmasının, bu ortaklıkların ilgili banka ile 
işlem yapmasına engel olmadığı hükme bağlanmış (BankK. m. 50/3) ise de, banka 
ortaklıklarına kredi kullandırılmasını engelleyen bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu 
fıkranın açıklayıcı bir hüküm olduğunun kabulü gerekir58. 

 
Kanun koyucu, bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere 

kredi kullandırılması hâlinde, gerekli kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile alınmasının59 ve bunlara sağlanan kredi koşullarının kredi kullananın lehine 
diğer kişi ve gruplara kullandırılanlardan ve piyasa koşullarından farklılık arz etmemesinin 
zorunlu olduğunu kabul etmiştir60. (BankK. m. 50/4). Bankacılık Kanunu m. 49/2 uyarınca bir 
banka ile bu bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların 
birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri61 ya da bunların sınırsız 
sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar, 
bankanın dâhil olduğu risk grubunu oluşturur. Buna göre, kural olarak alelade yönetim kurulu 
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üyelerine kredi kullandırılması yasaklanmış iken, nitelikli pay sahibi olan yönetim kurulu 
üyelerine kredi kullandırılırken bir takım şartların yerine getirilmesi zorunlu tutulmuştur. 

 
Kanunda kredi açma yetkisinin kural olarak yönetim kuruluna ait olduğu kabul edildikten 

sonra, yönetim kurulunun bu yetkisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi komitesine veya genel müdürlüğe 
devredebileceği ve genel müdürlüğün kendisine devredilen kredi açma yetkisini diğer 
birimleri, bölge müdürlükleri veya şubeleri aracılığıyla da kullanabileceği kabul edilmiştir 
(BankK. m. 51). Bu bağlamda, bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunan kişilere kredi 
kullandırılması halinde alınacak kararların yönetim kurulunun üye tam sayısının üçte iki 
çoğunluğu ile alınmasına ilişkin zorunluluğun, nitelikli pay sahibi yönetim kurulu üyelerine 
kredi açılması ya da kredi açma yetkisinin kredi komitesine yahut genel müdürlüğe devri 
hakkındaki yönetim kurulu kararlarının öngörülen yetersayı ile alınabileceği şeklinde 
yorumlanması gerekir (Alıcı, 2007, s.542) 62 . Başka bir ifadeyle, Kanunda yer alan 
düzenlemeden, bu kişilere kullandırılacak kredilerde yönetim kurulunun kredi açma yetkisini 
devredemeyeceği sonucu çıkarılmamalıdır.  

 
Bankanın dâhil olduğu risk grubunda yer alan kişilere kredi kullandırılırken alınacak 

yönetim kurulu kararı ile belirlenen kredi koşullarının, diğer kişi ve gruplara sağlanan kredi 
koşullarına nazaran krediyi kullanan lehine farklılık taşımaması ve piyasa koşullarından 
farklılık arz edecek şekilde avantajlar içermemesi gerekir63. Kredi açılmasına ilişkin yönetim 
kurulu kararında aranacak olan bu şartlar, yönetim kurulu üyesi dolayısıyla kredi kullandırma 
yasağına tabi olan diğer kişilere, yani yönetim kurulu üyesinin eşine, velâyet altındaki 
çocuğuna ve -bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunmaması şartıyla- yüzde yirmi beşine 
sahip olduğu ortaklıklara kullandırılacak kredilerde aranmayacaktır. Zira bu kişiler, bankanın 
dâhil olduğu risk grubunda bulunmamaktadır. 

 
Kanun koyucu, kredi kullandırma yasağının kabulündeki sebeplerin mevcut olmadığını 

varsaydığı bir takım işlemleri yasak kapsamı dışına çıkarmış ve krediyi kullanan kişi 
bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunsa dahi kredi açma kararında aranan özel nisabın 
ve diğer şartların aranmayacağını kabul etmiştir (Alıcı, 2007, s. 536). Bankacılık Kanunu 
uyarınca, bir bankanın yönetim kurulu üyeleri ile bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına 
aylık net ücretleri toplamının beş katını geçmemek üzere kredi kullandırılması ve üç katını 
aşmamak üzere kredi kartı veya çek karnesi64 verilmesi yasak kapsamında değildir65 (m. 
50/5). Bankanın kredi kartı veya çek karnesi vermesi esas itibariyle gayrinakdi kredi 
kullandırımı niteliğinde olmakla birlikte, kanun koyucu bu iki tür kredi işlemi için ilave bir limit 
tahsis ettiğinden, beş ve üç katlık limitlerin Kanunda yer alan sınırlamalara uygun şekilde ayrı 
ayrı kullandırılması suretiyle toplamda yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin sekiz katına 
kadar kredi kullandırılması mümkündür (Alıcı, 2007, s. 538; Reisoğlu, 2007, s. 660). 
Kanunda geçen “aylık net ücretleri toplamı” ifadesi ile banka tarafından yönetim kurulu 
üyesine yapılan net ücret ödemeleri kastedilmekte olup66, ilgili yönetim kurulu üyesinin banka 
çalışanı olmayan eş ve velâyet altındaki çocuğunun almakta olduğu ücretler hesaplamada 
dikkate alınmayacaktır. Üç ve beş katlık üst sınırın tespitinde ise, ilgili yönetim kurulu üyesi 
ile onun eşi ve velâyet altındaki çocukları birlikte değerlendirilecek, başka bir ifadeyle sayılan 
kişilere kullandırılan kredilerin veya verilen çek karnesi ve kredi kartlarının toplamı banka 
yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin beş veya üç katını (ayrı ayrı limitlere uyulması 
kaydıyla toplamda sekiz katını) aşamayacaktır (Alıcı, 2007, s. 537)67. 

 
Kanun koyucu yukarıda ifade edilen istisnalara ek olarak, nakit, nakit benzeri kıymet ve 

hesaplar ile kıymetli maden karşılığı kullandırılan krediler ile Hazine Müsteşarlığı, Merkez 
Bankası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına kullandırılan 
krediler ve bu kurumlarca çıkarılan ya da ödenmesi garanti edilen bono, tahvil ve benzeri 
menkul kıymetler karşılığı kullandırılan kredilerin de yasak kapsamında bulunmadığını kabul 
etmiştir (BankK. m. 50/5). Bu kredi işlemleri söz konusu olduğunda kredi kullandırma yasağı 
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geçerli olmadığı gibi, krediyi kullanan kişi bankanın dâhil olduğu risk grubunda bulunsa dahi 
kredi açma kararında özel nisap ve diğer şartlar aranmayacaktır. 

 
Diğer taraftan, kullandırılan kredinin miktarı ve niteliği ne olursa olsun, bir banka, kendi 

risk grubunda yer alan kişilere açtığı kredileri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumuna düzenli olarak raporlamak zorundadır (BankK. m. 50/6). 

 
D. Yasağın Kapsamı 
  
Bankacılık Kanununda, bankaların kredi kullandırma yasağı kapsamındaki kişilere her 

ne şekil ve surette olursa olsun nakdî ve gayri nakdi kredi veremeyeceği, tahvil ya da benzeri 
menkul kıymetlerini satın alamayacağı kabul edilmiştir (m. 50/1). 

 
Bankacılık Kanunu m. 48 uyarınca, bankalarca verilen nakdî krediler ile teminat 

mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayri nakdi krediler ve bu niteliği 
haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, tevdiatta bulunmak 
suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların vadeli satışından 
doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş 
faizler, gayri nakdi kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden alacaklar, 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen 
riskler, ortaklık payları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca kredi olarak kabul 
edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi 
sayılır. Buna ilave olarak, kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama yöntemiyle 
sağladığı finansmanlar ile katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin 
ödenmesi suretiyle veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia 
temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer 
yöntemlerle sağladıkları finansmanlar da Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi 
sayılmaktadır. Bu bağlamda, Kanunda yasağın kapsamı belirlenirken yasağa tabi olan 
kişilere her ne şekilde olursa olsun kredi verilemeyeceğinin belirtilmesi yerine, “her ne şekil 
ve surette olursa olsun nakdi ve gayri nakdi kredi veremez, tahvil ya da benzeri menkul 
kıymetlerini satın alamaz” şeklinde bir ifadenin kullanılmış olması, doktrinde haklı olarak 
eleştirilmektedir (Alıcı, 2007, s. 533). Diğer taraftan, kredi sayılmayan hukuki işlemler 
neticesinde ortaya çıkacak borçlanmalar, Bankacılık Kanunu ile düzenlenen yasağın 
kapsamında değildir. 

  
E. Sonradan Yasağa Aykırı Hale Gelen Kredilerin Tasfiyesi 
 
Kullandırıldığı anda inceleme konusu yasağı ihlal etmeyen bir kredinin, sonradan 

ortaya çıkan bir takım gelişmeler sebebiyle yasağa aykırı hale gelmesi mümkündür. 
Bankadan kredi kullanan bir kişinin sonradan yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi veya bir 
yönetim kurulu üyesiyle evlenmesi halleri buna örnek olarak gösterilebilir. Kanun koyucu, bu 
durumda söz konusu kredilerin en geç altı ay içinde tasfiye edilmesi 68  gerektiğini kabul 
etmiştir (BankK. m. 50/8). Buna göre, örneğin kredi kullandığı bankanın yönetim kurulu üyesi 
ile evlenen bir kişi, evlendiği tarihten itibaren “yönetim kurulu üyesinin eşi” sıfatıyla yasak 
kapsamına girdiğinden, aykırılığın ortaya çıktığı tarihten itibaren altı ay içinde bu kredinin 
tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu zorunluluk, uygulamada bir takım sorunlara yol 
açabilmektedir. Örneğin, on yıl vadeli konut kredisi kullanan bir kişi, birinci yılın sonunda 
yönetim kurulu üyesi ile evlenecek olursa, artık on yılın dolması beklenmeyecek, ilgili kişiden 
bu borcu altı ay içinde ödemesi istenecektir. Nitekim 4389 sayılı Bankalar Kanunu m. 11/10 
da yer alan “Kredinin vadesi konusunda önceden tespit olunmuş şartlar saklıdır.” şeklindeki 
hüküm Bankacılık Kanununa alınmamıştır69. Burada sözleşme hükümlerine göre muaccel 
olmamış bir borcun, kanundan dolayı muaccel hale gelmesinin söz konusu olduğu, 
dolayısıyla bankanın ilgili kredinin tasfiyesi için -sözleşmede öngörülen vade gelmemiş olsa 
dahi- icrai yollara başvurabileceği kanaatindeyiz. 
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Diğer taraftan teminat mektubu verilmesi suretiyle kullandırılan bir gayri nakdi kredinin 
sonradan yasağa aykırı hale gelmesi durumunda, kredinin altı ay içinde tasfiye edilmesinin 
istenmesi uygulamada bir takım sorunlara neden olabilecektir (Erem, Altınok ve Tandoğan, 
1989, s. 185). Zira iade edilmesi istenen teminat mektubu çoğu zaman bir üçüncü kişiye 
teslim edilmiş olacağından, bunun bankaya iade edilmesi krediyi kullanan kişinin iradesine 
bağlı olmayabilecektir. Bu durumda, gayri nakdi krediyi kullanan kişinin BankK. m. 50/5 de 
düzenlenen kıymetlerden birini bankaya teslim etmesi, örneğin teminat mektubu bedelini 
nakit olarak bankaya yatırması halinde söz konusu kredinin altı ay içinde tasfiye edilmesine 
gerek kalmayacağı kanaatindeyiz. Zira bu durumda “nakit karşılığı kullandırılmış bir kredi” 
söz konusu olacağından, bu kredi ilişkisi yasak kapsamından çıkacaktır70. 

 
F. Yasağa Aykırılığın Sonuçları 
 
Şirkete borçlanma yasağının yaptırımına ilişkin olarak öncelikle belirtmek gerekir ki,  

TTK m. 395 deki şirkete borçlanma yasağından farklı olarak, BankK. m. 50 de düzenlenen 
kredi kullandırma yasağına aykırılık halinde uygulanacak yaptırımın muhatabı, yasağa aykırı 
şekilde kredi kullanan kişiler değil, doğrudan bankadır. Bankacılık Kanunu m. 146/1-g 
uyarınca, Kanunun 50’nci maddesindeki kredi yasaklarına uyulmaması hâlinde, ilgili banka 
hakkında 9.296 TL’den az olmamak üzere71, verilen kredinin yüzde beşi tutarına kadar72 idari 
para cezası uygulanır. Ayrıca, bu şekilde kullandırılan krediler bankaların özkaynak 
hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınır (BankK. m. 51/4, Bankaların Özkaynaklarına 
İlişkin Yönetmelik73 m. 10/1-ç). 

 
Gerek kredinin kullandırıldığı anda yasağa aykırı olması, gerekse sonradan yasağa 

aykırı hale gelmesi halinde BankK. m. 50’de yer alan kredi yasaklarına uyulmamış 
olacağından, her iki halde de ilgili banka hakkında idari para cezası uygulanması ve söz 
konusu tutarın bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınması 
gerekecektir. Bir kredinin yasağa aykırı şekilde kullandırılması yeterli olup, bu kredinin 
sonradan tasfiye edilmesi yaptırım uygulanmasına engel olmaz. Buna göre, örneğin nitelikli 
pay sahibi olmayan bir yönetim kurulu üyesine yasağa aykırı şekilde kredi kullandırıldıktan 
sonra bu husus banka müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde fark edilmiş ve söz 
konusu kredi tasfiye edilmiş olsa dahi yasağa aykırılık gerçekleşmiş olacağından, ilgili banka 
hakkında idari para cezası uygulanması gerekecektir. Zira aksinin kabulü halinde, bankalara 
bu husus fark edilene kadar yasağa aykırı hareket etme serbestîsi verilmiş olacaktır ki, son 
derece hassas ve kırılgan bir yapıya sahip olan bankacılık sektöründe bu tür uygulamalara 
imkân verilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu kredi tasfiye edildikten sonra artık bu 
tutarın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınmasına gerek kalmayacaktır. 

 
Diğer taraftan, sonradan yasağa aykırı hale gelen krediler sebebiyle banka hakkında 

yaptırım uygulanabilmesi için, bu kredinin altı ay içinde tasfiye edilmemiş olması 
gerekmektedir74. Bu noktada bankanın ilgili kredinin tasfiyesi için elinden geleni yapması, 
örneğin kredi kullanan kişi hakkında icra takibi başlatarak alacağı tahsil etmeye çalışmasına 
rağmen icra takibinin sonuçsuz kalması halinde banka hakkında idari para cezası 
uygulanmaması gerektiği kanaatindeyiz. Zira bu durumda ne kredinin kullandırılması 
aşamasında, ne de sonradan Kanuna aykırı hale gelen kredinin tasfiyesi aşamasında 
bankaya yükletilebilecek bir kusur bulunmaktadır75. 

 
III. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağına İlişkin 
Ticaret Kanunu Hükümlerinin Bankalar Hakkında Uygulanması Meselesi 
 
Bir bankanın yönetim kurulu üyesinin veya onunla ilgili olarak yasak kapsamında 

bulunan kişilerin, TTK m. 395 te düzenlenen şirkete borçlanma yasağını ve/veya BankK. m. 
50 de düzenlenen kredi kullandırma yasağını ihlal etmesi mümkündür. Bu durumda hangi 
kanun hükümlerinin uygulanacağı belirlenirken, BankK. m. 2/3 de yer alan “Bu Kanunda 
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hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler tatbik olunur” şeklindeki düzenleme ile TTK m. 
395/5 de yer alan “Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır” hükmünün bir arada 
değerlendirilmesi gerekir (Bilgili ve Demirkapı, 2013, s. 397; Pulaşlı, 2012, s. 462)76. 

 
Uygulamada karşılaşılabilecek ilk ihtimal, gerçekleştirilen işlemin yalnızca Bankacılık 

Kanununu ihlal etmesidir. Örneğin, bankada pay sahibi olan, ancak nitelikli pay sahibi 
olmayan bir yönetim kurulu üyesine kredi kullandırılması halinde Ticaret Kanunu hükümlerine 
aykırılık bulunmamasına rağmen, BankK. m. 50 ihlal edilmiş olacağından, ilgili banka 
hakkında BankK. m. 146 uyarınca idari para cezası uygulanması ve söz konusu tutarın 
bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerekecektir77. 

 
İkinci ihtimal ise, banka tarafından gerçekleştirilen işlemin yalnızca Ticaret Kanununa 

aykırılık taşımasıdır. Örneğin bankanın, yönetim kurulu üyesinin pay sahibi olmayan 
kardeşine kredi kullandırması halinde esasen Bankacılık Kanununa aykırılık bulunmamasına 
karşın, söz konusu kredilendirme işlemi TTK m. 395 hükmünü ihlal etmektedir. Bu durumda, 
Bankacılık Kanununda düzenlenen yaptırımların uygulanması söz konusu olmadığı gibi, 
Ticaret Kanunu uyarınca ilgili kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğuna da gidilemeyeceği 
kanaatindeyiz. Zira Bankacılık Kanununun kredi kullanamayacak kişileri düzenleyen 50’nci 
maddesi hükmü, bazı kişilere kredi kullandırılamayacağını belirtirken, bunun dışındaki 
kişilere kredi kullandırılabileceğini de kabul etmiş olmaktadır. Başka bir ifadeyle, söz konusu 
hüküm yalnızca kredi kullandırılamayacak olanları değil, bankanın kredi kullandırabileceği 
kişileri de düzenlemekte ve yasak kapsamında bulunmayan herkese kredi 
kullandırılabileceğini kabul etmektedir. Dolayısıyla, asli fonksiyonu tasarruf sahipleri ile reel 
sektör arasındaki fon transferini gerçekleştirmek olan bankaların kimlere kredi 
kullandırabileceği ve kimlere kredi kullandıramayacağı Bankacılık Kanununda düzenlenmiş 
olup, bu konuda başka bir kanun hükümlerine başvurma imkânı bulunmamaktadır. Zira gerek 
BankK. m. 2/3, gerekse TTK m. 50/4 uyarınca Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklı 
tutulmuştur. Diğer taraftan, TTK m. 395’de düzenlenen yasağın kapsamındaki kişiler BankK. 
m.48’de “kredi” olarak nitelendirilen işlemler78 dışında bir hukuki işlem neticesinde bankaya 
borçlanmış ise, örneğin bankaya ait bir gayrimenkul bu kişiler tarafından kiralanmışsa, 
gerçekleştirilen işlemin Ticaret Kanununda düzenlenen şirkete borçlanma yasağına aykırılık 
taşıdığı ve dolayısıyla yasağa aykırı hareket edenlerin bunun hukuki ve cezai sonuçlarına 
katlanması gerekeceği kabul edilmelidir. 

 
Konuya ilişkin olarak uygulamada karşılaşılabilecek son ihtimal ise, gerçekleştirilen bir 

işlemin hem TTK, hem de Bankacılık Kanunu hükümlerini ihlal etmesidir. Örneğin bir 
bankanın pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyesine kredi kullandırılması halinde, BankK. 
m. 50 hükümleri ihlal edilmiş olacağından, ilgili banka hakkında idari para cezası 
uygulanacak ve yasağa aykırı şekilde kullandırılan krediler bankanın özkaynak hesabında 
indirim kalemi olarak dikkate alınacaktır. Diğer taraftan, aynı eylem TTK m. 395’de 
düzenlenen şirkete borçlanma yasağına da aykırılık taşımakla birlikte, yukarıda açıklanan 
gerekçelerle, bu Kanunda öngörülen hukuki ve cezai sorumluluğa ilişkin hükümlerin yasağı 
ihlal eden kişiler hakkında uygulanmasının mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 

 
IV. Sonuç 
 
Ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin büyük çoğunluğunun aile şirketi tarzında hareket 

etmesi, profesyonel bir yönetim ve denetimden uzak olması, ticari hayatımızda uzun süre 
çalışan ve başarılı olan kurumsallaşmış şirket sayısının oldukça az olmasına sebep 
olmaktadır. Bunu gören ve dikkate alan 6102 sayılı Ticaret Kanununu hazırlayan komisyon, 
Kanunun şirketler kitabında oldukça ciddi değişiklikler yapmış ve yeni müesseseler 
getirmiştir. Şirketlerin iç denetiminin kaldırılarak bağımsız dış denetimin ikame edilmesi, tek 
kişilik şirkete ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeliğine izin verilmesi, şirkette profesyonel 
yöneticilerin çalışmasının teşvik edilmesi, ortakların ve yöneticilerin şirkete borçlanmalarının 
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kısıtlanması ve ortadan kaldırılması, internet sitesi açma ve önemli bilgileri buradan 
kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirilmesi şeklinde örneklendirilebilecek bu hususlar, 
ülkemiz ticari hayatına çok önemli bir düzenleme getirmeye yönelikti. Bu uygulamanın 
sonucunda ülkemizdeki şirket sayısı azalacak ve gerçekten ticari hayatta rol oynamaya 
kararlı şirketler varlığını sürdürebilecekti. Ancak 6102 sayılı Kanunun kabulü ile yürürlüğü 
arasında geçen sürede kamuoyunda yapılan eleştirilen Kanunun değiştirilmesi sonucunu 
doğurmuş ve 6335 sayılı Kanun ile yukarıda sıralanan tüm önemli kalıplar ya ortadan 
kaldırılmış ya da yumuşatılmıştır. Ticaret Kanunundaki hapis cezasına ilişkin hükümlerin para 
cezasına dönüştürülmesi, internet sitesi açma ve bağımsız dış denetim ile çalışma 
zorunluluğunun kapsamının oldukça daraltılması, şirkete borçlanma yasağının kapsamının 
daraltılması bunlara örnek olarak verilebilir.  

 
6102 sayılı Ticaret Kanununun anonim şirket ortaklarının borçlanma yasağına ilişkin 

358 ve yönetim kurulu üyelerine yönelik 395’inci maddelerinin ilk halinde sıkı bir düzenleme 
yer almaktaydı. Aslında ortaklara yönelik düzenlemede belli istisnaya yer verilmesi, iyiniyetli 
bir şekilde ticaret yapan ortakların şirket tüzel kişiliği ile iş yapmasına olanak kılıyordu. 
Benzer bir istisnaya sahip olmayan yönetim kurulu üyelerinin tüzel kişilikle iş yapmaları 
olanaksız hale geliyordu. Ayrıca bu kuralı ihlal eden yönetim kurulu üyelerinin adli para 
cezası ve dolayısıyla hapis cezası ile karşı karşıya kalmaları söz konusuydu (TTK m.562). 
Kuralın katı ve dar şekilde düzenlenmesi ve ihlalinin ağır yaptırıma bağlanması karşısında 
uygulayıcılardan oldukça sert tepkiler gelmiş ve siyaset mekanizmasına baskı yapılmaya 
başlanmıştır. Bunun sonucunda 6335 sayılı Kanun ile yukarıda belirtildiği şekilde bir 
değişiklik yapılmıştır. 

 
Ticaret Kanunumuzun mevcut hali, pay sahibi olmayan anonim şirket yönetim kurulu 

üyeleri ile bu kişilerin pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete nakit borçlanmasını 
yasaklamaktadır. Şirkete nakit yerine ayın borçlanılması veya tek bir paya sahip olunması 
suretiyle yasağın kapsamından çıkmak mümkün olduğundan, Kanunda yer alan hükmün 
“göstermelik” bir yasak getirdiğini kabul etmek gerekir. Bu bağlamda, müesseseye ciddiyet 
kazandırılmasını teminen, yapılacak bir kanun değişikliği ile tüzel kişi yönetim kurulu 
üyelerinin hâkim ortaklarının ve bu tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılan 
gerçek kişilerin de yasak kapsamına alınması, yönetim kurulu üyelerinin belirli bir oranına 
sahip olduğu tüzel kişilerin şirkete borçlanmasının yasaklanması, tek bir paya sahip olmanın 
yeterli olmadığı kabul edilerek pay sahipliği oransal veya niteliksel olarak belirli bir yeterliliğe 
ulaşmamış kişilerin şirkete borçlanmalarının yasaklanması, yasağa tabi olmak veya yasak 
kapsamından çıkmak için aranacak niteliklerin hangi anda bulunması gerektiğinin kanunda 
açıkça düzenlenmesi suretiyle bu konuda ortaya çıkabilecek yorum farklılıklarının önüne 
geçilmesi, nakit borçlanma yasağı yanında ayın olarak borçlanmanın da yasaklanması ve 
borçlanma yasağına aykırı işlemlerin hukuken geçersiz olacağının kabul edilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz. 

 
Diğer taraftan, bu konuda bankacılık mevzuatımızın Ticaret Kanunundan çok daha 

önde olduğunu ve yapılacak bir Ticaret Kanunu değişikliğinde Bankacılık Kanunu 
hükümlerinin örnek alınabileceğini ifade etmek gerekir. Nitekim Cumhuriyetin ilk yıllarından 
bu yana bankaların tabi olacağı kuralları düzenleyen özel kanunlarda yönetim kurulu 
üyelerine kredi kullandırılması yasaklanmıştır. Bankacılık Kanunu ile getirilen yasak ile 
Ticaret Kanununda düzenlenen yasak arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu noktada 
anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin alt ve üst soyundan birisi, eşi ve üçüncü 
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları yasak kapsamında iken, bankalar 
bakımından akraba çevresi “yönetim kurulu üyelerinin eş ve velayet altındaki çocukları” 
olarak belirlenmiş, ayrıca tek başlarına ya da birlikte sermayesinin yüzde yirmi beş veya 
daha fazlasına sahip oldukları ortaklıklara kredi kullandırılması da yasaklanmıştır. Öte 
yandan Ticaret Kanununda öngörülen yasağın kapsamından çıkmak için tek bir paya sahip 
olmak dahi yeterli iken, banka yönetim kurulu üyeleri ancak nitelikli pay sahibi iseler 
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bankadan kredi kullanabilmektedir. Konuya ilişkin bir diğer farklılık ise yasağa aykırılığın 
yaptırımı bakımından ortaya çıkmaktadır. Ticaret Kanununa göre yasağa aykırı şekilde 
şirkete borçlanan kişilerin hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilebilmekte iken, Bankacılık 
Kanunu ilgili banka hakkında idari para cezası uygulanacağını ve yasağa aykırılık teşkil eden 
tutarın bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınacağını kabul etmiştir. 

 
Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ve yakınlarının şirkete borçlanma yasağına ilişkin 

Ticaret Kanunu hükümlerinin bankalar bakımından uygulanıp uygulanmayacağı hususu, 
çözümü gereken önemli meselelerdendir. Bankacılık Kanunu kredi kullandırılamayacak 
kişileri sınırlı şekilde sayarak bunlar dışında kalanlara kredi kullandırılmasının mümkün 
olduğunu zımnen kabul ettiğinden, borçlandırıcı işlemin bir kredi tahsisi olduğu durumlarda 
bankanın Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı davrandığından söz edilmesi mümkün değildir. 
Ancak pay sahibi olmayan banka yönetim kurulu üyelerinin veya pay sahibi olmayan Ticaret 
Kanununda sayılan yakınlarının kredi olarak nitelendirilmeyen bir hukuki işlem neticesinde 
bankaya nakit borçlanması halinde, borçlanan kişilerin Ticaret Kanununda düzenlenen 
hukuki ve cezai sonuçlara katlanması gerekecektir. 
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Dipnotlar 
                                                            
1
  Her ne kadar 09.11.2005 tarihinde TBMM’ye sunulan tasarıda “Bankalar Kanunu” ifadesi 

kullanılmış ise de, bu ifade ile kastedilenin 4389 sayılı Bankalar Kanunu değil de, 01.11.2005 tarihli 
ve 25983 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankacılık Kanunu” 
olduğunun kabulü gerekir. 

2
  TTK’nın “Yürürlük” başlıklı 1534’üncü maddesinde, istisnai bir kısım hükümler dışında Kanunun 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gireceği kabul edilmiştir. 
3
  30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile TTK’da yapılan 

değişikliklere ilişkin eleştiriler için bkz. Özkorkut, 2012, Değişiklik Depremi: s. 19-26. 
4
  Doktrinde, anonim şirketlere ilişkin hükümlerden hangilerinin limited şirketler bakımından da geçerli 

olacağını düzenleyen TTK m. 644/I-b hükmüne 6335 sayılı Kanun ile eklenen “müdürlerin 
yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395 inci maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi 
hükümleri” şeklindeki ifadeden hareketle, pay sahibi olmayan limited şirket müdürlerinin şirkete 
borçlanmaları yasaklanmamış iken, bu kişilerin TTK m. 393’te sayılan yakınlarının yasak 
kapsamında bulunduğu ifade edilmektedir, (Özkorkut, 2012, Borçlanma Yasağı: s. 55; Yavuz, 
2012: s. 158). 

5
  TTK m. 395/2’nin TBMM’de kabul edilen ilk metninde yönetim kurulu üyelerinin ve Kanunda sayılan 

yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri 
de yasak kapsamında iken, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bu kişiler yasak kapsamından 
çıkarılmıştır. Kanunun ilk halinde yer alan hükmün özellikle Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli 
şirketlerin ortaklarını rahatsız ettiğini ifade eden Pulaşlı, Meslek Odaları vasıtasıyla söz konusu 
hükmün değiştirilmesi için hükümet nezdinde girişimlerde bulunulduğunu ifade etmektedir (Pulaşlı, 
2012, Değişiklikler: 16). 

6
  TTK m. 359 vd. hükümleri uyarınca atanacak veya seçilecek tüzel kişi yönetim kurulu üyesi örneğin 

bir ticaret şirketi, dernek veya vakıf olabileceği gibi, bir kamu tüzel kişisinin bu şekilde yönetim 
kurulu üyesi sıfatını kazanması da mümkündür. Bu son halde, örneğin esas sözleşmeyle atanan 
(TTK m. 359/1), genel kurul tarafından seçilen (TTK m. 359/1) veya boşalan üyelik için yönetim 
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kurulu tarafından geçici olarak seçilen (TTK m. 363/1) kamu tüzel kişisinin yönetim kurulu üyeliğinin 
hukuki dayanağını TTK m. 334 değil, TTK m. 359 vd. hükümleri teşkil edecektir. 

7
  TTK m. 359/3 hükmünün TBMM’de kabul edilen ilk halinde yer alan, tek üyeli yönetim kurulu hariç, 

yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması zorunluluğuna ilişkin 
düzenleme, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle kaldırıldığından, eğitim şartının gerçek 
kişilere özgü bir nitelik olduğundan hareketle anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte 
birinin gerçek kişi olmasının gerekip gerekmediği konusunda ortaya çıkması muhtemel 
tartışmaların önüne geçilmiştir. Doktrinde 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki bir 
makalesinde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdağ Güney, tamamı tüzel kişilerden 
oluşan bir yönetim kurulunda yüksek öğrenim görmüş temsilci bulundurulmasının zorunlu 
olmadığını savunmuştur, (Akdağ Güney, 2011: s. 279). 

8
  6102 sayılı Ticaret Kanunu uyarınca anonim şirkette yönetim organının yalnızca tek bir tüzel 

kişiden oluşması mümkündür, (Bkz. Tekinalp, 2012, Tek Kişi Ortaklık: s. 119; Karaege, 2012: s. 
83). 

9
  TTK m. 359’a ilişkin gerekçede, bu düzenleme ile, bir tüzel kişinin yönetim kurulunda birden çok 

temsilciye sahip ve birden çok oyu haiz olmasına ilişkin teoriye ve dogmatiğe aykırı, menfaatler 
dengesini bozan uygulamanın da son bulacağı belirtilerek, artık her üye gibi tüzel kişinin de 
yönetim kurulunda bir oy hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. 

10
  Tescilin kurucu etkiye sahip olduğunu ifade eden Kırca, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından 

belirlenen gerçek kişinin ticaret siciline tescil edilmiş olması şartıyla ilanın yapılmamış olmasının, 
ilgili gerçek kişinin tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanmasına engel 
olmayacağını ifade etmektedir, (Kırca, 2012: s. 53). 

11
  Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişinin yalnızca ticaret siciline tescil ettirilmiş olan gerçek kişi 

tarafından temsil edilebilmesine ilişkin söz konusu düzenlemeyi eleştiren Teoman, ticaret siciline 
tescil edilen gerçek kişi ile üye konumundaki tüzel kişi arasındaki hukuki ilişkinin sona erdiği ve 
yeniden belirlenecek başka bir gerçek kişinin ticaret siciline tescili için de yeterli sürenin 
bulunmadığı hallerde ilgili tüzel kişinin yönetim kurulunda temsil edilemeyeceğine işaret ederek, bu 
durumun kabul edilemez olduğunu belirtmektedir, (Teoman, 2010: s. 10). 

12
  Bkz. TTK m. 359’a ilişkin gerekçe; Bilgili ve Demirkapı, 2013: s. 395. 

13
  Sözleşmelerin en az iki tarafın karşılıklı irade açıklaması ile kurulduğunu, başka bir ifadeyle her 

sözleşmede en az iki tarafa ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ulusoy, bir kimsenin aynı sözleşmede 
ister biri kendi adına isterse her ikisi de başkası adına olsun, iki ayrı irade açıklamasında 
bulunmasının kural olarak yasak olduğunu ifade ederek, anonim şirketi temsil yetkisine sahip 
yönetim kurulu üyelerinin şirketle işlem yapamayacağını savunmaktadır. Yazar, yönetim kurulu 
üyesi ile şirketin karşılıklı taraf olduğu bir sözleşmede, şirketin çıkarı ile üyenin çıkarının çatışma 
içerisinde olacağını belirtmekte ve “ortaklığın çıkarının korunması” amacının, üyenin temsil 
yetkisinin şirketle yapılacak işlemler bakımından kısıtlanmasını haklı kıldığını kabul etmektedir 
(Ulusoy, 2005: s. 241). 

14
  Bu noktada TTK m. 359/3 hükmünün yol gösterici nitelikte olduğu kanaatindeyiz. Nitekim anılan 

fıkrada yönetim kurulu üyelerinin sahip olması gereken nitelikler düzenlenirken yönetim kurulu 
üyelerinden bahsedilmesi yeterli görülmeyerek, “Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil 
edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.” şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Dolayısıyla 
kanun koyucunun tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişilerin de şirkete borçlanma yasağı 
kapsamına alınması yönünde bir iradesi bulunsa idi, bu kişilerin de Kanunda ayrıca ve açıkça 
belirtilmiş olması beklenirdi. 

15
  “Yönetim kurulu üyesi” sıfatının tüzel kişiye ait olduğuna işaret ederek bu üye adına toplantılara 

katılarak oy kullanan gerçek kişinin yönetim kurulu üyelerine tanınan mali haklardan 
faydalanamayacağını ifade eden Kırca, “tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişinin de, kendi 
yararına olarak konum ve yetkisini kötüye kullanarak şirketi zarara uğratma tehlikesi(nin) mevcut” 
olmasından hareketle bu gerçek kişilerin şirkete borçlanma yasağına tabi olacağını savunmaktadır, 
(Kırca, 2012: s. 57). 

16
  Bu konudaki açıklamalar için bakınız aşağıda I-F. 

17
  Yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile olan ilişkileri sebebiyle anonim şirket üzerinde önemli güç ve 

etkiye sahip gerçek kişilerin (örneğin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına toplantılara katılarak oy 
kullanmak üzere tescil edilecek gerçek kişinin) yakınlarının da yasak kapsamına alınması 
hakkaniyet gereği olmakla birlikte, mevcut Kanun buna imkân vermemektedir.  

18
  08.12.2001 tarihli ve 24607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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19

  Nitekim BankK. m. 50/8’te de aynı yaklaşımla, sonradan yasağa aykırı hale gelen kredilerin belirli 
bir sürede tasfiye edilmesi gerektiği kabul edilmiştir (Bu konudaki açıklamalar için bakınız aşağıda 
II-E). 

20
  14/02/2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

21
  Pay sahibi olanlar, şartları varsa TTK m. 358’de düzenlenen borçlanma yasağına tabi olacaktır. 

“Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağı” başlıklı TTK m. 358 hükmünün TTK’da yer aldığı ilk 
haliyle malvarlığının korunmasına hizmet eden “temel bir ilke”yi yansıtmakta olduğunu ifade eden 
Hızır, 6335 sayılı Kanun değişikliğinin ardından hükmün “borçlanma yasağı”na değil, “pay 
sahiplerinin hangi şartlarla şirkete borçlanabileceği” hususuna ilişkin bir düzenleme niteliğe 
büründüğüne işaret etmektedir (Hızır, 2013: s. 231-232, 286). 

22  Buna göre, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile herhangi bir yönetim kurulu üyelerinin pay 

sahibi olmayan kanunda sayılan yakınları TTK m.395/2’de düzenlenen yasağa tabi iken; “pay 
sahibi olan yönetim kurulu üyeleri” ile “pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olan 
yakınları” ise, şartları varsa, TTK m. 358’de düzenlenen borçlanma yasağına tabi olacaktır. 

23
  Bu konudaki açıklamalar için bakınız aşağıda bölüm II-C. 

24
  TTK’nın TBMM’de kabul edildiği ilk haliyle pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarının sıkı kurallara 

bağlandığını belirten Özkorkut, 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası şirkete 
borçlanmanın tamamen yasal hale getirildiğine işaret ederek, “Şirket ortaklarının malvarlıklarından 
tamamen ayrı bir tüzel kişilik olan şirketlerin malvarlıklarını neredeyse diledikleri gibi şahsen 
kullanabilme imkânı sermaye şirketlerinde özellikle anonim şirketlerde malvarlığının korunması 
ilkesine oldukça ters bir gelişmedir.” ifadeleriyle TTK m. 358 hükmünü eleştirmektedir, (Bkz. 
Özkorkut, 2012, Borçlanma Yasağı: s. 51). 

25
  Yüce, kanun koyucunun bu şart ile mali durumu iyi olmayan şirketlerin ortaklarının şirketten borç 

alarak, şirketi daha da kötü bir duruma sürüklemelerini engellemek istediğini ifade etmektedir, 
(Yüce, 2012: s. 77). 

26  Pay sahipliği durumunun kesintisiz şekilde devam ettiği hallerde, şartları varsa, pay sahiplerinin 

borçlanma yasağına ilişkin TTK m. 358 hükmü uygulama alanı bulacaktır. 
27  Pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağının kapsamı ise, TTK m. 358’de “Pay sahipleri ... şirkete 

borçlanamaz.” şeklinde ifadesini bulmuştur. Bu yasağın kapsamı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Tamer, 2012: s. 103-109. 

28
  Ancak şirketle yapılan hukuki işlemlerin akıbeti belirlenirken, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 

TTK m. 395/1’de yer alan “Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya 
başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri 
sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.” hükmünün dikkate alınması gerekir. 

29
  Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin iki bakımdan önem taşıdığını ifade eden Tekinalp, 

bunlardan ilkinin topluluk dışında kalan pay sahiplerinin özel olarak korunması, diğerinin ise bu 
şirketlerde “bağlı yönetim kurulu” olarak isimlendirilen, hareket kabiliyeti olmayan, topluluğun somut 
politikalarını ve talimatlarını uygulamak zorunda olan yönetim kurullarının şirket zararlarından 
sorumlu tutulmaması olduğuna işaret etmektedir (Tekinalp, 2012, Yeni Yaklaşımlar: s. 13). 

30
  Hâkimiyetin kötüye kullanılmasının iki şekilde ortaya çıkabileceğini ifade eden Tekinalp, bunlardan 

ilkinin, bir bağlı ortaklığın topluluk menfaati için yani diğer bir topluluk şirketinin veya ana şirketin 
menfaati uğruna belli bir işlemi yapmaya zorlanması; diğerinin ise haklı bir sebep bulunmamasına 
rağmen iki topluluk ortaklığının birleştirilmesi, bir ortaklığın bölünmesi, birinin yüksek hacimli 
menkul değer çıkarıp diğerinin bunları almak zorunda olması gibi işlemler olduğunu ifade ederek, 
hâkim ortağın hâkimiyeti kötüye kullanması halinde bunun sonuçlarına katlanacağını belirtmektedir, 
(Tekinalp, 2012, Yeni Yaklaşımlar: s. 13-14). 

31
  Şirketler topluluğundaki ihtiyacın kefalet ve garanti işlemleriyle sınırlı olmadığını ifade eden 

Kendigelen, aynı topluluğa dâhil şirketler bakımından ödüncü de içine alan daha geniş bir istisna 
tanınmasının yerinde olacağını savunmaktadır, (Kendigelen, 2012: s. 244-245). 

32
  Teoman, söz konusu fıkrada yer alan “şirkete borçlanılan tutar” ibaresinin yerine “şirketin 

sorumluluk altına sokulduğu tutar” deyiminin kullanılmasının daha isabetli olacağını savunmaktadır,  
(Teoman, 2012: s. 15). 

33
  Şirket alacaklısı sıfatı, herhangi bir sebeple şirketten alacaklı durumda bulunan herkesi ifade 

etmektedir. 
34

  Yasağa aykırılık taşıyan işlemin hukuken geçerli olduğu hususunda bkz. Tekinalp, 2012, Tek Kişilik 
Ortaklık: s. 160. Diğer taraftan, yasağın ihlali halinde borçlanma işleminin akıbetinin ne olacağı 
hususunun kanun koyucu tarafından açıkta bırakıldığını ve bu konuya açıklık getiren bir düzenleme 
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yapılmasının isabetli olacağını savunan Atlıhan ise, “işlemin akıbeti bakımından geçersizlik 
öngörülmediği” sonucuna yorum yoluyla ulaşmaktadır (Atlıhan, 2009: s. 1975-1976). 

35  TTK m. 358 ile pay sahipleri bakımından getirilen borçlanma yasağı için TTK’da yalnızca cezai 

yaptırımın düzenlendiğini (TTK m. 562/5-b), dolayısıyla bu yasağa aykırılığın hukuki yaptırımı 
konusunda genel hükümlerin uygulama alanı bulacağını savunan Tamer, pay sahiplerinin 
borçlanma yasağına ilişkin hükme aykırı işlemlerin Türk Borçlar Kanunu m. 27/1 uyarınca “kanunun 
emredici hükümlerine aykırılık” sebebiyle kesin olarak hükümsüz olacağını savunmakta ve TTK m. 
358 ile TTK m. 395/2 arasındaki bu hukuki yaptırım farkını eleştirmektedir (Tamer, 2012: s. 112-
113). 

36
  Bu sebeple, doktrinde Kendigelen tarafından ileri sürülen “şirket alacaklısı ayrıca bir takip 

başlatmak zorunda olmaksızın İİK 89 hükmü kapsamında şirkete borçlanan kişilerden, alacağı ile 
sınırlı olacak şekilde, bu borç miktarını icra dosyasına yatırmalarını talep hakkına zaten sahiptir. 
Bunun için ayrıca bir düzenleme yapmasına kesinlikle ihtiyaç olmadığı gibi, yapılan bu 
düzenlemenin bir özel hüküm olarak nitelendirilip bu kez İİK 89’un uygulanmasını engelleme 
tehlikesi bile vardır.” şeklindeki görüşe, (Kendigelen, 2012: s. 244) katılmamaktayız. Zira TTK m. 
395/2 şirket alacaklısına, dilerse şirkete karşı hiç bir takip yapmaksızın –dolayısıyla İcra ve İflas 
Kanunu’nun 89’uncu maddesine ihtiyaç duymaksızın- alacağını doğrudan yasağa aykırı şekilde 
şirkete borçlanan kişilerden talep etme hakkını vermektedir. Sorumluluğun niteliğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Atlıhan, burada şirket ile yasağa aykırı şekilde şirkete borçlanan kişiler 
arasında kanundan doğan bir teselsülün bulunduğunu, başka bir ifadeyle bu kişilerin şirket 
alacaklısına karşı –şirketle birlikte- müteselsilen sorumlu olduğunu ifade etmektedir, (Atlıhan, 2009: 
s. 1977-1978). 

37
  Bu yöndeki görüş için bkz. Atlıhan, 2009: s. 1977. 

38
  Atlıhan, “kanun koyucunun özel hukuk ilişkisinin sonucu olarak bir cezai yaptırım öngörmesi amaca 

uygun olmamıştır.” ifadeleriyle yasağa aykırılığın suç teşkil edeceğine ilişkin hükmü eleştirmektedir, 
(Atlıhan, 2009: s. 1979). 

39
  05.06.1933 tarihli ve 2419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

40
  09.06.1936 tarihli ve 3325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

41
  02.07.1958 tarihli ve 9944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

42
  22.07.1983 tarihli ve 18112 sayılı (2. mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

43
  02.05.1985 tarihli ve 18742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  

44
  16.09.1993 tarihli ve 21700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

45
  23.06.1999 tarihli ve 23734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

46
  Atasagun, Mülga 2999 sayılı Bankalar Kanunu’nun gerekçesinde yer alan “Bankaların millî hayat 

ve millî ekonomi sahalarındaki ehemmiyetli rolü ve bir bankayı idare edenlerin yalnız kendilerini 
intihap etmiş olan hissedarların banka sermayesindeki hisselerini kullanmadıkları ve bilakis 
sermaye ve ihtiyat akçalarından daha geniş, çok geniş membaları idare ettikleri düşünülürse 
bunların bütün zekâ ve kabiliyet ve mesailerini bu mühim vazifeye hasretmeleri zarureti 
kendiliğinden anlaşılır. Bir bankanın idaresi mesuliyetini omuzlarına almış olanların bulundukları 
makamlara verilmiş salâhiyetlerden istifade ederek her hangi bir şekil ve surette mensup oldukları 
müessesenin menfaatini ve itibarını şahsî menfaat ve kazançlarına vasıta ittihaz etmeleri ihtimalini 
önlemek diyebiliriz ki bu lâyihanın temelini teşkil eylemektedir.” şeklindeki ifadelerin, bu Kanunun 
yürürlükten kalkmasından sonra da gerekçe değerini taşıdığına işaret etmektedir (Atasagun, 1958: 
s. 41-42).  

47
  Kanunda bankaların ayrıca genel müdüre, genel müdür yardımcılarına ve kredi açmaya yetkili 

mensuplarına; bunların eş ve velâyet altındaki çocuklarına; tek başlarına ya da birlikte 
sermayesinin yüzde yirmi beş veya fazlasına sahip oldukları ortaklıklara; bu sayılanlar dışında 
kalan banka mensupları ile bunların eş ve velâyeti altındaki çocuklarına, mensuplarının kurduğu 
veya bunlar için kurulan sandık, dernek, sendika veya vakıflara kredi kullandırılması da 
yasaklanmıştır (BankK. m. 50/1). Bu sayılanlardan genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesi 
olduğundan (BankK. m. 23/1), yönetim kurulu üyeleri için yapılan açıklamalar genel müdürü de 
kapsamakta olup, Kanunda genel müdürün ayrıca zikredilmesine gerek bulunmadığı kanaatindeyiz. 
Öte yandan, inceleme konumuz yönetim kurulu üyeleri ve onlarla bağlantılı olarak yasak 
kapsamına giren kişilerle sınırlı tutulduğundan, Kanunda sayılan diğer kişiler bu çalışmada 
inceleme konusu yapılmamıştır. 
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48

  Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti birlikte kullanırlar. Ancak ortak hayata son verilmiş 
veya ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim, velâyeti eşlerden birine verebilir. Velâyet, ana ve babadan 
birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılana aittir, (TMK m. 336). 

49
  4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 11’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “bunların” 

ifadesinin Bankacılık Kanunu’na alınmadığına işaret eden Alıcı, BankK. m. 50/1’de yer alan 
düzenlemenin ortaklıklarla ilgili ifadesinin öznesinin açık olmadığını belirtmektedir, (Alıcı, 2007: s. 
534). 

50
  Aynı görüş için bkz. Alıcı, 2007: s. 534; Reisoğlu, 2007: s. 650. 

51
  BankK. m. 5 uyarınca, Bankacılık Kanunu uygulamasında gerçek kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin 

belirlenmesinde, bir gerçek kişi ile eş ve çocuklarına ve bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları 
ortaklıklara veya bu kişi yada ortaklıkların ayrı ayrı veya birlikte kontrol ettikleri ortaklıklara ait 
paylar birlikte dikkate alınır. Tüzel kişilere ait dolaylı pay sahipliğinin belirlenmesinde ise, bunlara ait 
paylar ve bunların kontrol ettikleri ortaklıklara ait paylar birlikte dikkate alınır. 

52
  Banka yönetim kurulu üyesi A’nın bankada %5 oranında pay sahibi olduğu bir örnekte, A aynı 

zamanda X A.Ş’nin %40’ına sahipse ve X A.Ş. de bankada %20 oranında pay sahibi ise, A’nın 
bankada %5’i doğrudan, %8’i dolaylı (%40x%20=%8) olmak üzere toplam %13 oranında pay sahibi 
olduğu kabul edilecek ve nitelikli pay sahibi sıfatını kazanacaktır. 

53
  Bankacılık Kanunu’nun 3’üncü maddesi uyarınca, bir ortaklığın sermayesinin veya oy haklarının 

doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazlasını teşkil eden paylar ile bu oranın altında 
olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylar “nitelikli pay”dır. Nitelikli pay 
müessesesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Özdamar, 2009: s. 729-746. 

54
  Tüzel kişilerin doğrudan yönetim kuruluna seçilebilmesine ilişkin düzenlemenin pek bir anlamının 

bulunmadığını savunan Doğrusöz, Kanuna “tüzel kişiyi temsilen yönetim kuruluna seçilen kişinin 
eylem, faaliyet ve işlemlerinden temsil ettiği tüzel kişinin sorumlu olacağı” yönünde bir 
düzenlemeye yer verilerek de aynı sonuca ulaşılabileceğini ileri sürmekte ve “bu düzenlemeyle 
tüzel kişi, yönetim kurulunda görev yapacak gerçek kişiyi dilediğince belirleyebilecek ve gerekçede 
belirtilenin aksine sürekli değiştirebilecektir. Böyle bir durumda şirketin diğer pay sahiplerinin 
istemeyeceği, şirketlerinin yönetiminde görevlendirmeyi asla düşünemeyeceği kişiler de ve hatta 
genel kurul üyelerinin hiç tanımadığı kişiler de yönetim kurulunda yer alabilecektir. Yönetim kurulu 
içerisinde olması gereken ahenk ve uyum da bozulma riski taşıyabilecektir. Kaldı ki temsilen 
seçilecek kişinin, genel kurulun toplanmasına dahi gerek olmadan kolayca görevden alınabileceği 
ve değiştirilebileceği de dikkate alınarak, yönetim görev ve sorumluluklarına kanunun istediği 
derecede özen göstermemesi ve hatta şirkete yabancılaşması ihtimali de kuvvetle muhtemeldir.” 
ifadeleriyle söz konusu hükmü eleştirmektedir (Doğrusöz, 2012: s. 89). 

55
  6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 25/1’de yer 

alan “…tüzel kişinin temsilcisi olarak üye seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmesi, onun yerine tüzel kişinin ya da 
başkasının seçilmesi gerekir…” hükmü de, eski sistemin tamamıyla terk edildiğini ortaya 
koymaktadır. Aynı görüşte olan Kırca, artık tüzel kişiyi temsilen gerçek kişinin yönetim kurulu üyesi 
olarak seçilebilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, bu yöndeki genel kurul kararlarının TTK 
m. 447/1-c uyarınca “bâtıl” olacağını belirtmektedir, (Kırca, 2012: s. 52). 

56
  Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 11’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında da benzer bir 

düzenlemeye yer verilerek, “yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan banka sermayesinin doğrudan 
veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına sahip olan gerçek kişi ortaklar ile tüzel kişi 
ortakların hissedarları”nın yasak kapsamında bulunmadığı kabul edilmiştir. 

57
  Reisoğlu, Kanunda geçen “bankanın ortaklıkları” ifadesi ile, bankanın iştirakleri kastedildiğine işaret 

ederek, 7129 sayılı Bankalar Kanunu döneminde Maliye Bakanlığı tarafından ifade edilen “7129 
sayılı Bankalar Kanununda iştirak kavramının tarifi yapılmamış olduğu gibi, bu kanunun bankaların 
iştirakleri ile ilgili hükümlerinde de iştiraki tayin edebilmek bakımından sahip olunması gereken 
hisse senetleri itibariyle kısıtlayıcı bir açıklama bulunmamaktadır.” şeklindeki görüşün halen geçerli 
olduğunu belirtmektedir, (Bkz. Reisoğlu, 2007: s. 655-656). 

58
  Alıcı, 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda yer alan bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile 

genel müdür ve yardımcılarının yönetim ve denetimlerinde bulunduğu ortaklıklara kredi 
verilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin (m. 41/2), 512 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
kaldırılmasından bu yana söz konusu hükmün bir işlevinin bulunmadığını ifade etmektedir, (Alıcı, 
2007: s. 540). 
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59

  Taşdelen, bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerde “yönetim kurulu üyelerinin 
oluşacak risk konusunda bilerek davranmaları, büyük bir çoğunlukla karar vermeleri suretiyle 
kredinin getirdikleri ve götürdüklerinin daha iyi değerlendirilmesini sağlamak” amacıyla 
ağırlaştırılmış yetersayı arandığını ifade etmektedir (Taşdelen, 2006: s. 514). 

60
  Risk grubunu “bir gerçek veya tüzel kişinin, aldığı krediyi ödeyememe durumuna girmesi halinde, o 

kişinin olumsuz bir şekilde etkileyebileceği, ödeme darboğazına sokabileceği, takibe uğramasına, 
hatta iflasına sebep olabileceği kişiler çevresi” şeklinde tanımlayan Tekinalp, Bankacılık 
Kanunu’nun bir risk grubunu tek bir kişi gibi düşündüğünü, dolayısıyla bir risk grubuna kullandırılan 
kredinin tek bir kişiye kullandırılmış gibi kabul edildiğini ifade etmektedir, (Tekinalp, 2009, Banka: s. 
233). 

61
  Bankacılık Kanunu uygulamasında, bir tüzel kişinin; sermayesinin, asgarî yüzde elli birine sahip 

olma şartı aranmaksızın, çoğunluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunması veya bu 
çoğunluğa sahip olunmamakla birlikte imtiyazlı hisselerin elde bulundurulması veya diğer 
hissedarlarla yapılan anlaşmalara istinaden oy hakkının çoğunluğu üzerinde tasarrufta bulunulması 
suretiyle veya herhangi bir suretle yönetim kurulu üyelerinin karara esas çoğunluğunu atayabilme 
ya da görevden alma gücünün elde bulundurulması halinde, ilgili tüzel kişinin “kontrol edildiği” kabul 
edilmektedir, (BankK. m. 3). 

62
  Doktrinde Reisoğlu, kanunda öngörülen karar nisabının, yönetim kurulu kararını gerektiren kredi 

işlemleri ile ilgili olduğunu ileri sürerken (Reisoğlu, 2007: s. 656); Battal ise, risk grubuna 
kullandırılacak kredilerin “her halde yönetim kurulu kararına ve vasıflı çoğunluğa bağlı” olduğunu 
savunmaktadır, (Battal, 2006: s. 211). 

63
  “Piyasa koşulları” kavramının diğer bankaların uyguladığı kredi koşulları anlamına geldiğini belirten 

Alıcı, bankaların kendi risk grubunda bulunan kişilere kredi kullandırırken benzer mahiyetteki bir 
krediye ilişkin olarak gerek kendileri, gerekse diğer bankalar tarafından uygulanan koşulları göz 
önünde bulundurması gerektiğini belirtmektedir, (Alıcı, 2007: s. 542-543). Aynı görüşte olan Battal 
da, piyasa koşullarından farklılığın ölçüsünü bulmanın zorluğuna işaret ederek, makul orandaki 
farklılıkların piyasadaki rekabet ortamının bir gereği olduğunu, bu sebeple makul farklılıkların 
üzerine çıkan “açık” farklılıkların bu kapsama alınabileceğini savunmakta ve buradaki farklılığın 
tespitinde de gabin hükümlerinden yararlanılabileceğini ifade etmektedir (Battal, 2006: s. 211). 

64
  Bankanın, karşılığı bulunmayan her çek yaprağı için azami 1.045 TL (20.12.2009 tarihli ve 27438 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu m. 3/2’nin ilk halinde 600 TL olarak 
belirlenen bu tutar, 03.02.2012 tarihli ve 28193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6273 sayılı 
Kanun ile 1.000 TL’ye yükseltilmiş olup, son olarak 23.01.2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Ek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü 
Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve 
Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 1.045 TL 
olarak değiştirilmiştir.) ödeme yükümlülüğü bulunmakta olup, bu husus hesap sahibi ile muhatap 
banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi 
sözleşmesi hükmündedir. Bu bağlamda, çekin karşılığının bulunmaması halinde bankanın 
üstlendiği risk 1.045 TL ile sınırlı olduğundan, üç katlık sınırın tespitinde her bir çek yaprağının 
1.045 TL tutarında gayri nakdi kredi ilişkisi kurduğunun kabulü gerekir. 

65
  Banka mensuplarına ücretleriyle orantılı olarak kredi kullandırılırken yine aynı bankanın başka 

görevlileri tarafından verilecek kefaletlerin kredi kullandırma yasağı kapsamında olmayacağına 
ilişkin olarak 3182 sayılı Bankalar Kanunu (m. 41/3) ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda (m. 11/9) 
yer alan hükümlerin Bankacılık Kanunu’na alınmadığına işaret eden Alıcı, Bankaların Kredi 
İşlemlerine İlişkin Yönetmelik m. 12/1’de yer alan “Kanunun 48’inci maddesinde sayılan işlemler ve 
bu işlemlere ilişkin olarak bankalar tarafından kabul edilen aval, garanti ve kefaletler kredi 
sınırlamalarına dâhil edilir.” hükmü uyarınca, kredi kullandırma yasağı kapsamında bulunan kişiler 
tarafından verilen aval, garanti ve kefaletlerin de, kefil olan yahut aval ya da garanti veren 
bakımından kredi limitine dâhil edileceğini ifade etmektedir, (Alıcı, 2007: s. 537). 

66
  Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının aylık ücretten farklı biçimde (huzur hakkı, safi kârdan pay, 

ikramiye şeklinde) belirlenmesinin mümkün olduğunu ifade eden Alıcı, bu durumda yönetim kurulu 
üyeleri bakımından dikkate alınacak miktarı belirleme imkânı bulunmadığını belirtmektedir, (Alıcı, 
2007: s. 537). 

67
  Suiistimal tehlikesi taşımayan işlemlerin yasaklanmasına gerek olmadığını ifade eden Atlıhan, 

bankaların kredi kullandırma yasağı kapsamındaki kişilere düşük miktarlarda kredi 
kullandırabilmesine ilişkin BankK. m. 50/5 hükmüne benzer bir düzenlemenin TTK m. 359’a 
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alınmamasını, başka bir ifadeyle tüm anonim şirketlerde belirli bir miktara kadar olan işlemlerin 
“şirkete borçlanma yasağı” kapsamından çıkarılmamış olmasını eleştirmektedir, (Atlıhan, 2009: s. 
1979). 

68
  Kanun koyucunun, alacakların takibinin altı ay gibi kısa bir sürede sonuçlandırılması zorunlu 

tutmayı amaçlamadığını belirten Battal; kredinin tasfiye edilmesinin, banka tarafından kredi 
hesabının tek yanlı olarak kesilmesi ve mevcut alacakların talep edilmesi anlamına geldiğini ifade 
etmektedir, (Battal, 2006: s. 212). 

69
  Doktrinde Bankacılık Kanunu döneminde de bankanın kredinin vadesinden önce ödenmesini 

isteyemeyeceği (Reisoğlu, 2007: s. 662) ve kanuna karşı hile söz konusu olmadıkça vadeli 
kredilerin vadesinden önce tasfiyesinin mümkün olmadığı, (Alıcı, 2007: s. 543) savunulmaktadır. 

70
  Aksi görüşte olan yazarlardan Reisoğlu, teminat mektubunun iadesinin müşterinin elinde 

olmadığını belirterek, kredinin tasfiye edilememesi halinde müşterinin krediyi bankaya nakden 
ödemesi veya teminat göstermesi gibi bir yükümlülüğünün bulunmadığını savunmakta (Reisoğlu, 
2007: s. 663); Alıcı ise, kanuna karşı hile söz konusu olmadıkça gayri nakdi kredilerde tasfiye 
zorunluluğunun bulunmadığını ileri sürmektedir, (Alıcı, 2007: s. 544). 

71
  Kanunda 5.000 TL olarak belirlenen parasal tutar, 31.05.2005 tarihli ve 25772 Mükerrer sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Kabahatler Kanunu m. 17/7 uyarınca her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri 
uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılmakta olup, 2013 yılı için geçerli 
olan tutar 9.296 TL’dir. 

72
  BankK. m. 50/5’te öngörülen %5 ve %3’lük limitlerin üzerinde kredi kullandırılması halinde 

uygulanacak idari para cezası belirlenirken, kullandırılan kredinin tümü değil, limitleri aşan kısmı 
esas alınacaktır, (Reisoğlu, 2007: s. 664; Atlıhan, 2009: s. 1983). 

73
  01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

74
  Reisoğlu, yasağa aykırılığın 6 aylık süre içinde ortadan kalkması, örneğin kredi kullandıktan sonra 

yönetim kurulu üyesi olan kişinin bu süre içinde görevinden ayrılması halinde kredinin tasfiyesinin 
gerekmeyeceğini, ancak bu durumların tekrarlanması durumunda kanuna karşı hilenin söz konusu 
olabileceğini ifade etmektedir, (Reisoğlu, 2007: s. 663). 

75
  Lehine teminat mektubu verilmiş bir kişinin sonradan yasak kapsamına girmesi halinde mektubun 

iadesini banka müşterisi konumundaki lehdarın değil, muhatabın belirleyeceğini ifade eden 
Taşdelen, böyle bir durumda bankaya yaptırım uygulanmasının hakkaniyete uygun düşmeyeceğini 
belirtmektedir, (Taşdelen, 2006: s. 515). 

76
  Ticaret Kanunu hükümlerinin Bankacılık Kanunu ile çeliştiği durumlarda çelişen hükümlerin 

yorumlanması bakımından dikkate alınması gereken hususlara ilişkin olarak bakınız: Şit, 2012: s. 
176-178. 

77
  Ayrıca söz konusu tutar bankanın özkaynak hesabında indirim kalemi olarak dikkate alınacaktır. 

78
  Kanunda kredi olarak değerlendirilecek bir takım işlemler tek tek sayıldıktan sonra, “Kurulca kredi 

olarak kabul edilen işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Kanun uygulamasında kredi 
sayılır” şeklinde bir hüküm tesis edilmiştir (BankK. m. 48). Dolayısıyla, kanunda açıkça 
zikredilmemekle birlikte, kredi sayılacağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 
kabul edilen hukuki işlemler de Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi olarak değerlendirilecektir. 
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Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak İhracat: 
Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yatay Kesit 

Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel 
Eşbütünleşme Analizi   

 
 
 

Yrd. Doç. Dr. İsmet Göçer* 
 

Özet 
 
Bu çalışmada; ihracatın, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, gelişmekte olan Asya Ülkeleri 

için, 1980-2012 dönemi verileri kullanılarak, yatay kesit bağımlılığını ve birden fazla yapısal kırılmayı 
göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Çalışmada, yatay kesit 
bağımlılığı; Pesaran ve Yamagata (2008) CDLMadj testiyle incelenmiş ve ülkeler arasında yatay kesit 
bağımlılığının olduğu görülmüştür. Serilerin durağanlığı; Carrion-i-Silvestre vd. (2005) PANKPSS çoklu 
yapısal kırılmalı panel birim kök testiyle sınanmış ve serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp, 
birinci farkları alındığında durağan hale geldiği görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
varlığı; Basher ve Westerlund (2009) tarafından geliştirilen çoklu yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme 
testiyle incelenmiş ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Eşbütünleşme 
katsayıları; Pesaran (2006b) tarafından geliştirilen CCE ve CCMGE yöntemleriyle tahmin edilmiştir. 
Yapılan analiz sonucunda; bu ülkelerde ihracatın ekonomik büyümeyi pozitif ve anlamlı düzeyde 
etkilediği, ihracatta meydana gelen yüzde10 oranındaki artışın, ekonomik büyümeyi yüzde 1 oranında 
arttırdığı tespit edilmiştir.    
 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, İhracat, Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. 
JEL Sınıflaması: C32, F43, P33. 

 
Exports as a Determinant of Economic Growth: Panel Cointegration Analysis with Multiple 

Structural Breaks under Cross-sectional Dependence for Developing Asian Countries 
 

Abstract 
 
In this study, the effects of exports on economic growth were analyzed for Developing Asian 

Countries by using data over the period 1980-2012 via the panel data analysis methods which 
consider cross-sectional dependency and multiple structural breaks. Cross-sectional dependence has 
been analyzed with CDLMadj of Pesaran and Yamagata (2008) and it was seen cross-sectional 
dependence among these countries. Stationarity of the series has been tested by means of the 
PANKPSS panel unit root test with multiple structural breaks of Carrion-i-Silvestre et al. (2005). It was 
seen series non-stationary in level and they became stationary in the first difference. Cointegration 
relationship between series was tested via the panel cointegration test with multiple structural breaks 
by developed Basher and Westerlund (2009) and cointegration relationship has been observed. 
Cointegration coefficients were estimated by means of the CCE and CCMGE methods by developed 
Pesaran (2006b). In the result of analysis, it has been determined that exports affects to economic 
growth positive and significantly, percent 10 increase in export, increases the economic growth by 
percent 1 in these countries.  
 
Keywords: Economic Growth, Export, Panel Cointegration Analysis with Multiple Structural Breaks.   
JEL Classification: C32, F43, P33. 
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1. Giriş 
 
2008 küresel ekonomik krizinden çıkış sürecinde, ülkeler farklı ekonomi politikaları 

izlemiştir. Avrupa Ülkeleri ve ABD, para arzını arttırarak iç talebi uyarmaya ve bu yolla reel 
sektörü canlandırmaya çalışırken, Japonya kamu harcamalarını arttırmayı, Çin kamu 
harcamaları ve ihracata önem vermeyi tercih etmiştir. Türkiye ise hem vergi indirimleriyle ve 
bankaları kredi kanallarını açık tutmaya teşvik ederek iç talebi ve yatırımları canlı tutmaya 
çalışmış, hem de ihracatı arttırmaya özel önem vermiştir. Bu amaçla, 2008 yılında 
ihracatında yüzde 65 paya sahip olan ABD ve Avrupa’daki talep düşmesi üzerine, ihracatta 
yeni pazar arayışına girmiş, Rusya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinde, Türk 
mallarının tanıtıldığı fuarlar düzenlenmiş, iş gezileri ve resmi ziyaretlere hız verilmiş, 
devletlerarası serbest ticaret ve vize muafiyeti anlaşmaları imzalanmıştır. Türkiye, bu 
uygulamalarının faydasını 2010’da yüzde 9.2, 2011’de yüzde 8.8 oranında büyüyerek 
görmüştür. Bu noktada, ülkelerin küresel ekonomi krizinin etkilerini nasıl azaltabileceği ve 
ekonomik büyüme hızlarını nasıl arttırabilecekleri, ekonomistler arasında tartışma konusu 
olmuştur.   

 
Bu kapsamda serbest dış ticaret, ülkeler için en iyi çözüm alternatiflerinden birini 

oluşturmaktadır. Değerlendirmeler; ihracatın ülkelerin pazar ve üretim ölçeğini büyüteceği, 
maliyetleri düşüreceği, atıl üretim faktörlerini kullanım sürecine dâhil edeceği (Uzay, 2000,s. 
41) ürün çeşidi ve kalitesini arttıracağı (Stokey, 1996, s.425), yerli üreticileri uluslararası 
firmalarla rekabete zorlayacağı (Grossman ve Helpman, 1991, s.47-49) ve onların 
verimliliğine olumlu katkı sağlayacağı (Young, 1991, s. 377), faktör fiyatlarını ve 
verimliliklerini arttıracağı (Gboyega, 2003, s.6), bilgi ve teknoloji yatırımlarına hız 
kazandıracağı (Vohra, 2001, s.347) ve ekonomik büyümeye olumlu etkileri olacağı 
yönündedir (Lee, 2000,s.13). Ayrıca ihracat artışının, ülkenin döviz gelirlerini artırarak, 
ödemeler bilançosu dengesine pozitif katkı sağlayacağı ve iç piyasada döviz baskısını 
azaltarak, ülkede bulunmayan yüksek teknolojili sermaye mallarının ithalatı için gerekli döviz 
birikimini sağlayacağı ve bu yönüyle, ekonomik büyüme üzerinde itici rol oynayacağı 
değerlendirilmektedir (Alesina ve Rodrik, 1999, s.445).  

 
Bu çalışmada; ihracatın, ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, gelişmekte olan Asya 

ülkelerinden Çin, Güney Kore, Hindistan, Pakistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, 
Tayland ve Türkiye için, 1980-2012 dönemi verilerini kullanarak, yatay kesit bağımlılığını ve 
birden fazla yapısal kırılmayı göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemleriyle 
incelenmiştir. Ülke seçiminde; ülkelerin serbest dış ticaret politikası uyguluyor ve enerji 
ihracatı yapmıyor olmaları esas alınmıştır. Çalışma başlıca beş bölümden oluşmaktadır. 
Girişi takip eden ikinci bölümde; konunun teorik çerçevesi incelenmiş, üçüncü bölümde; 
analize konu ülkelerin ihracat ve ekonomik büyümelerine ilişkin güncel bilgilere yer verilmiştir. 
Dördüncü bölümde; literatür özeti, beşinci bölümde ampirik analiz yer almış ve sonuç ve 
değerlendirme bölümüyle çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın, incelenen ülke grubu ve 
uygulanan ekonometrik analiz yöntemi itibariyle, literatüre bir katkı sağlayacağı ve küresel 
ekonomi krizinden çıkmaya çalışan ülkeler için bir politika önerisi oluşturacağı 
düşünülmektedir. 

 
2. Teorik Çerçeve 
 
Klasik ve neoklasik büyüme teorileri; ihracattaki artış ile ekonomik büyüme arasında 

güçlü bir ilişkinin var olduğunu kabul etmektedir. A. Smith’in mutlak üstünlükler teorisine göre; 
iki ülke serbest dış ticaret yapıp, her ülke görece üstün olduğu malın üretimine yoğunlaşır, 
ihtiyacı fazlasını ihraç eder, üretmediği malı da dışardan alırsa, uluslararası işbölümü ve 
uzmanlaşma doğar. İşbölümü ve uzmanlaşma sonucu işler basit bir işleme dönüşür, işçinin 
becerisi ve üretkenliği artar, iş değiştirmeden kaynaklanan zaman kaybı önlenir, çalışılan 
süre artar. İşçi dikkatini tek bir işe yönelttiğinde, kullandığı makine-teçhizatın eksik yanlarını 
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görür, işin daha kolay ve hızlı nasıl yapabileceğine ilişkin yaratıcı fikirler geliştirir1 (Demir ve 
Üzümcü, 2003, s. 23). Böylece, kaynaklar daha verimli kullanılır ve ülkeler, daha yüksek 
üretim ve tüketim düzeyine ulaşarak, yaşam standardını artırmış olur. Daha sonra bu teoriye 
David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, Eli Heckscher, Bertil Ohlin, John Maynard 
Keynes, Jacob Viner ve Paul Samuelson önemli katkılarda bulunmuştur.  

 
İçsel büyüme teorisi, beşeri sermaye ve dış ticaretin, ekonomik büyümenin itici gücü 

olduğunu ileri sürmektedir (Lucas, 1988, s. 30-38; Romer, 1994, s. 17-22). Post Keynesyen 
iktisat teorisinde ise, uzun dönem ekonomik büyümenin belirleyicisi olarak dış ticaret ve 
yatırımlar öne çıkmaktadır (Harrod, 1939, s.65-72; Domar, 1948, s. 782). Kaldor (1957,s.212-
214), ihracat kanalıyla üretimde meydana gelen artışın, artan verimlilik ve azalan birim 
maliyetlerle, ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etki yapacağını ileri sürmektedir. İhracatın, 
üretim artışını pozitif olarak etkilediğine ilişkin düşünce literatürde, ihracata dayalı büyüme 
hipotezi (Export-Led Growth Hypothesis) olarak adlandırılmaktadır (Dollar, 1992, s. 535; 
Harrison, 1996, s. 427). Bu yaklaşımda devlet dış ticaretin önündeki yasal ve yapısal 
engelleri kaldırır, üreticiler artık sadece iç piyasa için değil, bütün dünya için üretmeye başlar. 
Bu süreç, yerli firmaları uluslararası rekabete zorlayarak, onların daha verimli çalışmasına 
katkıda bulunur (Lucas, 1988, s.42), firmaların üretim ölçeğini büyüterek, birim maliyetlerini 
azaltıp, kârlarını arttırarak, Ar-Ge harcamalarına daha fazla kaynak ayırmalarını mümkün 
kılar (Feder, 1982, s.62), döviz baskısını azaltarak teknoloji transferini kolaylaştırır (Krugman, 
1997, s.42), yerli girişimcilerin yurt dışından yeni üretim, pazarlama ve yönetim süreçlerini 
öğrenmelerine imkân sağlayarak (Alesina ve Rodrik, 1999,s. 448) ekonomik büyümeyi 
hızlandırır. İhracat, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşanan yoksulluk kısır 
döngüsünün kırılmasını sağlayacak en önemli araçlardan biridir (Romer, 1989, s.17). Ülkede 
gelir artışıyla başlayacak tasarruf, yatırım, üretim ve istihdam artışı, ekonomik büyümeyi 
tetikleyecek, üretim olanakları eğrisini dışa doğru genişletecektir (Sandalcılar, 2012).  

 
Solow (1956) ve Swan (1956) tarafından geliştirilen büyüme modelinde toplam üretimin 

(Y) belirleyicileri olarak emek (L) ve sermaye (K) kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Park ve 
Prime (1997); Kwan (1999); Vohra (2001); Ghirmay vd. (2001) ile Dawson ve Hubbard 
(2004) takip edilerek aşağıdaki model geliştirilmiştir:  

𝑌 = 𝑓(𝐾, 𝐿)                                                                                               (1) 

İçsel büyüme teorisi çerçevesinde bu model, ihracat değişkeni (X) eklenerek genişletilebilir: 

𝑌 = 𝑓(𝑋, 𝐾, 𝐿)                                                                                          (2) 

Bu model, gerekli düzenlemeler yapılıp, ekonometrik formda yazıldığında: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐾𝑖𝑡 + 𝛽3𝐿𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡                                                        (3) 

elde edilmiş ve çalışmada bu model tahmin edilmiştir.  
 

3. Gelişmekte Olan Asya Ülkelerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme 
 
Gelişmekte olan Asya Ülkeleri, ihracata dayalı ekonomik büyüme modelini başarıyla 

uygulayabilmiş ve bunun sonucunda ekonomik büyümelerini hızla arttırarak, gelişmiş 
ülkelerle aralarındaki farkı büyük ölçüde kapatabilmişlerdir (Krueger, 1997, s.27-30). İhracata 
dayalı büyüme modelini benimseyen Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Malezya, 
Endonezya, Çin ve Hindistan, elde ettiği yüksek ekonomik büyüme oranları ile bu modelinin 
en önemli uygulayıcıları olmuştur (Anoruo, 2000, s. 3). Gelişmekte olan ülkeler, izledikleri 
ihracata dayalı ekonomik büyüme modeli sayesinde, aynı zamanda önemli miktarda yabancı 
doğrudan yatırım çekmeyi de başarmıştır. Çünkü bu ülkelerde ürettiği malları, serbestçe tüm 
dünyaya ihraç edebileceğini bilen yabancı firmalar, bu ülkelere yatırım yapmaktan 
çekinmemiştir (Yardımcıoğlu ve Gülmez, 2013, s.148). Bu sayede, gelişmekte olan ülkelerde 
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ihracat artmış, işsizlik azalmış ve ekonomik büyüme hızlanmıştır (Blecker ve Razmi, 2009,  
s. 47). 

 
Asya’nın yükselen ekonomisi Türkiye, uygulamakta olduğu ithal ikamesine dayalı 

ekonomi politikasını 24 Ocak 1980 kararlarıyla terk ederek, ihracata dayalı ekonomik 
büyüme modelini benimsemiş ve bu sayede, ekonomik büyüme oranını, önemli ölçüde 
arttırmayı başarmıştır. Benzer şekilde Çin, 1978 öncesinde dışa kapalı bir kumanda 
ekonomisi iken, 1976'da Mao’nun ölümü ve arkasından 1978’de Deng Xiaoping'in başa 
geçmesiyle, reform hareketlerini başlatmış, ABD ve Japonya ile ekonomik işbirliğine girmiş, 
dışa açılma kararı almış ve kademeli olarak dış ticareti serbest bırakmıştır (Arısoy vd. 2004: 
7). Hatta ülkenin ihracatını arttırabilmek için, güney ve doğusunda yer alan sahil şehirlerinde 
Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) ve 1990 yılında ÖEB’lerden daha da serbest olan Serbest 
Ticaret Bölgeleri kurmuş, bu bölgelerde yatırım yapacak ve ürettiği ürünleri ihraç edecek 
firmalara önemli teşvikler sağlamıştır (Özsoylu ve Algan, 2011, s.68-72). Bunun sonucu 
olarak, 1953-1980 döneminde yüzde 6.75 olan ekonomik büyüme oranını, 1981-2012 
döneminde yüzde 10 seviyelerine çıkarmayı başarmıştır2.  

 
1960 yılında savaştan çıkan Güney Kore, 1962’de başlatılan ihracata dayalı ekonomik 

büyüme modeli sayesinde, 1963-1990 döneminde ortalama yüzde9 oranında büyüyerek, 
örnek gösterilen bir ülke haline gelmiştir. Güney Kore, 2012 yılında 548.8 milyar dolarlık 
ihracatıyla dünyanın en büyük 7. ihracatçısı ve 13. ekonomisi olmuştur. Malezya da 
ekonomik gelişmişliğini büyük ölçüde, ihraç mallarının üretim ve satışıyla gerçekleştirmiştir. 
Elektronik ürünler, bu ülkenin en önemli ihracat kalemidir (Ekonomi Bakanlığı, 2013). 

 
Analize konu ülkelerin son yıllardaki ihracat değişim oranları (X) ve ekonomik büyüme 

oranlarına (G) ait veriler, Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre; ülkelerin genel olarak ihracatları 
arttığı dönemlerde, ekonomik büyümelerinin de yüksek olduğu görülmektedir. 2008 küresel 
ekonomi krizinin, ülkelerin ihracat ve ekonomik büyümeleri üzerindeki olumsuz etkileri de 
tabloda net biçimde görülebilmektedir. Burada ilginç olan bir nokta, 2009 yılında Çin’in 
ihracatının yüzde 10.3 azalmasına karşılık, ekonomisinin yüzde 9.2 oranında büyümesidir. 
Bu durumun, Çin’in krizin etkilerini azaltabilmek için 2008 yılı sonbaharında başlattığı 576 
milyar dolarlık alt yapı harcamalarıyla bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Bir diğer ilginç 
nokta ise 2012 yılında Türkiye’de ihracatın yüzde 13.3 artmasına karşılık, ekonomik 
büyümenin yüzde 2.2’de kalmasıdır. Bunun arkasında, 2010 ve 2011 yıllarında hızla büyüyen 
Türkiye ekonomisinin, aynı dönemde gayri safi milli hasılanın yüzde 10’una yaklaşan bir cari 
açık sorunuyla karşılaşması sonucu, Merkez Bankası’nın iç talebi kısmaya ve bu yolla cari 
açığı düşürmeye yönelik olarak izlediği kredi hacmini daraltıcı ve para arzını azaltıcı 
düzenlemeler vardır.  

 
Tablo 1: İhracat ve Ekonomik Büyüme Verileri 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
X G X G X G X G X G X G 

Çin 19.8 14.2 8.4 9.6 -10.3 9.2 27.8 10.4 8.8 9.3 5.4 7.8 
Hindistan 18.0 10.1 9.5 6.2 -0.3 5.0 19.2 11.2 12.6 7.7 0.9 4.0 
Endonezya 0.4 6.3 0.1 6.0 5.4 4.6 10.0 6.2 6.2 6.5 -1.7 6.2 
Kore 12.6 5.1 6.6 2.3 -1.2 0.3 14.7 6.3 9.5 3.6 3.7 2.0 
Malezya -3.9 6.3 -7.3 4.8 -10.5 -1.5 7.9 7.2 5.6 5.1 -4.1 5.6 
Pakistan 0.1 6.8 1.9 3.7 -2.5 1.7 0.5 3.1 8.1 3.0 -0.1 3.7 
Filipinler 8.0 6.6 -8.5 4.2 -8.4 1.1 26.5 7.6 -6.5 3.9 9.1 6.6 
Singapur 9.0 9.0 4.7 1.7 -7.8 -0.8 19.1 14.8 3.4 5.2 0.3 1.3 
Tayland 12.9 5.0 4.2 2.5 -13.3 -2.3 14.7 7.8 8.7 0.1 5.7 6.4 
Türkiye 10.6 4.7 7.0 0.7 -8.0 -4.8 10.2 9.3 6.0 8.8 13.3 2.2 

    Kaynak: IMF World Economic Outlook Database, April 2013. 

 
 



Bankacılar Dergisi 

31 

4. Literatür Özeti 
 
İhracat ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, ekonomi literatüründe yoğun biçimde 

tartışılmaktadır. Çalışmalarda genellikle, ihracatın ekonomik büyümeyi arttırıcı etkisi olduğu 
yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Bu konuda Asya Ülkeleri için yapılmış ampirik çalışmaların 
seçilmiş bir özeti, önce olumlu, sonra olumsuz sonuç bulanlar, tarih sırasına göre aşağıda 
verilmiştir.  

 
Islam (1998), 15 Doğu Asya Ülkesi için 1967-1991 dönemi verileriyle yaptığı çalışmada; 

Japonya, Sri Lanka, Endonezya, Fiji ve Bangladeş’te ihracat artışının, ekonomik büyümeyi 
pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediğini belirlemiştir. Ekanayake (1999), ihracat 
ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Hindistan, Endonezya, Kore, Malezya, Pakistan, 
Filipinler, Sri Lanka ve Tayland için incelenmiş ve bu ülkelerde ihracat ile ekonomik büyüme 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu, Malezya’da ihracattan büyümeye doğru tek 
yönlü, diğer ülkelerde çift yönlü nedensellik ilişkisi olduğunu bulmuştur. Yao (2006), Çin'de 
yer alan 28 bölgede ihracatın, ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1978-2000 dönemi 
verileriyle GMM yöntemiyle analiz etmiş ve ihracatın ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir 
pozitif etkiye sahip olduğunu tespit etmiştir. Eusuf ve Ahmed (2007), ihracata dayalı büyüme 
hipotezinin geçerliliğini Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan ve 
Maldivler için, 1995-2006 dönemi verileriyle, eşbütünleşme ve nedensellik analizi 
çerçevesinde incelenmiştir. Bangladeş, Pakistan ve Nepal’da ihracatla ekonomik büyüme 
arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu, Pakistan, Sri Lanka ve Bhutan’da ihracattan 
büyümeye doğru, Hindistan, Nepal ve Maldivler’de ise ekonomik büyümeden ihracata doğru 
bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu belirlemiştir. Liu vd. (2009), 10 Asya ülkesinde 
ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1970-2002 dönemi için araştırmış ve 
ihracattan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu belirlemiştir. 
Miankhel vd. (2009), ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini Şili, Hindistan, Meksika, 
Malezya, Pakistan ve Tayland için, VAR yöntemiyle incelemiş ve ihracatın, ekonomik 
büyümeyi önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Şimşek ve Kadılar (2010), ihracatla 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, Türkiye için 1960-2004 dönemi verileriyle, sınır testi ve 
Granger nedensellik analizi yöntemleriyle incelemiş ve ihracatın ekonomik büyüme üzerinde 
güçlü ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu, ihracatta meydana gelecek yüzde 10’luk artışın, 
ekonomik büyümeyi yüzde 2 oranında arttırdığını belirlemiştir. Guru (2012), ihracat ve 
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, Hindistan için, sınır testi yaklaşımıyla incelemiş ve 
liberal ekonomi politikaları uygulandığı dönemde, ihracat ve ekonomik büyüme arasında 
güçlü bir bağ olduğu sonucuna ulaşmıştır. Suzuki (2012), ihracatın ekonomik büyüme 
üzerindeki etkilerini, Asya ve Latin Amerika ülkeleri için, Markov-Switching yöntemiyle, 1972-
2006 dönemi için araştırmış ve ihracat artışlarının, ekonomik büyümeyi pozitif ve anlamlı 
düzeyde etkilediğini tespit etmiştir. Kılavuz ve Altay Topçu (2012), yüksek ve düşük teknolojili 
ürün ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, gelişmekte olan 22 ülke için, 1998-2006 
dönemi verileriyle panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Yüksek teknolojili ürün ihracatı 
ve yatırım artışlarının, ekonomik büyümeyi pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde 
etkilediğini belirlemiştir. Seabra ve Galimberti (2012), 72 ülkenin 1974-2003 dönemi 
verileriyle yaptığı analizde, ihracatın, ekonomik büyümeyi anlamlı düzeyde arttırdığını ve 
ülkeler arası yakınsamayı hızlandırdığını tespit etmiştir. Yardımcıoğlu ve Gülmez (2013), 
ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan ve Türkmenistan için 1995-2011 dönemi verileriyle, panel eşbütünleşme ve panel 
nedensellik analizi yöntemleriyle incelemiş ve bu ülkelerde ihracat yüzde 10 oranında 
arttığında, ekonomik büyümenin yüzde 4 oranında yükseldiği sonucuna ulaşmıştır. 

 
İhracata dayalı ekonomik büyüme hipotezinin sağlanmadığı yönünde sonuç bulan 

çalışmalara bakıldığında; Ahmad ve Harnhirun (1995), ihracatla ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland için, 1966-1990 
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dönemi verilerini kullanarak, eşbütünleşme yöntemiyle araştırmış ve Singapur haricindeki 
ülkelerde ihracatın, ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını tespit etmiştir.  

 
Çakmak ve Temurlenk (1995), 1968-1993 dönemi verileriyle Türkiye için yaptığı 

analizde, ihracat ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır. Bu sonucun, 
1980 öncesi dönemde Türkiye’de ihracata dayalı ekonomik büyüme modelinin izlenmiyor 
olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Shirazi ve Manap (2005), Hindistan, Sri 
Lanka, Pakistan, Nepal ve Bangladeş için 1960-2003 dönemi verilerini kullanarak VAR 
yöntemiyle yaptığı çalışmada, Sri Lanka ve Hindistan’da ihracat ile ekonomik büyüme 
arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç 
üzerinde, Hindistan’ın 1990 öncesi dönemde dışa kapalı bir ekonomi modeli izlemesinin ve 
üretiminin, daha çok iç talebe yönelik olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Çil Yavuz 
(2006), 1982-2002 dönemi verileriyle Türkiye için yaptığı analizde, ihracat ile ekonomik 
büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu durumun, 
söz konusu dönemin ilk yıllarında Türkiye’de sermaye hareketlerinin serbest olmamasından 
ve sonraki dönemde ise sıklıkla yaşanan döviz krizlerinden kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Kösekahyaoğlu ve Şentürk (2006), Türkiye, Arjantin, Brezilya, Hindistan, 
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Çin için, yaptığı çalışmada, Arjantin, Brezilya ve 
Hindistan’da ihracata dayalı ekonomik büyüme hipotezini destekleyen bir sonuca 
ulaşamamıştır. Ağayev (2011), ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, 12 geçiş 
ekonomisi örneğinde, panel eşbütünleşme ve panel nedensellik analizi yöntemleriyle 
incelemiş ve bu ülkeler için, ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olmadığını tespit 
etmiştir. Mishra (2011), bu hipotezin geçerliliğini 1970-2009 dönemi verileriyle, Hindistan için 
incelemiş ve hipotezi reddetmiştir. Zang ve Baimbridge (2012), Güney Kore için 1963-2003 
dönemi verileriyle yapmış olduğu çalışmada, ekonomik büyümenin, ihracat üzerinde negatif 
etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada bu durumun, artan milli gelirin iç talebi 
uyarmasından ve üretilen malların daha çok iç piyasada tüketilmiş olmasından kaynaklandığı 
ifade edilmektedir. Dreger ve Herzer (2012), ihracata dayalı büyüme hipotezini, gelişmekte 
olan 45 ülkenin 1971-2005 dönemi verilerini kullanarak, panel eşbütünleşme yöntemiyle test 
etmiş ve ülkelerin, yeni bilgileri içselleştirme yeteneğine sahip işgücünün miktarına bağlı 
olarak, farkı sonuçlar elde etmiştir. Yazarlar, genellikle kısa dönemde var olan ihracatla 
ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkinin, uzun dönemde tespit edilemediğini belirtmiştir.  
Dar vd. (2013), bu hipotezin geçerliliğini Hindistan için 1991-2011 dönemi verileriyle test 
etmiş ve ihracatla ekonomik büyüme arasında anlamlı bir ilişki tespit edememiştir.    

 
Literatürdeki çalışmalara genel olarak bakıldığında; istikrarlı bir siyasi ve ekonomik 

yönetime sahip olan ve serbest dış ticaret politikaları uygulayan ülkelerde, ihracatın 
ekonomik büyümeyi arttırıcı etkisinin olduğu görülmektedir. 

 

5. Analiz  

5.1. Veri Seti 

 
Gelişmekte olan 10 Asya ülkesine ait 1980-2012 dönemi verileri ile yapılan bu 

çalışmada, bağımlı değişken olarak; reel ekonomik büyüme oranı (G), açıklayıcı değişken 
olarak da; ihracatın GSYİH’ya oranı (X); sabit sermaye oluşumunun GSYİH’ya oranı (K) ve 
işgücü (L) serileri kullanılmıştır. Veriler UNCTAD, Dünya Bankası ve IMF’den sağlanmıştır. 
İşgücü verisinin logaritması alınarak analize dâhil edilmiştir.  

 
5.2. Yöntem 
 
Çalışmada önce paneli oluşturan yatay kesitler (ülkeler) arasındaki bağımlılık; Breusch 

ve Pagan (1980) tarafından bulunan ve Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilen 
CDLMadj (Adjusted Cross-sectional Dependence Lagrange Multiplier) testiyle incelenmiştir. 
Serilerin durağanlığı; yatay kesit bağımlılığını ve serilerdeki yapısal kırılmaları göz önünde 
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bulunduran, ikinci kuşak birim kök testlerinden, Carrion-i-Silvestre vd. (2005) tarafından 
geliştirilen PANKPSS (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) yöntemle test edilmiştir. 
Eşbütünleşme katsayılarının homojenliği; Pesaran ve Yamagata (2008) tarafından geliştirilen 
test yöntemiyle incelenmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Basher ve 
Westerlund (2009) tarafından geliştirilen, yatay kesit bağımlılığını ve eşbütünleşme 
vektöründeki yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran yöntemle test edilmiştir. Bireysel 
eşbütünleşme katsayıları; Pesaran (2006b) tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını 
göz önünde bulunduran CCE (Common Correlated Effects: Ortak İlişkili Etkiler) yöntemiyle; 
panelin geneline ait uzun dönem eşbütünleşme katsayısı, yine Pesaran (2006b) tarafından 
geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran CCMGE (Common Correlated 
Mean Group Effects: Ortak İlişkili Ortalama Grup Etkileri) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Bu 
çalışmada analizler, Gauss 9.0 programı ve bu program için geliştirilmiş kodlar kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

 
5.3. Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi 
 
Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığının dikkate alınıp alınmaması, elde edilecek 

sonuçları önemli ölçüde etkilemektedir (Breusch ve Pagan, 1980). Bu nedenle analize 
başlamadan önce, serilerde ve eşbütünleşme denkleminde yatay kesit bağımlılığının 
varlığının test edilmesi gerekmektedir. Çünkü yapılacak birim kök ve eşbütünleşme testleri 
seçilirken, bu durumun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan 
analizler hatalı sonuçlar verebilecektir (Pesaran, 2004, s. 14). 

 
Yatay kesit bağımlılığının varlığını araştırmaya yönelik çalışmalar Berusch ve Pagan 

(1980) CDLM testiyle başlamıştır. Bu test, grup ortalaması sıfır, fakat bireysel ortalamalar 
sıfırdan farklı olduğunda, sapmalı olmaktadır. Pesaran, Ullah ve Yamagata (2008), bu 
sapmayı, test istatistiğine varyansı ve ortalamayı ekleyerek düzeltmiştir. Bu nedenle ismi 
düzeltilmiş CDLM (CDLMadj) testi olarak ifade edilmektedir. CDLM test istatistiği ilk haliyle 
aşağıdaki gibidir. 

𝐶𝐷𝐿𝑀 = 𝑇∑ ∑ �̂�𝑖𝑗
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Daha sonra yapılan düzeltmeyle şu hale gelmiştir. 
 

𝐶𝐷𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 = (
2

𝑁(𝑁 − 1)
)

1
2⁄

∑ ∑ �̂�𝑖𝑗
2
(𝑇 − 𝐾 − 1)�̂�𝑖𝑗 − �̂�𝑇𝑖𝑗

𝜐𝑇𝑖𝑗
 ~ 𝑁(0,1)         (5)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=1

 

 

Burada 
Tij ; ortalamayı, 

Tij ; varyansı temsil etmektedir. Buradan elde edilecek olan 

test istatistiği, asimtotik olarak standart normal dağılım göstermektedir. Testin H0 hipotezi; 
“yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindedir (Pesaran, vd. 2008). Bu çalışmada, değişkenlerde 
ve eşbütünleşme denkleminde yatay kesit bağımlılığının varlığı, CDLMadj testi ile kontrol 
edilmiş ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.   

 
Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları 

 Test İstatistiği Olasılık Değeri 

G 1.911 0.028 
X 0.667 0.023 
K 8.289 0.000 
L 0.506 0.047 

Eşbütünleşme 
Denklemi  

1.112 0.001 
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Tablo 2’deki sonuçlara göre; olasılık değerleri 0.05’ten küçük olduğu için, H0 hipotezi 
reddedilmiş, bu ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğuna karar verilmiştir. Bu 
durumda, söz konusu ülkelerden birine gelen bir ekonomik şok, diğerlerini de etkilemektedir. 
Bu nedenle ülkeler, ekonomi politikası geliştirirken, diğer ülkelerin uygulamalarını ve bu 
ülkeleri etkileyen ekonomik gelişmeleri de göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, analizin 
bundan sonraki aşamalarında kullanılacak yöntemler seçilirken, yatay kesit bağımlılığını 
dikkate alan test yöntemleri tercih edilmiştir.  

 
5.4. Panel Birim Kök Testi 
 
Panel birim kök sınamasında karşılaşılan ilk sorun, paneli oluşturan yatay kesitlerin 

birbirinden bağımsız olup olmadıklarıdır. Panel birim kök testleri bu noktada; birinci ve ikinci 
kuşak testler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinci kuşak testler  arasında Maddala ve Wu, 
(1999); Hadri, (2000); Choi (2001); Levin, Lin ve Chu, (2002); Im, Pesaran ve Shin, (2003) ve 
Breitung, (2005) testleri sayılabilir. Bu testler, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin 
bağımsız olduğu ve paneli oluşturan birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit 
birimlerinin, aynı düzeyde etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır. Oysa paneli oluşturan 
yatay kesit birimlerinden birine gelen bir şoktan, birimlerin farklı düzeyde etkilenmesi daha 
gerçekçi bir yaklaşımdır. Bu eksikliği gidermek için, yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı 
göz önünde bulundurarak durağanlığı analiz eden ikinci kuşak birim kök testleri geliştirilmiştir. 
Başlıca ikinci kuşak birim kök testleri arasında Taylor ve Sarno, (1998) MADF (Multivariate 
Augmented Dickey Fuller); Breuer, Mcknown ve Wallace, (2002) SURADF (Seemingly 
Unrelated Regression Augmented Dickey Fuller); Bai ve Ng (2004) ve Pesaran, (2006a) 
CADF (Cross-sectional Augmented Dickey Fuller) sayılabilir.   

 
Ancak bu testler, seride yapısal kırılma olduğunda, yanlış biçimde, birim kök olduğu 

yönünde sapmalı sonuçlar vermektedir (Charemza ve Deadman, 1997: 119). Testlerin bu 
eksiğini gidermek için, Carrion-i-Silvestre vd. (2005), yatay kesit bağımlılığı ve çoklu yapısal 
kırılmaların varlığı durumunda, serilerin durağanlığını kontrol etmek için PANKPSS testini 
geliştirmiştir. Bu test, paneli oluşturan serilerin ortalama ve trendinde yapısal kırılmaların 
varlığı durumunda, serilerin durağanlığını test edebilmektedir. Ayrıca, paneli oluşturan her bir 
yatay kesit biriminde, farklı tarihlerde ve farklı sayıda yapısal kırılmanın ortaya çıkmasına da 
izin vermektedir. Böylece serilerin durağanlığı, panelin geneli için ve her bir yatay kesit için 
ayrı ayrı da hesaplanabilmektedir (Güloğlu ve İspir, 2011, s. 209). Test modeli şöyledir: 

𝑌𝑖𝑡 =  𝑖𝑡 + 𝛽𝑖𝑡 +  𝑖𝑡          = 1,2,  , 𝑁      = 1,2,  , 𝑇                       ( ) 
                

 𝑖,𝑡 = ∑ 𝑖, 𝐾1𝑖,𝑡

 

 =1

+∑ 𝑖, 𝐾2𝑖,𝑡

 

 =1

+  𝑖,𝑡−1 + 𝑢𝑖,𝑡                                   ( )  

𝛽𝑖,𝑡 = ∑𝜑𝑖, 𝐾1𝑖,𝑡

𝑛

 =1

+∑𝛿𝑖, 𝐾2𝑖,𝑡

𝑛

 =1

+ 𝛽𝑖,𝑡−1 +  𝑖,𝑡                                    (8) 

K1 ve K2 kukla değişkenler olup, aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: 
 

 𝐾1 = {
1,                           = 𝑇 + 1
0,        𝑢 𝑢      

                𝐾2 = {
1,                           𝑇 + 1
0,        𝑢 𝑢      

 

 
Bu denklemde TB; kırılma noktasını ifade etmekte olup, sabit terimde m, trendde n tane 

yapısal kırılmaya izin vermektedir. Carrion-i-Silvestre, vd. (2005) testi, en fazla 5 tane yapısal 
kırılmaya izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu test, yapısal kırılma tarihlerini, Bai-Perron 
(1998) prosedürünü izleyerek, hata kareler toplamının en küçük olduğu noktalar olarak tespit 
etmektedir. Bai-Perron (1998), yapısal kırılma tarihlerinin belirlenmesi için iki farklı süreç 
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önermiştir: Birincisi; Liu, Wu ve Zidek (1997) tarafından geliştirilen değiştirilmiş Schwarz bilgi 
kriterine, ikincisi ise F istatistiğine dayanmaktadır. Carrion-i-Silvestre, vd. (2005: 164), yapısal 
kırılma sayısını belirlerken, trendli model için birinci süreci, trendsiz model için de ikinci süreci 
kullanmaktadır. Testin H0 hipotezi; “seri durağandır” şeklindedir. Hesaplanan test istatistikleri, 
bootstrap kullanılarak hesaplanan kritik değerlerle karşılaştırılır. Hesaplanan test istatistiği, 
kritik değerinden büyük olduğunda, H0 reddedilir ve serinin durağan olmadığına karar verilir 
(Carrion-i-Silvestre, vd. 2005: 164). Bu çalışmada serilerin durağanlığı, PANKPSS 
yöntemiyle test edilmiş ve elde edilen test istatistikleri ve kritik değerler Tablo 3’te 
sunulmuştur.  

 
Tablo 3: Birim Kök Testi Sonuçları  

Not: Kritik değerler, bootstrap kullanılarak, 1000 yineleme ile üretilmiş, yüzde 5 anlamlılık düzeyine 
sahip değerlerdir. *; yüzde 5 anlamlılık düzeyinde serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. Test 
modeli olarak, sabitte ve trendde yapısal kırılmaya izin veren model seçilmiştir. 

 
Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde; panelin geneli için, serilerin düzeyde durağan 

olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldiği yani, I(1) oldukları görülmüştür. Bu 
durumda, bu seriler arasında eşbütünleşme testine geçilebileceğine karar verilmiştir. Test 
yöntemi, ülkelerdeki yapısal kırılmaları da başarıyla tespit etmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre; 1997 Asya ve 1998 Rusya ekonomik krizleri birer dönem gecikmeli olarak ülkeleri 
etkilemiş, Hindistan’ın 1995’te, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesi bu ülkelerin 
ihracatına birer dönem gecikmeli olarak yansımış; Türkiye’de 1994, 2001 ve 2008 krizleri, 
ihracat ve ekonomik büyümede kırılmalara sebep olmuştur. 

 
5.5. Eşbütünleşme Katsayılarının Homojenliğinin Test Edilmesi 
  
Eşbütünleşme denkleminde eğim katsayısının homojen olup olmadığını belirlemeye 

yönelik ilk çalışmalar, Swamy (1970) ile başlamıştır. Pesaran ve Yamagata (2008), Swamy 
testini geliştirmiştir. Bu testte, eşbütünleşme denklemindeki eğim katsayılarının, yatay kesitler 
arasında farklı olup olmadığını test edilmektedir. Testin H0 hipotez; “eğim katsayıları 
homojendir” şeklindedir. Pesaran ve Yamagata (2008: 55-57), hipotezleri test edebilmek için 
iki farklı test istatistiği geliştirmiştir: 

 G 
Kırılma 
Tarihi 

ΔG X 
Kırılma 
Tarihi 

ΔX K 
Kırılma 
Tarihi 

ΔK L 
Kırılma 
Tarihi 

ΔL 

Çin 
0.71 

(0.055) 

1987;1992; 
1996;2003; 

2007 

0.80* 
(0.296) 

3.017 
(0.363) 

1987;1993; 
1999;2002; 

2006 

4.01* 
(6.2) 

0.112 
(0.098) 

1987;1992; 
2002;2007 

0.117* 
(0.428) 

3.417 
(0.555) 

1982;1986; 
1990;1996; 

2003 

0.878* 
(0.959) 

G. Kore 
0.247 

(0.037) 
1985;1988; 
1993;2003 

0.092* 
(0.443) 

0.124 
(0.081) 

1986;1994; 
1998; 2003 

0.13* 
(0.47) 

0.084 
(0.048) 

1986;1989; 
2003 

0.174* 
(0.371) 

0.126 
(0.057) 

1985;1988; 
1993;2001 

0.140* 
(0.658) 

Hindistan 
0.142 

(0.035) 

1986;1995 
2003;2006 

2009 

0.154* 
(0.586) 

0.283 
(0.205) 

1988;1995; 
1999;2003; 

2006 

0.499* 
(0.39) 

0.112 
(0.104) 

1985;1994; 
2003;2006 

0.104* 
(0.770) 

0.866 
(0.048) 

1984;1989; 
1993;1998; 

2002 

0.787 
(0.474) 

Pakistan 
0.080 

(0.037) 
2003;2006 

0.340* 
(0.418) 

0.265 
(0.049) 

1985;1989; 
1999;2004 

0.142* 
(1.03) 

0.225 
(0.081) 

1994;1989; 
2001;2006 

0.222* 
(0.443) 

1.432 
(0.080) 

1983;1996;2
000;2003 

0.156* 
(0.412) 

Endonezya 
0.84 

(0.038) 
1990;2005 

0.066* 
(0.480) 

0.237 
(0.051) 

1985;1989; 
1999;2004 

0.231* 
(0.96) 

0.241 
(0.032) 

1990;1997; 
1999;2002; 

2007 

0.201 
(0.098) 

0.491 
(0.049) 

1985;1989; 
1993;1998; 

2004 

0.612* 
(0.758) 

Malezya 
0.946 

(0.038) 
1988;1992; 
2002;2007 

0.325* 
(0.446) 

0.114 
(0.049) 

1989;1994; 
2004;2009 

0.301* 
(0.66) 

0.088 
(0.042) 

1990;2006 
0.078* 
(0.411) 

2.221 
(0.047) 

1985;1989; 
1994;1999; 

2005 

0.853 
(0.558) 

Filipinler 
0.051 

(0.037) 
1988;1993; 
2004;2006 

0.060* 
(0.446) 

0.177 
(0.063) 

1987;1991; 
1994;2003 

1.511* 
(0.51) 

0.179 
(0.064) 

1983;1988; 
1993;2007 

0.184* 
(0.694) 

3.236 
(0.046) 

1985; 1991; 
1995;2000; 

2007 

0.058* 
(0.483) 

Singapur 
0.301 

(0.036) 
1986;1989; 
1993;2005 

0.261* 
(0.358) 

0.381 
(0.325) 

1987;1991; 
1994;1998; 

2005 

0.389* 
(0.37) 

0.068 
(0.046) 

1988;1992; 
2006 

0.068* 
(0.436) 

0.507 
(0.040) 

1985;1990; 
1998;2006 

0.133* 
(0.735) 

Tayland 
0.133 

(0.036) 
1987;1991; 

2005 
0.130* 
(0.413) 

0.381 
(0.073) 

1987;1989; 
1993;2003; 

2006 

0.383* 
(0.75) 

1.516 
(0.046) 

1987;1990; 
1987;2004 

1.568 
(0.312) 

0.620 
(0.046) 

1981;1984; 
1987;1996; 

2002 

0.402* 
(0.555) 

Türkiye 
0.183 

(0.037) 
1986;1994; 
2001;2006 

0.197* 
(0.384) 

0.752 
(0.500) 

1982;1989; 
1999;2004 

0.120* 
(0.29) 

0.048 
(0.047) 

1986;1989; 
2004 

0.050* 
(0.404) 

0.160 
(0.049) 

1983;1987; 
1994;2004; 

2008 

0.163* 
(0.439) 

Panel 
40.41 

(21.73) 
- 

33.385* 
(36.854) 

134.125 
(40.854) 

- 
12.77* 
(66.9) 

36.690 
(23.68) 

- 
38.74* 
(41.48) 

365.36 
(57.48) 

- 
32.35* 
(64.39) 
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Büyük örneklemler için:    ∆̂= √𝑁 (
𝑁  �̃�− 

2 
)~𝜒 

2                                                             (9)        

Küçük örneklemler için:    ∆̂𝑎𝑑𝑗= √𝑁 (
𝑁  �̃�− 

𝑣(𝑇, )
)~𝑁(0,1)                                            (10) 

Burada N; yatay kesit sayısını, S; Swamy test istatistiğini, k; açıklayıcı değişken 

sayısını ve ( , )T k standart hatayı ifade etmektedir. Denklem (3) için eğim katsayısının 

homojenlik testi yapılmış ve elde edilen sonuçlar, Tablo 4'te sunulmuştur. 
 

Tablo 4: Homojenlik Testi 
 Test İstatistiği Olasılık Değeri 

  1.527 0.063 

adj  1.658 0.094 

  
Tablo 4'te hesaplanan testlerin olasılık değerleri 0.05’ten büyük olduğu için, H0 hipotezi 

kabul edilmiş ve eşbütünleşme denkleminde, eğim katsayılarının homojen olduğuna karar 
verilmiştir. Bu durumda, panelin geneli için yapılacak yorumlar geçerlidir.  

 
5.6. Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Testi 
  
Basher ve Westerlund (2009) tarafından geliştirilen bu test, yatay kesit bağımlılığı ve 

çoklu yapısal kırılmaların varlığı durumunda, düzeyde durağan olmayan3 seriler arasında 
eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test etmektedir. Yöntem, sabit terimde ve trendde 
kırılmalara izin vermektedir. Basher ve Westerlund (2009: 508) tarafından geliştirilen test 
istatistiği: 

𝑍(𝑀) =
1

𝑁
∑ ∑ ∑

𝑆𝑖𝑡
2

(𝑇𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗−1)
2�̂�𝑖

2

𝑇  

𝑡=𝑇    +1

𝑀 +1

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

                                             (11) 

 Burada; 

1 1

ˆ

ij

t

it st

s T

S W
 

   dir. ˆ
itW ; tam değiştirilmiş en küçük kareler türü, etkin bir 

tahminciden elde edilmiş kalıntılar vektörüdür. 
2ˆ
i  ise;   ˆ

itW  ye dayalı uzun dönem varyans 

tahmincisidir. Z(M) yatay kesit ortalamaları alınarak sadeleştirildiğinde aşağıdaki şekle 
gelmektedir: 

𝑍(𝑀) = ∑
𝑆𝑖𝑡
2

(𝑇𝑖𝑗 − 𝑇𝑖𝑗−1)
2�̂�𝑖

2

𝑇  

𝑡=𝑇    +1

 ~ 𝑁(0,1)                                        (12) 

 
Elde edilen bu test istatistiği, standart normal dağılım göstermektedir. Testin H0 hipotezi; 

“Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır” şeklindedir. Hesaplanan testin olasılık değeri, 
0.05'ten büyük olduğunda, H0 kabul edilmekte ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
varlığına karar verilmektedir. Çalışmada Basher ve Westerlund (2009) eşbütünleşme testi 
yapılmış ve elde edilen sonuçlar, Tablo 5’te sunulmuştur. 

 
Tablo 5: Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Test Sonuçları 

 Test İstatistiği Olasılık Değeri Karar 

Sabitte Kırılma Yok 9.757 0.000 Eşbütünleşme yok 

Sabitte be Trendde Kırılma Yok 3.093 0.001 Eşbütünleşme yok 

Sabitte Kırılma Var 47.793 0.131 Eşbütünleşme var 

Sabitte be Trendde Kırılma Var 24.120 0.146 Eşbütünleşme var 

Not: Olasılık değerleri, bootstrap kullanılarak, 1000 yineleme ile elde edilmiştir.  
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Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde, serilerdeki yapısal kırılmalar dikkate alınmadığı 
durumda, seriler arasında eşbütünleşme tespit edilemezken; yapısal kırılmaları dikkate alan 
test yöntemleri kullanıldığında, eşbütünleşmenin var olduğu görülmektedir4. Bu sonuçtan 
hareketle, bu serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve düzey değerleriyle yapılacak 
uzun dönem analizinin güvenilir olduğuna karar verilmiştir. Ayrıca paneli oluşturan ülkelerin 
eşbütünleşme denklemlerinde tespit edilen yapısal kırılma sayıları ve tarihleri, Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

 
Tablo 6: Eşbütünleşme Denklemlerinde Tespit Edilen Yapısal Kırılma Tarihleri 

Ülkeler  Kırılma Sayısı 1.Kırılma Tarihi 2.Kırılma Tarihi 3.Kırılma Tarihi 

Çin 2 1987 2004 - 

G. Kore 1 1996 - - 

Hindistan 3 1993 2001 - 

Pakistan 3 1985 1992 2000 

Endonezya 3 1985 1997 2003 

Malezya 2 1985 1997 - 

Filipinler 3 1986 1994 2001 

Singapur 4 1985 1991 1997 

Tayland 3 1985 1996 2002 

Türkiye 3 1989 1999 2005 

Not: Sabitte ve trendde yapısal kırılmaya izin veren model yardımıyla belirlenmiş yapısal kırılma 
tarihleridir.  

 

Tablo 6’daki, yapısal kırılma noktaları, eşbütünleşme katsayılarının tahmini işleminde, 
kukla değişkenlerle (D) analize dâhil edilmiştir. 

 
5.7. Uzun Dönem Eşbütünleşme Katsayılarının Tahmin Edilmesi 
 
Analizin bu aşamasında, bireysel eşbütünleşme katsayıları; Pesaran (2006b) 

tarafından geliştirilen ve yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran CCE yöntemiyle 
tahmin edilmiştir. Panelin geneli için geçerli olan eşbütünleşme katsayısı ise uzun dönem 
eşbütünleşme parametrelerinin homojen olduğu varsayımı altında, yine Pesaran (2006b) 
tarafından geliştirilen CCMGE yöntemi ile hesaplanmıştır. CCE ve CCMGE tahminleri, 
Denklem (3) kullanılarak yapılmış ve elde edilen sonuçlar, Tablo 7’de sunulmuştur. 

 
        Tablo 7: Eşbütünleşme Katsayıları 
Ülke X K L D1 D2 D3 

Çin 0.187[5.05]*** 0.16[1.85]** 0.40[1.30]* -4.00[-3.40]*** 0.32[0.39] 0.25[0.69] 

G. Kore 0.130[2.03]** 0.29[2.05]** 0.46[1.95]** -2.1[-1.20] 0.05[5.00]*** 0.14[0.54] 

Hindistan 0.034[0.49] 0.18[1.26] 0.30[1.00] 1.09[1.54]* 1.44[2.14]** -1.50[-2.33]*** 

Pakistan 0.142[3.74]*** 0.07[0.29] 0.20[1.00] 2.64[3.680]*** -0.10[-0.10] -3.00[-1.90]** 

Endonezya 0.178[6.85]*** 0.01[0.80] 1.01[3.47]*** -0.80[-0.40] -0.20[-0.20] -2.60[-2.60]*** 

Malezya 0.051[1.99]*** 0.10[2.08]** 0.57[1.81]** -0.30[-0.10] 0.38[0.31] 0.36[1.44]* 

Filipinler 0.023[0.61] 0.16[2.16]** 0.55[2.05]** 5.07[1.57]* 2.31[1.18] -2.60[-1.50]* 

Singapur 0.266[1.64]* 0.13[1.66]** 0.20[1.51]* 5.11[1.13] -0.15[-1.54*] 3.72[1.25] 

Tayland 0.023[0.59] 0.34[3.94]*** 0.21[1.86]** -3.80[-2.40]*** -4.80[-2.70]*** 2.37[2.50]*** 

Türkiye 0.045[2.13]*** 0.18[1.72]** 0.80[3.10]*** -3.70[-2.50]*** -3.40[-1.60]* 1.08[1.67]** 

Panel 0.095[2.02]** 0.10[3.07]*** 0.08[1.59]* 0.30[1.30]* -0.68[-1.11] -0.18[-0.50] 

Not: [ ] içindeki değerler, t-istatistikleri olup, Newey-West standart hatası kullanılarak hesaplanmıştır. *, 
**, ***; sırasıyla yüzde 10, yüzde 5 ve yüzde 1 anlamlılık düzeylerinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 
Tablo 7’deki sonuçlara göre; ihracat artışlarının ekonomik büyümeyi Çin, Güney Kore, 

Pakistan, Endonezya, Malezya, Singapur ve Türkiye’de pozitif ve istatistikî olarak anlamlı 
düzeyde arttırdığı görülmüştür. Diğer ülkelerdeki etkiler pozitif olmakla birlikte, istatistikî 
olarak anlamlı değildir. Panelin genelinde, ihracat artışları ekonomik büyümeyi pozitif ve 
istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilemektedir. Bu ülkelerde, ihracatta meydana gelen 
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yüzde 10’luk artışın, ekonomik büyümeyi ortalama olarak yaklaşık yüzde 1 oranında arttırdığı 
tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan Shirazi ve Manap (2005); Yao 
(2006); Liu vd. (2009); Miankhel vd. (2009) ve Suziki (2012) çalışmaları ile uyumludur. 
Sermaye stokundaki artışların ekonomik büyümeyi; Çin, Güney Kore, Malezya, Filipinler, 
Singapur, Tayland ve Türkiye’de pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediği 
belirlenmiştir. Sermaye stokundaki yüzde 10 oranındaki artışın, panelin genelinde ekonomik 
büyümeyi ortalama yaklaşık yüzde 1 oranında arttırdığı görülmüştür. İşgücü artışlarının ise 
ekonomik büyümeyi; Çin, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve 
Türkiye’de pozitif ve istatistikî olarak anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Ama bu etki, 
ihracat ve sermaye göre daha düşük seviyededir. 

 
6. Sonuç ve Öneriler 
 
Bu çalışmada; ihracatın, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri, gelişmekte olan 10 Asya 

Ülkesi için, 1980-2012 dönemi verileri kullanılarak, yatay kesit bağımlılığını ve çoklu yapısal 
kırılmaları göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Analiz 
sonucunda ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu görülmüştür. Bu durumda, 
paneli oluşturan ülkelerden birine gelen bir dış ticaret şokunun, diğerler ülkeleri de etkileme 
potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle, çalışmaya konu olan ülkelerin, 
ekonomi politikası belirlerken, etkileşim içinde olduğu ülkelerle ilgili gelişmeleri de göz 
önünde bulundurmaları gerektiği söylenebilir. Panel birim kök sınaması sonucunda, serilerin 
düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldiği 
görülmüştür. Bu durum, ilgili ülke ekonomilerinin istikrarlı olmadığının, ihracat ve ekonomik 
büyüme değerlerinde önemli ölçüde dalgalanmalar bulunduğunun da bir göstergesidir. 
Yapılan panel eşbütünleşme testi sonucunda, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var 
olduğu, yani serilerin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve bu serilerin düzey değerleriyle 
yapılacak analizlerde, sahte regresyon problemiyle karşılaşılmayacağı belirlenmiştir.  

 
Eşbütünleşme katsayıları tahmin edildiğinde; panelin genelinde ihracatın ekonomik 

büyümeyi pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediği, ihracatta meydana gelen yüzde 10’luk artışın, 
bu ülkelerde söz konusu dönemde ekonomik büyümeyi yaklaşık olarak yüzde 1 oranında 
arttırdığı tespit edilmiştir. Ülke örneklerine bakıldığında; ihracat artışlarının ekonomik 
büyümeyi Çin, Güney Kore, Pakistan, Endonezya, Malezya, Singapur ve Türkiye’de pozitif ve 
istatistikî olarak anlamlı düzeyde arttırdığı görülmüştür. Sermaye stokundaki artışların 
ekonomik büyümeyi; Çin, Güney Kore, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Türkiye’de 
pozitif ve anlamlı düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Sermaye stokundaki yüzde 10 oranındaki 
artışın, panelin genelinde ekonomik büyümeyi ortalama yüzde 1 oranında arttırdığı 
görülmüştür. İşgücü artışlarının ise ekonomik büyümeyi; Çin, Güney Kore, Endonezya, 
Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Türkiye’de pozitif ve istatistikî olarak anlamlı 
düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Ama bu etki, ihracat ve sermayeye göre daha düşük 
seviyede olduğu görülmüştür. 

 
Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak, gelişmekte olan Asya ülkelerinde, 

ihracat ve sabit sermaye yatırımlarının, ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden 
olduğu söylenebilir. Ekonomik büyümesini hızlandırmak isteyen diğer ülkelerin de ihracata 
dayalı ekonomik büyüme modelini uygulayarak, gelişmiş ülkelere yaklaşabileceği ve küresel 
ekonomi krizinin etkilerini azaltabileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede, sürdürülebilir 
ekonomik büyüme için, ihracat ve yatırımları arttırıcı politikaların izlenmesi yararlı olacaktır. 
Bunun için ülkeler; ihracatı teşvik edici vergi ve kur politikaları izleyebilir, ihracatçılara uygun 
koşullarda Eximbank kredileri sağlayabilir, diğer ülkelerle ikili serbest ticaret ve vize muafiyeti 
anlaşmaları imzalayabilirler. Ayrıca Çin’in uyguladığı gibi, ihracata yönelik üretim yapacak 
yabancı yatırımcılara ek teşvikler sağlanması, ülkelerin ihracatını önemli ölçüde arttırabilir.  
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Ülkelerde sabit sermaye yatırımlarını arttırabilmek için; yatırımcılara ucuz finansman 
imkânları sağlanabilir, yabancı doğrudan yatırımları çekici düzenlemeler yapılabilir, gerekli 
yasal ve yapısal reformlar gerçekleştirilebilir, ülkede istikrarın sağlanmasına özen 
gösterilebilir. Konuya işgücü açısından bakıldığında ise, günümüz teknoloji çağında, toplam 
işgücünden çok, nitelikli işgücünün ekonomik büyüme üzerinde etkili olacağı düşünülmekte 
ve bu kapsamda işgücünün niteliğini arttırıcı politikalar izlenmesinin daha yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. Bu amaçla; çalışanlara verilecek hizmet içi eğitimlerle yeni makine ve 
teçhizatları kullanma becerileri geliştirilmekle birlikte, ülkede faaliyet gösteren yabancı 
firmalarla ortak işgücü eğitim programları düzenlenerek, bilgi-beceri paylaşımı sağlanabilir. 
Bununa birlikte, nitelikli işgücünü firmalarda istihdam edebilmek için, çalışanların ekonomik 
ve sosyal koşulları da iyileştirilebilir. 
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Dipnotlar:  
 
                                                      
1
  Bu sistem, Eskişehir’de faaliyet gösteren Arçelik Fabrikasında uygulanmakta olup, çalışanlardan 

her ay yaptıkları işle ilgili yeni fikirler geliştirmeleri ve bunu yazılı olarak idareye iletmeleri 
istenmektedir. Fikri uygulanabilir ve yararlı bulunan işçiler, ödüllendirilmekte ve fikirleri uygulamaya 
konulmaktadır. 

2
  China Statistical Yearbook 2012 verileri kullanılarak, tarafımızdan hesaplanmıştır. 

3  Bu yöntemde serilerin tamamının I(1) olması gerekmektedir. 
4
  Bu durum, yapısal kırılmaları göz önünde bulunduran yöntemlerin üstünlüğünü de ortaya 

koymaktadır.   
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Özet 
 
Bankalara Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklarının bir bölümünü döviz ve altın cinsinden 

tutma imkânı tanıyan Rezerv Opsiyonu Mekanizması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 
son dönemde uygulamaya konulan yenilikçi politika araçları arasında yer almaktadır. Rezerv Opsiyonu 
Mekanizması, temel olarak sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal 
istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu aracın döviz kuru 
oynaklığı üzerindeki etkisi bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir. Elde edilen sonuçlar, Rezerv 
Opsiyonu Mekanizması’nın örneklem döneminde döviz kuru oynaklığını düşürmede belirgin bir 
etkisinin olduğunu göstermektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Rezerv Opsiyonu Mekanizması, Döviz Kuru Oynaklığı, TCMB. 
JEL Sınıflaması: C12, E58, G10. 

 
The New Instrument of the Central Bank  

Reserve Options Mechanism and FX Volatility 
 

Abstract 
 
Reserve Options Mechanism, which is the option to hold FX or gold reserves in place of Turkish 

Lira reserve requirements of Turkish banks, is one of the innovative tools that the Central Bank of the 
Republic of Turkey has started to use recently. Reserve Options Mechanism is used in order to reduce 
the adverse effects of volatile short term capital flows on macroeconomic and financial stability. The 
effect of this tool on the exchange rate volatility is the main theme of this note. Our analysis indicates 
that Reserve Options Mechanism has a significant role in reducing the exchange rate volatility in the 
sample period.  
 
Keywords: Reserve Options Mechanism, FX Volatility, CBRT.  
JEL Classification: C12, E58, G10. 

 

I. Giriş 

 
2008-2009 küresel krizi düşük ve istikrarlı enflasyonun tek başına makroekonomik 

istikrarı garanti etmediğini göstermiş, fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra finansal istikrara da 
katkı yapan bir merkez bankacılığı çerçevesi akademisyenler ve politika yapıcılar arasında 
tartışılmaya başlanmıştır (Brunnermeier ve diğerleri, 2009, s.6-17; Bean, 2009, s.4-16; Borio, 
2011, s.2-10). Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2010 yılının son 
çeyreğinden itibaren yeni politika bileşimi adıyla hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı 
gözeten esnek bir para politikası uygulamaya başlamıştır1.  

                                                                                                                                                         
*      

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Müdür. 
**   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Uzman. 
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TCMB’nin uyguladığı bu esnek para politikasında politika faizi, faiz koridoru, likidite 
yönetimi, zorunlu karşılık oranları gibi araçlar bir arada kullanılmaktadır (TCMB, 2012, s.6). 
Ayrıca TCMB, 2011 Eylül ayından bu yana bankalara Türk lirası cinsinden zorunlu 
karşılıklarının bir bölümünü döviz ve altın cinsinden tutma imkânı tanıyan Rezerv Opsiyonu 
Mekanizması’nı (ROM) uygulamaktadır. TCMB tarafından tasarlanan ve TCMB’ye özgü bir 
para politikası aracı olan ROM, temel olarak sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın 
makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 
geliştirilmiştir (TCMB, 2012, s.4-10). 

 
Bu çalışmada, Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (Generalized 

Autoregressive Conditional Heteroskedastic, GARCH) modeli kullanılarak, Rezerv Opsiyonu 
Mekanizması’nın döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. ROM’un merkez 
bankacılığında yeni bir olgu olması nedeniyle, bu mekanizmanın etkilerini ampirik olarak 
inceleyen başka bir çalışma bildiğimiz kadarıyla yoktur. Dolayısıyla bu çalışmanın, Merkez 
Bankası’nın son zamanlarda kullanmış olduğu yenilikçi politika araçlarından bir tanesi olan 
ROM’un kamuoyu tarafından anlaşılabilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi bakımından önem 
arz ettiği düşünülmektedir. Çalışma sonucunda, ROM’un örneklem döneminde kur 
oynaklığını düşürücü yönde belirgin bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. 

 
Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekildedir. 2. bölümde rezerv opsiyonu 

mekanizması tanıtılmaktadır. 3. bölüm ilgili literatürü incelemektedir. 4. bölümde veri seti ve 
kullanılan metodoloji hakkında bilgi verilmektedir. 5. bölüm çalışmanın ampirik sonuçlarını 
göstermekte ve 6. bölüm çalışmayı sonlandırmaktadır. 

 

II. Rezerv Opsiyonu Mekanizması  

 
Rezerv Opsiyonu Mekanizması sayesinde TCMB’nin döviz rezervlerinin güçlendirilmesi 

ve bankaların döviz likiditelerinin desteklenmesinin yanı sıra, sermaye akımlarındaki 
dalgalanmaların döviz kuru ve finansal piyasalar üzerindeki etkileri yumuşatılmaya 
çalışılmaktadır.  

 
Bu mekanizma, yeni bir politika aracı olduğundan kademeli olarak inşa edilmiştir. Türk 

lirası zorunlu karşılıklar yerine döviz tutma imkânı üst sınırı ilk önce Eylül 2011’de yüzde 10 
olarak belirlenmiş, daha sonra ise bu üst sınır yüzde 40’a kadar artırılmıştır. Mayıs 2012’de 
ise, döviz tutma imkânının üst sınırı yüzde 45'e yükseltilmiş ve birim Türk lirası zorunlu 
karşılık başına tesis edilebilecek miktarı gösteren Rezerv Opsiyonu Katsayıları (ROK) 
belirlenmiştir3. Döviz tutma imkânı için ROK yüzde 40’lık ilk dilim için "1", yüzde 40 – yüzde 
45’lik ikinci dilim için "1,4" olacak şekilde Mayıs 2012’den itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 
ROK için muhtelif düzenlemeler yapıldıktan sonra, Ağustos 2012 itibariyle, döviz tutma 
imkânının üst sınırı yüzde 60’a ulaşmıştır. Ocak 2013 itibariyle ise Rezerv Opsiyonu 
Katsayıları şu şekilde belirlenmiştir; ilk yüzde 40: 1,4, yüzde 40 – yüzde 45: 1,8, yüzde 45 – 
yüzde 50: 2,1, yüzde 50 – yüzde 55: 2,3 ve yüzde 55 – yüzde 60: 2,4 (Grafik 1). Benzer 
şekilde Türk lirası zorunlu karşılıklar yerine altın tutma imkânı üst sınırı ilk olarak Ekim 
2011'de yüzde 10 olarak belirlenmiş ve daha sonra kademeli olarak artırılarak yüzde 30’a 
ulaşmıştır. Ocak 2013 itibariyle altın için Rezerv Opsiyonu Katsayıları ise şu şekildedir; ilk 
yüzde 20: 1,4, yüzde 20 –yüzde 25: 1,9 ve yüzde 25 – yüzde 30: 2,4 (Grafik 2). 
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Grafik 1 

Döviz Rezerv Opsiyonu Katsayıları  

 

Grafik 2 

Altın Rezerv Opsiyonu Katsayıları  

 

  
ROM bankalara daha kalıcı bir şekilde Türk lirası likidite sağlayarak bankaların 

maliyetini düşürürken, aynı zamanda TCMB'nin döviz ve altın rezervlerini desteklemektedir. 
(Grafik 3 ve Grafik 4). 

 

 
 

Grafik 3 

TCMB’nin brüt döviz rezervi  

(Milyon Dolar) 

Grafik 4 

TCMB’nin brüt altın rezervi  

(Milyon Dolar) 
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III. Literatür Taraması 

 
TCMB tarafından tasarlanan ve TCMB’ye özgü bir para politikası aracı olan Rezerv 

Opsiyonu Mekanizması’nın, bildiğimiz kadarıyla, etkilerini ampirik olarak inceleyen herhangi 
bir çalışma yoktur. Bu yüzden bu kısımda sadece kur oynaklığını konu alan çalışmalara 
kısaca değinilmiştir.  

 
Literatürde kur oynaklığını analiz eden çalışmaların birçoğunda, merkez bankası 

müdahalelerinin kur oynaklığı üzerindeki etkisinin araştırıldığı görülmüştür. Bu çalışmalarda 
müdahalelerin etkisi konusunda karşıt sonuçlar bulunmaktadır. Makin ve Shaw (1997), 1983-
1993 döneminde merkez bankası müdahalelerinin Avustralya dolarının kur oynaklığını 
yumuşatamadığını iddia etmişlerdir. Dominguez (1998), 1977-1994 dönemi boyunca yapılan 
müdahalelerin genellikle dolar-mark ve dolar-yen döviz kurlarındaki oynaklığı artırdığını 
savunmaktadır. Meksika ve Türkiye için, Domaç ve Mendoza (2004) döviz satışlarının döviz 
oynaklığını azalttığı sonucuna varırken, Guimarães ve Karacadağ (2004), bu müdahalelerin 
oynaklık üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu göstermektedirler. Disyatata ve Galat (2007), Çek 
Merkez Bankası müdahalelerinin Çek korunası için kısa vadeli kur oynaklığı üzerinde bir 
etkiye sahip olmadığını bulmuşlardır. 

 

IV. Veri ve Metodoloji 

 
ROM’un döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkisinin analiz edildiği bu çalışmada 

Bloomberg’den alınan gün sonu kurları kullanılmıştır. 0,5*(Euro/TL)+0,5*(USD/TL) 
hesaplanarak döviz sepet kuru oluşturulmuş ve bunun günlük değişimi elde edilmiştir. Veri 
seti 15.10.2010 – 15.10.2012 tarihleri arasını kapsamaktadır. Başlangıç tarihinin 15.10.2010 
olarak seçilmiş olmasının nedeni, bu tarihten itibaren zorunlu karşılıklara faiz ödenmemesidir. 
Zorunlu karşılıklara faiz ödenmemesi zorunlu karşılıkların etkin bir politika aracı olarak 
kullanılabilmesi için önkoşul olarak kabul edilmektedir.  

 
Bu çalışmada, Rezerv Opsiyonu Mekanizması’nın döviz kuru oynaklığı üzerindeki 

etkinliğini ölçmek için GARCH modeli kullanılmıştır. Engle (1982) tarafından bulunan 
Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (Autoregressive Conditional Heteroskedastic, ARCH) 
modeli Bollerslev (1986) tarafından genelleştirilerek GARCH modeli oluşturulmuştur. ARCH, 
zaman serisi modellerindeki sabit varyansın yerine, varyansın önceki dönem hata terimlerinin 
karelerinin bir fonksiyonu olarak değişmesine imkân tanıyan bir çerçeve çizmektedir. GARCH 
modeli ise varyansın zaman içinde değişiminde önceki dönemdeki varyanslarında etkili 
olduğu bir çerçeve çizmektedir. GARCH modelinin finansal getiriler konusunda bu kadar 
yaygın olarak kullanılmasının nedeni oynaklık kümelenmesini ve otokorelasyonu iyi 
yakalamasıdır. Grafik 5’te kur sepetinin günlük getirilerindeki oynaklık kümelenmesi açık bir 
şekilde görülmektedir. 
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Grafik 5 

Kur sepetinin günlük getirisi 

 

 

Çalışmada, literatürde oynaklığın modellenmesinde yaygın olarak kullanılan GARCH 
(1,1) modeli tercih edilmiştir (Berüment ve Yüksel, 2007; Hansen ve Lunde, 2005; Oduncu, 
2011; Olowe, 2009). Model’de kur sepetinin değişimi seviye denkleminde bağımlı değişken 
olarak yer alırken, ROM’un etkisini ölçmek amacıyla ROM kapsamında Türk lirası zorunlu 
karşılıklar için tutulan döviz miktarı (    ) ise açıklayıcı değişken olarak yer almıştır. Ayrıca, 
küresel sermaye hareketlerindeki dalgalanmaları iyi yansıtan VIX4 endeksinin değişimi 
(     ), TCMB’nin ihale veya müdahale yoluyla sattığı döviz miktarı (    ) ve TCMB’nin ek 

parasal sıkılaştırma (EPS) yaptığı günlerde “1” değerini alan      kukla değişkeni kontrol 
değişkenleri olarak yer almıştır5,6,7.  

 

Model8: 

                                                        (1) 
                                                (2) 

            
                                                 (3) 

 
Modelde kullanılan değişkenlerin açıklamaları aşağıda yer almaktadır: 
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Grafik 6 

     Değişkeni 

 
 

V. Ampirik Bulgular 

 
Öncelikle, bütün değişkenlere durağanlığı kontrol etmek için birim kök testleri 

uygulanmıştır. Uygulanan Augmented Dickey-Fuller (ADF) testinin sonuçları Tablo 1’de 
gösterilmektedir. Test sonuçlarına göre      serisi durağan çıkarken; döviz sepeti, VIX 

değişkeni ve      değişkenleri için birim kök boş hipotezi reddedilmiştir. Bu nedenle, serileri 

durağan hale getirmek için yukarıda açıklanan    ve      değişkenleri oluşturulmuştur.  
  

Tablo 1 

 Değişkenler ADF t-İstatisitiği P-Değeri 

    -2.210 0.203 

      -2.262 0.185 

      -9.530 0.000 

      1.127 0.998 

 

Bu yeni değişkenlerin durağan olduğunu gösteren ADF testinin sonuçları Tablo 2’de 
sunulmaktadır.      değişkeni örneklem döneminde durağan olmayan özellikler 
göstermesine rağmen, analizde kullanılmasının sorun teşkil etmediği düşünülmektedir. 
Bunun nedeni, bu değişkenin 0 ve 1 arasında değerler alması, dolayısıyla, alttan ve üstten 
sınırlandırılmış bir seri olması nedeniyle döviz oynaklığı üzerindeki etkisinin de sınırlı 
olmasıdır. 

 
Tablo 2 

 Değişkenler ADF t-İstatisitiği P-Değeri 

    -21.430 0.000 

       -16.616 0.000 

 

0
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İkinci olarak, hata terimleri ve hata terimlerinin karelerinin korelogramı, seçilen GARCH 
modelinin verilerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla incelenmiştir. Tablo 3’te,  
tüm gecikmeler için Q istatistiklerinin anlamsız olduğu, böylece seçilen GARCH modelinde 
otokolerasyon probleminin ve ARCH etkisinin kalmadığı görülmektedir. 

  
Tablo 3: Hata Terimleri ve Hata Terimlerinin Karelerinin Korelogramı 

Gecikmeler Hata Terimleri   Hata Terimlerinin Kareleri 

   Q-İstatistiği  P-Değeri    Q- İstatistiği P-Değeri 

1 0.062 0.803   0.125 0.724 

2 1.167 0.558   1.843 0.398 

3 3.294 0.348   2.627 0.453 

4 3.476 0.481   2.691 0.611 

5 4.349 0.500   5.608 0.346 

10 11.885 0.293   10.408 0.405 

15 17.087 0.314   13.445 0.568 

20 19.884 0.465   15.863 0.725 

 

Rezerv Opsiyonu Mekanizması’nın döviz kuru oynaklığı üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla oluşturulan modelin sonuçları Tablo 4’de gösterilmektedir9. Buna göre, Rezerv 
Opsiyonu Mekanizması’nın örneklem döneminde kur oynaklığını düşürücü yönde etkili 
olduğu ve bu etkinin istatistiki olarak yüzde 5 seviyesinde anlamlı olduğu görülmüştür. Model 
sonuçlarına göre EPS’nin de kur oynaklığını düşürücü yönde yüzde 5 seviyesinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Akçelik ve diğerleri (2012) çalışmasında ulaşılan 
sonuçla paraleldir. Ayrıca, Merkez Bankası döviz satışlarının ve VIX endeksindeki değişimin 
oynaklık üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı (p>0.05) da çalışmanın bulguları arasındadır.  

 
Tablo 4  

Varyans Denklemi 

  Katsayılar P-Değeri 

c 0.016 0.036 

    
   0.001 0.967 

      0.956 0.000 

       0.002 0.070 

     0.792 0.555 

      -0.012 0.043 

     -0.048 0.032 

 
Rezerv Opsiyonu Mekanizması’nın kullanıldığı dönemde kur oynaklığında yaşanan 

düşüş Bloomberg’den temin edilen ima edilen oynaklık verisinde de rahatlıkla 
gözlenmektedir.  
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Grafik 7 

Kur Oynaklığı (12 Aylık TL/USD İma Edilen Oynaklık) 

 

 
Kaynak: Bloomberg 

 

VI.  Sonuç ve Değerlendirme 

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından son dönemde uygulamaya konulan 

yenilikçi politika araçları arasında yer alan Rezerv Opsiyonu Mekanizması, temel olarak 
sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kullanılmaktadır. ROM’un döviz kuru oynaklığı 
üzerindeki etkisinin ilk defa ampirik olarak analiz edildiği bu çalışmada, ROM’un incelenen 
dönemde kur oynaklığını düşürücü yönde belirgin bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak, ROM’un sermaye akımlarındaki oynaklıklar nedeniyle ortaya çıkan kur oynaklıklarının 
azaltılmasında etkin bir politika aracı olduğu düşünülmektedir. 
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Dipnotlar: 
  
1
  Yeni politika bileşiminin detaylı bir açıklaması için bakınız; Başçı ve Kara (2011); Kara (2012); 

Akçelik, Başçı, Ermişoğlu ve Oduncu (2013).  
2
  ROM’un detaylı bir açıklaması için bakınız; Alper, Kara ve Yörükoğlu (2012). 

3
  ROM ve optimal Rezerv Opsiyonu Katsayılarının hesaplanması için bakınız; Küçüksaraç ve Özel 

(2012). 
4
  VIX, S& P 500 endeksi için ima edilen oynaklığı ölçen bir endekstir ve yüzde değişim olarak ifade 

edilmektedir. Bu endeks yaygın olarak küresel risk iştahının bir göstergesi olarak kullanılmaktadır. 
VIX endeksindeki düşüş, küresel risk iştahındaki artış olarak yorumlanmaktadır. Döviz oynaklığını 
inceleyen literatürdeki benzer çalışmalarda da VIX endeksi kontrol değişkeni olarak modele dahil 
edilmiştir (Cairns ve diğerleri, 2007). 

5
  Akçelik ve diğerleri (2012) ek parasal sıkılaştırmanın kur oynaklığını düşürücü yönde belirgin bir 

etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle DEPS kukla değişkeni modele dâhil edilmiştir. Ayrıca 
TCMB’nin ihale veya müdahale yoluyla sattığı döviz miktarının döviz kuru oynaklığı üzerinde etkili 
olma ihtimali nedeniyle bu değişken de modele dâhil edilmiştir. Döviz müdahalelerinin etkisine dair 
kapsamlı bir yazın taraması için Neely (2005)’e bakılabilir. 

6
  Literatürde yurt içi ve yurtdışı faizleri arasındaki farkında döviz kurunu inceleyen modellere dahil 

edilmiş olmasına rağmen bu çalışmada faiz farkının modele dahil edilmemesi; kur oynaklığı 
üzerinde etkili olduğu Akçelik ve diğerleri (2012) çalışmasında gösterilmiş olan ve buradaki model 
sonuçlarına göre de etkili olduğu görülen Ek Parasal Sıkılaştırmaların (DEPS) doğrudan faizleri 
etkiliyor olması, dolayısıyla bu farkın da modele eklenmesinin “çoklu bağlantı”(multicollinearity) 
problemine neden olacak olmasıdır. 

7
  ROMt ve DMSt değişkenleri TCMB’nin brüt döviz rezervine bölünerek seriler normalize edilmiştir. 

8  
Başlangıçta, bağımlı değişken Rt’nin ilk beş gecikmesi seviye denklemine açıklayıcı değişkenler 
olarak dâhil edilmiş ama sadece birinci ve dördüncü gecikmeler istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. Bu nedenle, sadece bu gecikmeler seviye denklemine dâhil edilmiştir. Ayrıca, ilk beş 
gecikme modele dâhil edildiğinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

9  
Döviz kuru oynaklığı incelendiği için sadece varyans denkleminin sonuçlarına yer verilmiştir. 
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Özet 
 
Çalışmada 2006-2011 yılları arasındaki Türkiye’deki mevduat bankalarının verileri kullanılarak 

iki aşamalı Veri Zarflama Pencere Analizi (VZPA) ile performansları değerlendirilmektedir. 
Büyüklüklerine göre dört grupta incelenen bankaların hem gruplar arası hem de grup içi etkinlik 
değerleri karşılaştırılmaktadır.  

 
Sonuçlara göre, büyük ve orta ölçekli bankaların birinci ve ikinci aşama değerlerinin yüksek; 

küçük ve mikro ölçekli bankaların değerlerinin ise düşük olduğu; büyük ölçekli bankaların birinci 
aşama değerlerinin, küçük ölçekli bankaların ikinci aşama değerlerinin; mikro ölçekli bankaların ise 
hem birinci hem ikinci aşama değerlerinin yıllar itibarıyla arttığı gözlemlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Mevduat Bankaları, Performans Analizi, Veri Zarflama Pencere Analizi.  
JEL Sınıflaması: G21, L25, G17. 

 
Assessment of The Performance of Turkish Deposit Banks by Dea Window Analysis 

Abstract 

In this study, the performance of Turkish deposit banks is assessed by a two-stage data 
envelopment window analysis (DEWA), using their data pertaining to years 2006 to 2011. Analyzed in 
four groups according to the size, the banks are compared in terms of their intra-group and inter-group 
efficiency scores.  

 
The results suggest that while large and medium-scale banks have higher efficiency scores at 

both stages, small and micro-scale banks have lower efficiency scores. Furthermore, large-scale 
banks’ first stage efficiency scores, small-scale banks’ second stage efficiency scores and micro-scale 
banks’ both first and second stage efficiency scores have increased over the years.  

 
Keywords: Deposit Banks, Performance Analysis, Data Envelopment Window Analysis. 
JEL Classification: G21, L25, G17. 

 
1. Giriş 
 
Finansal sistemler, yeni teknolojilerin yayılması ve sermaye birikiminin 

gerçekleşebilmesi için fon tedarikinde bulunma fonksiyonu üstlenmekte ve böylece ekonomik 
büyümeye katkı sağlamaktadır. Gelişmiş ve fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getiren 
finansal sistemler, bireylerin ellerinde bulunan küçük değer taşıyan mevduatları, büyük 
yatırımlara yönlendirme, yatırım çeşitlenmesini mümkün kılarak, yatırımcıların risklerini 
azaltma, uygulanması düşünülen projeler hakkında bilgi toplama ve değerlendirme 
maliyetlerini, uzmanlaşmış kurumları vasıtasıyla azaltma ve kaynakların yönetilmesini izleme 
gibi fonksiyonlar üstlenerek, verimliliği ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi arttırabilmektedir 
(Aslan ve Küçükaksoy, 2006, s.26). Finans kesiminin ekonomi ve yatırımcılar kadar firmalar 
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üzerinde de çok ciddi katkıları söz konusudur. Finans kesimi, firmaları etkin bir şekilde 
izleyerek, firmalarda kurumsal yönetimin oluşturulmasında katkı sunma ve firma - banka 
arasındaki bilgi asimetrisini azaltmasının yanında, uzun dönemli fona ihtiyaç duyan firmaların 
bu taleplerini karşılamaktadır (Güngör ve Yılmaz, 2008, s.178). Finans kesimi, gerek makro 
ekonomi ve gerekse firma düzeyinde çok büyük önemi olduğundan dolayı birçok akademik 
çalışmaya da konu olmuştur.  

 
Finans kesiminin en önemli kurumlarından birisi de bankacılık sektörüdür. Finansal 

liberalizasyon politikaları neticesinde, finans sektörünün lokomotifi olarak bankacılık sektörü, 
özellikle son 10 yılda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, çok ciddi bir atılım göstermiştir. 
Ülkemizde, Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü Aralık 2012 itibarıyla 1.371 milyar 
TL’ye ulaşmıştır. Sektörün aktif toplamı 2011 yıl sonu itibariyle yüzde 12,6 artış göstermiştir. 
Aralık 2012 itibarıyla en büyük plasman kalemi olan krediler 794,8 milyar TL ile toplam aktifin 
yüzde 58’ini oluşturmaktadır (BDDK, 2013, s.1).  

 
Banka grupları itibariyle mevduatın durumuna bakılacak olursa, 2012 yılı Mart ayı 

itibariyle toplam 696.436 milyon TL’lik mevduat pastasının yaklaşık yarısı (342.937 milyon 
TL) özel bankalar tarafından paylaşılmaktadır. Özel bankaları 227.043 milyon TL ile kamu 
bankaları izlemektedir (BDDK, 2012, s. 31).   

 
Sektörün en önemli fonksiyonlarından birisi de özel sektöre açtığı kredilerdir. Mevduat 

bankaları, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalara kredi açmakla çok önemli bir fonksiyonu icra 
etmektedir. Mevduat bankalarının toplam kredi hacmi içindeki payları da bu önemi teyit eder 
niteliktedir. Mevduat bankaları, katılım ve yatırım – kalkınma bankalarına kıyasla çok daha 
fazla kredi açmaktadır. Örneğin 2011 yılı itibariyle mevduat bankalarının verdiği ticari 
kredilerin, toplam ticari krediler içindeki payı yüzde 88.2 olarak gerçekleşmiştir (BDDK, 2011, 
s.25).    

    
Makro anlamda, tüm finans sektörü ve özelde de mevduat bankaları, hemen her 

alanda, sürekli gelişme gösteren bir yapı sergilemektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada, 
niceliksel olarak sürekli büyüyen ve gelişme gösteren mevduat bankalarının, bu büyüme ve 
gelişmelerinin banka performansı üzerinde de etkili olup olmadığı araştırılacaktır. Uygulanan 
pencere analizi ile karar birimlerinin etkinliğinin yıllar içerisindeki seyrinin incelenebilmesi 
sağlanacaktır. Ayrıca, küreselleşme ve serbest sermaye hareketleri nedeniyle artan rekabet 
ortamında bankaların izledikleri stratejiler performansları açısından önem arz etmektedir. 
Piyasadaki rakiplere göre performansın değerlendirilerek ona göre stratejilerin gözden 
geçirilmesi rekabet avantajını korumak ve performansı artırmak için çok önemli olmaktadır. 
Bankaların etkin veya etkinsiz olduğu alanların belirlenmesi izlenecek stratejilere yol 
gösterebilecektir. Farklı yöntemlerle daha önce yapılan çalışmalarda mevduat bankalarının 
performansları değerlendirilmesine rağmen pencere analizi ile yapılan değerlendirme 
bankaların kendi geçmiş performanslarını da dikkate alması açısından önemli olmaktadır. 
Uygulanan iki aşamalı veri zarflama analizi ve pencere analizi ile yıllar itibarıyla mevduat 
bankalarının performanslarının analizi ve değerlendirmesi izlenecek stratejiler açısından yol 
gösterici olduğu değerlendirilmektedir. 

 
Bu çalışmayı daha önce Türk Bankacılık Sektörü üzerine yapılan çalışmalardan ayıran 

yönü, iki aşamalı VZA ile pencere analizi yöntemini kullanarak zaman içerisinde bankaların 
performansındaki değişimi kendi verilerini de analize dahil ederek hesaplamasıdır. 
Çalışmada konuya ilişkin literatür incelemesinin ardından veri zarflama yönteminin özellikleri 
hakkında kısa açıklamalara yer verilmektedir. Kullanılan veriler ve yapılan analiz hakkında 
yapılan değerlendirmelerin ardından dört grupta incelenen Türk mevduat bankalarının 2006-
2011 yılları arasındaki performansları hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.  
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2. Literatür  
 
Gerek makro ve gerekse mikro açıdan çok önemli bir fonksiyon icra eden bankaların 

performansları ile ilgili olarak yapılan bir çok çalışma bulunmaktadır. Yabancı literatürde 
yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır: 

 
Yavas ve Fisher (2005), VZA kullanarak ticari bankaların şube performans 

değerlendirmesini yapmıştır. Bu çalışmaya göre, ABD’de ulusal çapta hizmet veren ve yeni 
bir birleşme sonrasında ürün tabanlı hizmetten müşteri tabanlı hizmet anlayışına geçmeye 
çalışan bir bankanın Güney Kaliforniya bölgesindeki 31 şubesinden elde edilen anket 
bilgileri, yönetim değerlendirmeleri ile birlikte analiz edilmiştir. Çalışmada, çalışan sayısı, 
işlem süreleri, ATM sayısı, kiralık kasa sayısı, bekleme süreleri girdi olarak kullanılırken; 
perakende mevduat ve hesap işlemleri ile KOBİ hesapları çıktılar olarak belirlenmiştir. 
Çalışmanın sonuçlarına göre, 31 şubenin 22’sinde çeşitli alanlarda iyileştirmeye ihtiyaç 
duyulmaktadır. Değerlendirilen şubelerin yerleşke, konum, ulaşım, erişilebilirlik, çevre gibi 
faktörler açısından farklılıklar göstermesi, şubelerin bunlara göre güçlü ve zayıf oldukları 
alanların belirlenmesinde de kullanılabileceği belirtilmiştir. 

 
Sherman ve Zhu (2009), VZA kullanarak 200’den fazla şubeli bir bankadaki maliyet 

tasarrufunu incelemiştir. VZA ile elde edilen sonuçlara göre, düşük maliyet ve yüksek 
kalitede hizmet veren en iyi şubelerin belirlenmesi, maliyetlerini azaltırken aynı anda 
kalitesini de artırabilecek şubelerin tespiti ve en iyi seviyeye gelebilmek için yapılabilecek 
değişikliklerin ortaya çıkarılabilmesi sağlanabilmektedir. Aynı çalışmada, daha önce banka 
genelinde bir değerlendirme yapılmamış ABD’de beş eyalette hizmet veren ticari bir 
bankanın şube maliyetlerini ve servis kalitesinin analiz etmiştir. Bu amaçla bölgesel şube 
yöneticilerinden şubeleri tarafından işlemleri, olağandışı aktivite ve karakteristik özellik 
gösteren şubeleri, şubeler tarafından kullanılan kaynakları ve olağandışı çalışma saatleri ile 
yüksek talep gören şubeleri belirlemeleri talep edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında ilk 
aşamada şube verimliliğinin artırılabilmesi amacıyla uygulanan kalite uyumlu VZA sonucunda 
225 şubenin 32’sinin yüksek verimli ve düşük kaliteli olduğu gözlemlenmiştir. Sayısının 
yüksek çıkması nedeniyle yönetim maliyet azaltmak yerine öncelikle servis kalitesinin 
artırılmasını hedeflemiştir. Bu kapsamda 6 ay sonra 229 şube ile yapılan ikinci çalışmada 
daha önce 32 düşük kaliteli olan şube sayısı 8’e düşmüştür. Ancak servis kalitesinin artması 
ile birlikte ilk çalışmada 60 olan “en iyi” şube sayısı, ikinci çalışmada 46’ya düşmüştür.  

 
Kisielewska ve diğ. (2005) Polonya’da faaliyet gösteren ve sektörün yüzde 80’ini 

oluşturan 10 bankanın 1995-2003 dönemi için VZA pencere analizi kullanarak performansını 
incelemiştir. Birbirine benzer şekilde ancak her birinde farklı girdiler ya da çıktılar kullanılarak 
oluşturulan 6 değişik model kullanılan analizde, girdiler emek, sermaye ve operasyon 
giderleri türlerinden, çıktılar ise krediler, mevduat ve yatırım türlerinden seçilmiştir. Örneğin 1 
no’lu modelde genel maliyetler ve sabit varlıklar girdi olarak kullanılırken, 1A modelinde genel 
maliyetler ve amortisman girdi olarak kullanılmıştır. Her iki modelde de çıktılar krediler ve 
mevduat olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre etkinlik değeri zaman içerisinde, 
teknolojik değişimlere de bağlı olarak değişmektedir. En yüksek etkinlik değerleri 3 no’lu 
model (girdiler: genel maliyetler, sabit varlıklar, faiz giderleri, komisyon giderleri - çıktılar: faiz 
gelirleri, komisyon gelirler, kambiyo sonucu) ile yapılan analizlerde, en düşük etkinlik 
değerleri ise yukarıda bahsedilen 1A modeli ile yapılan analizlerde gözlemlenmiştir.  

 
İki aşamalı bir VZA uygulaması geliştirdikleri çalışmalarında Paradi ve diğ. (2011), 

Kanada’da faaliyet gösteren dünyanın en büyük 75 bankası arasında gösterilen ve 
Kanada’daki ilk 5 büyük bankadan birisini incelemişlerdir. Şube sayısı daha fazla olmakla 
birlikte toplam 816 şubeden toplanan 2001 yılı verileri kullanılmıştır. Modelin ilk aşamasında 
banka performansı, birim yöneticilerine yol gösterebilecek içerikte üretim, karlılık ve aracılık 
olmak üzere üç açıdan incelenmiştir. İkinci aşamada ise ilk aşamada bu değerlerin tek 
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başlarına genel bir analize imkan vermediğinden yola çıkılmış, oluşturulan üç sonuç bir arada 
bir toparlanarak, üst yöneticilerin karar vermesini kolaylaştıracak bir değer elde edilmiştir. 
Elde edilen sonuçlara göre, bir açıdan kötü performans gösteren bir şube, başka bir açıdan 
oldukça iyi performans gösterebilmektedir. Bu durum, şube büyüklüğü ve bölge analizlerinde 
de benzerlik göstermektedir. Bu nedenle bir şube ilgili genel bir değerlendirme yapabilmek 
için elde edilen bu sonuçları birleştirilecek bir yapı önerilmektedir. İkinci aşama olarak 
gerçekleştirilen bu analize SBM (Slack Based Measure) çıktı temelli bir model kullanılmıştır. 
Genel değerlendirmede bankanın iç metrikleri ile karlılık açısından analizin uyuştuğu 
görülmüştür. Ölçek verimliliği şube büyüklüğü ile birlikte artmaktadır.  

 
Tomova (2005), AB finansal bütünleşme sürecinin bankaların etkinliklerine yönelik 

etkisinin belirlenmesi amacıyla, Birlik üyesi 25 ülkenin ve üyelik sürecindeki Bulgaristan, 
Romanya ve Hırvatistan’nın ticari bankalarını da kapsayan 1994-2002 dönemine ilişkin 
toplam 1.326 bankanın verilerini esas alan çalışmasında VZA yöntemini kullanmıştır. Analize 
esas verilerin belirlenmesinde bankaların karlılık ve aracılık fonksiyonun ölçülmesi 
doğrultusunda ikili bir sınıflandırmanın yapıldığı çalışmada; gelişmiş AB ülkelerinin bankacılık 
endüstrisinde daha yüksek olmak üzere, gelişmiş AB ülkelerinin bankacılık endüstrisi ile 
daha az gelişmiş ülkelerin bankacılık endüstrilerinin etkinlik skorları arasında önemli 
farklılıklar bulunmuştur. Bununla birlikte; finansal bütünleşmenin artmasına koşut olarak bu 
farklılıklar azalmış olup gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler ayrımında ayrı ayrı guruplar 
itibariyle yapılan analizde gurupların kendi içerisinde benzer etkinlik skorlarına sahip olduğu 
görülmüştür. 

 
Webb (2003); İngiliz bankacılık sisteminin performansının ölçüldüğü çalışmada veri 

zarflama pencere analizi kullanılmıştır. 1982-1995 yılları arası dönemi inceleyen çalışmaya 
İngiltere’nin bankacılık sektörünü kontrol eden 7 en büyük bankası incelenmiştir. Araştırma 
sonucunda, 1991 yılından itibaren incelenen bankaların genel ortalama etkinlik skorlarında 
düşüş gözlemlenmiştir (Sevimeser, 2005, s.79).  

 
Bu yazarların yanında, Manandhar ve Tang (2002) ve Paradi ve Schaffnit (2004)’de 

bankalarla ilgili olarak yaptıkları çalışmalarında, yine VZA tekniğini kullanmışlardır. Paradi ve 
Schaffnit (2004) Kanada’daki büyük ölçekli bir mevduat bankasının şubelerin performans 
analizini yapmışlardır. Çalışmada 4 tür girdi (personel, bilişim teknolojisi harcamaları, kira ve 
faiz dışı diğer giderler ile 3 tür (mevduat, krediler ve verilen hizmetlerden alınan ücretler) 
kullanılarak şubeler arasındaki etkinlik değerleri ölçeğe göre sabit ve değişken getirili DEA 
modeli kullanılarak her iki modele göre de hesaplamalar yapmışlardır. Çalışmanın 
sonuçlarını değerlendiren banka yönetimi şubeleri değerlendirme yönetiminde çeşitli 
değişiklikler yapmışlardır. Çalışma uygulamada sonuçların kullanılması açısından önem arz 
etmektedir. 

 
Manandhar ve Tang (2002) çalışmalarında önerdikleri modellerinde maddi varlıkların 

yanında maddi olmayan varlıkların da performans değerlendirmesinde dikkate alınması 
gerektiğini vurgulayarak şubelerin iç hizmet kalitelerinin de modele dahil edilmesi gerektiğini 
savunmuşlardır. Şube çalışanları ile yapılacak anket sonuçlarına göre elde edilecek iç hizmet 
kalitesinin de VZA modelinde kullanılması ile operasyonel etkililik ve karlılık etkinliği ile toplan 
etkinlikleri hesaplanmasını önermektedir. 

 
Literatürde, Türk bankacılık sektörüne ilişkin çalışmalardan bazıları ise şunlardır: 
 
Çolak ve Altan (2002), Türkiye’deki özel ve kamu sermayeli bankaların 1999-2000 

yıllarındaki performanslarını VZA kullanarak incelemişler ve genel olarak küçük ölçekli 
bankaların büyük ölçekli bankalara göre daha etkin olduğunu yaptıkları çalışma ile 
belirlemişlerdir. 
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Çukur (2005), kamu, özel ve yabancı sermayeli 33 bankaya ait veriler kullanarak 
Türkiye’deki bankaların 1997-2000 dönemine ait etkinlik analizini yapmıştır. VZA modeli ile 
yapılan analizde aracılık yaklaşımının temel değişkenleri olarak genel kabul gören; girdi 
olarak toplam mevduat, faiz giderleri ve faiz dışı giderler; çıktı olarak ise toplam krediler, faiz 
gelirleri ve faiz dışı gelirler kullanılmıştır. Analiz sonucunda yabancı sermayeli ticaret 
bankalarının diğer bankalara göre daha etkin olduğu gözlemlenmiştir. Tüm yıllar için etkin 
olan banka sayısı 1’i kamu, 2’si özel olmak üzere toplam 3 olarak tespit edilmiştir. Kur riskinin 
dışarıda bırakılması amacıyla kambiyo gelir ve giderlerinin çıkarılması ile gerçekleştirilen 
ikinci aşama VZA sonuçlarına göre; önceki analize göre 2000 yılı için 4 banka etkinlik 
değerini artırırken, 11 bankanın sonucu değişmemiş, 18 bankanın etkinlik değeri ise 
azalmıştır. Elde edilen bu değerlere göre Türkiye’de bankalar için kur riskinin olduğu 
değerlendirilmiştir. 

 
Atan ve Çatalbaş (2005) tarafından Türk bankacılık sisteminde faaliyet gösteren ticari 

bankaların aracılık etkinliğindeki değişim analiz edilmiştir. Çalışmada, banka gruplarının 
Aralık 2002- Eylül 2004 dönemi üçer aylık bilanço dönemi verileri esas alınmıştır. Çalışmaya 
göre, sermaye yapısı itibariyle ortalama teknik etkinlik yabancı sermayeli bankalarda yüzde 
82,3, özel sermayeli bankalarda yüzde 63,2 ve kamu sermayeli bankalarda yüzde 62,5 
şeklinde hesaplanmıştır. Bankaların ölçeklerine göre ise; büyük ölçekli bankalar yüzde 80,3 
en yüksek toplam etkinlik skoruna sahipken, bu grubu orta ölçekli bankalar yüzde 71,9’la 
izlemiş ve küçük ölçekli bankaların etkinlik değeri yüzde 58,9 ile en düşük olarak 
gerçekleşmiştir. Buna göre; bankaların ölçek büyüklüğü etkinliklerini olumlu yönde etkilerken, 
bankaların kamuya ait olması etkinliklerini olumsuz yönde etkilemiştir. Buna karşılık yabancı 
sermayeye sahip olmak ise etkinliği artırıcı unsur olarak değerlendirilmiştir. Banka sayıları 
bakımından endüstrisinin ortalama etkinliğinin yüzde 69,7 olduğu çalışmada toplam aktifler, 
toplam mevduat, toplam özkaynaklar, ödenmiş sermaye, bilanço dışı yükümlülükler, şube 
sayısı ve personel sayısı girdi değişken olarak alınırken toplam krediler çıktı değişkeni olarak 
alınmıştır. 

 
Kriz sonrası dezenflasyon sürecinde (2002-2004 döneminde) Türk bankacılık siteminde 

etkinliğin gelişimine ilişkin çalışmada Kaya ve Doğan (2005); aracılık ve üretim yaklaşımı 
çerçevesinde, bankaların ortalama teknik etkinliğinin 2003 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
5 oranında yükselirken, 2004 yılında yüzde 1 oranında gerilediğini tespit etmiştir. Çalışmaya 
göre; büyük ölçekli bankalar orta ve küçük ölçekli bankalardan daha etkin bulunmuştur. 
Ayrıca; AB’ne tam üyelik sürecinde bankacılık sektöründe artan rekabet koşullarında 
bankaların ölçek büyüklüklerinin rekabet gücünün artmasında önemli olacağı da çalışmanın 
sonuçları arasında değerlendirilmiştir. 

 
Coşkun ve Balatan (2009), küresel mali kriz ve bankacılık sektörüne etkisi ile ilgili 

çalışmalarında VZA ile Türkiye’deki 25 ticari bankanın bilançoya dayalı etkinliğini analiz 
etmişlerdir. Çıktı odaklı Malmquist VZA etkinlik değeri hesaplanmasında girdi olarak mevduat 
ve diğer kaynaklar, çıktı olarak ise krediler ve benzeri diğer varlıkları alan aracılık yaklaşımı 
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; yıllar bazında etkin olarak 
değerlendirilen bankalar isim ve sayı olarak değişmekle birlikte özel sermayeli mevduat 
bankalarının kamu sermayeli mevduat bankalarına göre daha etkin olduğu gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, Türkiye’de şube açan İran ve Pakistan kökenli iki bankanın diğer bankalara göre 
daha etkin olduğu da belirtilmiştir. Bir diğer analiz sonucu ise bankaların ölçeği arttıkça 
etkinliğinin de arttığıdır. İki banka, değerlendirme döneminin tamamında, diğer iki banka ise 
bir yıl dışında diğer tüm değerlendirme döneminde etkin olarak değerlendirilmiştir. 
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3. Veriler ve Metod 
 
Çalışmada, Türkiye’deki mevduat bankacılığının oligopolistik yapısı ve farklı 

büyüklükteki bankaların izleyecekleri stratejilerin de farklı olacağı dikkate alınarak aktif 
büyüklüklerine göre dört grup ayrı ayrı değerlendirilecektir. Gruplandırma yapılırken, BDDK 
tarafından yapılan sınıflandırmaya bağlı kalınmıştır. Buna göre, aktif büyüklüğü sektör 
toplamı içindeki payı yüzde 5’in üzerinde olan bankalar büyük, yüzde 1-yüzde 5 arasında 
olanlar orta, yüzde 0,20-yüzde 1 arasında olanlar küçük ve yüzde 0,20’nin altında olanlar 
mikro ölçekli banka olarak sınıflandırılmıştır. Grupların ayrı ayrı değerlendirilmesinin 
temelinde VZA’nın benzer ekonomik birimler arasında karşılaştırma yaparak karar vermeyi 
kolaylaştırıcı nispi etkinlik analizine olanak sağlaması yatmaktadır. Banka büyüklüklerine 
göre ayrı ayrı değerlendirme yapılması, banka büyüklüklerine göre farklı stratejiler izlendiği 
ve büyüklüğü birbirine yakın olan bankaların benzerliklerinin daha fazla olacağı varsayımına 
dayanmaktadır. Daha önce banka büyüklükleri dikkate alınmadan Türkiye’deki mevduat 
bankalarının tamamı birlikte ele alınarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu şekilde yapılan bir 
analizin genel olarak bir fikir verebileceği ancak bankaların büyüklüklerine göre izlenen 
stratejilerden, elde edilen kaynaklara, maliyetlere kadar birçok alanda farklılıklar olacağı 
değerlendirildiğinde çok sağlıklı sonuç elde edilmeyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle, 
yapılan çalışmanın hem literatüre hem de uygulamaya yönelik pratik katkıları olduğu 
düşünülmektedir. 

 
Çalışmada 2006–2011 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat 

bankalarının VZA pencere yöntemi ile etkinlik değerleri hesaplanarak bu dönemdeki 
performansları değerlendirilmektedir. Veri zarflama analizi (VZA) benzer girdiler kullanarak 
benzer çıktılar üreten üretim ve hizmet işlemleri etkinliği ve verimlilik analizi, karar analizleri 
gibi amaçlar için kullanılan parametrik olmayan bir analiz yöntemidir. İlk olarak Charnes vd. 
(1978) tarafından duyurulan VZA’da incelenen birimler karar verme birimi (Decision Making 
Unit) olarak adlandırılmaktadır. VZA’nın analiz tekniklerinden birisi olarak kullanılan pencere 
analizi ise, temeli hareketli ortalamalara dayanan, bir birimin değişik zaman dilimlerindeki 
performanslarının ayrı birimler olarak analiz edildiği bir yapıdır. Bir birimin zaman içerisindeki 
performans trendini göstermek açısından kullanışlı bir araçtır. Bir birimin farklı zamanlardaki 
verileri farklı bir birimmiş gibi ele alınarak hesaplama yapılmaktadır. Böylece, belli bir zaman 
dilimindeki diğer birimlerin performansları ile birlikte birimin kendi performansı da 
hesaplamalara katılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus, belli bir 
dönemdeki birimlerin birbirlerine göre ve kendi verilerine göre değerlendirildiği için zaman 
içinde teknolojik değişikliklerin olmadığı varsayımıdır. Kısa zaman aralıklarının kullanılması 
bu problemi minimize etmektedir ve özellikle teknolojik değişikliklerin çok az olduğu zaman 
dilimlerinde yapılan analizlerde VZA güvenilir sonuçlar vermektedir (Asmild ve diğ. 2004, 
s.69). 

 
Asmild ve diğ.(2004)’e göre m girdi sayısı ve s çıktı sayısı olmak üzere, N tane KVB’nin 

(n = 1,...., N) T dönemde (t = 1,...., T) toplamda N X T gözlem elde edildiği düşünüldüğünde, 
    

  gözlemi m boyutlu   
      

 ,    
 ,....,    

  )’ girdi vektörü ve s boyutlu   
      

 ,    
 ,...., 

   
  )’  çıktı vektörü oluşturmaktadır.  

 
       ve          olmak üzere k zamanında w genişliğinde başlayan 

pencere    olarak gösterilmekte ve toplamda n X w gözleme sahiptir. Bu yapıdaki bir 
pencere analizi için oluşturulan girdi ve çıktı matrisleri şu şekildedir: 
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Ölçeğe göre sabit getiriler (Constant returns to scale CRS) varsayımı altında,     
  için 

girdi temelli VZA pencere problemi şu şekilde formüle edilebilir: 

      
          

kısıtlar             
    

         
    

                     )   
 

Bankalar, öncelikle sahip olduğu kaynakları (şubeler, personel, mevduat, sermaye, 
alınan krediler, aktif toplamı, ATM, kredi kartı sayısı vb.) varlıklara (verilen krediler, finansal 
varlıklar, gayri nakdi krediler vb.) dönüştürerek aracılık faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. 
Bu dönüşüm çerçevesinde de kaynakları elde etmek için ödedikleri giderler (faiz giderleri, 
komisyon giderleri, kira giderleri, personel ücretleri vb.) ile varlıklar üzerinden elde ettikleri 
gelirler (faiz gelirleri, komisyon gelirleri vb.) arasındaki fark ile de karlılıklarını sağlayarak 
faaliyetlerine devam etmektedirler. Mevcut kaynaklar ne kadar fazla olursa o kadar çok 
varlığa dönüştürülebilecek ve bankaların işletme beceri ve yetenekleri ile de elde edilen gelir 
ve yapılan giderler arasındaki fark kadar getiri elde edilecektir. Bu şekilde basit bir şekilde 
özetlenen faaliyet esası temel alınarak belirlenen model çerçevesinde iki aşamalı VZA 
yöntemi çalışmada kullanılacaktır (Şekil 1). Böylelikle, ilk aşamada bankaların kaynaklarının 
varlıklara dönüştürülme etkinliğinin ölçülmesi, ikinci aşamada ise bu kaynakların 
kullanımındaki etkililiğinin yani bankaların sahip oldukları kaynaklarını sahip oldukları beceri 
ve yetenekleri ile ne derece verimli bir şekilde varlıklara dönüştürerek kar elde 
edebildiklerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. 

 
Bu çerçevede, oluşturulan modelde, ilk aşamada girdiler çalışan sayısı, şube sayısı ve 

aktif toplamı; çıktılar ise verilen krediler, toplam finansal varlıklar ve gayri nakdi krediler 
toplamı şeklinde belirlenmiştir. Birinci aşamada bankaların mevcut kaynakları ile bu 
kaynakları finansal varlık ve krediye dönüştürme etkinlikleri ölçülmeye çalışılmaktadır. İkinci 
aşamada ise birinci aşamada kullanılan çıktıların toplam aktiflere oranı girdi olarak ve faiz 
gelirleri/faiz giderleri ile faaliyet gelirleri/faaliyet giderleri çıktı olarak tanımlanmıştır. Bu 
aşamada ise verilen kredilerin ve elde edilen finansal varlıkların ne kadar etkili bir şekilde 
gelire dolayısıyla karlılığa dönüştürülebildiği belirlenmeye çalışılmaktadır. Bir başka deyişle, 
birinci aşamada bankaların ellerindeki kaynakları ne kadar varlığa dönüştürebildikleri; ikinci 
aşamada da oluşturdukları bu varlıklar üzerinden getiri elde edebildikleri hususundaki 
etkinlikleri hesaplanmaya çalışılmaktadır. Çıktı olarak karlılık değişkeninin kullanılmamasının 
nedeni bazı yıllarda karlılık değişkenlerinin negatif olabileceği ve VZA’da negatif verilerin 
kullanılamaması nedeniyle faiz gelirleri/faiz giderleri ile faaliyet gelirleri/faaliyet giderleri 
değişkenleri belirlenerek negatif değer olmadan karlılığın bir göstergesi elde edilmeye 
çalışılmıştır. 1’in üzerindeki değerler pozitif karlılığı, 1’in altındaki değerler negatif karlılığı 
(zarar) ifade etmektedir. Karlılık doğrudan bir değişken olarak alınmasa bile (faiz gelirleri – 
faiz giderleri= Faiz Karlılığını, faaliyet gelirleri– faaliyet giderleri=Faaliyet karlılığını 
göstermektedir) faiz gelirleri/faiz giderleri, faiz karlılığının, faaliyet gelirleri/faaliyet giderleri 
oranı ise faaliyet karlılığının bir göstergesidir. Dolayısıyla, kullanılan oranlarla farklı karlılık 
değişkenleri ifade edilmektedir. 
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Şekil 1. 2 Aşamalı VZA Modeli 

 

 
 
Bazı işletmeler yeterli varlıklara sahip ancak bu varlıkları karlılıklarını artıracak şekilde 

kullanma becerisine sahip olmayabilir. Bazı işletmeler de yeterli varlığa sahip olmayabilir, 
ancak sahip olduğu varlıkları etkin bir şekilde değerlendirme becerisine sahip olabilir. Bazı 
işletmeler de her ikisine birlikte, hem yeterli varlık hem de gerekli yeteneklere sahip olabilirler 
veya her ikisine de sahip olamayabilirler.  

 
Yukardaki açıklamalar çerçevesinde, DEA-Solver LV3.0 programı kullanılarak Ölçeğe 

göre Sabit Getiri (CRS) varsayımı altında, programda Window (Window-I-C) modeli seçilerek 
sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen VZA sonuçlarına göre konular aşağıda 
değerlendirilmiştir.  
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4. Değerlendirme ve Sonuçlar 
 
4.1. Büyük Ölçekli Bankaların Sonuçları 
 
Büyük ölçekli bankaların sonuçları genel olarak incelendiğinde birinci aşama etkinlik 

değerlerinin daha yüksek olduğu gözlenmektedir (1.aşama ortalaması = 0,96 > 2. aşama 
ortalaması =0,93). Bu anlamda, büyük bankaların kaynakları kredilere ve finansal varlıklara 
dönüştürme konusunda daha etkin oldukları, ancak bu varlıkları etkili kullanarak karlılığa 
dönüştürme konusunda etkinliklerinin biraz düşük olduğu söylenebilir. Her iki aşamadaki 
etkinlik skorlarının çok düşük olmaması, genel olarak büyük bankaların hem kaynaklarını iyi 
kullandıkları, hem de verdikleri krediler ve yatırım yaptıkları finansal varlıklardan yeteri kadar 
karlılık elde ettikleri sonucuna götürebilir. Büyük bankaların etkinlik skorları Tablo 2’de 
verilmektedir. 

 
Tablo 2: Büyük Ölçekli Bankaların 2006-2011 Yılları Etkinlik Değerleri 

Bankalar 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ortalama 

1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 

Banka 1 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 

Banka 2 1,00 0,85 0,93 0,83 0,97 0,76 1,00 0,87 1,00 0,97 1,00 0,98 0,98 0,88 

Banka 3 0,87 0,89 0,92 0,85 0,93 0,86 0,93 0,99 0,98 1,00 1,00 1,00 0,94 0,93 

Banka 4 0,93 1,00 1,00 0,94 0,93 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,98 0,99 

Banka 5 0,96 0,83 0,93 0,92 0,97 0,78 1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98 0,92 

Banka 6 0,83 0,91 0,81 0,93 0,84 0,90 0,87 1,00 0,93 0,96 0,99 0,94 0,88 0,94 

Banka 7 1,00 0,81 1,00 0,78 1,00 0,79 0,98 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 

Ortalama 0,94 0,90 0,94 0,89 0,95 0,85 0,97 0,97 0,99 0,99 1,00 0,99 0,96 0,93 

 
Etkinlik değerleri yıllar itibarıyla incelendiğinde 2008 yılı ikinci aşama değerlerinin tüm 

bankalar için belirgin olarak diğer yıllara göre düşük olduğu gözlenmektedir. Bunun nedeni, 
2008 yılındaki küresel krizin Türkiye’ye etkilerinin hissedilmesi ve büyük ölçekli bankaların 
kaynaklarını kullanırken diğer yıllara oranla daha düşük karlılık oranı ile çalışmaya 
zorlanmaları olabilir. 2006 ve 2007 yıllarında da bankaların kaynaklarını kullanmadaki beceri 
ve yeteneklerinin daha düşük olduğu ve 2010 ve 2011 yıllarında bu beceri ve yeteneklerinde 
artış olduğu da ayrıca gözlenmektedir. Diğer taraftan, bankaların birinci aşama etkinlik 
değerlerinin yani, kaynaklarını kullanmadaki etkinliklerinin yıllar itibarıyla arttığı 
gözlenmektedir. 

 
Değerlendirme dönemi boyunca birinci aşamada Banka 6’nın, ikinci aşamada ise 

Banka 2’nin en düşük ortalama etkinlik değerine sahip olduğu gözlenmektedir. Bu kapsamda, 
banka 6’nın kaynakları yeterli oranda kredi ve finansal varlıklara dönüştüremediği, banka 
2’nin ise vermiş olduğu kredilerden ve sahip olduğu finansal varlıklardan yeterli getiri elde 
edemediği söylenebilir. Birinci aşamada banka 7’nin, ikinci aşamada ise banka 4’ün en 
yüksek ortalama etkinlik değerlerine sahip oldukları da gözlenmektedir. Kaynakları kredi ve 
finansal varlıklara dönüştürmede en etkin olan banka 7 iken kredi ve finansal varlıkları en 
yüksek karlığa dönüştürme beceri ve yeteneğinin de banka 4’te olduğu söylenebilir. 

 
Etkinlik skorları banka bazında incelendiğinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarında 2, 3, ve 7 

nolu bankaların ikinci aşama etkinlik değerlerinin düşük olduğu ve söz konusu etkinlik 
değerlerinin 2010 ve 2011 yıllarında yükseldiği, dolayısıyla kaynakları kullanmada beceri ve 
yeteneklerini artırdıkları söylenebilir. Banka 7’nin 2006, 2007 ve 2008 birinci aşama etkinlik 
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değerlerinin 1 olması, bu yıllarda kaynaklarının tam etkin olarak kullandığı ancak bunun 
sonucunda varlıkları yeterince etkin kullanarak yeterli karlılığı elde edemediği söylenebilir.  

 
4.2. Orta Ölçekli Bankaların Sonuçları 
 
Tablo 3’te verilen orta ölçekli bankaların değerlendirme sonuçları incelendiğinde ikinci 

aşama değerlerinin birinci aşama değerlerine göre daha düşük olduğu gözlenmektedir. Bu 
anlamda, orta ölçekli bankaların kaynakları kredilere ve finansal varlıklara dönüştürme 
konusunda daha etkin oldukları, ancak bu kaynakları etkili kullanarak karlılığa dönüştürme 
konusunda etkinliklerinin biraz düşük olduğu söylenebilir. 

 
Tablo 3: Orta Ölçekli Bankaların 2006-2011 Yılları Etkinlik Değerleri 

Bankalar 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ortalama 

1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 

Banka 8 0,91 0,61 1,00 0,57 0,98 0,59 1,00 0,79 1,00 0,83 1,00 1,00 0,98 0,73 

Banka 9 1,00 0,84 0,97 0,73 0,99 0,72 1,00 0,87 1,00 0,74 1,00 0,78 0,99 0,78 

Banka 10 1,00 0,70 0,89 0,71 0,87 0,76 0,92 0,85 0,94 0,84 0,98 0,74 0,93 0,77 

Banka 11 0,97 0,96 1,00 0,68 0,94 0,74 0,94 1,00 0,97 0,94 0,93 0,92 0,96 0,87 

Banka 12 0,96 0,92 0,95 0,79 0,99 0,65 1,00 0,80 1,00 0,81 1,00 0,81 0,98 0,80 

Banka 13 1,00 1,00 0,95 1,00 0,90 1,00 0,88 1,00 0,84 1,00 0,82 1,00 0,90 1,00 

Ortalama 0,97 0,84 0,96 0,75 0,94 0,74 0,96 0,88 0,96 0,86 0,96 0,88 0,89 0,83 

 
Etkinlik değerleri yıllar itibarıyla incelendiğinde 2007 ve 2008 yılları ikinci aşama etkinlik 

değerlerinin belirgin bir şekilde diğer yıllara oranla daha düşük olduğu göze çarpmaktadır.  
 
Banka bazında etkinlik değerleri incelendiğinde banka 13’ün ikinci aşama değerlerinin 1 

olduğu, yani kaynakları karlılığa dönüştürme de tam etkin olarak faaliyetlerini yürüttüğü 
gözlenirken, birinci aşama değerleri 2006 yılından itibaren sürekli düşüş göstererek 1’den 
0,82’ye gerilemiştir. Banka 13 elde ettiği kaynakları finansal varlık ve kredilere dönüştürmede 
etkinliği giderek azalmıştır. Buna karşılık, banka 8 ikinci aşama etkinlik değerlerini 2006 
yılından itibaren artırarak 2011 yılında tam etkin konuma gelmiştir. Banka 8’in hem 
kaynakları pazarlama hem de karlılığı koruma konusunda yıllar itibarıyla kendini geliştirerek 
etkinliğini artırdığı söylenebilir. 

 
4.3. Küçük Ölçekli Bankaların Sonuçları 
 
Küçük ölçekli bankalar için yapılan analiz sonucunda elde edilen etkinlik değerleri Tablo 

4’te verilmektedir. Etkinlik değerleri incelendiğinde küçük ölçekli bankaların ikinci aşama 
değerlerinin ortalamalarının genel olarak düşük olduğu, ancak 2006 yılından bu tarafa 2008 
yılı hariç sürekli arttığı gözlenmektedir. Küçük ölçekli bankaların ikinci aşama değerlerinin 
hem büyük ölçekli hem de orta ölçekli bankaların ikinci aşama etkinlik değerlerine göre 
belirgin olarak düşük olması, finansal varlıklarını ve kredilerini karlılığa dönüştürmede 
başarısız olduklarını ancak 2006 yılından bu tarafa gözlenen artışla durumlarında iyileşmenin 
gözlendiğini göstermektedir.  

 
Etkinlik değerleri yıllar itibarıyla incelendiğinde dalgalanmalar göze çarpmaktadır. 

Banka bazında incelendiğinde; banka 14’ün birinci aşama değerleri tam etkin olarak en 
yüksek değerlerde iken, banka 18’in değerleri de ortalama olarak en düşük değerlerdedir. 
Banka 16’nın ikinci aşama etkinlik değerleri en düşük olarak gözlenmektedir. Banka 14’ün 
ikinci aşama etkinlik değerleri ortalamasının diğer bankalara göre yüksek olmasına rağmen 
2006 yılından bu yana düşmüş ve etkinliği azalmışken, banka 18’in ikinci aşama etkinlik 
değerleri 2006 ve 2007 yıllarında düşükken 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yükselerek tam 
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etkin duruma gelmiştir. Sadece, banka 19’un 2011 yılı değerlerinin her iki aşamada tam etkin 
olduğu gözlenmektedir. 

 
Tablo 4: Küçük Ölçekli Bankaların 2006-2011 Yılları Etkinlik Değerleri 

Bankalar 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ortalama 

1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 

Banka 14 1,00 0,91 0,96 1,00 0,85 0,82 1,00 0,56 1,00 0,58 1,00 0,59 0,97 0,74 

Banka 15 0,97 0,40 0,81 0,63 0,89 0,47 0,95 0,58 0,95 0,68 0,91 0,86 0,91 0,60 

Banka 16 0,87 0,59 0,98 0,27 1,00 0,24 0,85 0,28 0,87 0,28 0,94 0,37 0,92 0,34 

Banka 17 1,00 0,59 1,00 0,64 0,78 0,55 0,97 0,67 0,95 0,64 0,95 0,91 0,94 0,67 

Banka 18 0,55 0,41 0,66 0,33 0,74 0,41 0,79 1,00 0,75 1,00 0,81 1,00 0,72 0,69 

Banka 19 1,00 0,59 0,98 0,78 1,00 0,58 1,00 0,49 0,68 0,67 1,00 1,00 0,94 0,68 

Ortalama 0,90 0,58 0,90 0,61 0,88 0,51 0,93 0,60 0,87 0,64 0,94 0,79 0,90 0,62 

 
4.4. Mikro Ölçekli Bankaların Sonuçları 
 
Mikro ölçekli bankaların değerlendirme sonuçları Tablo 5’te verilmektedir. Mikro ölçekli 

bankaların her iki aşama sonuçlarına göz atıldığında her iki aşama etkinlik değerlerinin de 
diğer bankalara göre daha düşük olduğu gözlenmektedir. Özellikle ikinci aşama etkinlik 
değerlerinin daha düşük olduğu dikkati çekmektedir. 

 
Tablo 5: Mikro Ölçekli Bankaların 2006-2011 Yılları Etkinlik Değerleri 

 Bankalar 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ortalama 

1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 1.aş. 2.aş. 

Banka 20 0,40 0,39 0,23 1,00 0,98 0,34 1,00 0,34 0,19 1,00 0,22 1,00 0,50 0,68 

Banka 21 0,35 0,23 0,33 0,24 0,43 0,16 0,40 0,12 0,55 0,35 0,44 0,22 0,42 0,22 

Banka 22 0,95 0,04 1,00 0,06 0,91 0,07 0,96 0,07 1,00 0,07 0,96 0,07 0,96 0,06 

Banka 23 1,00 0,06 0,91 0,08 0,52 0,12 0,35 0,36 0,69 0,20 1,00 0,15 0,74 0,16 

Banka 24 0,88 0,05 0,90 0,05 1,00 0,08 1,00 0,09 1,00 0,14 1,00 0,15 0,96 0,09 

Banka 25 0,67 0,44 0,66 0,25 0,71 0,41 0,76 0,51 1,00 0,81 0,59 1,00 0,73 0,57 

Banka 26 0,20 0,20 0,53 0,47 0,48 0,45 0,36 0,56 0,41 0,57 0,58 0,31 0,43 0,43 

Banka 27 0,21 0,38 1,00 0,36 0,88 0,43 0,48 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,76 0,69 

Banka 28 0,88 0,73 0,93 0,87 0,87 0,99 0,82 0,80 0,92 0,29 1,00 0,37 0,90 0,68 

Banka 29 0,70 0,07 0,79 0,05 0,66 0,07 0,85 0,11 0,74 0,44 0,59 0,48 0,72 0,21 

Banka 30 0,49 0,35 0,39 0,64 0,34 1,00 0,42 0,92 0,36 0,92 0,82 0,36 0,47 0,70 

Ortalama 0,61 0,27 0,70 0,37 0,71 0,37 0,67 0,44 0,72 0,53 0,74 0,47 0,69 0,41 

 
Yıllar itibarıyla sonuçlar incelendiğinde, dikkati çeken diğer bir husus, hem birinci hem 

de ikinci aşama etkinlik değerleri ortalamalarının 2006’dan 2011 yılına kadar genel olarak bir 
artış trendinde olduğudur. Bir başka deyişle, yıllar itibarıyla mikro ölçekli bankaların hem 
birinci hem de ikinci aşama etkinlik değerlerinde bir artış gözlenmiş, etkinlikleri artmıştır. Bu 
mikro ölçekli bankalar için performanslarını artırıcı yönde olumlu bir gelişme olarak 
gözlenmektedir. 

 
Banka bazında sonuçlar değerlendirildiğinde, banka 22 ile 24’ün birinci aşamada, 30’un 

ise ikinci aşamada en yüksek ortalama etkinlik değerine sahip olduğu gözlenmektedir. Birinci 
aşamada en düşük ortalama etkinlik değerine sahip banka 21 iken ikinci aşamada en düşük 
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ortalama etkinlik değeri banka 22 olarak göze çarpmaktadır. Banka 27, 2010 ve 2011 
yıllarında her iki aşamada da tam etkinlik değerine ulaşarak daha önceki yıllardaki düşük 
etkinlik değerlerini tam etkin duruma getirmiştir. 

 
Banka 22 ile 24’nin birinci aşama etkinlikleri yüksek olmasına rağmen ikinci aşama 

etkinlik değerleri çok düşük olarak tespit edilmiştir. Bu iki bankanın kredi ve finansal varlıkları 
karlılığa dönüştürme konusu üzerinde çalışmaları ve sorunun nedenlerini araştırmaları 
gerekmektedir. Çünkü kaynakları çok iyi bir şekilde kredi ve finansal varlıklara 
dönüştürebiliyorken bunu karlılığa yansıtamamaktadırlar. Benzer şekilde banka 20 ve 30’un 
ise ikinci aşama etkinlikleri görece olarak daha yüksek iken birinci aşama etkinlik değerleri 
daha düşük tespit edilmiştir. Bu iki bankanın kaynakları kredi ve finansal varlıklara 
dönüştürme konusu üzerinde daha ayrıntılı olarak durması gerektiği düşünülmektedir. Tüm 
bankaların 1. ve 2. aşama değerleri aşağıdaki Grafik 1’de toplu şekilde verilmiştir: 

 
Grafik 1. Tüm Bankaların Etkinlik Değerleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Genel itibariyle, 1. aşama değerleri açısından orta ölçekli bankaların; 2. aşama 

değerleri açısından da büyük ölçekli bankaların küçük ve mikro ölçekli bankalara göre daha 
avantajlı durumda oldukları gözlemlenmektedir.  

 
5. Değerlendirme ve Sonuç 
 
Çalışmada Türk mevduat bankalarının 2006 ve 2011 yılları verileri ile iki aşamalı veri 

zarflama pencere analizi yapılarak yıllar itibarıyla bankaların kaynaklarını kredilere ve 
finansal varlıklara dönüştürme ile kredi ve finansal varlıkları karlılığa dönüştürme etkinlikleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Mevduat bankalarının toplam aktiflerinin yüzde 82’sini finansal 
varlıklar ve verilen kredilerin oluşturduğu dikkate alındığında bankalar elde ettikleri 
kaynakların büyük bir çoğunluğunu kredi ve finansal varlıklara dönüştürerek pazarlamaya ve 
getiri elde etmeye çalışmaktadırlar. VZA ile yapılan değerlendirmenin birinci aşamasında 
finansal varlıklar ve krediler çıktı olarak alınarak bankaların kaynaklarını bu varlıklara 
dönüştürme derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun yanında, bilanço varlıkları dışında yer 
alan ve bankaların önemli gelir kaynakları arasında gösterilen gayri nakdi krediler de birinci 
aşama da çıktı olarak değerlendirmeye dahil edilmiş ve bu şekilde bankaların toplam 
faaliyetlerindeki etkinliği kapsanmaya çalışılmıştır.  

 
VZA’nın ikinci aşamasında ise bankaların varlıklarının karlılığa dönüşme derecesi 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu aşamada finansal varlıklar, krediler ve gayri nakdi kredilerin 
aktiflere oranı girdi olarak ele alınmış ve faaliyet gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı ile faiz 
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gelirlerinin faiz giderlerine oranı çıktı olarak kullanılmıştır. Faaliyet gelirlerinin faaliyet 
giderlerine oranı ile faiz gelirlerinin faiz giderlerine oranının 1’den büyük olması pozitif 
karlılığı, 1’den küçük olması ise negatif karlılığı göstermektedir.  

 
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, büyük ve orta ölçekli bankaların birinci ve 

ikinci aşama değerlerinin yüksek küçük ve mikro ölçekli bankaların değerlerinin ise düşük 
olduğu göze çarpmaktadır. Gözlenen diğer bir husus büyük ölçekli bankaların birinci aşama 
değerlerinin, küçük ölçekli bankaların ikinci aşama değerlerinin, mikro ölçekli bankaların ise 
hem birinci hem ikinci aşama değerlerinin yıllar itibarıyla artmış olduğudur. Bu durumda, yıllar 
itibarıyla etkinlik değerlerinin artması bankaların performanslarını iyileştirmek için 
uyguladıkları stratejilerin başarılı sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ancak banka bazında 
sonuçlara bakıldığında bazı bankaların etkinlik değerlerini artırırken bazılarının da etkinlik 
değerleri azalmıştır. Bu çerçevede, yıllar itibarıyla etkinliği artan bankaların uyguladıkları 
stratejilerin iyi yönde sonuçlandığını ve bu yönde devam etmeleri gerektiğini, diğer taraftan, 
etkinlik değerleri azalan bankaların ise uyguladıkları stratejilerini gözden geçirmeleri ve 
gerekli iyileştirmeleri yapmaları gerekmektedir. 

 
Birinci aşama etkinlik değerleri düşük olan bankaların performanslarını artırmaları için 

kaynaklarını kredilere ve finansal varlıklara dönüştürme stratejilerini, hangi finansal varlıklara 
yatırım yapılacağı ve hangi kredilere ağırlık verilmesi gerektiği konularını değerlendirerek ona 
göre stratejilerini gözden geçirmeleri yararlı olacaktır. Diğer taraftan, ikinci aşama etkinlik 
değerleri düşük olan bankaların ise varlıklarını karlılığa dönüştürme konusunda sorun 
yaşadıkları söylenebilir. Bu çerçevede, yatırım yapılan finansal varlıklar ile gayri nakdi 
krediler ile verilen kredilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Düşük karlılığı olan yatırım 
alanlarının tespit edilerek bu alanlardan kaçınılması yüksek karlılığı olan kredi ve finansal 
araçlara yönelinmesi gerekmektedir. 

 
Büyük, orta ve küçük ölçekli bankaların 2008 yılı ikinci aşama değerlerinde belirgin bir 

düşüş olduğu da gözlenmektedir. Küresel krizin etkileri net bir şekilde elde edilen sonuçlarda 
gözlenmektedir. Çalışmamızın bulguları genel itibariyle, literatürdeki çalışmalarla 
örtüşmektedir. Bununla birlikte, çalışmanın önceki yapılan çalışmalardan farklılığı ve 
literatüre katkısı iki alandadır. Birincisi, çalışma pencere analizi ile 6 yıllık bir perspektifte 
mevduat bankalarının etkinlik değerlerini inceleyerek karlılık performanslarını 
değerlendirmektedir. İkinci olarak bankalar büyüklüklerine göre kendi grupları içinde 
değerlendirilmiştir. Bankaların tamamının birlikte değerlendirilmesi farklı büyüklüklerdeki 
bankaların izleyeceği stratejilerin farklılığı dikkate alındığında doğru bir yaklaşım olmaktadır. 
VZA’nın benzer ekonomik birimler arasında karşılaştırma yaparak karar vermeyi kolaylaştırıcı 
nispi etkinlik analizine olanak sağlaması nedeniyle gruplar bazında yapılan 
değerlendirmeden elde edilen sonuçların çok daha anlamlı olduğu söylenebilir.  

 
Bu çalışmada, bankaların mülkiyet yapısı ile ilgili bir değerlendirme ve analiz 

yapılmamıştır. Buradan hareketle, başka bir çalışmada, bankaların özel, kamu veya yabancı 
banka olmasının etkinlik üzerinde etkili olup olmadığını araştırmak mümkündür. Araştırma 
periyodunun farklılaştırılması ile de farklı bir sonuç elde etmek mümkün olabilecektir.     
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Uygulamasında Yarattığı Sorunlar ve Özellikle Evli 

Gerçek Kişilerin Aval Vermesinde Eş Rızasının 
Bulunmasının Gerekliliği Üzerine Düşünceler 

 
 
 

Dr. Sefer Oğuz* 

 
Özet 
  
Bankacılık uygulamasında genellikle kullandırılan krediler için teminat alınır. Türk hukukunda bu 

teminatlar, nesnel (=maddi) ve şahsi teminatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu kapsamda, kefalet ve 
aval, şahsi teminat olarak kabul edilir. Türk hukukunda, kefalet ile ilgili hükümler 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanununda, aval müessesi ise Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) nazaran daha özel hükümler 
içeren 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenmiştir. Bu itibarla, kefalet akdi ve aval 
verilmesinden mütevellit borcun doğumu, devamı ve sona ermesi farklı hükümlere tabidir. Dolayısıyla, 
kefaletin şekil şartlarından biri olan eş rızasına, aval verilmesinde gerek olmamalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Banka, Kefalet, Aval, Eş Rızası, Teminat. 
JEL Sınıflaması: K12, K22. 
 
 

Some Problems Caused by the Turkish Code of Obligations (Law No. 6098) in the 
Banking Practice and Some Remarks Concerning the Necessity of Permission of the 

Other Spouse in a Marriage for Signing an Aval 
  

Abstract 
 
At banking practice, collateral is usually taken against delivered loan credit. Under Turkish Law, 

those kinds of collateral are classified into two prongs as personal collaterals and tangible assets. In 
this context, surety and aval are accepted as personal collateral. Under Turkish Law, articles 
connections with surety are enacted in the Turkish Obligation Code numbered 6098 and articles 
connection with aval are enacted with Turkish Commercial Code numbered 6100. Thus, the arising, 
sustaining and terminating of the liability which was accrued because of surety agreement and aval 
are depending on different provision. Therefore, taking permission of spouse which is one of the 
formal conditions of surety must not be signed as an aval.    
 
Keywords: Bank, Surety, Aval, Permission of Spouse, Colleteral. 
JEL Classification: K12, K22. 

 
I. Giriş 
 
Kefalet ilişkin hükümler mülga 818 sayılı Borçlar Kanununda (BK) “Kefalet” başlığı 

altında yirminci bapta 483. madde ile 503. maddeler arasında düzenlenmiştir. Kefalet ile ilgili 
olarak esaslı değişiklikler getiren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ise konu daha doğru 
bir ifade tarzı ile “Kefalet Sözleşmesi” başlığı altında on beşinci bölümde 581. madde ile 603. 
maddeler arasında kendisine yer bulmuştur. Tacir veya işletmeler her zaman kendi öz 
kaynaklarıyla projelelerini gerçekleştirme kudretine sahip olmayabilirler. Böyle bir durumda, 
dışarıdan finansman sağlanması gerekebilir. Dışarıdan finansman sağlama yöntemlerinden 
birisi de banka veya diğer finans kurumlarından kredi kullanmaktır. 

                                                                                                                                                                                          
*  Şekerbank T.A.Ş. Hukuk I. Müşaviri. 
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Bir banka veya finans kurumunun kullandırdığı kredi nedeniyle alacağını 
teminatlandırması, finans kurumlarının meşru bir yöntemidir. Bu nedenle, finans kurumları, 
kullandırdıkları krediler karşılığında borçlunun krediyi geri ödemede acze düşmesi ihtimaline 
karşılık teminat almak suretiyle kendilerini iktisaden güvenceye almaya gayret ederler. 

 
Doktrinde teminat sözleşmesinin tanımı geniş anlamda yapılmıştır. Teminat 

sözleşmesi, teminat veren kişinin başka birinin karşı karşıya kalabileceği tanımlanmış bir 
tehlikeyi (=riski) üstlendiği bir akittir (Tandoğan,1987,s. 685; Özen, 2012, s.1).  

 
Teminatın tanımı Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi 

ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3. 
maddesinde banka uygulamaları dikkate alınarak yapılmıştır. Bu hükme göre teminat: 
“kredilerin ve diğer alacakların geri ödenmemesi riskine karşılık banka alacağının kısmen 
veya tamamen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve kefaletler ile 
sözleşmeden doğan hakları ifade eder.”  

 
Bir kredinin geri ödenmemesi riski iki şekilde teminat alınması suretiyle güvenceye 

kavuşturulabilir. Bunlardan ilki, yönetmelikte varlık olarak ifade edilen bankacılık 
terminolojisinde maddi teminat olarak adlandırılan maddi (=ayni) teminatlardır. Örneğin, rehin 
veya ipotek gibi. Diğeri ise yönetmelikte garanti ve kefalet olarak ifadesini bulan şahsi 
teminatlardır. Şahsi teminatlar belirleyici iki unsura sahiptir. Bu unsurlardan ilki, şahsi teminat 
verenin, temin ettiği borcun ödenmesinde hacze kabil tüm malvarlığı hakkı ile sorumluluk 
üstlenmesidir. Diğeri ise, şahsi teminatların yalnızca üçüncü kişiler tarafından verilebilmesidir 
(bu konuda bkz. Kuntalp,1995,s. 290; Reisoğlu, 2013, s. 247). 

 
Maddi (=ayni) teminatlar ise üç belirleyici unsurlara sahiptir. Bu unsurlardan ilki, maddi 

teminatlar ayni hakka veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakka dayanmasıdır. Diğeri ise maddi 
teminatlar güvence vermek amacıyla fiziksel olarak veya kayden belirlenmek suretiyle 
sınırlandırılabilmesidir (Demirkapı, 2005, s.111). Başka bir deyişle, para ile ölçülebilen 
sadece bu iktisadi değerin, teminat gösterilen borcun ödenmesine tahsis edilmesidir. 
Üçüncüsü ise, maddi teminatlar, şahsi teminatların aksine bizzat borçlu tarafından da 
verilebilir (bu konuda bkz. Kuntalp,1995 s. 90; Reisoğlu, 2013, s. 246).  

 
Bu çalışmamızda, 6098 sayılı TBK’da kefalet verilmesinde eş iznine ilişkin hüküm 

yanında, kefaletin avale ne kadar benzediğinin tespiti maksadıyla genel olarak kefalet ile aval 
müesseseleri kıyaslanmıştır. Ayrıca, TBK m. 584/I ile getirilen eşin rızasına (hükümde geçen 
ifade rıza olmakla birlikte izin teriminin kullanılması gerektiği konusundaki haklı eleştiri için 
bkz. Kırca, 2006, s.435 dn. 2) ilişkin hükmün aval verilmesinde gerekli olup olmadığı 
sorusuna cevap aranacaktır.  

 
II. Evli Kişilerin Kefaletinde Geçerlilik Şartı Olarak Eş İzni 
 
818 sayılı mülga BK m. 483’de kefalet ile sadece sözleşmeden doğan borçların 

teminatlandırılabileceği şeklinde algı oluşturabilecek olan İBK m. 492’nin özensiz çevirisi 
doktrinde haklı olarak eleştirilmiştir (Tandoğan,1987,s.493; Demirkapı, 2005,s.133; Özen, 
2012, s. 51; Gümüş, 2012, C.II, s. 284). 818 sayılı mülga BK m. 483’ün karşılığı olan TBK m. 
581’de eleştiri dikkate alınmak suretiyle, kefalet sözleşmesinin kapsamı haksız fiil, sebepsiz 
zenginleşme, nafaka borçları ile vergi borçlarını da kapsayacak şekilde yeniden kaleme 
alınmıştır. 

 
TBK ile kefaletin yeniden kaleme alınan tanımı yanında bu müesseseye esaslı 

değişiklikler getirildiği de görülmektedir. TBK m. 585 hükmü ile getirilen “açığın kapatılmasına 
kefalet” de yeni bir adi kefalet türüdür. Diğer bir yenilik ise, aynı borca birbirinden habersiz 
kefil olan kişilerin, birbirleri ile rücu ilişkilerinin TBK m. 587/son fıkra ile düzenlemeye 
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kavuşturulmuş olmasıdır. Ayrıca, zamanaşına uğramış borca kefalet (TBK m. 582/II), el yazılı 
şekil (TBK m. 583), süre (TBK m. 598/IIII), kefaletten dönme (TBK m. 599), savunma 
imkanları (peşin dava defi) (TBK m. 586/I), kefalet ilişkisinin iradi temsilci vasıtasıyla 
kurulması (TBK m. 583/II), ile eş izninin (TBK m. 584/I) alınması noktalarında belirgin şekilde 
ortaya çıkmıştır.  

 
Mülga 818 sayılı BK’nunda evli kişilerin kefaletini eş iznine bağlayan bir hüküm 

bulunmuyordu. Evli kişilerin kefaletine ilişkin düzenlemelerin, eş iznini arayan TBK 584. 
maddesi hükmü ve Türk Medeni Kanunu (TMK) 194. maddesinde düzenlenmiş olan aile 
konutu üzerine ipotek konulması veya bir ayni hak ile sınırlandırılmasına ilişkin hükmün 
Anayasa’nın 41. maddesiyle devlete yüklediği ailenin, annenin ve çoçukların korunması 
görevine ilişkin düzenlemeler olduğu söylenebilir. 

 
Kanun koyucu, gerçek kişilerin kefalet sözleşmesinde el yazılı şekil yanında eş iznini 

aramak suretiyle ayrı bir geçerlilik şartı öngörmüştür. Evli kişilerin kefalet sözleşmesinin 
geçerli olarak kurulması için sözleşmenin akdedilmesinden önce veya en geç akdedilmesi 
anında eşin izin vermiş olması gerekmektedir (TBK m. 584/I). Kanun koyucu, ülkemiz özel 
sosyal koşullarını dikkate alarak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 494/I. maddesinden daha geniş 
bir düzenleme getirmiştir (Özen, 2012, s.173; İsviçre Borçlar Kanunu’ndaki kefalet 
hükümlerinin Türkçe çevirisi için bkz. Koç, 2001, s.267-277). Bu hükümde eş izninin 
aranması koşuluna mehaz hükümden farklı olarak, mahkeme tarafından verilmiş bir ayrılık 
kararı yanında yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmuş olması kavramını ikinci bir istisna 
kabul etmiştir. Yasal olarak ayrı yaşama hakkı kavramı 743 sayılı mülga TMK’nun 162. 
maddesinin II. fıkrasında “Boşanma veya ayrılık davası ikame edildikten sonra karı ve 
kocadan her biri, dava devam ettikçe, diğerinden ayrı yaşama hakkını haizdir” şeklinde ifade 
edilmiştir. Bu hükmün tam karşılığının 4721 sayılı TMK’una alınmamış olması rağmen 
uygulanmasının doktrin (bkz. Öztan, 2009, s. 477; Dural/Öğüz/Gümüş, 2010, s.128; Öktem 
Çevik, 2012, s.119) ve Yargıtay içtihatlarında (HGK, 29. 03. 1989, E. 1989/2-96, K. 
2000/1195; 2. HD, 13. 05. 2003, E. 3950/K. 7125; 2. HD, 21. 04. 2004, E. 4252/K. 5085; 2. 
HD, 14. 04. 2004, E. 3818/K. 4749; 2. HD, 22. 03. 2011, E. 2010/1706, K. 2011/5062) 
yerleştiği görülmektedir. Bu kapsamda, Türk toplumu özellikleri de dikkate alındığında 
eşlerden biri boşanma davası açtığında, ayrı yaşayan diğer eşin kefalete rıza göstermemesi 
ihtimali yüksektir. Bu şartlar altında hükmün konuluş amacı da dikkate alındığında, aralarında 
boşanma davası süren çiftlerden eş izninin aranmaması gerektiği sonucuna rahatlıkla 
varılabilir (Özen, 2012, s.176; Reisoğlu, 2013, s.90). Ancak, mahkemece verilmiş bir ayrılık 
kararı veya ayrı yaşama hakkı söz konusu olmadan eşlerin fiilen ayrı yaşamaları halinde, 
eşin rızasının aranması gereklidir (Kırca, 2006, s.439). Kanun koyucu, evli kişinin kefaletine 
diğer eşin izin vermesinde, ne kefalet türü ne de eşler arasında geçerli olan mal rejimi 
açısından bir ayrım yapmıştır (Kırca, 2009, s.439; Özen, 2012, s.175; Zevkliler/Gökyayla, 
2013, s.669; Öktem Çevik, 2012, s.120). 

 
Kanun koyucu, eş izninde kefalet sözleşmesinin aksine el yazılı şekil şartı aramamıştır. 

Buna göre, eşi kefil olan erkek veya kadının el yazısı ile iradesini ortaya koyduğu 
sözleşmenin altını imzalamak suretiyle kefalete izin verebilir. Ancak, eşlerin farklı yerlerde 
bulunması halinde bu mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda, kefalet sözleşmesi ile izin 
beyanı ayrı belgeler üzerinde tecessüm etmesi gündeme gelebilir. Söz konusu ayrı belgede 
izin veren eşin, imzasını kapsayacak şekilde diğer eşin kefil olduğu borcun alacaklısını, 
alacağın tutarını, kefalet tarihini ve türüne vakıf olduğunu gösteren ifadeler bulunmalıdır 
(Kırca, 2006, s.444; Özen, 2012, s.180; Öktem Çevik, 2012, s.127). 

 
Kanun koyucu kefalet sözleşmesine eşin rızanın vermesini zaman itibariyle 

sınırlayarak, bunun bir izin olduğunu ve kefalete sonradan verilen rızayı yani icazet 
verilmesini kabul etmemiştir (Kırca, 2006, s.447; Barlas, 2012, s.362; Gümüş, 2012, C.II, 
s.307).  
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Eşlerden birinin, esas borçlu diğerinin bu borca kefil olması ihtimalinde esas borçlu eşin 
izni aranmalı mıdır? TBK ile kefalete sıkı şekil şartları getirilmesinde amaç eşlerin birbirinden 
habersiz üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunmasını önlemektir. Bu ihtimalde, esas borçlunun 
eşlerden birisi olması, diğer eşinde buna bilerek kefil olması söz konusudur. Esas borçlu eşin 
sonradan kendisinin eşinin kefaletine izni olmadığını ileri sürerek geçersizliğini iddia etmesi 
TMK m. 2’de düzenlenmiş olan dürüstlük kuralına aykırılık teşkil edebilir (karşı görüş için bkz. 
Özen, 2012, s.177; Öktem Çevik, 2012, s.121) 

 
Diğer bir ihtimal ise, eşlerin birlikte üçüncü şahsın borcuna kefil olmasıdır. Böyle bir 

durumda, kefil olan eşlerin çapraz izinlerinin alınması gerekli olup olmadığı sorusu akla 
gelebilir. TBK m. 584/1’in konulma amacı, eşlerin üçüncü kişilerin borçlarına kefil 
olmalarında, kefalet akdinin inikadını diğer eşin rızasına bağlayarak aileyi menfaatleri 
olmayan mali risklere karşı korumaktır. Dolayısıyla, eşlerden biri kefil olmayı kabullenirken, 
eşinin kefil olmasını istemediği durumda izin vermekten kaçınabilir. En azından eş izni 
alınması şartı böyle bir imkan tanır. Bu nedenle, bu ihtimalde eş izninin aranması aile 
düzenini korumaya hizmet edecektir (aynı yönde görüş için bkz. Öktem Çevik, 2012, s.121).   

 
III. Kefalet ile Aval Hükümlerinin Mukayesesi 
 
Kanun koyucu, kefalet sözleşmesinin (TBK m. 581) aksine, bir aval tanımı vermekten 

imtina etmiştir. Bu nedenle, doktrinde çeşitli aval tanımları verildiği görülmektedir (Bkz. Güral, 
1951, s.478; Sengir, 1967, s. 4-6; Karayalçın, 1970, s. 220; İmregün, 2003, s.79; Demirkapı, 
2005, s.168; Kınacıoğlu, 1999, s. 206: Poroy/Tekinalp, 2013, s.207; Öztan F, 2013, s.168; 
Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, 2013, s.170; Bozer/Göle, 2013, s.121; Pulaşlı, 2013, s. 
171). 

 
Öncelikle ifade etmek gerekir ki, avalin müteselsil kefalet müessesesine benzemekle 

birlikte, TBK anlamında bir kefalet türü olmadığı görüşüne katılmaktayız (Güral, 1951, s.478). 
Bu değerlendirme paralelinde bazı yazarlar kefalete ilişkin hükümlerin avale, kıyasen dahi 
uygulanmasını kabul etmemektedirler (Arslanlı, 1954, s 96; Kınacıoğlu, 1999, s. 207; Öztan 
F, 2012, s.170; Reisoğlu, 2013, s.134; karşı görüş için bkz. Karayalçın, 1970, s.220). Bu 
konudaki genel yaklaşım, aval tanımının kambiyo hukukundan doğduğu, kambiyo senetleri 
ile vucut bulan bir borcu temin ettiği ve şahsi teminat veya bu anlamda kullanılan müteselsil 
kefalet şeklinde olduğu yönündedir. Buradan hareketle aval, “bir kambiyo senedinden doğan 
borcu, ticari senetler hukukuna göre kısmen veya tamamen temin eden bağımsız şahsi 
teminat” olarak tanımlanabilir. 

 
Aval ile kefalet arasındaki farklar, esas itibariyle avalin bağımsız, kefaletin ise feri bir 

sorumluluk doğurmasından kaynaklanır. Avalin, asıl borçtan bağımsızlığı sadece borcun 
doğumundan değil, bundan doğan sorumluluğun her aşamasında söz konusudur. Oysa, 
kefaletin feri bir borç olmasının gereği olarak borcun doğumundan sona ermesine kadar asıl 
borcun varlığını zorunlu kılar. Aval ile kefalet arasındaki benzerlikler ise her ikisinin de şahsi 
teminat olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

 
A. Farkları 
 

 Kanun koyucunun, kefile avaliste nazaran daha güçlü bir koruma bahşettiği söylenebilir. 
Bu nedenle, alacaklı yönünden, aval verilmesi suretiyle kurulan şahsi teminat, kefalet 
sözleşmesi ile kurulan şahsi teminata göre daha çok tercih edilebilecektir. 

 

 Aval kambiyo senedine bağlı şahsi bir teminattır. Bu nedenle, aval taahhüdünün ya 
kambiyo senedi üzerinde ya da kambiyo senedine eklenmiş alonj üstünde bulunması 
gerekir. Kambiyo senedinin arkasına hiçbir açıklama yapmadan imza atılmasının 
umumiyetle ciro mahiyetinde olduğu kabul edilir. Bu itibarla, senedin arkasına aval vermek 
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maksadıyla imza atılması durumunda mutlaka “aval içindir” ibaresinin yazılması gerekir 
(Güral, 1951 s.447; Arslanlı, 1954, s.100; Sengir, 1967, s.11; Kınacıoğlu, 1999, s. 208; 
Karayalçın, 1970, s.223; İmregün, 2003, s.79; Reisoğlu, 2013, s.135; Bozer/Göle, 2013, 
s.124). Kefalet sözleşmesinin aksine, kambiyo senetleri dışında ayrı bir belge üzerinde 
“aval içindir” veya benzeri ifadenin yazılıp imzalanması, geçerli bir aval sözleşmesi olarak 
değerlendirilemeyecektir (Sengir, 1967,s.16; Demirkapı, 2005, s.99; Bozer/Göle, 2013, 
s.124). Alonj üzerine vaz edilen imzalar, senedin arka kısmına atılmış imza hükmündedir 
(Arslanlı, 1954, s.100). 

 

 Kefalet her türlü borçları güvence altına almak için verilebildiği halde, Aval sadece 
kambiyo senetlerinden doğan borçların temini için verilebilir (Reisoğlu, 2013,s.134). Bu 
itibarla, kefaletin avale nazaran daha geniş bir alanda uygulama bulduğu söylenebilir. 

 

 Kefalet akdi, şarta bağlı bir borç veya şart gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere 
kurulabilir(TBK m. 582/I). Ancak, avalin şartsız olarak verilmesi kuraldır. (Güral, 1951, s. 
450: İmregün, 2003, s. 80; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya, 2013, s.171; Poroy/Tekinalp, 
2013,s. 209). Aksi halde, aval verenin yazdığı şartlar yazılmamış sayılır (TTK m. 682/I 
kıyasen). 

 

 Kefalette, kefil olunan tutar ve tarihin el yazısı ile belirtilmesi geçerlilik şartı iken (TBK m. 
583), avalde bu unsurların belirtilmemesi avali geçersiz kılmaz. Başka bir ifadeyle, aval 
tarihinin senet metninde bulunması şart değildir (Karayalçın, 1970, s.226). Benzer şekilde, 
aval verilen tutarın belirtilmemesi halinde lehine aval verilen kişinin senetteki tüm borcu 
için verildiği kabul edilir (Karayalçın, 1970, s.226; Zevkliler/Gökyayla, 2013, s.660).  

 

 Borcu ödeyen avalist, kambiyo senedinden dolayı lehine taahhüt altına girdiği kişi ve bu 
kişiye sorumlu olan kişilere karşı kambiyo senedinden doğan hakları iktisap eder 
(Karayalçın, 1970, s.233; Kınacıoğlu, 1999, s.212; İmregün, 2003, s.80; Bozer/Göle, 
2013, s.122; Pulaşlı, 2013, s.172). Bu itibarla, aval verenin, lehine aval verdiği kişiye ve bu 
kişiye karşı kambiyo hukukuna göre sorumlu olan diğer senet borçlularına karşı, rücu 
hakkı söz konusudur. Borcu ödeyen kefil ise borçluya karşı kefalete ilişkin hükümlere 
dayanarak rücu edebilir (Tandoğan, 1987,s.715; Zevkliler/Gökyayla, 2013, s.660). Ayrıca, 
borcu ödeyen kefil, alacaklıdan halefiyet ilkesi gereği ödediği borç için verilmiş olan 
teminatların kendisine devir edilmesini talep edebilir (TBK m. 596).Bu kapsamda, kefilin 
başvuru imkanlarının daha geniş olduğu söylenebilir.  

 

 Kefaletin mümeyyiz vasfı, feri bir borç olmasında kendisini gösterir (TBK m. 598/I). Bunun 
sonucu olarak kefalet, asıl borcun varlığına geçerliliğine ve kaderine sıkı bir şekilde 
bağlıdır (Tekinay, 1958, s. 233). Dolayısıyla, hangi sebeple olursa olsun, asıl borcun sona 
erince, kefil de borcundan kurtulur. Avalin karakteristik özelliği ise lehine aval verilen 
kişinin borcundan bağımsız bir borç ilişkisi kurmasıdır (Güral, 1951, s.435; Tandoğan, 
1987, s.713; İmregün, 2003, s.79; Özen, 2012, s.45; Reisoğlu, 2013, s.134; 
Zevkliler/Gökyayla, 2013, s.660). Dolayısıyla, avalistin temin ettiği kambiyo taahhüdünden 
vucut bulan borç, şekil eksikliği dışında herhangi bir nedenle hükümsüz olsa bile aval 
verenin taahhüdü geçerliliğini korumaya devam edecektir (TTK m.702/2). Lehine aval 
verilen kişinin ehliyetsiz olması halinde dahi verdiği aval geçerlidir (Bozer/Göle, 2013, 
s.122). Bu durumun, kambiyo hukukunda imzaların istiklali ilkesinin doğal bir sonucu 
olduğu söylenebilir. 

  

 Kefalet ilişkisinin asıl borcun doğduğu sözleşme veya ayrı bir sözleşme ile kurulması 
mümkündür (Güral, 1951, s. 446; Bozer/Göle, 2013, s.123). Buna paralel olarak, eş 
rızasına ilişkin irade beyanının, kefilin beyan ve imzasının bulunduğu kredi sözleşmesinde 
veya ayrı bir belge düzenlenmesiyle de izin verilebilir (Kırca, 2006, s.445). Ancak, 
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kambiyo hukukunun formalist yapısı gereği aval vermek suretiyle kambiyo taahüdü, bir 
kambiyo senedi üzerine veya senetle sıkı fiziki bağ içinde bulunan alonj üzerine verilmesi 
mecburidir (TTK m. 701/1). Başka bir ifade ile aval, şekil bakımından esas borca tabi, 
maddi yönden tamamen bağımsızdır (TTK m. 677) (Karayalçın, 1970, s.232; Kınacıoğlu, 
1999, s. 206; Öztan F, 2012, s.169; Pulaşlı, 2013, s.172). 

 

 Aval, mahiyeti itibariyle bir kambiyo taahhüdü olması hasebiyle ticari iş olarak kabul edilir 
(TTK m. 3). Bu itibarla, avalin ticari iş borçlar için verildiği kabul edilirken, kefalet ticari 
borçların yanında adi borçlar içinde söz konusu olabilir. Dolayısıyla, kefil kefalet 
sözleşmesini akdederken, el yazısı ile müteselsil veya benzeri bir ifade kullanmadan 
imzalamış ise adi kefalet söz konusu olacaktır (TBK m. 583/I). 

 

 Kefalet ile aval arasındaki en önemli farklardan birisi de savunma sebeplerinin ileri 
sürülmesi hususunda ortaya çıkar. Buna göre, kefil için esas borluya ait defileri ileri 
sürmek bir görev hatta mecburiyet iken (TBK m. 591), avalist sadece kendisine müracaat 
edenin şahsına karşı sahip olduğu defileri ileri sürme hakkına sahiptir (Arslanlı, 1954, s. 
96; Kınacıoğlu, 1999, s.207; Karayalçın, 1970, s.233; Öztan F, 2012,s.169; Pulaşlı, 
2013,s.171; Ülgen/Helvacı/Kendigelen/Kaya,2013, s.173; Poroy/Tekinalp, 2013, s. 207; 
Bozer/Göle, 2013, s.123; Reisoğlu, 2013, s.135). 

 

 Alacaklının, asıl borçluya karşı yaptığı icra takibinin semeresiz kalmasından sonra kefile 
müracaatı söz konusu olabilir. Oysa, avalist ve lehine aval verilen kişi, alacaklının 
müracaatında aynı sıra ve hizadadır. Başka bir deyişle, aval veren kişi, kimin için taahhüt 
altına girmiş ise aynen onun gibi sorumlu olacaktır (TTK m. 702/1). 

 

 Aval ve kefalet arasında zamanaşımının kesilmesi konusunda da farklar söz konusudur. 
Kefalette veya müteselsil borçlularda bunlardan birine veya asıl borçluya karşı 
zamanaşımının kesilmesi halinde, diğer borçlular ile kefil için de zamanaşımı kesilmiş olur 
(TBK m. 155). Oysa kambiyo senetlerinde, zamanaşımını kesen işlem kimin hakkında 
meydana gelmiş ise bu işlemin ancak ona karşı hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir (TTK 
m. 751). Buna göre aval veren ile diğer senet borçlularına karşı zamanaşımının kesilmesi 
farklı tarihlerde söz konusu olabilir (Güral, 1951, s.465; Karayalçın, 1970, s.228) Öte 
yandan, lehine aval verilen için kesilen zamanaşımı, aval verene karşı zamanaşımının 
kesilmesi yönünde bir etki doğurmaz (TTK m.751/1). 

 

 Aval ve kefalet arasında zamanaşımının süresi konusunda da farklar bulunmaktadır. 
Alacaklının kefile karşı olan alacağı 10 yıllık zamanaşımına tabidir (TBK m. 146). Aval 
verenin sorumluluğu, aval verilen senedi kabul eden, düzenleyen ve ciro edenler hakkında 
farklı sürelerde düzenlenmiştir (TTK m. 749). Buna göre, aval, kabul eden lehine verilmiş 
ise vadeden başlayarak 3 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır. Aval, hamil veya 
cirantalardan bir lehine verilmiş ise müracaat hakkını ilk kullanacak protesto tarihinden 
veya senette “gidersiz iade olunacaktır” kaydı varsa vadenin dolduğu tarihten itibaren 1 
yılda zamanaşımına uğrar. Aval, bir ciranta lehine verilmiş ise aval verenin cirantalar ile 
senedi düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler aval verenin poliçeyi ödediği veya 
poliçenin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 6 ay geçmekle 
zaman aşımına uğrayacaktır.   

 

 Kanun koyucu, vasinin vesayet altındaki kişi adına kefil olmasını açık bir şekilde 
yasaklamıştır (TMK m. 449). Ancak, vasinin vesayet makamından izin almak kaydı ile 
kambiyo taahüdünde bulunabileceği yolu açık bırakılmıştır. Bu kapsamda, vasinin vesayet 
makamından izin almak kaydı ile aval verebileceği söylenebilir (TMK m.462/5). Aval 
verilmesinde de kambiyo hükümleri geçerli olduğundan bu düzenleme doktrinde 
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tartışmaları da beraberinde getirmiştir (bu konudaki görüşler için bkz. Demirkapı, 2005,  
s. 33). 

 
B. Benzerlikleri 
 

 Aval ve kefaletin her ikisi de kişisel güvence vermeye yönelik akitlerdir. Bu yönüyle ayni 
teminat olarak bilinen rehinden belirgin bir şekilde ayrılırlar. Ancak, şahsi teminatlar veren 
kişiye bağlı olarak, ayni teminat, ipotek ve rehinden daha tercih edilen bir güvencede 
olabilirler. 

 

 İradi temsil yetkisi vermek suretiyle aval verilebilir ve kefalet akdi yapılabilir. Ancak, bu 
şekilde aval verme (TBK m. 504/II) veya kefil olma (TBK m. 583) suretiyle şahsi teminat 
verme konusundaki özel temsil yetkisi verilmesi gerekir. 

 

 Gelecekte doğacak bir borca kefil olunabilir. Benzer şekilde, ileri vade tarihli bir kambiyo 
senedine aval verilebilir. 

 

 Borçlanma ehliyetine sahip olan kişiler aval vermek suretiyle kambiyo sözleşmesi kurabilir 
ve kefil olabilirler.  

 

 Aval ile kefalet arasındaki diğer bir benzerlik de, her ikisinin de teşekkülü içinde el ile 
atılmış imzaya ihtiyaç bulunmasıdır (TTK m. 701/2; TBK m.583/I). Bu itibarla, el yazısı ile 
yazamayan veya imza atamayan kişilerin aval vermesi veya kefil olması mümkün 
görünmemektedir.  

 

 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5. maddesiyle teminat sözleşmelerinin inikadının 
e-imza ile yapılamayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir. Benzer şekilde, TTK m. 
1526/1’de de e-imza ile aval verilmesi de yasaklanmıştır. Bu itibarla, e-imza vaz etmek 
suretiyle ne kefalet sözleşmesi kurulabilir ne de aval verilebilir. 

 

 Aval vermek suretiyle bağımsız bir borç yaratılmasının sonucu olarak, lehine aval verilen 
kişinin borcu şekle ait bir noksanlık dışındaki başka bir sebeple batıl olsa dahi, aval 
verenin sorumluluğu geçerli olmaya devam eder. Bu durumun istisnası, lehine aval verilen 
kişinin borcu zamanaşımına uğramışsa, aval verenin de borcunun zamanaşımına 
uğramasıdır (Güral, 1951, s.444; Poroy/Tekinalp, 2013, s.211). Benzer şekilde, kefilde asıl 
borçlu için dolmuş olan zamanaşımını ileri sürerek ifadan imtina edebilir.  

 

 Aval veren kişi lehine aval verilebilir. Kefilin, borçlarına kefalet de mümkündür. Bu 
kapsamda, aval verilmesi nedeniyle doğacak olan borca, kefil olunabilirken, kefil olunan 
borca aval verilmesi şekli olarak mümkün görünmemektedir. Ancak, kefil olunan borç için 
ayrı kambiyo taahüdünde bulunulması halinde aval verilmesi mümkün olabilir.  

 

 Aval veren ile kefil güvence verdikleri tutar dolaysıyla alacaklıya karşı şahsi teminat 
olmaları nedeniyle tüm malvarlıklarıyla sorumludurlar (Güral, 1951, s. 465). 

 
VI. Eş İznine İlişkin Hükmün Kambiyo Hukukunda Avale Olası Etkileri 
 
Kanun koyucu, kefaletin şekline, kefil olma ehliyetine ve eşin iznine ilişkin hükümlerin, 

gerçek kişilerce kişisel güvence verilmesine ilişkin olarak başka ad altında yapılan diğer 
sözleşmelere de uygulanacağını emredici bir mahiyette hüküm altına almıştır (TBK m. 603). 
Madde gerekçesinde belirtildiği üzere TBK m. 603 hükmü, esas itibariyle kefili koruyucu 
hükümlerden kaçmak maksadıyla, alacaklı lehine başka adlar altında yapılan sözleşmelerde 
aranacaktır. Ayrıca, bu gerekçede sadece “üçüncü kişinin fiilini üstlenme” sözleşmesi örnek 
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verilmek suretiyle diğer sözleşmelerin hangileri olabileceğinin tespiti doktrin ve yargı 
uygulamasına bırakılmıştır. 

 
Öncelikle, aval verilmesi kefalet verilmesine ilişkin hükümlere nazaran özel bir 

düzenlemeyle belirlendiğinden (TTK m. 701-702) kefaletin şekline ilişkin hükmün burada 
uygulanmayacağı rahatlıkla söylenebilir. Bu kapsamda, kişisel güvence mahiyetinde olan 
aval verilmesi konusunda eş izninin gerekli olup olmadığı sorusu akla gelebilir. Doktrinde evli 
kişinin aval veren sıfatıyla kambiyo taahhüdünde bulunması halinde, TBK’nun 603. maddesi 
gereğince eş rızasının aranıp aranmayacağı konusu tartışmalıdır.  

 
A. Avalde Eşin İznini Arayan Görüş 
 
Doktrinde baskın görüş TBK m. 603 hükmünün geniş yorumlanması gerektiği 

yönündedir. Buna göre aval verilmesi kişisel güvence verilmesine yönelik olduğundan eş izni 
aranmalıdır.  

 
Bir görüşe göre, eşin rızasını almakta güçlükle karşılaşacağını tahmin eden diğer eş 

asıl borç için düzenlenecek olan bono veya poliçeye aval veren olarak imza atma yolunu 
seçebilecektir. Aval vermek suretiyle kefalete ilişkin ehliyet sınırlamalarını dolanmak mümkün 
olabilir. Bu olasılığın kaldırılması için aval verilmesi halinde eş izni aranmalıdır (Yavuz, 2009, 
s. 363; Özen, 2012, s. 50; bu yönde bir görüş için bkz. Pulaşlı, 2013, s.173). Diğer bir görüş 
ise, TBK m. 603’ün tüm şahsi teminatlarda uygulanması gerektiği yönündedir. Bu kapsamda, 
şahsi teminat vasfı taşıyan sözleşmeler ile aval verme işleminde eş izni aranmalıdır (Gümüş, 
2012, C.II, s.329). Başka bir görüş ise hükmün lafzından garanti, borca katılma, himaye 
beyanı, kredi emri ile birlikte aval verilmesi hallerinde eşin izninin aranması gerektiğini 
savunmaktadır (Kırca, 2006, s. 437). 

 
Kanaatimizce, bu görüş isabetli değildir. Zira, uygulamamada, bankalar dışında aval 

verecek kişiye senet ciro edilir ve aval veren kişi de senedi tekrar ciro ederek, hamile teslim 
etmek suretiyle sorumluluk altına girmektedir. Dolayısıyla, aval verecek kişi senede ciranta 
olarak dahil edilmek suretiyle istenen amaca ulaşılmaktadır.   

 
B. Avalde Eş İznini Gerekli Olmadığı Yönündeki Görüş 
 
Doktrindeki azınlık görüşüne göre hüküm dar yorumlanması suretiyle aval verilmesinde 

eş izninin aranmaması gerektiği yönündedir. Bir görüşe göre, TBK m. 603 hükmü, 
kanunlarda şekil ve uygulanacak hükümleri açıkça belirlenmiş olan gerçek kişinin asli borçlu 
olarak sorumluluk altına girdiği şahsi teminat sağlayan sözleşme tiplerinde TBK m. 603 
hükmünün uygulanmaması gerekir. Bu kapsamda aval ve sözleşmeye katılmada, bu akit 
taraflar ile katılanlar arasında yapılan bir sözleşme olduğu için kefaletin şekline, kefil olma 
ehliyetine ve eşin iznine ilişkin hükümler uygulanmayacağı savunulmaktadır (Reisoğlu, 2013: 
323).  

 
C. Değerlendirme 
 
Borçlanma ehliyetine sahip olan kişiler, aval verebilir veya kefil olabilir. Bu noktada bir 

farklılık söz konusu değildir. Ancak, aval ile kefalet borcunun doğumu, devamı ve sona 
ermesi farklı hükümlere tabi tutulmuştur. Buna gerekçe olarak, kanun koyucunun ticari 
senetlere ve dolayısıyla avale iktisadi hayatta duyulan güven ve sürat ihtiyacı nedeniyle özel 
hükümler ihdas etmiş olması gösterilebilir. 

 
Borcun Doğumu: Kefalet için şekil başlığını taşıyan TBK m. 583/1’e göre kefilin kendi 

el yazısı ile sorumlu olduğu azami miktar, kefalet tarihi ve kefaletin mütesesil olması 
durumunda bu sıfatla veya bu anlama gelen ifadeyi dercetmek suretiyle belirtmesi şarttır. 
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Aval için şekil başlığını taşıyan TTK m. 701 ise “aval içindir” veya benzer bir ibarenin 
yazılarak aval veren kimse tarafından imzalanması gerekir. Bu ibarenin yazılması veya aval 
veren tarafından el ile yazılması mecburi değildir. Ayrıca, kambiyo senedinin ön yüzüne 
atılan her imza aval sayılır. Avalin kimin için verilmiş olduğu belirtilmemiş ise, düzenleyici 
lehine verildiği kabul edilir.  

 
Borcun Devamı: Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmiş ise tıpkı onun gibi 

sorumlu olur (TTK m. 702/1). Bu itibarla, aval veren kişi yönünden borcunun devamı, avalist 
olarak imza vaz ettiği kambiyo senedi türü ile lehine aval verdiği kişiye göre farklılık arz eder. 
Oysa, kefaletten doğan borç, esas borç devam ettiği sürece varlığını sürdürür. Ancak, kefil 
alacaklıya karşı sadece esas borçlunun borcunu ifa etmemesinden sorumlu tutulabilir (TBK 
m. 581). 

 
Borcun Sona Ermesi: Hangi nedenle olursa olsun esas borç sona erince kefil de 

borcundan kurtulur (TBK m. 598/I). Ancak, avalistin temin ettiği kambiyo taahhüdünden vucut 
bulan borç, şekil eksikliği dışında herhangi bir nedenle hükümsüz olsa bile aval verenin 
taahhüdü geçerliliğini korumaya devam edecektir (TTK m.702/2). Alacaklı ve borçlu 
sıfatlarının birleşmesi halinde, kefaletten doğan sorumluluk sona ererken, aval vermekten 
doğan borç varlığını sürdürür (TBK m.135). 

 
Yukarıda ifade edildiği üzere, kefalet ile ilgili hükümler 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nda, aval müessesi ise Türk Borçlar Kanunu’na nazaran daha özel kanun niteliğinde 
olan 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Her iki kanun da 1 Temmuz 2012 
tarihinde birlikte yürürlüğe girmiştir. TTK’da düzenlenmiş olan avale ilişkin hükümler TBK’da 
tanzim edilen kefalete ilişkin hükümlere nazaran özel hüküm niteliğindedir. Bu itibarla, 
evleviyetle bu özel hükümlerin tatbiki gerekir. 

 
Ayrıca, TBK m. 603 hükmü evli gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyetlerine kısıtlama 

getirdiğinden, dar yorumlanması gerektiğini de hatırda tutmak gerekir. Bu kapsamda, aval 
müessesinde eş izni alınmasına ihtiyaç duyulmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

 
V. Sonuç 
 
Öncelikle, avalin bir kefalet akdi olduğunu kabulü mümkün değildir. Zira, aval 

verilmesiyle neticelenen borcun doğumu, şekil şartları ve geçerlilik koşulları, kefalet akdinden 
tamamen farklı olarak özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur (Güral, 1951, s.447; Reisoğlu, 
2013, s. 323).  Bu kapsamda, yukarıda ortaya koymaya çalıştığımız açıklamalar neticesinde 
iki sonuca varılabilir. Bunlardan ilki, evli kişilerin kefil olmasına getirilen sıkı şekil şartı eş izni 
alınmasına istisna getirilmesi konusundaki ihtiyaçtır. Diğeri ise, evli bir kişinin aval vermesi 
halinde eş izninin aranmaması gerektiği noktasındadır. 

 
TBK’nundaki kefalet hükümlerine büyük oranda esin kaynağı olan İBK’nundaki kefalet 

hükümlerine İsviçre uygulamasında ciddi bir tepki oluşmuştur. Zira, kefalet hukukunda 
gereğinden fazla kefili koruyucu hükümler getirilmek suretiyle katılaştırılması, alacaklıların 
başka teminat araçlarına baş vurmasının yolunu açmıştır. Bu nedenle, İsviçre 
uygulamasında kredi sözleşmelerinde kefalet akdi yerine, müteselsil sorumluluk sahibi iki (ya 
da daha fazla) kişi ile kurulması suretiyle borçlu tarafından iki ya da daha fazla kişinin 
müteselsil borçlu olarak yer aldığı sözleşmeler yapılması tercih edilmektedir. Kefili 
gereğinden fazla koruyan bu hükümlerden sonra kefalet sözleşmesi kurulması nadiren tercih 
edilen bir teminat yöntemi olmuştur (Fountoulakis, 2010, s.319). Böyle bir sonuçla, Türkiye 
uygulamasında karşılaşılması ihtimali söz konusudur. Bu nedenle, evli kişilerin kefaletinde 
menfaatler dengesine uygun bir istisna getirilmesi kefalet müessesesinin uygulamasından 
böyle bir kaçışı önleyebilir. 
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Kanun koyucu, 11 Nisan 2013 tarihli 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6455 
sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun’un 77. maddesiyle TBK’nın 584. maddesine 3. fıkra eklenmiştir. Bu 
fıkra aynen şöyledir. 

 
“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak yada yöneticisi 

tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili 
olarak esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf ve sanatkarlar tarafından verilecek kefaletler, 
27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz 
Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek 
kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile 
kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek 
kefaletler içim eşin rızası aranmaz.” 

 
Görüldüğü üzere, eş iznine istisna getirmek maksadıyla düzenlenen hükmün ifade 

tarzının başarılı olduğu söylenemez. İşletme sahibi tarafından işletme ilgili olarak verilecek 
kefalet ifadesinden kast edilenin ne olduğu açık değildir. Bu nedenle uygulamada sıkıntı 
yaratması muhtemeldir. Kollektif, komandit, anonim, limited ortaklıklar ile kooperatifler ticari 
şirket olarak sayılmışlardır (TTK m. 124/1). Bu hükme göre, ticaret şirketlerinin ortak veya 
yöneticilerinin şirketle ilgili olarak vereceği kefalet ve avalde eş rızasının aranmayacağı 
rahatlıkla söylenebilir. Kefalet sözleşmesinin sıkı şekil şartlarına tabi tutulmasının en önemli 
gerekçelerinden birisi de kefilin, bu sözleşme ile üçüncü kişilerin borçlarını ödeme konusunda 
hiçbir menfaat gözetmeden sorumluluk yüklenmesidir. Ancak, bankacılık uygulamasında 
şirket ortak veya yöneticilerinin kredi kullanılmasından doğrudan veya dolaylı bir menfaati 
bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu kişilerin ortak olduğu veya yönetici olarak görev yaptığı 
şirketlerin borçlarına kefil olurlarken eş izni alınması konusunda bir istisna getirilmesi uygun 
olmuştur. Zira, bir finans kurumunun bir şirkete verdiği kredinin arkasında eş izni gibi şekli bir 
kısıt olmadan bu şirketin ortak veya yönetcisinin durmasını talep etmesi doğal bir sonuçtur. 
Öncelikle ifade etmek gerekir ki, aval verme ve kefalet akdinin karşıladıkları ihtiyaçlar 
tamamen birbirinden farklıdır. Evli bir kişinin aval verirken, eş izninin aşağıdaki gerekçelerle 
aranmaması gerektiği savunulabilir. 

 
Bunlardan ilki, ticari hayatta hukuki işlemlerin yapılmasında gerekli olan sürat ve güven 

ihtiyacı, ticari iş veya işlemlerin genel hükümlerden ayrı, özel kanuni şekil kurallarına 
bağlanmasını zorunlu kılmıştır (Poroy/Tekinalp, 2013, s.1). Bundan dolayı, genel hükümler 
olarak düzenlenen kefalet ve garanti sözleşmesinden ayrı şahsi teminat müessesi olarak 
aval ortaya çıkmıştır. Aval verilmesinde eş izninin aranması halinde, ticari hayat için mecburi 
olan kıymetli evrakın süratli ve güvenli bir şekilde tedavülünün ciddi olarak olumsuz şekilde 
etkilenmesi söz konusu olabilecektir. 

 
Diğeri ise, TBK m. 603’ün evli kişilerin hak ve fiil ehliyetine ciddi bir sınırlama getiren 

istisnai bir hüküm olması ve bu nedenle, dar yorumlanması gerektiğidir. Bu noktadan 
hareketle hükümde geçen ”başka ad altında yapılan diğer sözleşmeler” ifadesini garanti 
sözleşmesi veya en azından genel hükümlerde düzenlenmiş olan şahsi güvence sağlamaya 
yönelik sözleşme tipleriyle sınırlanması gerekir. TBK hükümlerine nazaran daha özel nitelik 
taşıyan kambiyo hukukunda şekil ve uygulanacak hükümleri kanunla açıkça düzenlenmiş 
olan aval sözleşmesinin hükümde ifade edilen başka ad altında yapılan diğer sözleşmeler 
kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği görüşündeyiz.  
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Sukuklardan Oluşan Eşit Ağırlıklandırılmış Portföy 
ile Türkiye’de İhraç Edilmiş Eurobondlardan Oluşan 

Eşit Ağırlıklandırılmış Portföyün Riske Maruz 
Değerinin Karşılaştırması 

 
 
 

Erkan Sevinç* 
 

Özet 
 
Bu çalışmada Sukuk olarak adlandırılan islami prensiplere uygun olarak ihraç edilmiş bonolar ile 

konvansiyonel boyutta Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ihraç edilmiş bonoların riske maruz 
değerleri arasındaki farkın belirlenmesi amaçlanmıştır. Sukuk pazarı son yıllarda oldukça 
büyümektedir. Sukuk özellikle Orta Asya’dan sonra Malezya da yaygınlaşmıştır. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda sukuk ve Türkiye’nin ihraç ettiği eurobondlardan eşit ağırlıklandırılmış portföyler 
oluşturulmuştur. Bunu takiben oluşturulan bu portföylerin riske maruz değerleri hesaplanarak 
karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak sukuk portföyünün riske maruz değerinin Türkiye’nin eurobond 
portföyünün riske maruz değerinden düşük çıktığı bulunmuştur. 

 
Anahtar Kelimeler: Sukuk, Eurobond, GARCH. 
JEL Sınıflaması: R15, G2, G1. 

 
Comparison Between Equally Weighted Sukuk Portfolio’s Value at Risk and Equally Weighted 

Turkish Eurobond Portfolio’s Value at Risk 
 

Abstract 
 
This paper aims to determinate the differerence of value at risk between the bond issued 

according to islamic principal called Sukuk and the bond issued as a convencional aspect by Turkish 
Goverment. The market for sukuk has grown in recent years. Especially sukuk has overspread in 
Malaysia after appearing in the Middle East. According to this paper aims equally weighted portfolio 
has been created both from sukuk and Turkish goverment’s eurobonds. Afterwards value at risk of 
those portfolio’s have been calculated and compared. As a result of this research sukuk portfolio has 
less value at risk compare to Turkish eurobond portfolio. 

 
Keywords: Sukuk, Eurobond, GARCH. 
JEL Classification: R15, G2, G1. 

 
1. Giriş 
 
Gelişen ve sürekli değişen finansal sistem içerisinde konvansiyonel bankalarla 

fonksiyonel olarak büyük benzerlik gösteren ve finansal sistem içerisinde fonların fon fazlası 
verenlerden fon açığı olanlara aktarılmasında aracılık görevi üstlenen katılım bankaları 
gittikçe ağırlık kazanmaktadır. 

 
Katılım Bankaları her ne kadar fonksiyonel olarak konvansiyonel bankalara benzerlik 

gösterseler de fon toplama ve kullandırma yöntemleri bakımından faiz yerine kar/zarar 
ortaklığı esasına göre faaliyette bulunmaktadırlar. Klasik bankacılıkta oranı önceden 
belirlenmiş olan faiz oranından mevduatın alınması esas iken katılım bankacılığında faizsiz 
bankacılık esas olduğu için mevduata verilecek olan faiz oranı önceden belli olmayıp alınan 
mevduatın değerlendirilmesi sonucunda oluşacak kar veya zarar sonucunda 
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belirlenmektedir. Bu durum da gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında faize duyarlı olan 
kesimin birikimlerini ekonomiye kazandırmak için önem teşkil etmektedir. Ancak faizsiz 
bankacılık alanındaki ürün yelpazesindeki sıkıntılar ve uygulamadaki zorluklar katılım 
bankacılığının gelişmesinin önüne geçmekte ve yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmaktadır. 

 
Bu bağlamda dünya piyasalarında önemli bir yere sahip bir faizsiz bankacılık ürünü 

olan sukuk Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu 2012 yılının Ekim ayında TL ve 
ABD Doları para birimi cinsinden ihraçlarla yer almaya başlamıştır. Türkiye için yeni bir 
enstrüman olan sukuk Ortadoğu’da ortaya çıktıktan sonra dünyada ve özellikle Malezya’da 
çok yayılmış olup; her geçen gün artan ilgi ile faizsiz bankacılık içinde önemli bir yer 
edinmiştir. 

 
Bu çalışmada öncelikle sukukla ilgili bilgilere yer verilecek bunu takiben araştırmada 

kullanılacak olan modellerden söz edilerek son kısımda ülkelerin Amerikan doları cinsinden 
çıkarmış olduğu sabit kupon ödemeli sukuklardan oluşan eşit ağırlıklandırılmış portföyün 
hesaplanan riske maruz değeri ile Türkiye hazinesinin çıkarmış olduğu Amerikan doları 
cinsinden Eurobond’lardan oluşan eşit ağırlıklandırılmış portföyün standart sapması 
ARCH(q) ve GARCH(p,q) modelleri ile tahmin edilecek ve riske maruz değerleri 
hesaplanarak eşit ağırlıklandırılmış sukuk portföyünün riske maruz değeri ile aynı dönem için 
Eurobond’lardan oluşturulmuş olan eşit ağırlıklı portföyün riske maruz değeri 
karşılaştırılacaktır. 

 
2. Sukuk Piyasalarının Gelişimi ve Türkiye’de Sukuk Piyasası: 
 
Genel olarak sukuğu İslami prensiplere uygun tahvil olarak tanımlamak yanlış olmaz. 

Nitekim kelime olarak Arapça’da Sak kökünden gelmekte olup; “Sak” Arapçada sertifika veya 
vesika anlamlarını taşımaktadır. Arapça’da bono ve tahviller için Senet kelimesi kullanılırken, 
İslami tahvil olan saklar için ise sak kelimesinin çoğulu olan “sukuk” kelimesi kullanılmaktadır 
(Khan, 2003, s.129). En basit şekliyle sukuk bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma 
hakkını göstermektedir. 

 
Sukukta yer alan hak sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. 

Bu özellik sukuku geleneksel bonolardan farklılaştırmaktadır. Geleneksel bonolar faiz taşıyan 
menkul kıymetlerden oluşurken, sukuklar temel olarak varlık sepetinde sahiplik hakkından 
oluşan yatırım sertifikalarıdır.  

 
Sukuk pazarında Malezya ve Gulf bölgesi sukuk ihracında ana yerlerden olup; ilk sukuk 

1983 yılında Malezya’da ihraç edilmiştir. Ancak sukuk pazarı son 10 yılda büyüme 
göstermektedir. 

 
Her ne kadar sukuk pazarı gelişme gösterse de yatırımcılar ikinci el piyasadaki likidite 

sorunlarından dolayı bunları vade sonuna kadar ellerinde tutma eğilimindedirler. 2006 yılında 
25 milyar ABD doları olan sukuk ihracı 2011 yılı sonunda 80 milyar ABD dolarına ulaşmış 
bulunmaktadır. 2008 ve 2009’da global ekonomide ve Dubai borç krizine bağlı olarak sukuk 
ihraçlarında yaşanan düşüşe rağmen sukuk pazarı tekrar hareketlenmiş ve 2012 ağustos ayı 
ortasına kadar sukuk ihraçları 94 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Bu yükseliş devam ederse 
2012 sonunda sukuk ihraçlarının 100 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.  
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Grafik 1. Dünyadaki Sukuk İhracındaki Değişim 1996 – Ağustos 2012 

  
Kaynak: Bloomberg, Zwaya, IFIS, yerel ve uluslararası ihraçları içermektedir, 2012 verileri Ağustos 
ortasına kadardır. 

 
Sukuk alıcısına sukuğun çıkarıldığı dayanak varlık üzerinde tam tasarruf hakkı 

vermekle kalmamakta aynı zamanda dayanak varlıklardan elde edilen gelirlerden de pay 
alma hakkı vermektedir. Tahviller ise ihraç eden tarafın bunları elinde bulunduranlara belli bir 
faiz oranı üzerinden faiz ödemesini vade sonunda anapara ödemesine dayalı borç 
yükümlülüğü sözleşmeleridir. Sukuk ve Eurobond’a ilişkin detaylı karşılaştırma tablo 1’ de 
görülebilmektedir. 

 
Tablo 1. Tahvil ve Sukuk Karşılaştırması  

 Tahviller Sukuk 

Kredi Riski İhraççının Riski İhraççının Riski 

Şartları Standart Bono Uygulaması Tahville Aynı 

Fiyatlama Kredi Derecelendirmesine ve 
Talebe Bağlı 

Konvansiyonel Bonolar Gösterge 
Olarak Alınmakta 

Faiz Ödemesi Düzenli Kupon Ödemesi Kupon Ödemesi Gibi Düzenli Ödeme 

Kredi 

Derecelendirmesi 
Borçlu Şirketin Kredi Profili İle Aynı Borçlu Şirketin Kredi Profili İle Aynı 

Yatırımcı Profili Konvansiyonel Yatırımcı 
Genel Olarak İslami Yatırımcılar 
Olmakla Birlikte Bu Profil Zamanla 
Değişmekte 

Hedging CDS/Interest Rate Swaplar 
Sukukların Doğrudan Hedge 
Edilmesi İçin Bir Enstrüman 
Bulunmamakta 

Vade Kısa, Orta Ve Uzun Vadeli Olabilir 
Genellikle 3-5 Yıl Gibi Orta Vadeli 
Olup Vadeleri Yavaş Yavaş 
Uzamakta 

Kaynak: Commerzbank Corporates & Markets, ‘The Sukuk Market’, Emerging Market, 28 Ağustos 
2012, s.8 

 
Sukuklar finansman ve kullanıldığı yerler bakımından çeşitli şekillerde 

çıkarılabilmektedir. Sukuk çeşitleri olarak; Kar Paylaşımı (Mudaraba) Sukuk, Kar-Zarar 
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Paylaşımı (Muşaraka) Sukuk, Finansal Kiralama (İcara) Sukuk, Maliyet ve Karlı Satış 
(Murabaha) Sukuk, Ön Ödemeli Satış (Salam) Sukuk, Alış Emri (İstisna) Sukuk olmak üzere 
6 çeşite ayrılabilir. Bunlar arasından Türkiye’de de kendisine yer bulmuş olan finansal 
kiralama sukukun ihraç yöntemi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Finansal Kiralama (İcara) Sukuk Süreci 
 

 
Kaynak: Özcan Çikot, Borçlanma Araçları, Sermaye Piyasasında Gündem Dergisi, Türkiye Sermaye 
Piyasaları Aracı Kuruluşları Birliği Yayınları, Sayı 115, Mart 2012, s.15. 

 
Buna göre finansal kiralama sukuk tipinde işlemin adımları şöyle olmaktadır; 

 

 Kaynak kuruluş, menkul kıymetleştirmeye konu olan varlıklarını sukuk ihracı amacıyla 
kurulan özel amaçlı şirkete devreder.  

 Ardından bu varlıklara dayalı olarak ihraç edilen sukuk karşılığında yatırımcılardan elde 
edilen fon, ihraca konu olan varlıkların bedeli olarak kaynak kuruluşa ödenir.  

 Kaynak kuruluş varlıklarını önce özel amaçlı şirkete devrederken, ardından bunları 
kiralamaktadır.  

 Belirlenen dönemlerde kira ödemeleri özel amaçlı şirket üzerinden yatırımcılara aktarılır. 

 Vade sonunda ise kaynak kuruluş özel amaçlı şirketten varlıklarını geri devralırken, bu 
devrin karşılığını özel amaçlı kuruluşa devreder.  

 Ardından bu bedel yatırımcılara aktarılırken, sukukun da itfası yapılmaktadır. 
 

Finansal kiralama sukuk bir malın belirli bir dönem için kullanma hakkının satılmasına 
dayandığı için finansal kiralamaya çok benzemektedir ve sahibine kiradaki bir 
gayrimenkuldeki eşit ortaklığın sahipliğini veya gayrimenkulün kullanım hakkını sunar. İcara 
sukuku sahiplerine gayrimenkulün mülkiyet hakkını, kirasını almayı ve sukuku kiracının 

Kaynak 

Kuruluş 

Varlıların Dönemsel 
Kira Ödemeleri (5) 

Varlık Devri 
(1) 

Geri Alınan Varlık Bedelinin 
Ödenmesi- Vade Sonu (8) 

Varlık Bedelinin Ödenmesi 

(4) 

Varlık Geri Devredilmesi-
Vade Sonu (7) 

Özel Amaçlı 
Şirket 

Geri Alınan Varlıkların 
Bedellerinin Yatırımcılara 
Ödenmesi Vade Sonu (9) 

Sukuk İhracı (2) 

Dönemsel Kira 

Ödemeleri (6) 

Kira Sertifikası 
Satış Hasılatı (3) 

Yatırımcılar 

Sukuk İtfası-Vade Sonu 
(10) 
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haklarını etkilemeyecek şekilde elden çıkarma mesela alım-satımını yapma hakkını tanır. 
İcara sukuku sahipleri söz konusu gayrimenkulün bakım maliyetlerini üstlenmektedirler. 

 
Kira sukuk, bir kira kontratı ile bağlanmış tanımlı, mevcut ve bilinen varlıkların mülkiyet 

hakkını sahiplerine sunar ve kira bedeli sukuk sahibine ödenir. İcara kiraları kiracının intifa 
hakkını kullanma dönemi ile ilişkili olmayabilir. Tarafların ortak kararı ile kiralamanın 
öncesinde, kiralanmış durumda iken veya kiraladıktan sonra yapılabilir. Bu esneklik çeşitli 
türlerde kontratların geliştirilmesini ve sukukun çeşitli amaçlar için kullanılmasını 
sağlamaktadır (Güngören, 2011, s. 106). 

 
Türkiye’de ise ilk olarak 09 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4749 sayılı 

‘Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Kira Sertifikası 
İhracı başlıklı 7/A maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş tarafından 
finansal kiralama sukuk cinsinden 26 Eylül 2012 tarihinde ABD Doları, 03 Ekim 2012 
tarihinde ise TL cinsinden kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiştir. Bu ihraç süreci şekil 2’ de 
şematize edilmiştir. 

 
Şekil 2. Türkiye’de Kira Sertifikasının Süreci 

 
Kaynak: T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı, Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu, Ekim 2012, s.3. 

 
Şekil’2 de görüldüğü üzere Hazine Müsteşarlığı kira sertifikası ihracında şu yolları 

izlemiştir (T.C. Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı, 2012, s.3-4); 
 

1. 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 

Hazine Müsteşarlığı 

Hazine Müsteşarlığı Varlık 

Kiralama Şirketi Yatırımcılar 

Taşınmazların 
Devri 
 (1) 

Taşınmazların 
Kiralanması 

(2) Kira Bedelleri/Satış Bedeli 
(6) 

Kira Sertifikası İhracı 
(3) 

Kira Bedelleri/Kira Sertifikası Bedeli 
(7) 

İhraç Geliri 
(4) 

İhraç 
Gerlirlerinin 
Hazine’ye 

Aktarılması 
(5) 
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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.  

 
Buna göre Hazine’nin 02 Ekim 2012 tarihi saat 17:00’ye kadar e-posta ve faks yoluyla 

aldığı talepler sonucunda 3 Ekim 2012 tarihinde bankalara doğrudan satış yöntemi ile 
çıkarmış olduğu toplam nominal 1.642.482.560 TL tutarında TL cinsi kira sertifikasına ilişkin 
olarak kira sertifikasının özellikleri şunlardır (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2012, 
s.7) ; 

 

 TL cinsi kira sertifikalarının her biri nominal 100 TL değerindedir. 

 Kira sertifikaları 2 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilmiştir. 

 Yıllık ödemesi yüzde 7.40’tır. 

 Ödeme tarihleri, 03/04/2013 – 02/10/2013 – 02/04/2014 ve 01/10/2014 tür. 

 Kira sertifikaları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Borçlanma Araçları Piyasasında 
işlem görecektir.  

 Kira sertifikaları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uygulamasında teminat olarak kabul 
edilecek ve Hazinece satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde kabul edilecektir. 

 
Hazine’nin 26 Eylül 2012 tarihinde çıkarmış olduğu toplam nominal 1.5 milyar ABD 

doları tutarındaki ABD doları cinsi kira sertifikası ihracına ilişkin olarak özellikleri şunlardır; 
 

 USD cinsi kira sertifikalarının her biri nominal 100 ABD doları değerindedir. 

 Kira sertifikaları 5.5 yıl vadeli 6 ayda bir kira ödemeli olarak ihraç edilmiştir. 

 Yıllık ödemesi yüzde 2.803 (mid swap + 185 baz puan)’ tür. 

 Ödeme tarihleri, 26/03/2013 - 26/09/2013 - 26/03/2014 - 26/09/2014 - 26/03/2015 - 
26/09/2015 - 26/03/2016 - 26/09/2016 - 26/03/2017 - 26/09/2017 - 26/03/2018’ tir. 
 
Sukuk ihracının oluğu tarihte Türkiye’nin dolar cinsinde çıkarmış olduğu 3 Nisan 2018 

itfalı TR032403484 ISIN kodlu eurobondunun getirisi yüzde 2.78 olmakla birlikte, Sukuk 
ihracı bu orandan 2.3 baz puan daha fazla bir oranla gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 
Türkiye’nin sukuk piyasasında yer alması 2010 yılında ABD doları cinsinden yıllık yüzde 5.25 
kira ödemeli olarak 3 yıl vadeli, toplam 100 milyon ABD dolarlık kira sertifikası şeklindeki 
sukuk ihracı ile olmuştur 
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3. Literatür 
 
İslami bankacılık ve bir islami bankacılık enstrümanı olan sukuk üzerine dünyada ve 

Türkiye’de çeşitli pek çok çalışma yapılmıştır.  
 
Bu çalışmaların arasından öncelikle Türkiye’de sukukla ilgili olarak yapılan çalışmalara 

yer verilmiştir. 2008 yılında Küçükçolak (2008) faizsiz finansman sertifikası olan sukuku Türk 
Sermaye Piyasaları açısından değerlendirmiştir. 2009 yılında Tok (2009) İslami tahvil olan 
sukukun Türkiye’de uygulanabilirliğine ilişkin bir çalışma yapmıştır. Tok yaptığı bu çalışmada 
kamu varlıklarının gelirlerinin menkul kıymetleştirilmesine imkan sağlandığı takdirde, sukuk 
modelinin ülkemizde de uygulanabilmesine imkan olacağını söylemiştir. 2011 yılında 
Güngören (2011) yaptığı çalışmada menkul kıymetlerin mevduat toplamada etkisinin olup 
olmadığını araştırarak bu etkiyi sukukla bağdaştırmaya çalışmıştır. 2011 yılında Uğurlu 
(2011) ve yine aynı yıl Konca (2011) kira sertifikaları ve bunların vergilendirmesine ilişkin 
çalışmalar yapmışlardır. 2013 yılında Yakar, Kandır ve Önal (2013) sukuk türü olan kira 
sertifikalarının vergisel boyutunu inceleyen bir çalışma yapmışlardır.  

 
Dünya’da sukukla ilgili olarak yapılan çalışmalara baktığımızda ise; 2001 yılında Al-

Amine’nin (2001) yaptığı çalışmada İslami kaynakların hareketini kolaylaştırmada sadece 
islami bonoların başlı başına yeterli olmadığı; ancak islami bonoların kullanılarak başarılı 
projeler ve parasal yönetimlerin yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 2004 yılında Tariqi (2004) 
sukuk yatırımlarının riskleri, değerlemesi, sukuk yatırımlarının altında yatan prensipleri ve 
sukuk yatırımlarının yapısından bahseden çalışma yaptığı görülmektedir. Yine aynı yıl 
Thomas ve Nathif’in (2004) yaptıkları çalışmada sukuk yatırımlarının yapısından 
bahsedilmektedir. 2005 yılında Salman (2005) tarafından kira sertifikasına dayalı sukuklar ve 
bunların dünyadaki ihraçlarına ilişkin bilgiler ve sukuklara ilişkin risk faktörlerinin ne olduğu, 
sukuk yatırımlarını avantaj ve dezavantajları konusunda araştırma yapılmıştır. Cole ve 
Mohammed’in (2004) yaptığı, Jabeen ve Javed’in (2007) yaptığı çalışmalarda sukukla ilgili 
genel tanımlamalar yapılmakla birlikte sukuk yatırımlarının risk ve getirisine bakıldığında 
çoğunlukla libor üzerinde bir getiri sağladıkları söylenmiştir. Tarıq ve Dar’ın (2007) yaptığı 
çalışmada sukuk yatırımının likiditesi, kredi ve pazar riskleri tartışılmıştır. 2008 yılında Wilson 
(2008) farklı finansal bakış açıları ile farklı sukuk yapıları incelenmiş; yapılan çalışmada ülke 
büyümesine endeksli sukukların Arabistan’daki ödemelerinin Malezya’ya göre daha yüksek 
olduğu bulgulanmıştır. Elsheikh ve Tanega’nın (2011) yaptığı çalışmada sukuka ilişkin genel 
tanımlamalar, alım/satımı, riskleri gibi konularla birlikte Suudi Arabistan hukuksal 
düzenlemelerine göre sukuk ihracına değinilmiştir. 

 
4. Sukuk ve Türkiye’de İhraç Edilmiş Eurobond’lardan Oluşan Portföylerin Riske 
Maruz Değerleri’nin Karşılaştırılması 
 
Oluşturulan sukuk ve eurobond portföyleri ile eurobondun faiz volatilitesi ile sukuk 

yatırım aracının tanım gereği kira getirisinin volatilitesindeki değişimin karşılaştırılması 
yapılmıştır. 

 
4.1. Araştırmanın Amacı 
 
Araştırmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dolar cinsinden çıkarmış olduğu 

sabit kupon ödemeli 19 adet eurobonddan oluşturulmuş eşit ağırlıklandırılmış portföy ile 
dünya üzerinde işlem gören yine dolar cinsinden ihraç edilmiş ve sabit getirili 13 adet 
sukuktan oluşturulmuş eşit ağırlıklandırılmış portföyün volatilitesinin otoregressif model olan 
ARCH ve GARCH modelleri ile modellenerek riske maruz değerlerinin hesaplanmasıdır.  
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4.2. Veri Setinin Oluşturulması 
 
30/11/2011–31/10/2012 tarihleri arasında Türkiye’nin çıkarmış olduğu dolar cinsinden 

sabit kupon ödemeli eurobondları ile yine dolar cinsinden ve sabit getiri verecek şekilde ihraç 
edilmiş sukukların 241 adet günlük kapanış alış fiyatları elde edilmiş ve daha sonra bu 
günlük fiyatlardan 240 adet günlük getiri hesaplanmıştır.  

 
Veri seti oluşturulurken reuters veri tabanı kullanılmış olup; bazı finansal varlıklara 

ilişkin olarak bazı günlerde verilerin gelmediği görülmüştür. Verilerin gelmediği günler için 
ilgili finansal varlığın bir önceki kapanış gününün alış fiyatı o günün kapanış fiyatı olarak 
kabul edilerek veriler düzeltilmiştir. Araştırma kapsamına giren eurobondlar ve sukuklar 
Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Araştırma Kapsamına Giren Eurobondlar 
 

İhraç Eden 
Kupon 
Ödemesi Vade 

Para 
Birimi ISIN Kodu 

İhraç Edildiği 
Piyasa 

Türkiye Cumhuriyeti 11.000 14-Jan-2013 USD US900123AR10 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 9.500 15-Jan-2014 USD US900123AS92 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.250 15-Mar-15 USD US900123AV22 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.000 26-Sep-2016 USD US900123AZ36 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.500 14-Jul-2017 USD US900123BE97 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 6.750 03-Apr-2018 USD US900123BA75 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.000 11-Mar-19 USD US900123BD15 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.500 07-Nov-2019 USD US900123BF62 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.000 05-Jun-2020 USD US900123AX87 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 5.625 30-Mar-21 USD US900123BH29 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 5.125 25-Mar-22 USD US900123BY51 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 6.250 26-Sep-2022 USD US900123BZ27 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.375 05-Feb-2025 USD US900123AW05 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 11.875 15-Jan-2030 USD US900123AL40 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 8.000 14-Feb-2034 USD US900123AT75 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 6.875 17-Mar-36 USD US900123AY60 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 7.250 05-Mar-38 USD US900123BB58 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 6.750 30-May-40 USD US900123BG46 Eurobond 

Türkiye Cumhuriyeti 6.000 14-Jan-2041 USD US900123BJ84 Eurobond 

Kaynak: Reuters 
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Tablo 3. Araştırma Kapsamına Giren Sukuklar 
 

İhraç Eden 
Kupon 

Ödemesi Vade Tarihi 
Para 

Birimi ISIN Kodu Ülke 

CBB International Sukuk Co 6.247 17-Jun-2014 USD XS0434228127 Bahreyn 

CBB International Sukuk Co No 
3 SPC 6.273 22-Nov-2018 USD XS0708899272 Bahreyn 

Central Bank of Bahrain 5.600 21-Nov-2011 USD BH000A0NUFZ2 Bahreyn 

Perusahaan Penerbit Sbsn 
Indonesia I 8.800 23-Apr-2014 USD US715674AA55 Endonezya 

Perusahaan Penerbit Sbsn 
Indonesia I 8.800 23-Apr-2014 USD USY68617AA05 Endonezya 

Perusahaan Penerbıt Sbsn 
Indonesia II 4.000 21-Nov-2018 USD US715675AA21 Endonezya 

Perusahaan Penerbit Sbsn 
Indonesia II 4.000 21-Nov-2018 USD USY68616AA22 Endonezya 

Petronas Global Sukuk Ltd 4.250 12-Aug-2014 USD USY68856AG17 Malezya 

Petronas Capital Ltd 4.250 12-Aug-2014 USD US716743AC33 Malezya 

1malaysia Sukuk Global Bhd 3.928 04-Jun-2015 USD USY64268AA63 Malezya 

1malaysia Sukuk Global Bhd 3.928 04-Jun-2015 USD US68268AAA97 Malezya 

Wakala Global Sukuk Bhd 2.991 06-Jul-2016 USD USY9485PAA04 Malezya 

Wakala Global Sukuk Bhd 2.991 06-Jul-2016 USD US930815AA35 Malezya 

Wakala Global Sukuk Bhd 4.646 06-Jul-2021 USD US930815AB18 Malezya 

Cherating Capital Ltd 2.000 05-Jul-2012 USD XS0307506328 Malezya 

Rafflesia Capital Ltd 1.250 04-Oct-2011 USD XS0267121738 Malezya 

Soq Sukuk A Qsc 2.099 18-Jan-2018 USD XS0801656256 Katar 

Soq Sukuk A Qsc 3.241 18-Jan-2023 USD XS0801656330 Katar 

Dana Gas Pjsc 7.500 31-Oct-2012 USD XS0325413218 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

Abu Dhabi Islamic Bank 3.745 04-Nov-2015 USD XS0556042405 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

Jafz Sukuk 2019 Ltd 7.000 19-Jun-2019 USD XS0794821453 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

Nakheel Development Ltd 6.345 14-Dec-2009 USD XS0277553052 
Birleşik Arap 
Emirlikleri 

Kaynak: Reuters 

 
Günlük getirilerin hesaplanmasında sürekli bileşik getiri formülünden hareketle 

logaritmik getiri formülü kullanılmıştır.  
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Günlük getirilerin hesaplanmasında sürekli getiri formülünden hareket edilmesindeki 

amaç; yukarıdaki formülden de görüldüğü gibi fiyatların logaritmik dönüşümlerinin birinci 
farklarının alınması şeklinde getiri hesabı yapılmasını sağlayarak, oluşturulan getiri serisinin 
durağan hale getirilmesidir. 

 
 

(Denklem 1) 

(Denklem 2) 
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Getiri serileri elde edildikten sonra veri olarak alınan eurobond ve sukuklardan eşit 
ağırlıklı olarak kurulmuş olan portföylerin getirileri hesaplanmıştır. 

 
Buna göre portföy getirisi şu şekilde hesaplanır; (Elton, Gruber, Brown, Stephen, 

Goetzmann, 2003, s. 53) 
 

nnp rW................rWrWrWr  332211                                  (Denklem 3) 





n

i

iip rWr
1                                                                              (Denklem 4) 

pr  = Portföyün getirisi 

iW  = i menkul kıymetinin portföy içindeki ağırlığı 

ir  = i menkul kıymetinin getirisi 
n  = Portföydeki menkul kıymet sayısı 

 
Portföy riskinin hesaplanmasında varlıklar arasındaki ikili ilişkiler dikkate alınmaktadır. 

Ancak çalışmada bu ilişkinin varlığı ihmal edilerek eşit ağırlıklı olarak kurulmuş olan 
portföylerin riski kurulan garch modelleri ile hesaplanmıştır. 

 
Araştırma kapsamındaki verilerden sukukların Türkiye dışında ihraç edilen menkul 

kıymet, Eurobonların ise Türkiye tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden oluştuğu için 
kredi riski de farklı olacaktır. İhraççıların farklı olmasından kaynaklı bu kredi riskinin etkisi 
araştırma kapsamında dikkate alınmamıştır. 

 
4.3. Verilerin Analizi 
 
Elde edilen portföylere ilişkin olarak portföy getirileri serisinin normal dağılıp 

dağılmadığının yanı sıra veriler zaman serisi niteliğinde oldukları için bu verilerin durağan 
olup olmadıkları incelenecektir. 

 
Karar verici için doğru hipotezin reddedilmesi büyük önem taşıyorsa güven düzeyi 

mümkün oldukça yüksek, dolayısıyla anlamlılık düzeyi mümkün olduğunca düşük 
tutulmalıdır. Ekonomik analizlerde ise yüzde 5 ve yüzde 1 anlamlılık düzeyleri sıklıkla 
kullanılan anlamlılık düzeyleridir (Orhunbilge, 2000, s.134; Orhunbilge, 2002, s. 36). 
Dolayısıyla verilerin analizinde yüzde 5 anlamlılık seviyesi kullanılacaktır. 

 
4.3.1. Verilerin Normal Dağılımının İncelenmesi: 
 
Normal dağılımını incelerken simetri ve basıklık ölçülerine bakabileceğimiz gibi pek çok 

istatistik paket programında da bulunan Jarque-Bera (JB), Ki-Kare, Kolmogorov-Smirnov, 
Normallik testleri ve Shapiro-Wilks testlerinin sonuçlarına veya Quantile-Quantile (QQ) 
grafiğine bakarak da karar verilebilir. Bu testlerden herhangi birinin uygulayıcı tarafından 
kullanılması ile normallik araştırması yapılabilir. 

 
Jarque-Bera test istatistiği şu şekilde hesaplanmaktadır (Quantitive Micro Software, 

2002, s. 153); 
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n   = Gözlem sayısı 
m   = Serinin oluşturulmasında tahmin edilen katsayıların sayısı 

S    = Çarpıklık (Skewness) değeri 

K   = Basıklık (Kurtosis) değeri 
 
Jarque-Bera test istatistiği 2 serbestlik derecesinde Ki-Kare dağılımına sahiptir. Sıfır 

hipotezi normal dağılım olduğunu savunmaktadır. 
 
Asimetri için; 
 

 H0 ; S0  Serinin Dağılımı Simetriktir. 
 H1 ; S 0  Serinin Dağılımı Simetrik Değildir. 
 

Basıklık için; 
 

 H0 ; K= 4( 3) 0a     Serinin Basıklığı Normal Dağılıma Uygundur. 

 H1 ; K= 4( 3) 0a     Serinin Basıklığı Normal Dağılıma Uygun Değildir. 

 
Ek 1 ve Tablo 4’e bakıldığında eurobond portföyünün çarpıklık ölçüsünün 0.3986 ve 

basıklık ölçüsünün 6.704 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla eurobond portföyü getiri serisinin 
dağılımının sağa çarpık ve sivri bir dağılıma sahip olduğu söylenir. Aynı şekilde eşit 
ağırlıklandırılmış sukuk portföyünün getiri serisinin çarpıklık ölçüsünün 0.6125 ve basıklık 
ölçüsünün 8.5516 olduğu görülmektedir. Bu durum da sukuk portföyünün getiri serisinin 
dağılımının sağa çarpık ve sivri bir dağılma sahi oluğunu göstermektedir.  

 
Tablo 4. Eurobond ve Sukuk Portföyü Getirilerine İlişkin Tanımsal İstatistik Değerleri 
Veri İsmi Veri 

Adedi 
Ortalama Standart 

Sapma 
Çarpıklık Basıklık Jarque-

Bera 
Olasılık 

Eurobond 240 0.000507 0.003439 0.398484 6.704141 143.5646 0.00000 

Sukuk 240 0.000129 0.001146 0.612501 8.551616 323.2107 0.00000 

 
Olasılık dağılımın normal dağılım olup olmadığını test etmek için Tablo 4’ te verilen 

Jarque-Bera olasılık değerlerine bakıldığında olasılık değerlerinin yüzde 5 seviyesinden 
küçük olduğu görülmektedir. Dolayısıyla her iki serinin de dağılımının normal dağılıma 
uyduğunu söyleyen aşağıdaki H0 hipotezleri yüzde 5 anlamlılık seviyesinde reddedilmektedir. 
Yani her iki eşit ağırlıklandırılmış portföyün getiri serilerinin dağılımı normal dağılıma 
uymamaktadır. 

 
4.3.2. Verilerin Durağanlığının İncelenmesi: 
 
Zaman serisi niteliğindeki verilerin analizlerde kullanılmadan önce zaman serisinin 

zamandan bağımsız olarak belli bir ortalama etrafında dağılma gösterip göstermediği ve 
varyansının zamana bağlı olarak değişip değişmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer 
zaman serisi belli bir ortalama etrafında dağılmıyorsa ve zamandan bağımsız olarak varyansı 
değişiyorsa o zaman serinin bir trende sahip olduğu söylenir ve serinin durağanlaştırılması 
yani sahip olduğu trendden arındırılması gerekmektedir. Durağanlığı sağlamak için serilerin 
farkları alınmakla birlikte verilere çeşitli dönüşümler de yapılabilir. Durağanlığı anlamada 
seriye ilişkin olarak birim kök testleri yapılmaktadır. Durağanlık analizi yapmadan önce 
serilerin grafiğine bakılarak durağan olup olmadıkları yönünde ön bir bilgi edinilebilir. Buna 
göre grafik 2 ve grafik 3’deki zaman serisi grafiklerine bakıldığında her iki serinin de herhangi 
bir trende sahip olmadığı ve sıfır ortalama etrafında toplandığı görülmektedir. Dolayısıyla her 
iki serinin de grafiklerinden durağan oldukları söylenebilir. 
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Grafik 2. Eurobond Portföyü Getiri Serisinin Grafiği 

  
 
Grafik 3. Sukuk Portföyü Getiri Serisinin Grafiği 

 
 

 
Serinin durağanlığının araştırılmasında seride birim kök olup olmadığını gösteren birim 

kök testleri de kullanılabilmektedir. Zaman serilerinde birim kök testlerine 1979’da Dickey ve 
Fuller (Dickey, Fuller, 1979, s. 427)’in yaptığı çalışmalarla başlanılmıştır. Birim kök testi, hata 
terimleri ortalaması sıfır, varyansı sabit ve hata terimleri arasında otokorelasyon olmaması 
varsayımı doğrultusunda basit olarak birinci dereceden otoregressif modelin kurulmasına 
dayanır; 

 

ttt eyy  1      (Denklem 6) 

 

Ancak uygulamada hesaplama ve yorum kolaylığı için her iki taraftan 1ty  ’ in 

çıkarılmasıyla elde edilen regresyon denklemi kullanılır. 
 

ttttt eyyyy   111     (Denklem 7) 

ttt eyy  1)1(     (Denklem 8) 

ttt eyy  1     (Denklem 9) 

 
Birim kök testi uygulamasında kullanılan birinci dereceden otoregressif regresyon 

denklemi yukarıdaki gibi olup, 0   testinin yapılması ile 1   testi yapılmış olur (Brooks, 

2002, s. 377). 
 

H0 ; 0 )1(   Seri Birim Kök İçermektedir. (Seri Durağan Değildir.) 

H1 ; 0 )1(   Seri Birim Kök İçermemektedir. (Seri Durağandır.) 
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Hesaplanan test istatistik değeri yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeyi için 
verilen kritik değerlerden sayı değeri olarak küçük, mutlak değer olarak büyük ise veya test 
istatistik değeri için belirlenen olasılık değeri, belirlediğimiz güven düzeyine karşılık gelen 
anlamlılık düzeyinden küçük ise H0 hipotezi reddedilir ve seri de birim kök olmadığı yani 
serinin durağan olduğu söylenir (Gujarati, 1999, s. 720-721; Quantitive Micro Software, s. 
330-332). 

  
Tablo 5. Eurobond ve Sukuk Portföyü Verilerine İlişkin Genişletilmiş Dickey-Fuller 
Durağanlık Testi Sonuçları 

H0 Hipotezi: 

Gecikme İlave Değişken 

Augmented 
Dickey-Fuller 
Test İstatistiği 

Değeri 

Olasılık 

Eurobond Porföyü Getiri Serisi 
Birim Köke Sahip 

0 Sabit Terim -12.77071 0.0000*** 

0 Sabit ve Trend -12.76563 0.0000*** 

0 İlave Değişkensiz -8.433161 0.0000*** 

Sukuk Porföyü Getiri Serisi Birim 
Köke Sahip 

0 Sabit Terim -16.63677 0.0000*** 

0 Sabit ve Trend -16.63579 0.0000*** 

0 İlave Değişkensiz -16.44349 0.0000*** 

     

MacKinnon Kritik Değerleri 

Yüzde 1 anlamlılık düzeyi için -3,96726 ***: 0,01 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

Yüzde 5 anlamlılık düzeyi için -3,41432 **:0,05 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

Yüzde 10 anlamlılık düzeyi için -3,12928 *:0,1 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

 
Tablo 5 ve Ek 2’ te görüldüğü gibi eurobond ve sukuk portföyü getiri serilerinin birim 

kök içerdiğini söyleyen H0 hipotezi yüzde 5 anlamlılık seviyesinde reddedilmiştir. Yani 
eurobond ve sukuk portföyü getiri serilerinin yüzde 5 anlamlılık seviyesinde durağan olduğu 
söylenir.  

 
4.4. Genelleştirilmiş Otoregressif Koşullu Değişen Varyans Modeli (GARCH(p,q)) 
Modelinin Kurulması: 
 
Otoregressif Koşullu Değişen Varyans modeli kurabilmek için öncelikle hatalarından 

koşullu varyansları elde edebileceğimiz otoregressif-hareketli ortalama modeli gibi herhangi 
bir ekonometrik model veya sadece sabit bir terimin kullanılmasıyla koşullu değişken 
modellerde kullanacağımız hata terimlerini elde etmemiz ve bu hatalar arasında değişen 
varyans sorunun olup olmadığını yani ARCH etkisinin olup olmadığının Lagrange Çarpanı 
testi ile test edilmesi gerekmektedir. 

 
Kısaca oluşturulan tek sabit ile oluşturulan regresyon modelinin hataları arasında 

değişen varyans sorunu olup olmadığına bakılması gerekmektedir. 
 

 22

22

2

110

2 ... qtqttt eaeaeaa    (Denklem 10) 

0....; 3210  qaaaaH   ARCH etkisi yok 

;1H en az bir αi>0  (i = 1,2,3,…,q) ARCH etkisi var 

 
Buna göre tek bir sabit terim içeren regresyon modeli kurulmuş ve hatalar arasında 

değişen varyans sorunu olup olmadığı incelenmiştir. Ek 3’te yer alan ARCH LM testi istatistiği 
sonuçları Tablo 6’da verilmiştir.  
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Tablo 6. Ana Regresyon Modelinin (Koşullu Ortalama Modelinin) Hatalarına İlişkin 
ARCH LM Testi Sonuçları 
 

Veri Serisi 
Gecikme 

(k) 

ARCH LM Test 
İstatistik Değeri 

 (n-q)xR
2 

(Obs*R-squared)
 

Olasılık 

Eurobond Getirisi 1 20.99788 0.0000*** 

Sukuk Getirisi 1 33.89438 0.0000*** 

***: 0.01 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
**:  0.05 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
*:    0.1 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

 
Tablo 6 da görüldüğü gibi yüzde 5 anlamlılık seviyesinde ana modelin hatalarında 

değişen varyans olmadığını söyleyen H0 hipotezi reddedilmiştir. Dolayısıyla eurobond ve 
sukuk getiri serilerinden oluşturulmuş ana modelin hatalarında değişen varyans sorunu 
bulunduğu söylenir. Eurobond ve sukuk portföylerinin riske maruz değerleri belirlenirken 
varyanslarının tahmininde ARCH ve GARCH türevi modellerin kullanılabilecektir. 

 

   
 

 
q

i

p

j

jtjitit eaa
1 1

22

0

2       (Denklem 11) 

00 a    

0ia  qi ,...,3,2,1  

0j  pj ,...,3,2,1  

1
11




p

j

j

q

i

ia   

 
GARCH(p,q) modelindeki p; modelin otoregressif kısmının gecikme uzunluğunu yani 

GARCH modelinde bugünün şartlı volatilitesi geçmişin şartlı volatilitesine bağlı olduğundan 
modelde kaç tane geçmiş dönem koşullu volatilitesi olduğunu gösterirken, q ise; GARCH 
modeline göre bugünün şartlı volatilitesi aynı zamanda geçmişin tahmin hata karelerine bağlı 
olduğundan ARCH modelindeki gibi artıkların (hataların) karelerinin gecikme değerini 
göstermektedir (Sarıkovanlık, 2006, s. 38; Gökçe, 2001, s. 40). GARCH(p,q) modelinde 
durağan bir sürecin olabilmesi için sabit terim hariç katsayılar toplamının birden küçük olması 
koşulunun sağlanması gerekmektedir (Bollerslev, 1986, s. 309). 

 
Hatalarda değişen olduğu test edildikten sonra farklı p ve q gecikme değerleri için 

modeller kurulmuş ve bu modeller arasından en iyi olduğu düşünülen model seçilmiştir. 
Farklı gecikme değerleri için kurulan ARCH ve GARCH modelleri arasından katsayıları 
anlamlı olan modelleri ek 4 ve ek 5’te verilerek Tablo 7’ de toplanmıştır. 
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Tablo 7. Katsayıları Uygun GARCH(p,q) Modelleri Arasından Schwarz ve Akaike Bilgi 
Kriteri Değerlerine Göre En İyi GARCH(p,q) Modelinin Belirlenmesi 
 

                Model 
              Çıktıları  
 
Getiri Serisi  
Ve Modeller 





p

j

j

q

i

ia
11

  

C ARCH(1) GARCH(1) 

Akaike 
Bilgi 

Kriteri 

Schwarz 
Bilgi 

Kriteri 

Eurobond       

GARCH(0,1) 0.197380 9.50E-06*** 0.197380***  -8.52916 -8.485660 

GARCH(1,0) 0.678996 3.45E-06  0.678996** -8.54195
e 

-8.498450
e 

Sukuk       

GARCH(0,1) 0.326998 9.88E-0*** 0.326998***  -10.7183
e 

-10.67482
e 

GARCH(1,1) 0.874477 1.94E-07*** 0.164405*** 0.710072*** -10.7061
 

-10.64818 

        

***: 0.01 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
**:0.05 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
*:0.1 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

e: İlgili kritere göre (Schwarz ve Akaike bilgi 
kriterleri) en iyi model 

 
Akaike ve Schwarz bilgi kriterlerinden en düşüğü hangi modelin daha iyi bir model 

olduğunu vermektedir. Bu iki kriterin birbirine göre kesin bir üstünlüğü bulunmamaktadır 
(Brooks, 2002, s. 258). Uygulamada iki kriterin de genellikle aynı modelin seçilmesi 
gerektiğine işaret etmekte olduğu; fakat ikisinin de farklı modeli en iyi model olarak 
gösterdikleri durumda bile seçilecek modellerin öngörülerinin birbirlerine yakın olacağı 
belirtilmiştir. (Akgül, 2003, s. 40) 

 

n

m
AIC

2
)ln(

2





   (Denklem 12) 

n
n

m
SIC ln)ln(

2





  (Denklem 13) 

AIC  = Akaike bilgi kriteri 

SIC  = Schwarz bilgi kriteri 
m   = Parametre sayısı 
n    = Gözlem sayısı 

2

   = Hataların varyansı. (Hata ortalamaları sıfır olduğu için hataların kareleri 
toplamının serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilmektedir. Dolayısıyla hata karelerinin 

ortalaması elde edilmektedir. 

2 2

1 ( )

n
t

t m

e

n m



 




 ) 

 
şeklinde hesaplanabilir (Brooks, 2002, s. 257). 
 
Buna göre tablo 7’de eurobond portföyü getiri serisinin varyansında GARCH(1,0) 

modelinin, sukuk portföyü getiri serisinin varyansında GARCH(0,1) modelinin tahminlerde 
kullanılabilecek en iyi model oldukları belirlenmiştir. En iyi modeller belirlendikten sonra bu 
modellerin tahminlerde kullanılabilecek uygun modeller olup olmadığını belirlemek için bu iki 
modelinde hatalarında değişen varyansın olmaması gerekmektedir. Bunun için bu modellerin 
hataların ARCH LM testi yapılarak hatalarda değişen varyans olmadığı tespit edilirse bu 
modellerin varyans tahmininde kullanılabilecek en iyi ve uygun modeller oldukları 
söylenebilecektir. 
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         Tablo 8. En İyi GARCH(p,q) Modellerinin Hatalarına İlişkin ARCH LM Testi         
Sonuçları 

Veri Serisi Model 
Gecikme 

(k) 

ARCH LM Test 
İstatistik Değeri 

 (n-q)xR
2 

(Obs*R-squared)
 

Olasılık 

Eurobond Getirisi GARCH(1,0) 1 0.655864 0.4180 

Sukuk Getirisi GARCH(0,1) 1 0.096461 0.7561 

***: 0.01 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
**:0.05 anlamlılık düzeyi için anlamlı 
*:0.1 anlamlılık düzeyi için anlamlı 

 
Tablo 8 ve ek 6’da görüldüğü gibi en iyi olarak belirlenen GARCH(p,q) modellerinin 

hata karelerine ilişkin yapılan değişen varyans testinde hataların karelerinin değişen 
varyansa sahip olmadığını söyleyen H0 hipotezi yüzde 5 anlamlılık seviyesinde 
reddedilememiştir. Dolayısıyla en iyi olduğu belirlenen modellerin varyans tahmininde 
kullanılabilecek uygun modeller olduğu sonucuna varılır. 

 
4.5. Riske Maruz Değerin Tahmin Edilen Varyanslar Kullanılarak Hesaplanması: 
 
Riske Maruz Değerle ilgili olarak yapılan değişik tanımlamalar olsa da genel olarak; 

bilinen belirli bir güven düzeyinde, belirli bir dönemde beklenen maksimum kayıp olarak 
tanımlanabilir (Dowd, 1998, s. 39).Özetle riske maruz değer bir varlığın standart sapması ile 
onun elde bulundurulduğu sürenin karekökünün, güven seviyesine karşılık gelen standardize 
edilmiş olasılık değeri ile çarpılması ile bulunmaktadır ve riske maruz değer aşağıdaki şekilde 
hesaplanmaktadır (Jorion, 2002, s. 109). 

 

( ) ( )RMD z t         (Denklem 14) 

Buna göre elde edilen volatilite modellerinden 10 gün için tahmin edilen volatilite 
değerleri hesaplanmış ve 10 milyon ABD dolarlık eurobond ve sukuk portföylerinin birer 
günlük elde bulundurulduğu varsayıldığında bu portföylerin yüzde 95 güven seviyesinde 
kaybedecekleri değerlerin ne olacağı hesaplanmış ve tablo 9 ‘da verilmiştir. 

 
Tablo 9. Eşit Ağırlıklandırılmış Eurobond ve Sukuk Portföylerinin GARCH(p,q) 
Modelleri ile Tahmin Edilen Varyansları Kullanılarak Hesaplanan Riske Maruz Değerleri 
 

Gün 

Eşit Ağırlıklandırılmış 
Eurobond Portföyü 

Eşit Ağırlıklandırılmış 
Sukuk Portföyü 

yüzde 95 Güven 
Seviyesi İçin Riske 

Maruz Değer 

yüzde 95 Güven 
Seviyesi İçin Riske 

Maruz Değer 

Oransal Tutar (USD) Oransal Tutar (USD) 

1 0.0050969 50,969.14 0.0016865 16,864.63 

2 0.0055673 55,672.93 0.0019025 19,024.62 

3 0.0056555 56,555.15 0.0019680 19,679.56 

4 0.0056728 56,727.66 0.0019889 19,889.05 

5 0.0056762 56,761.65 0.0019957 19,957.07 

6 0.0056768 56,768.35 0.0019979 19,979.27 

7 0.0056770 56,769.68 0.0019987 19,986.52 

8 0.0056770 56,769.94 0.0019989 19,988.89 

9 0.0056770 56,769.99 0.0019990 19,989.66 

10 0.0056770 56,770.00 0.0019990 19,989.92 
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5. Sonuç 
 
Finansal piyasalardaki ürün çeşitliliğin artması, artan ürün çeşitliliğinin yanında her 

kesimden yatırımcının bu ürünler üzerinden finansal sisteme dahil olmasını ve atıl paranın 
sisteme dahil edilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar yatırım kararlarını verirken yatırımın 
getirisinin ne olduğunun yanında yatırımın ne düzeyde risk içerdiğini ve hangi düzeyde bir 
riskli varlığa yatırım yapmak istediklerini bilmek isterler. Bu doğrultuda çalışmada eurobond 
şeklinde ihraç edilmiş tahvillere yapılan yatırım ile Türkiye için yeni bir finansal ürün olan ve 
islami enstrüman olarak finansal piyasalarda kendine yer bulan islami tahvil olarak 
tanımlanan sukuk tahvillere yapılan yatırımların riskleri karşılaştırılmıştır.   

 
Ürün çeşitliliğini sağlamaya yardımcı olacak olan enstrümanlardan birisi olan sukuk, 

getirisinin doğrudan faiz olmasını istemeyen yatırımcılar için son zamanlarda oldukça cazip 
hale gelmiştir. Bu yatırım aracını elinde bulunduran birisi ile konvansiyonel anlamda 
çıkarılmış olan tahvillere sahip diğer bir yatırımcının bu finansal enstrümanları ellerinde 
bulundurmaktan dolayı belli bir olasılık dahilinde kaybedebilecekleri en fazla tutarı 
hesapladığımızda, islami yatırım veya borçlanma enstrümanı olan sukukun belli bir olasılık 
dahilinde ve belli bir sürede Türkiye’nin çıkarmış olduğu hazine tahvillerine göre daha az 
kaybettirme riski olduğu bulgulanmıştır. 

 
Grafik 4 ve 5‘te de görüldüğü gibi eşit ağırlıklandırılmış sukuk portföyünün yüzde 95 

güven seviyesinde kaybedeceği tutarın eşit ağırlıklandırılmış eurobond portöyünün aynı 
güven seviyesinde kaybedebileceği tutardan daha azdır. Araştırma kapsamına giren 
sukuklardan oluşturulan eşit ağırlıklı portföy yatırımının Türkiye’nin ihraç ettiği ve araştırma 
kapsamına giren dolar cinsi eurobondlardan oluşan eşit ağırlıklandırılmış portföy 
yatırımından daha az risk taşıdığını göstermektedir. Türkiye’nin çıkarmış olduğu sukuk 
menkul kıymetlerinin yeterli sayıya ve veriye sahip olmamaları sebebi ile yapılan 
karşılaştırma Türkiye’nin ülke riskinin elimine edildiği varsayılarak yapılmıştır.   

 
Grafik 4. Eşit Ağırlıklandırılmış Sukuk Portföyü ile Eşit  
Ağırlıklandırılmış Eurobond Portföyünün Riske Maruz Değeri Grafiği (Oransal) 
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Grafik 5. Eşit Ağırlıklandırılmış Sukuk Portföyü ile Eşit  
Ağırlıklandırılmış Eurobond Portföyünün Riske Maruz Değeri Grafiği (Tutar) 
 

 
 
Ülke riski primi islami olsun olmasın tahvil verimini etkileyen önemli bir değişken olup; 

çalışmadaki Türkiye’nin ihraç ettiği eurobondlar ile Türkiye dışında ihraç edilen islami 
tahvillerin risklerinin karşılaştırılmasında ülke ve kredi riskinin etkisi dikkate alınmamıştır. 
Bunda Türkiye’de islami tahvil piyasasının yeteri kadar gelişmemiş olması ve yeteri kadar 
verinin olmamasıdır. Dolayısı ile araştırmacıların bundan sonraki yıllarda yapacak oldukları 
çalışmalarda bu durumu göz önene alarak araştırmalarını devam ettirmeleri önerilmektedir. 

 
Özetle sukuk yatırımlarının risksiz yatırımlar olduğu söylenmekle birlikte katlanılacak 

zararın veya kazancın riskleri doğrultusunda Türkiye’nin çıkarmış olduğu hazine 
tahvillerinden daha az olduğu söylenir. 
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Ek.1. Eurobond ve Sukuk Portföyü Getirilerine İlişkin Tanımsal İstatistik Değerleri ve 
Histogram: 
 

 

 

Ek.2. Eurobond ve Sukuk Portföyü Getiri Serilerinin Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 
Birim Kök Testi: 
 
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Null Hypothesis: EUROBOND has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.77071  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -3.457630  

 
5yüzde 

level  -2.873440  

 
10yüzde 

level  -2.573187  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Null Hypothesis: EUROBOND has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -12.76563  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -3.996918  

 
5yüzde 

level  -3.428739  

 
10yüzde 

level  -3.137804  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Null Hypothesis: EUROBOND has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     
   t-Statistic   Prob.* 
     

     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.433161  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -2.574714  

 
5yüzde 

level  -1.942164  

 
10yüzde 

level  -1.615810  
     

     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

-0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006

Series: SUKUK
Sample 1 240
Observations 240

Mean       0.000129
Median   0.000000
Maximum  0.006400
Minimum -0.004300
Std. Dev.   0.001146
Skewness   0.612501
Kurtosis   8.551616

Jarque-Bera  323.2107
Probability  0.000000

0

10

20

30

40

50

-0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Series: EUROBOND
Sample 1 240
Observations 240

Mean       0.000507
Median   0.000532
Maximum  0.017238
Minimum -0.010446
Std. Dev.   0.003439
Skewness   0.398684
Kurtosis   6.704141

Jarque-Bera  143.5646
Probability  0.000000



Bankacılar Dergisi 

97 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Null Hypothesis: SUKUK has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.63677  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -3.457630  

 
5yüzde 

level  -2.873440  

 
10yüzde 

level  -2.573187  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
 

Null Hypothesis: SUKUK has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.63579  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -3.996918  

 
5yüzde 

level  -3.428739  

 
10yüzde 

level  -3.137804  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

  
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

Null Hypothesis: SUKUK has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=14) 

     

     

   t-Statistic   Prob.* 

     

     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -16.44349  0.0000 

Test critical values: 
1yüzde 

level  -2.574674  

 
5yüzde 

level  -1.942159  

 
10yüzde 

level  -1.615814  

     

     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 
 
Ek 3. Sabit Terimden Oluşan Regresyon Modellerinin (Koşullu Ortalama Modellerinin) 
Hatalarına Uygulanan ARCH LM Testi: 
 
Eurobond Getiri Serisi için Değişen Varyans 
Testi   

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     

F-statistic 21.55425     Prob. F(1,237) 0.0000 

Obs*R-squared 20.99788     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     

     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/13   Time: 17:38   

Sample (adjusted): 2 240   

Included observations: 239 after adjustments  

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 1.04E-05 1.75E-06 5.937046 0.0000 

RESID^2(-1) 0.168852 0.03637 4.642677 0.0000 

     

     

R-squared 0.002727     Mean dependent var 1.09E-05 

Adjusted R-squared -0.001481     S.D. dependent var 2.49E-05 

S.E. of regression 2.49E-05     Akaike info criterion -12.35427 

Sum squared resid 1.47E-07     Schwarz criterion -12.32518 

Log likelihood 2195.335     Hannan-Quinn criter. -12.34255 

Sukuk Getiri Serisi için Değişen Varyans 
Testi   

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     

F-statistic 35.01450     Prob. F(1,237) 0.0000 

Obs*R-squared 33.89438     Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

     

     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/01/13   Time: 17:42   

Sample (adjusted): 2 240   

Included observations: 239 after adjustments  

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 1.27E-06 5.45E-05 11.02794 0.0000 

RESID^2(-1) 0.184216 0.031132 5.917305 0.0000 

     

     

R-squared 0.000915     Mean dependent var 1.31E-06 

Adjusted R-squared -0.003301     S.D. dependent var 3.61E-06 

S.E. of regression 3.61E-06     Akaike info criterion -10.21684 

Sum squared resid 3.09E-09     Schwarz criterion -10.18774 

Log likelihood 2656.912     Hannan-Quinn criter. -10.20511 
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F-statistic 21.554225     Durbin-Watson stat 1.976390 

Prob(F-statistic) 0.000004    

     

     
 

F-statistic 35.01450     Durbin-Watson stat 1.996250 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

     
 

 
 

Ek 4. Eurobond Portföyü Getiri Serisi için Farklı Gecikme Değerlerinde Kurulan 
GARCH Modelleri: 
 
Dependent Variable: EUROBOND   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 01/01/13   Time: 18:56   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 5 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2  

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

C 0.000606 0.000228 2.651195 0.0080 

     

     

 Variance Equation   

     

     

C 9.50E-06 6.06E-07 15.68832 0.0000 

RESID(-1)^2 0.197380 0.066748 2.957073 0.0031 

     

     

R-squared -0.000826     Mean dependent var 0.000507 

Adjusted R-squared -0.000826     S.D. dependent var 0.003439 

S.E. of regression 0.003441     Akaike info criterion -8.529168 

Sum squared resid 0.002830     Schwarz criterion -8.485660 

Log likelihood 1026.500     Hannan-Quinn criter. -8.511637 

Durbin-Watson stat 1.471095    

     

     
 

Dependent Variable: EUROBOND   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 01/01/13   Time: 13:51   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 8 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*GARCH(-1)   

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

C 0.000475 0.000214 2.215213 0.0267 

     

     

 Variance Equation   

     

     

C 3.45E-06 2.87E-06 1.200808 0.2298 

GARCH(-1) 0.678996 0.265773 2.554799 0.0106 

     

     

R-squared -0.000086     Mean dependent var 0.000507 

Adjusted R-squared -0.000086     S.D. dependent var 0.003439 

S.E. of regression 0.003440     Akaike info criterion -8.541958 

Sum squared resid 0.002827     Schwarz criterion -8.498450 

Log likelihood 1028.035     Hannan-Quinn criter. -8.524428 

Durbin-Watson stat 1.472183    

     

     
 

 
 
Ek 5. Sukuk Portföyü Getiri Serisi için Farklı Gecikme Değerlerinde Kurulan GARCH 
Modelleri: 
 
Dependent Variable: SUKUK   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 01/01/13   Time: 19:09   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 13 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2  

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

C 0.000117 7.00E-05 1.672887 0.0943 

     

     

 Variance Equation   

     

     

C 9.88E-07 8.40E-08 11.75550 0.0000 

RESID(-1)^2 0.326998 0.071351 4.582978 0.0000 

     

     

R-squared -0.000113     Mean dependent var 0.000129 

Adjusted R-squared -0.000113     S.D. dependent var 0.001146 

S.E. of regression 0.001146     Akaike info criterion -10.71833 

Sum squared resid 0.000314     Schwarz criterion -10.67482 

Dependent Variable: SUKUK   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 01/01/13   Time: 19:11   

Sample: 1 240    

Included observations: 240   

Convergence achieved after 16 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1) 

     

     

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     

     

C 0.000152 7.58E-05 2.007556 0.0447 

     

     

 Variance Equation   

     

     

C 1.94E-07 6.29E-08 3.084562 0.0020 

RESID(-1)^2 0.164405 0.040299 4.079647 0.0000 

GARCH(-1) 0.710072 0.069925 10.15480 0.0000 
     

     

R-squared -0.000403     Mean dependent var 0.000129 

Adjusted R-squared -0.000403     S.D. dependent var 0.001146 

S.E. of regression 0.001146     Akaike info criterion -10.70619 
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Log likelihood 1289.199     Hannan-Quinn criter. -10.70080 

Durbin-Watson stat 2.154272    

     

     
 

Sum squared resid 0.000314     Schwarz criterion -10.64818 

Log likelihood 1288.742     Hannan-Quinn criter. -10.68281 

Durbin-Watson stat 2.153647    

     

     
 

 
 
Ek 6. En İyi Olduğu Belirlenen GARCH(p,q) Modellerinin Hataların Uygulanan ARCH 
LM Testi: 
 
 

Eurobond GARCH(1,0) Modeli için Değişen 
Varyans Testi   

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     

F-statistic 0.652165     Prob. F(1,237) 0.4201 

Obs*R-squared 0.655864     Prob. Chi-Square(1) 0.4180 

     

     

     

Test Equation:    

Dependent Variable: WGT_RESID^2  

Method: Least Squares   

Date: 01/01/13   Time: 19:49   

Sample (adjusted): 2 240   

Included observations: 239 after adjustments  

     

     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     

C 0.942253 0.163299 5.770122 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) 0.052219 0.064662 0.807568 0.4201 

     

     

R-squared 0.002744     Mean dependent var 0.995092 

Adjusted R-squared -0.001464     S.D. dependent var 2.311341 

S.E. of regression 2.313032     Akaike info criterion 4.523329 

Sum squared resid 1267.978     Schwarz criterion 4.552420 

Log likelihood -538.5378     Hannan-Quinn criter. 4.535052 

F-statistic 0.652165     Durbin-Watson stat 1.993581 

Prob(F-statistic) 0.420149    

     

     

Sukuk GARCH(0,1) Modeli için Değişen 
Varyans Testi   

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     

     
F-statistic 0.095692     Prob. F(1,237) 0.7573 

Obs*R-squared 0.096461     Prob. Chi-Square(1) 0.7561 

     

     
     

Test Equation:    

Dependent Variable: WGT_RESID^2  

Method: Least Squares   

Date: 01/01/13   Time: 19:51   

Sample (adjusted): 2 240   

Included observations: 239 after adjustments  

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 1.024168 0.162378 6.307314 0.0000 

WGT_RESID^2(-1) -0.020090 0.064945 -0.309341 0.7573 

     

     
R-squared 0.000404     Mean dependent var 1.003996 

Adjusted R-squared -0.003814     S.D. dependent var 2.294605 

S.E. of regression 2.298976     Akaike info criterion 4.511138 

Sum squared resid 1252.614     Schwarz criterion 4.540230 

Log likelihood -537.0810     Hannan-Quinn criter. 4.522861 

F-statistic 0.095692     Durbin-Watson stat 1.999911 

Prob(F-statistic) 0.757334    
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Yaz m Kurallar  

 
1. Bankac lar dergisinde yay mlanmak üzere gönderilecek makaleler, word format nda arial 

yaz  karakterinde, 11 punto ile tek aral kl  ve paragraflar aras nda bir sat r bo luk 
b rak lmak üzere Türkçe yaz lmal d r.  

2. Kapak sayfas nda, yaz n n ba l , yazar(lar) n ba l  bulunduklar  kurulu lar ve ünvanlar , 
ileti im kurulacak yazar n ad  ve ileti im bilgileri  bulunmal d r.  

3. Makalenin ilk sayfas nda makalenin ad ,  öz/ abstract (en fazla 100 kelime), en az üç tane 
anahtar kelime Türkçe ve ngilizce olarak yaz lmal  ve makaleye uygun JEL s n flama 
numaralar  verilmelidir. (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php)  

4. Yaz  içinde kullan lan birinci düzey, ikinci ve üçüncü düzey ba l klar koyu harflerle 
yaz lmal d r. Ba l klar ile izleyen metin aras nda bir sat r bo luk verilmelidir. Ba l klardan 
sonra paragraf ba  yap lmal d r. 

5. Yaz  içinde yer alan tablo ve ekiller arial yaz  karakterinde 10 punto ile haz rlanmal , ba l k 
ve s ra numaras  verilmeli, kaynaklar  ise alta yaz lmal d r. Denklemlere s ra numaras  
verilmelidir.  

6. Dipnotlar atlama yap lmadan numaraland r lmal  ve ayr  bir sayfada “Dipnotlar” ba l  
alt nda toplanmal d r. 

7. Kaynaklara göndermeler dipnotlarla de il, metin içinde aç lacak ayraçlarla yap lmal d r.  
8. Metinde gönderme yap lan veya yap lmayan tüm kaynaklar, kaynakçada yer almal d r. 

Kaynaklar ayr  bir sayfada alfabetik s rayla yaz lmal d r.  
9. Metin içi gönderme, dipnotlar ve kaynakça belirtilen kurallar çerçevesinde ve American 

Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-
tutorial.aspx) sistemine göre yap lmal d r.    
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