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Teyitli (Karşılıklı, Bloke) Çek
Ahmet Tamer*
Özet
Çekin bir ödeme aracı olması, hamil bakımından bu çekin karşılığının olduğu ve ödeneceği
yönünde haklı bir beklenti oluşturur. Ancak çekin karşılığının olduğu ve ödeneceği konusunda kesin bir
garanti söz konusu değildir. Zira çek ibraz edildiğinde hesapta hiç veya yeteri kadar karşılık
bulunmadığı takdirde, bankanın hamile karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu durum, poliçedeki
kabul müessesesine benzer şekilde, çekte bankanın güven artırıcı beyanlarına ihtiyaç duyulması
sonucunu ortaya çıkarmıştır. Böylece çek keşide edildikten sonra gerek keşidecinin ve gerekse
hamilin başvurusu üzerine bankanın çek bedelinin ödeneceğine yönelik taahhütte bulunması gündeme
gelmiştir. Çekin banka tarafından bu şekilde teyit edilmesi, karşılık olup olmamasından bağımsız
olarak çek bedelinin ödenmesi konusunda bankayı hamile karşı sorumlu haline getirmiştir. Ancak bu
sorumluluk, kambiyo taahhüdünden doğan bir sorumluluk değil, genel hükümler çerçevesinde bir
borcun üstlenilmesinden doğan sorumluluktur.
Anahtar Kelimeler: Çek, Teyitli Çek, Karşılık.
JEL Sınıflaması: G21, K19, K39.
Certified (Provisioned, Blocked) Cheque
Abstract
Since cheque is a means of payment, in terms of holder it creates a justified expectation that
the cheque has provision and will be paid. However, there is no a definite guarantee that cheque has
provision and will be paid. Because, when the cheque is presented in case there is no or inadequate
provision at the account, the bank does not have any liability against to holder. This revealed the
confidence-building statements of banks similar to acceptance in the bill of exchange. Thus, it has
been come to order that the bank make a commitment concerning cheque amount will paid after
drawing cheque on the application of both to the drawer and holder. Certification of the cheque by the
bank makes the bank liable against to holder from the cheque amount without regard to provision is
available or not. However, this liability is not arising from the exchange commitment, but it is arising
out of the general provisions.
Keywords: Cheque, Certified Cheque, Provision.
JEL Classification: G21, K19, K39.

1. Genel Olarak
Çek, hukuki ve iktisadi fonksiyonu itibarıyla -bono ve poliçenin aksine- bir kredi aracı
olmayıp, bir ödeme aracıdır1. Nitekim bu husus TTK. m.795’te “Çek görüldüğünde ödenir.
Buna aykırı herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir.” biçimde ifade edilmiştir. Çekin bir
ödeme aracı olarak kabul edilmesi, aynı zamanda çekte kabul yasağının (ve bunun bir
uzantısı olarak aval ve ciro yasağının) da benimsenmesi sonucunu doğurmuştur. Zira kabul
yasağı sayesinde bankanın asıl borçlu konumuna gelememesi, hamil bakımından çek
bedelinin ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlik ve risk oluşturacaktır. Dolayısıyla hamil
bu belirsizliği gidermek amacıyla çeki en kısa sürede muhatap bankaya ibraz etmek zorunda
kalacaktır. Böylece çekin görüldüğünde ödenen bir senet olduğu hususu ön plana çıkacaktır 2.
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Kabul yasağını düzenleyen TTK. m.784’e göre “Çek hakkında kabul işlemi yapılamaz.
Çek üzerine yazılmış bir kabul kaydı, yazılmamış sayılır.”3 Çekte bu kabul yasağı sebebiyle
muhatap bankanın hiçbir şekilde kambiyo ilişkisine dâhil olmaması (asıl borçlu haline
gelmemesi), hamil bakımından çekin ibraz edildiği zaman ödenmemesi (karşılıksız çıkması)
riskini artırmıştır. Bunun sonucunda çekin karşılığının olduğu ve dolayısıyla ibraz edildiğinde
ödeneceği yönünde bir güvence (teminat) arayışı başlamış ve bu kapsamda özellikle
bankaların güven artırıcı beyanlarına ihtiyaç duyulmuştur4.
İşte teyitli çekler kanunda açıkça düzenlenmemekle birlikte uygulamada ve yargı
içtihatlarında5 bu ihtiyaca cevap olarak (çekte kabul müessesesinin eksikliğini gidermek
amacıyla) ortaya çıkmış çeklerdir. Şu halde teyitli çeklerin, muhatap bankanın kendisine ibraz
edilen çekin karşılığının bulunduğu veya ibraz süresi içerisinde söz konusu çek bedelinin
hamil lehine bloke edildiği yönündeki beyanını içeren özel bir çek türü olduğu söylenebilir 6.
Bazı yazarlar7 çekte teyit kaydının “kabul işlemi” mahiyetinde olduğunu ve bu nedenle teyitli
çeklerin geçersiz olduğunu (dolayısıyla bankanın çeki teyit etmek suretiyle herhangi bir
yükümlülük üstlenemeyeceğini) savunmaktadır. Bununla birlikte bizim de katıldığımız ağırlıklı
görüş8, teyit kaydının bu nitelikte görülemeyeceği ve teyitli çeklerin geçerli kabul edilmesi
gerektiği yönündedir.
Belirtmek gerekir ki, kabul yasağı sebebiyle çekin karşılığının olduğu ve dolayısıyla
ibraz edildiğinde ödeneceği yönündeki güvence arayışı, teyitli çekler yanında “garantili çek”
ve “banka çeki”9 gibi başka özel çek türlerinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır. Son dönemde
yapılan değişikliklerle karşılıksız çek fiili için yalnızca idari yaptırım öngörülmesi sonucunda,
karşılıksız çek fiillerinin günümüzde büyük bir artış göstermiş olması10, bu ihtiyacın
önümüzdeki dönemde daha da yoğun hissedileceğini ve dolayısıyla hamile güven veren
(güvenli) çek uygulamalarının daha büyük önem kazanacağını göstermektedir.
2. Çekin Teyitli Hale Gelmesi
Adından da anlaşılabileceği üzere teyitli çeki diğer çeklerden ayıran husus, bir “teyit”
işleminin gündeme gelmesidir. Teyit işlemi, -poliçelerdeki kabul işlemine benzer şekildetaraflar arasındaki sözleşmeye uygun olarak, banka tarafından yapılan tek taraflı bir irade
beyanıdır. Teyit işlemi uygulamada; “teyit edilmiştir”, “karşılığı mevcuttur”, “karşılığı mevcut
ve hamili emrine amadedir”, “işbu çekin muhteviyatı olan … TL. hesapta bloke edilmiştir”,
“işbu çekin natık olduğu meblağ nezdinde mevcut olup bloke edilmiştir” gibi ifadelerin
muhatap banka tarafından çekin yüzüne veya arkasına bir açıklama (şerh, kayıt) şeklinde
yazılması suretiyle gerçekleştirilmektedir11. Bu bakımdan çek üzerine konulacak bir teyit
kaydı, “çekte kayıt ve şartın bulunmayacağı” kuralının (TTK. m.780/1-b) bir istisnasını
oluşturmaktadır. Şüphesiz çek üzerine konulacak teyit kaydının geçerli olabilmesi için,
muhatap bankanın yetkililerinin imzasının da çek üzerinde bulunması gerekir 12. Bunun
yanısıra uygulamada teyit tarihinin de bu kayda eklenmesi gerektiği kabul edilmektedir.
Bununla birlikte teyit kaydı, senet dışında başka şekillerde (alonj üzerine yazılarak,
SMS yoluyla, e-posta yoluyla vs.) de gösterilebilir13. Teyit işlemi, bankaya bu yönde ulaşan
bir talebin sonucudur. Çekin banka tarafından teyit edilmesi talebi (başvurusu), söz konusu
çek tedavüle sunulmadan hemen önce keşideci tarafından gerçekleştirilirken, tedavüle
sunulduktan sonra keşideci veya hamil tarafından yapılabilir14. Dolayısıyla teyitli çek, söz
konusu çek tedavüle sunulmadan hemen önce gündeme gelebileceği gibi, tedavüle
sunulduktan sonra da ortaya çıkabilir.
İlk bakışta çekin teyit edilmesi talebinin hamil tarafından bankaya yöneltilmesi anlamsız
gelebilir. Zira çek bir ödeme aracı olduğuna (görüldüğünde ödenmesi gerektiğine) ve çekte
kabul yasağı mevcut olduğuna göre, hamilin bankaya gittiğinde çekin teyit edilmesi talebi
yerine çekin ödenmesi talebinde bulunması akla daha uygundur. Nitekim bazı yazarlar 15
4
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çekin yalnızca keşideci tarafından (ve üstelik henüz çek lehtara verilmeden önce) teyit için
bankaya ibraz edilebileceğini savunmaktadır.
Ancak 5941 sayılı Çek Kanununun geçici 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer
alan “31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek
için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir” hükmü, doğurduğu sonuç itibarıyla ileri tarihli
çeklerde vadeyi mümkün kılmaktadır. Bu nedenle ileri tarihli çekler bakımından ödeme talep
edemeyen hamilin, kendisini güvence altına almak amacıyla bankadan çekin teyit edilmesini
istemesi kuvvetle muhtemeldir. Bu bakımdan bankaya teyit başvurusunun (talebinin) hamil
tarafından da yapılabileceğini kabul etmek gerekir. Nitekim Yargıtay da bu görüştedir 16. Şu
halde hamilin başvurusu üzerine gerçekleşen teyitli çekler, çeklerde “muhataba ibraz ancak
ödeme için ibrazdır” kuralının bir istisnasını oluşturur17.
Bu noktada şu hususu da ifade etmek gerekir. Teyitli çekte banka, karşılıktan bağımsız
olarak çek bedelini hamile ödemeyi üstlendiği için, bu durum keşideciye açılmış bir gayri
nakdi kredi18 niteliği taşımaktadır19. Dolayısıyla çek hesabında yeterli veya hiç karşılık
bulunmadığı halde bankanın çek bedelini hamile ödemesi ile birlikte, bu gayri nakdi kredi
artık nakdi krediye dönüşecek ve bu kredinin keşideci tarafından bankaya ödenmesi
gündeme gelecektir. Bu açıdan bakıldığında aslında teyit işleminin, keşideciyi külfet altına
sokan bir işlem olduğu söylenebilir. Şu halde teyit işlemi, sonradan banka ile keşideci
arasında bir iç ilişkiyi (rücu ilişkisini) ortaya çıkaracağından, teyitli çekten söz edebilmek için
taraflar (banka ile keşideci) arasında bu yönde yapılan bir anlaşmanın bulunmasını zorunlu
saymak gerekir20.
Dolayısıyla her ne kadar hamilin bankaya teyit başvurusunda bulunabileceğini kabul
etsek bile, çek anlaşmasında bankanın hamil tarafından kendisine yapılan başvuru üzerine
çeki teyit edebileceğine ilişkin açık bir kayıt21 aramak yahut hamilin teyit talebi ile karşılaşan
bankanın keşideci ile irtibata geçerek onun onayını almak suretiyle eksik olan sözleşme
unsurunu tamamlaması gerekir22. Aksi halde banka bu ödeme sebebiyle keşideciye rücu
edemez. Bununla birlikte daha önceden banka ile keşideci arasında yapılan bir anlaşmada
(örneğin çek anlaşmasında veya çek anlaşmasından sonra yapılan buna mahsus özel bir
sözleşmede), bankanın keşideciye sormaksızın hamil tarafından kendisine yönelen bu tür
talepleri olumlu sonuçlandırabileceği kararlaştırılmışsa, bankanın teyit işlemi için keşideciden
onay alması gerekmeyecektir.
Belirtmek gerekir ki, çekin karşılığının olup olmadığının öğrenilebilmesi ile çekin
karşılıklı çek haline geldiğinin bildirilmesi farklı hususlardır. Çekin karşılığının olup olmadığını
herkes öğrenmek isteyebilir. Dolayısıyla bankanın hamilin bu yöndeki merakını gidermesi
(istihbarat vermesi) bir teyit işlemi olarak kabul edilemez. Nitekim bazı yazarlar 23 bu farka
dikkat çekmek amacıyla, salt çekin karşılığının olup olmadığını öğrenmeye yönelik banka
açıklamalarını “teyit” işleminden ayırmak için “vize” olarak adlandırmaktadır.
Şu halde çekin karşılığının olup olmadığı konusunda salt bilgilendirme amaçlı
açıklamalar, hukuki bir teminata (taahhüde) değil, bu yöndeki talebin gerçekleştiği tarihte fiili
bir güvene (o tarihte hesapta karşılığının olup olmadığına) işaret etmekte olup, bunlar çeki
teyitli çek haline getirmez. Bu şekildeki açıklamalar, ibraz edildiği anda çek bedelinin hesapta
bulunup bulunmadığı yönünde bir tespit işlemi niteliğinde olup, gelecekte hamile çek
bedelinin her halükarda ödeneceği yönünde bir güvence vermez. Bununla birlikte bu başvuru
üzerine çekin ödenmesinin üstlenildiği şeklinde banka tarafından yapılan açıklamalar artık o
çeki teyitli çek haline getirir. Görüldüğü üzere teyit ve vize ayrımı, muhatap bankanın
iradesine verilecek anlam bakımından önem taşımaktadır.
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3. Teyitli Çekin Hükümleri
Teyitli çeke ilişkin hükümler şu şekilde açıklanabilir:
a) Teyitli çekte banka, çek bedelinin hamile ödenmesi konusunda hesapta çekin
karşılığı olsun veya olmasın bir taahhüt altına girmektedir. Böylece hesapta karşılığın
bulunmadığı veya hesaptaki karşılığın yeterli olmadığı durumlarda çek bedeline ilişkin eksik
kalan karşılık, buna ilişkin yapılacak bir teyit işlemi kapsamında banka tarafından
ödenmektedir. Nitekim bu husus bir yargı kararında24 “Çek bedelini hamil lehine bloke ettiği
meşruhatını veren muhatap banka kanuni süre içinde ibraz edilen çeki ödemekten
kaçınamaz.” biçiminde açıkça vurgulanmıştır.
b) Teyitli çekler bakımından bankanın çeki teyit etmesi, çekin karşılığının
bulunduğunu göstermektedir. Nitekim teyitli çeklere “karşılıklı veya tasdikli çek” de
denilmektedir. Ancak teyit işlemi ile birlikte çekin karşılığının bulunduğunu taahhüt etmek,
çekin ödeneceği yönünde kesin (kat’i) bir anlam taşımamaktadır. Zira çekin ödenmemesi
konusunda bir tedbir kararı varsa ya da çekin ödenmesini engelleyen başka nedenler (çekte
sahtelik veya tahrifat yapılmış olması, ciro zincirinde kopukluk bulunması, çekin zayi olması
sebebiyle keşidecinin mahkemeden alacağı ödeme yasağı, ibraz süresi geçtikten sonra
keşidecinin çekten cayması gibi25) bulunuyorsa, çek teyitli olsa dahi banka çek bedelini
ödemeyecektir. Aksi halde banka keşideciye karşı sorumlu olacaktır26.
c) Çekin teyit edilmiş olması, yalnızca çekin karşılığının bulunduğu yönünde bir
taahhüdü içermekte olup, çekin kabul edildiği anlamına gelmemektedir27. Başka bir ifadeyle
teyit işlemi, bankayı karşılığı olsun veya olmasın hamile ödeme yapma konusunda taahhüt
altına sokmakla birlikte, kabul işlemi gibi bankayı müracaat borçlusu konumuna getirmez 28.
Nitekim bu husus bir Yargıtay kararında29 “Poliçenin kabulünde, muhatap müstakil ve
mücerret bir borç altına girer, karşılık olsun veya olmasın, senette yazılı meblağı ödemekle
mükellef olur. Buna karşılık çekin teyidinde, muhatap ancak belli vakıaların varlığına bağlı
olarak müsbet bir cevap verir ve dolaylı olarak fer’i bir borç yüklenir. Teyitte bankanın asıl
borcu, mevcut olduğunu bildirdiği karşılığı hamil lehine ödemeye hazır olarak
bulundurmaktır.” şeklinde açıklanmıştır. Bu nedenle poliçeyi kabul eden muhatap banka,
zamanaşımı süresi içerisinde senette yazılı tutarı ödemek zorunda olduğu halde, çeki teyit
eden banka, yalnızca ibraz süresi içerisinde ibraz edilmiş olması koşuluyla çek bedelini
hamile ödeme yükümü altındadır.
Görüldüğü üzere teyitli çekte muhatap banka, teyit işlemine rağmen kambiyo ilişkisine
dâhil sayılmamakta ve fer’i nitelikte bir borç yüklenmektedir. Dolayısıyla çekle işleyen hesaba
üçüncü kişiler tarafından koydurulacak haciz, tedbir ve rehin gibi kararlar, bankanın teyit
etmek suretiyle üstlendiği yükümlülüğü yerine getirmesini de engelleyecektir. Buradan
hareketle, bankanın teyit işlemi üzerine yüklendiği çek bedelini ödeme yükümlülüğünün,
yalnızca kısmi veya farazi karşılığın hamile ödenmesine hukuki bir engelin bulunmadığı
durumlarda söz konusu olacağı söylenebilir.
Öte yandan teyitli çekte muhatap bankanın asli borçlu sıfatının olmaması sebebiyle,
hesapta karşılığın bulunduğu durumlarda bu kısım için bankanın kendi kaynaklarını hamile
kullandırması söz konusu olmayacaktır. Başka bir ifadeyle teyitli çekin ibrazı halinde çekle
işleyen hesapta kısmi veya tam karşılığın bulunması halinde, bankanın hamile öncelikle bu
karşılığı ödemesi, şayet söz konusu karşılık çek bedelini tamamen karşılamıyorsa geriye
kalan tutarın (çek bedeline ilişkin farkın) ödenmesi için kendi kaynaklarını kullandırması
gerekir.
d) Teyitli çekte, çekin ödenmesini engelleyen nedenler (karşılığın olmaması durumu
hariç) bulunmadığı halde çek bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen banka
6
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hamile karşı sorumlu olacaktır. Bankanın teyit işlemi ile birlikte üstlendiği taahhüt, TBK.
m.129 anlamında çek hamiline talep hakkı veren tam üçüncü kişi yararına sözleşme niteliği
arz etmektedir. Bu nedenle burada bankanın hamile karşı sorumluluğu, bir kambiyo
taahhüdünden değil, çeke ilişkin bir beyandan (teyit işleminden) kaynaklandığından, hamil
bankaya başvururken müracaat hakkına ilişkin TTK. m.808 vd. hükümlerine değil,
sözleşmeye aykırılığa ilişkin genel hükümlere (TBK. m.112 vd.) dayanacaktır 30.
Şu halde hamil bir ifa davası açmak suretiyle çek bedelinin kendisine ödenmesini talep
ve dava edebilecektir. Bu dava genel hükümlere tabi bir alacak davası olduğundan, banka
hamile karşı hesapta karşılık bulunmadığı şeklinde bir def’i ileri süremezken, hamil ile olan
kişisel ilişkisinden kaynaklanan def’ileri (örneğin takas def’i) ileri sürebilecektir. Ayrıca bu
dava, bir haksız fiil davası değil, sözleşmeye aykırılığa ilişkin bir ifa davası olduğundan, hamil
bu davada zararını ve bankanın kusurunu ispat etme yükümlülüğü altında olmayacaktır.
Bunun yanısıra bu dava alacak davalarına ilişkin genel hükümler çerçevesinde (TBK. m.146),
çekin ibraz edildiği tarihten itibaren on yıllık zamanaşımı süresine tabi olacaktır.
Öte yandan teyit işleminin arkasında her halükarda banka ile hesap sahibi (keşideci)
arasında yapılan bir gayri nakdi kredi sözleşmesi bulunduğundan, bankanın hamile çek
bedelini ödememesi, bankanın aynı zamanda keşideciye karşı da sözleşmeye aykırılığa
ilişkin genel hükümler çerçevesinde (TBK. m.112 vd.) sorumlu olması sonucunu
doğuracaktır. Ancak hamilin durumundan farklı olarak burada keşideci, banka aleyhine ifa
davası değil, tazminat davası açabilecektir. Başka bir ifadeyle keşideci bankadan, çek
bedelinin kendisine ödenmesini değil, teyit işlemine rağmen çek bedelini ödeme
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararlarının
giderilmesini talep edecektir.
e) Yukarıda da belirtildiği üzere teyitli çekler bakımından banka, süresi içerisinde
ibraz edilmek şartıyla, karşılığı kısmen veya tamamen bulunmasa dahi çek bedelini hamile
ödemeyi üstlenmektedir. Şu halde teyit işleminde banka, süresinde ibraz edildiği anda çekin
karşılığının hesapta hazır bulunmamasının riskini yüklenmeyi taahhüt etmektedir 31. Böylece
banka çek üzerine itibarını ortaya koymak suretiyle keşideciye çek bedeli kadar gayri nakdi
kredi açmış (kullandırmış) olmaktadır32. Nitekim yargı kararları da bu yöndedir33. Karşılığı
bulunmadığı halde bankanın çek bedelini hamile ödemesi ile birlikte bu gayri nakdi kredi,
nakdi krediye dönüşmüş olacaktır.
f) Belirtmek gerekir ki, teyitli çeklerde ödemeye engel bir durum olmadığı halde,
karşılığı hiç veya yeterli olmasa dahi ödeme yapmayan banka hamile karşı sorumlu olurken,
bu sebeple meydana gelen karşılıksız çek fiilinin sonuçlarından (TTK. m.783, m.810) banka
değil, keşideci sorumlu olacaktır34. Nitekim Yargıtay da bu görüştedir35.
g) Kanaatimizce teyitli çekler bakımından, hamilin çek hesabında çekin karşılığının
olmadığını bilip bilmemesi önem taşımaz36. Başka bir ifadeyle teyitli çeklerde bankanın
hamile ödeme yükümü açısından, hamilin iyiniyetli olması zorunlu değildir. Zira daha önce de
değinildiği üzere teyit işlemi, çekin karşılığının bulunduğu, çekin ibraz edildiği tarihte çek
hesabında hiç veya yeteri kadar karşılık bulunmasa dahi bankanın kendi kaynakları ile çek
bedelini ödeyeceği yönünde hamile güvence veren ve dolayısıyla aynı zamanda gayri nakdi
kredi niteliği de taşıyan bir banka işlemidir. Şu halde teyit işleminin arkasındaki hukuki ilişki,
yalnızca banka ile keşideci arasında hüküm ifade etmekte olup, bu iç ilişki hamili hiçbir
şekilde ilgilendirmemektedir. Bu nedenle hamil bankanın çeki teyit ettiği sırada çekin
karşılığının olmadığını bilse dahi banka teyit kaydı sebebiyle hamile karşı sorumlu olmakta
devam eder.
Kaldı ki, teyit işlemi yapıldığı sırada karşılık bulunmayan çek hesabına daha sonra
keşideci karşılık yatırabilir ve böylece çek ödenmek için bankaya ibraz edildiğinde karşılık
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hazır bulundurulmuş olabilir. Öte yandan MK. m.3 çerçevesinde sübjektif iyiniyet
araştırmasının ancak kanun koyucunun buna hukuki sonuç bağladığı durumlarda
uygulanabileceği, hâlbuki bu konuda Türk Ticaret Kanununda veya Çek Kanununda hüküm
bulunmadığı gibi hususlar da göz önüne alındığında, bankanın ödeme yükümü konusunda
hamil bakımından MK. m.3 çerçevesinde sübjektif iyiniyet araştırması yapmanın gereksiz
olduğu ortaya çıkacaktır.
Bununla birlikte bankanın teyit işlemine ilişkin irade beyanının çeşitli sebeplerle (hile,
tehdit vs.) sakatlandığı durumlarda, teyit işlemi geçersiz olacağından bankanın ödeme
yükümünden söz edilemeyecektir. Nitekim Yargıtay hamilin teyit (bloke) şerhini koyan banka
elemanlarıyla işbirliği içinde ve onlarla anlaşarak çek hesabında para bulunmadığını bilerek
ve bankayı sorumluluk altına sokmak maksadı ile bloke şerhinin konulmasını sağlaması
durumunda, bankanın sorumlu tutulamayacağı görüşündedir37.
h) Teyitli çekler ile diğer çekler arasındaki tek fark, çek hesabında yeterli veya hiç
karşılık olmasa dahi bankanın hamile çek bedelini ödeme mükellefiyeti altında olmasıdır.
Bunun dışında normal çekler bakımından çek hukukuna ilişkin genel hükümler teyitli çekler
bakımından da aynen geçerlidir38. Nitekim Yargıtay da aynı fikirdedir39. Örneğin bankanın
teyit (bloke) kaydı ve dolayısıyla hamile karşı yükümlülüğü yalnızca ibraz süresi içinde
hüküm ifade etmektedir. İbraz süresi içerisinde ibraz edilmeyen teyitli çekler bakımından
bankanın teyitten doğan çek bedelini ödeme yükümü bulunmamaktadır.
Nitekim bu husus bir yargı kararında40 “Dava bloke kaydı bulunan çek bedellerinin
muhatap bankadan tahsili istemine ilişkindir. Muhatap bankanın bloke suretiyle verdiği
garantinin kapsamı, çekin geçerliliğine ve süresinde ibrazına bağlı bir garantidir. Ve başka bir
deyişle TK’nın 708. maddesinde41 yazılı sürede ibraz halinde ancak, çeke dayalı müracaat
hakkı kullanılabilir. … Dava konusu olayda yukarıda anılan yasa hükümlerine uygun bir işlem
yapılmadığı anlaşılmış olduğundan, davacının kambiyo hukukundan doğan müracaat hakkı
düşmüş, çeke muhatap bankaca konulan bloke kaydı geçerliliğini yitirmiş bulunmaktadır.”
şeklinde açıklanmıştır. Benzer şekilde aynı husus başka bir kararda 42 da “Muhatap bankanın
bloke suretiyle verdiği garantinin kapsamı, çekin geçerliliğine ve süresinde ibrazına bağlı bir
garantidir.” biçimde vurgulanmıştır.
Yine genel hükümler çerçevesinde keşideci ibraz süresi geçtikten sonra teyitli çekten
cayabilir. Nitekim bu husus Yargıtay tarafından “Teyit hakkında Ticaret Kanunumuzda bir
hüküm bulunmadığına göre, teyit edilmiş bir çekin ibraz müddetinin değişebileceğinin kabulü
mümkün değildir. Bu itibarla, hamil teyitli çeki kanunen tanınan müddetler içinde ibraz ve
tediyesini istemekle mükelleftir. İbraz müddeti geçtikten sonra keşideci her zaman çekten
cayabilir.” denmek suretiyle açıkça hükme bağlanmıştır43. Dolayısıyla ibraz süresi geçtikten
sonra keşidecinin cayması halinde teyit işlemi gerekçe gösterilerek bankanın sorumluluğuna
gidilemez. Aksi halde bu durum çekte yasak olan kabul müessesini tanımak anlamına gelir 44.
Nitekim Yargıtay bir kararında45 “İbraz müddetinden sonra da bankayı tediyeyle bağlı ve çek
muhteviyatı meblağı hamile ödemekle yükümlü tutmak, tediyeye mücerret ve müstakil bir
taahhüt doğuran kabul niteliğini izafe etmek olur ki, TTK’nun 696 ıncı maddesi 46 gereğince
kabul muamelesi çeklerde cari ve muteber değildir.” demek suretiyle bu hususu açıkça
belirtmiştir.
i) Çekin teyit edildiği yönündeki açıklamalar sırasında çekin karşılığının bulunup
bulunmadığı hususunda bilgi verilip verilmemesi önemli değildir. Diğer bir deyişle bankanın
çeki teyit ederken (üstlenirken) karşılığının olup olmadığını hamile söyleyip söylememesi
kendi takdirindedir. Zira teyitli çek taahhüdü ile birlikte, karşılığı bulunsun veya bulunmasın
banka hamile çek bedelini ödemekle yükümlü olduğuna göre, teyit anında karşılığın bulunup
bulunmaması hususu, bankanın sağlayacağı bu gayri nakdi kredi bakımından kendi riskini
teminat altına alması ile ilgili bir konu olup, bu husus hamili ilgilendirmeyecektir. Bu bakımdan
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teyit işleminin mevcut bir karşılık üzerine yapılıp yapılmadığı hususu banka ile keşideci
arasındaki iç ilişkiyi ilgilendiren bir konudur. Bu iç ilişki çerçevesinde karşılık bulunmaksızın
yapılan teyit işlemi sebebiyle çek bedelini hamile ödeyen banka, keşideciye rücu edecektir.
j) Uygulamada teyitli çekler genellikle temerrüdü ağır sonuçlara bağlanan kamu
borçlarının ödenmesi amacıyla47 veya bedeli yüksek çekler bakımından gündeme gelmekte48
ve teyit işlemi sırasında söz konusu çek bedeli hesap sahibinin çekle işleyen hesabında hazır
bulundurulmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere teyit işleminin yapıldığı anda söz
konusu çekin karşılığının bulunup bulunmaması hususu, bankanın üstlendiği riski teminat
altına almasıyla ilgili olup, teyit işleminin gayri nakdi kredi niteliğini ortadan
kaldırmamaktadır49.
k) Son olarak, 01/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri (m.12) uyarınca, kredi sınırlarının
hesaplanmasında, teyitli çekler “çekler için ödeme taahhütleri” niteliğinde oldukları için yüzde
yüz oranında dikkate alınacaktır.
4. Teyitli Çekte Bloke İşlemi
Bankanın teyit işlemi ile birlikte söz konusu çek bedeline karşılık gelen tutarı mevcut
veya ayrı bir hesapta hamil adına bloke etmesi gündeme gelebilir. Hatta bazı yazarlar50,
bankanın “vize” ile “teyit” beyanlarını birbirinden ayırmak için, teyit işleminden söz edebilmek
bakımından, karşılığın hesapta bulunduğu yönündeki açıklamayı dahi yeterli görmemekte,
karşılığın bloke edildiği yönünde bir beyanı zorunlu saymaktadır. Nitekim teyitli çeklere “bloke
çek” de denilmesi bundan kaynaklanmaktadır51. Ancak doktrinde bankalar tarafından yapılan
bu bloke işleminin hukuki geçerliliği tartışma konusudur.
Bazı yazarlara göre52, teyitli çeklerde hesabın banka tarafından bloke edilmesi,
hukukumuzda düzenlenmiş geçerli bir uygulama olmayıp, fiili bir uygulamadır. Bu nedenle bu
şekilde hesapta yapılacak bir bloke işlemi, söz konusu tutar üzerinde keşidecinin tasarrufta
bulunmasını (örneğin bu meblağı temlik etmesini, üzerinde rehin tesis etmesini vs.)
engellemeyecektir. Başka bir ifadeyle keşideci, bloke edilmiş hesap üzerinde sonradan
tasarrufta bulunmak suretiyle çekin karşılıksız kalmasına neden olabilir. Aynı şekilde bloke
edilen tutar için üçüncü kişiler tarafından alınan haciz, tedbir, rehin kararlarına karşı ya da
hesap sahibi hakkında verilen iflas kararına karşı da yapılan bloke işlemi ileri
sürülemeyecektir53.
Görüldüğü gibi her iki durumda da (keşidecinin tasarrufu veya üçüncü kişilerin haklı
talepleri sebebiyle bloke edilen hesapta karşılık kalmasa dahi) banka teyit işlemi sebebiyle
hamile çek bedelini ödemek zorunda kalacaktır54. Zira teyit işlemi ile birlikte banka
keşidecinin borcunu ifa etmemesinin sorumluluğunu üstlenmektedir. Bu nedenle bloke edilen
tutarın yukarıda sözü edilen işlemlere karşı korunabilmesi için, söz konusu meblağ üzerinde
banka lehine rehin hakkı tesis edilmesi önerilmektedir55.
Doktrinde kabul edilen ağırlıklı görüşe göre ise bloke işlemi ile birlikte hem keşidecinin
hem de üçüncü kişilerin tasarrufları engellenmiş olacaktır56. Nitekim Yargıtay’ın da bir
kararında57 “Teyidi yapan banka, ibraz müddetleriyle mahdut olmak üzere, çek karşılığını
bloke tutmak ve müddetinde ibrazı halinde karşılığını ödemek yükümlülüğü altındadır.”
demek suretiyle bu ikinci grup yazarlara daha yakın bir görüş benimsediği söylenebilir.
Daha önce de belirtildiği üzere teyit işleminin yapıldığı anda söz konusu çekin
karşılığının bulunup bulunmaması hususu, tamamen bankanın üstlendiği riski teminat altına
almasıyla ilgili bir konudur. Dolayısıyla hamil tarafından çekin ödeme için bankaya ibraz
edildiği tarihte çek hesabında karşılığın bulunup bulunmaması, sadece iç ilişki bakımından
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önem taşımakta ve yalnızca banka ile keşideciyi ilgilendirmektedir. Bu açıdan bakıldığında
keşideci tarafından yapılması gündeme gelen tasarruflar bakımından bu tartışmanın hamilin
durumunu etkilemeyeceği ortadadır.
Bu tartışma esas itibarıyla üçüncü kişiler tarafından çek hesabı üzerinde alınan haciz,
tedbir, rehin kararları ya da hesap sahibi hakkında verilen iflas kararı bakımından önem
taşımaktadır. Zira teyitli çeklerde banka her ne kadar karşılıktan bağımsız olarak hamile karşı
çek bedelini ödeme yükümü altına giriyor olsa dahi bu durum, bankanın bağımsız (asli) bir
borç yüklendiği anlamına gelmemektedir. Başka bir ifadeyle banka kambiyo ilişkisine dâhil
sayılmamakta ve fer’i nitelikte bir borç yüklenmektedir. Dolayısıyla teyitli çekte bankanın
ödeme yükümlülüğünün, ancak kısmi veya farazi karşılığın hamile ödenmesine hukuki bir
engelin bulunmadığı durumlarda söz konusu olacağı söylenebilir. Şu halde çekle işleyen
hesaba üçüncü kişiler tarafından koydurulacak haciz, tedbir ve rehin gibi kararlar, teyitli çekte
bankanın çek bedelini hamile ödemesini de engelleyecektir.
Bu açıklamalar ışığında yukarıdaki tartışmaya değinilecek olursa, teyit işleminin
ardından bankanın çek hesabında bulunan karşılığı başka bir hesaba aktarmaksızın bloke
işlemi yapması, bu karşılık üzerinde keşidecinin tasarrufta bulunmasını engellemeyeceği gibi,
üçüncü kişilerin alacağı haciz ve tedbir gibi kararlara karşı korunmasını da sağlamayacaktır.
Zira söz konusu karşılık keşidecinin hesabında bulunduğu sürece keşidecinin hukuki etki
alanı içerisinde ve tasarrufunda kalacaktır. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen Yargıtay
kararında sözü edilen “çek karşılığını bloke tutmak” tabirini, bloke işleminin söz konusu tutarı
her türlü müdahaleye karşı koruduğu şeklinde değil, çekin karşılığı kalmasa dahi bankanın
bu tutarı kendi kaynaklarından ödeme yükümü altında olduğu şeklinde yorumlamak daha
uygun olur. Şu halde bankanın teyit işlemiyle birlikte “karşılığı bloke etme taahhüdü altına
girmesi” ile “bloke edilen tutarın dış müdahalelere karşı korunması” farklı konulardır.
Bununla birlikte teyit işleminin ardından bankanın çek hesabında bulunan karşılığı
başka bir hesaba aktarması halinde (ki bir tacir olarak bankanın basiretli bir iş adamı gibi
hareket ederek bu şekilde davranması beklenir) yapılacak bloke işlemi, bu karşılık üzerinde
keşidecinin tasarrufta bulunmasını engelleyeceği gibi, üçüncü kişilerin haciz ve tedbir gibi
kararlarla bu hesaba ulaşmasını da önleyecektir. Zira söz konusu karşılık başka bir hesaba
aktarılmak suretiyle keşidecinin hukuki etki alanının dışına çıkarılmış olmaktadır. Ancak söz
konusu karşılığın başka bir hesaba aktarılmasının çoğu kez muvazaa iddiasını gündeme
getireceği de unutulmamalıdır58.
5. Teyitli Çek ve Garantili Çek İlişkisi
Teyitli çekler de tıpkı garantili çekler gibi özel bir çek türüdür59. Bununla birlikte teyitli
çeklerin çoğu zaman garantili çeklerle karıştırıldığı görülmektedir. Şüphesiz pek çok noktada
teyitli çeklerin garantili çeklere benzeyen tarafları bulunmaktadır. Ancak teyitli çeklerin
garantili çeklerden ayrıldığı noktalar da söz konusudur. Bu çerçevede önce teyitli çek ile
garantili çekler arasındaki ortak özellikler, daha sonra da bu iki çek türü arasındaki farklar şu
şekilde belirtilebilir:
5.1.

Ortak Özellikler

a) Teyitli ve garantili çeklerin ortak özelliklerinin başında, her iki çek türünün de
kanunda açıkça düzenlenmemiş olması gelmektedir. Bu çek türleri uygulamada ortaya
çıkmış ve yargı kararları ile geçerli kabul edilmişlerdir.
b) Bunun dışında her iki çek türü de esasında çeklerde kabul yasağı (ve bunun
uzantısı olarak aval60 ve ciro yasağı) bulunması sebebiyle çekin ibraz edildiğinde
ödenmemesi riski karşısında, güven arayışının birer sonucu olarak ortaya çıkmış çeklerdir.
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Şu halde gerek garantili çekler ve gerekse teyitli çekler, çeklerde kabul yasağının dar
yorumlanması sonucunda kabul edilmiş çek türleridir denebilir61. Bu yönüyle her iki çek
türünün de çekte kabul yasağını yumuşattıkları62 ve böylece uygulamada çek kullanımını
teşvik ettikleri söylenebilir63.
c) Hem teyitli çekler hem de garantili çekler geniş anlamda birer “güvenli veya
güvenceli (güven veren) çek” niteliğindedir64. Zira bu çeklerde, süresi içerisinde ibraz
edilmesi halinde çek bedelinin karşılık olup olmadığına bakılmaksızın ödenecek (beklediği
hakkına kavuşacak) olması nedeniyle hamilde güven duygusu oluşur ve bu güven duygusu
sebebiyle bu çekler tedavül kabiliyeti bakımından güçlü (itibarlı) konumdadır.
d) Ayrıca her iki çek türünde de banka, çekin karşılığına ilişkin bir güven sağlamakla
birlikte, bu durum çek bedelinin her halükarda hamile ödeneceği anlamına gelmemektedir.
Dolayısıyla karşılık unsuru dışında hamile ödeme yapmayı engelleyen durumların65 varlığı
halinde bankanın ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
e) Çek bedelinin karşılığı noktasında güven sağlayıcı özellikleri dışında, her iki çek
türü de normal çeklere uygulanan genel kurallara tabidir. Örneğin kanuni ibraz süreleri
içerisinde çekin bankaya ödenmek üzere ibraz edilmemesi halinde hem garantili çek hem de
teyitli çek bu özelliklerini kaybeder. Böyle bir durumda banka diğer normal (alelade) çeklerde
olduğu gibi hamile ödeme yapmak zorunda değildir. Şu halde garanti ve teyit işlemleri,
yalnızca hesapta karşılık bulunmaması riskine karşı birer önlemler olup, çekin çalınması
halinde hamili korumazlar66. Bunun yanısıra her iki çek türünde de karşılıktan bağımsız
olarak çek bedeli banka tarafından hamile ödendiğinden, kural olarak67 bu çeklerin karşılıksız
çıkması söz konusu değildir68.
f) Hem teyitli çekler hem de garantili çeklerde bankanın hamile karşı üstlendiği
sorumluluk, bir kambiyo taahhüdünden değil, genel hükümler çerçevesinde sözleşme
ilişkisinden kaynaklandığından, bu çeklerde bankanın yükümlülüğü poliçedeki kabul
müessesesinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen banka,
hamile ve keşideciye karşı, müracaat hakkına ilişkin TTK. m.808 vd. hükümlerine göre değil,
sözleşmeye aykırılığa ilişkin genel hükümlere (TBK. m.112 vd.) göre sorumlu olacaktır69.
g) Son olarak her iki çek türü de birer gayri nakdi kredi niteliğindedir. Zira her iki çek
türünde de hesap sahibi ile banka arasında yapılan sözleşme gereğince bankanın, hesap
sahibine doğrudan nakdi ödeme yapmak yerine, süresinde ibraz edilen çekler bakımından
hesapta karşılığın bulunup bulunmadığına bakmaksızın yetkili hamile ödeme yapmak
suretiyle başka tarzda menfaat (satın alma gücü) sağlaması söz konusudur.
5.2.

Farklar

a) Teyitli çeklerle garantili çekler arasındaki en önemli fark, teyitli çeklerin özel
(somut, münferit) garantili çeklerin ise genel (soyut), nitelikli bir güvenceye sahip olmasıdır.
Başka bir ifadeyle teyitli çekler her “çek yaprağı” yönünden ayrı ayrı gündeme gelen bir
güvence sistemi iken, garantili çekler “çek defteri (karnesi)” yönünden uygulanan matbu bir
güvencedir70.
b) Teyitli çekler başlangıçta (çek anlaşması sırasında) banka ile hesap sahibinin
yaptığı açık bir anlaşmaya dayanmaz. Teyitli çekler çek anlaşması yapıldıktan sonra çek
keşide edilirken veya hemen öncesinde yahut çek tedavüle sunulduktan sonra gündeme
gelir. Dolayısıyla teyitli çeklerde garanti taahhüdü ortaya çıktığında somut hamiller söz
konusudur. Garantili çekler ise daha ziyade çek anlaşması sırasında (çek tedavüle
sunulmadan önce) banka ile hesap sahibi arasında bu yönde varılan mutabakat ile ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla garantili çekler baştan (çek anlaşması sırasında) güvenceli çekler
11
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olup, bankanın garanti taahhüdü ortaya çıktığında soyut hamiller söz konusudur71. Şu halde
teyitli çek belirli bir çek yaprağı bakımından sonradan ortaya çıkarken, garantili çek önceden
ve belli bir meblağ için gündeme gelir72.
c) Teyitli çeklerde keşideci dışındaki kişiler (hamil) de çekin teyidi için bankaya
başvurabilirken, garantili çeklerde çekin garantili çek niteliğinde olup olmayacağı konusu
yalnızca banka ile hesap sahibi arasında gündeme gelir ve çek karnesi buna göre
düzenlenir.
d) Teyitli çeklerde kısmi teyit mümkün değildir. Garantili çeklerde ise kısmi garanti
mümkündür. Başka bir ifadeyle teyitli çeklerde çeki teyit eden banka çek bedelinin tamamını
ödemekle yükümlü olduğu halde, garantili çeklerde banka, çek bedelinin tamamını değil
yalnızca belli bir kısmını garanti edebilir ve böyle bir durumda sadece bu kısmi tutarı hamile
ödeme yükümü altındadır73.
e) Son olarak uygulamada teyitli çekler daha ziyade yüksek bedelli çekler bakımından
güvence sağlarken, garantili çekler düşük meblağlı çekler bakımından gündeme
gelmektedir74.
6. Sonuç
Çekin en önemli özelliği, havale yoluyla gerçekleşen bir ödeme işlemi olmasıdır. Ancak
çekin bir ödeme aracı olması banknot olduğu anlamına gelmemektedir. Hamil banka
tarafından kendisine ödeme yapıldığı anda hakkına kavuşmuş olacaktır. Bu bakımdan
senedin teslimi ile ödenmesi arasında geçen sürede hamil bakımından bir belirsizlik söz
konusudur. Zira hamil çeki elinde bulundurmakla birlikte çekin ödenip ödenmeyeceği
konusunda büyük bir risk söz konusudur. Üstelik çekte kabul müessesesinin de olmaması bu
belirsizliği ve riski daha da artırmaktadır. Bunun sonucunda bankanın çekin ödenip
ödenmeyeceği konusunda güven artırıcı beyanlarına şiddetle ihtiyaç duyulmuştur.
Teyitli çek bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla uygulamada kabul edilmiş özel bir çek
türüdür. Buna göre banka keşidecinin veya hamilin çeke teyit verilmesi yönündeki talebini
olumlu olarak sonuçlandırırsa artık karşılıktan bağımsız olarak çek bedelinin ödenmesi
konusunda hamile karşı sorumlu olacaktır. Ancak bu durum muhatap bankanın asıl borçlu
sıfatını üstlendiği anlamına gelmemektedir. Banka çeki teyit ettiği durumda dahi kambiyo
ilişkisinin dışında kalır. Dolayısıyla teyitli çekte bankanın sorumluluğunu yerine getirmemesi
durumunda bankaya yönelik talepler borca aykırılığa ilişkin genel hükümlere dayanacaktır.
Yürürlükteki mevzuat açısından karşılıksız çek keşide etmek fiili suç değildir, hatta faile
adli para cezası dahi uygulanmamaktadır. Bunun yerine caydırıcılığı tartışmalı olan bazı idari
yaptırımlar söz konusudur. Nitekim son dönemde karşılıksız çek keşide etme fiillerinde
önemli bir artış yaşandığı görülmektedir. Bu durum çeke olan güveni sarsıcı niteliktedir.
Dolayısıyla önümüzdeki dönemde teyitli çek uygulamaları ile daha sık karşı karşıya
kalınacağı söylenebilir.
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Çekin fonksiyonları (işlevleri) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çelebican, 1968, s.19-25. / Kendigelen, 2006,
s.18-20. / Öztan, 2008, s.230-232. / Çatıkkaş ve Duran, 2012, s.28-29.
Öte yandan bankaların senet borçlusu değil müşterilerine hizmet sunan kurumlar olarak kalmalarının
istenmesi ve kabul müessesesinin çeki tamamen bir banknot haline getirecek olması sebebiyle devletin
banknot çıkarma konusundaki tekel hakkına aykırılık oluşturulmasının önüne geçilmesi düşüncesi de çekte
kabul yasağının öngörülmesinde etkili olmuştur. Bkz. Bahtiyar, 2007, s.123.
Çekte kabul yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kalpsüz, 1968, s.65-70. / Kendigelen, 2006, s.132-134. /
Tekil, 1997, s.12. / Can, 1998, s.68.
Abaç, 1965, s.139. / Kalpsüz, 1968, s.70. / Ülgen, Helvacı, Kendigelen, ve Kaya, 2009, s.247. /
Kendigelen, 2006, s.339. / Öztan, 2008, s.264.
“Çeklerde teyit Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş olmayıp, Yargıtay kararları ve öğretide kabul edilmiştir.”
Bkz. Y.19.HD., 11/02/1992, E.214, K.110 (Çeker, 2012, s.789, dn.529).
Vural, 1991, s.75. / Çeker, 2012, s.788.
Bkz. Domaniç, 1990, s.423-424. / Kınacıoğlu, 1999, s.276. / Can, 1998, s.75-77. / Poroy ve Tekinalp,
2007, s.273.
İmregün, 2003, s.131. / Göle, 2005, s.179. / Teoman, 1991, s.25. / Aker, 2008, s.193. / Kendigelen, 2006,
s.340. / Abaç, 1965, s.141-142. / Tekil, 1997, s.106. / Kalpsüz, 1968, s.78-79. / Sungurtekin, 1990, s.31.
/ Ülgen ve diğerleri, 2009, s.247. / Reisoğlu, 2003, s.138.
Bazı çalışmalarda “keşide çeki” veya “tiraj çeki” olarak da adlandırılan banka çeki, hamilin teminat ihtiyacı
sebebiyle uygulamada ortaya çıkan, çekin keşidecisinin bizzat muhatap banka olduğu çekleri ifade etmektedir.
Banka çekinde bankanın kendisinin düzenlediği böyle bir çekin karşılığının olmayacağı
düşünülemeyeceğinden, hamile çekin ödeneceği (karşılığının bulunduğu) yönünde çok kuvvetli bir güvence
verdiği, bu nedenle çek lehtarının olağanüstü güvenceli olan bu çeki kolaylıkla tedavüle sürebileceği ve TTK.
m.818/1-a hükmü çerçevesinde bu uygulamanın geçerli olduğu belirtilmektedir. Banka çeki hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Teoman, 1994, s.261-262. / Battal, 2005, s.172-173. / Kendigelen, 2006, s.353-355. /
Yazman, 1974, s.23. / Bahtiyar, 2007, s.125.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (2012) 11/12/2012 tarihinde “Bankacılık Verileri” http://www.tcmb.gov.tr/
adresinden erişildi.
Bkz. Yargıtay Ticaret Dairesi Kararı, 10/10/1970, E.2786, K.3143. (Ertekin ve Karataş, 1998, s.291.)
Kendigelen, 2006, s.342.
Bu noktada, teyit kaydının senet dışında başka şekillerde de gösterilebilecek olması hususunun, kıymetli
evrak hukukuna hâkim olan ilkelerden “senede bağlılık ilkesi”ne (TTK. m.645) ters düşeceği iddia edilebilir.
Ancak kanaatimizce, çağın gelişen teknik imkânları ve ekonomik yaşamda işlemlerin her geçen gün daha hızlı
ve kolay gerçekleştirilmesi zarureti karşısında, söz konusu ilkeyi geniş yorumlamak gerekir. Bu nedenle, teyitli
çeke hamil olan kimse çek yaprağını ibraz etmeden herhangi bir hak ileri süremeyeceğine göre, senet dışında
başka şekillerde gösterilen teyit kayıtlarını da senedin ayrılmaz bir parçası olarak görmek gerekir.
Kalpsüz, 1968, s.82. / Bahtiyar, 2007, s.124.
Bkz. Kendigelen, 2006, s.343. / Tekil, 1997, s.110-112. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248. / Domaniç, 1990,
s.585. / Göle, 1989, s.52-53.
Bkz. Y.11.HD., 10/09/1970, E.2786, K.3143 (Pulaşlı, 2007, s.177, dn.511).
Oğuzoğlu ve Oğuzoğlu, 2003, s.57.
Genel olarak gayri nakdi kredi, banka ile müşterisi arasında yapılan bir sözleşme çerçevesinde bankanın,
müşterisi ile hukuki ilişkide bulunan (sözleşme akdeden) üçüncü bir kişiye, müşterisinin hukuken yükümlü
olduğu borcunu (edimi) yerine getirmemesi halinde zararı tazmin edeceği garantisini vererek, müşterisine
nakdi ödeme yapmaksızın belli bir süre için başka şekillerde satın alma gücü (kredi) sağladığı kredilerdir. Bkz.
Alıcı, 2007, s.465. / Reisoğlu, 2007, s.575 vd., s.610 vd. / Tekinalp, 2009, s.509-511. / Battal, 2007, s.204205. / Güney, 2009, s.77. / Açıkgül ve Açıkgül, 2007, s.40. / Kostakoğlu, 2006, s.243. / Yiğit, 2006, s.192.
/ Oy ve Güngüler, 2008, s.14. / Yener, 2008, s.50.
Tamer, 2013, s.586.
Tamer, 2013, s.586. Bununla birlikte kanaatimizce, hesap sahibinin tacir olması durumunda, bu kişilerin TTK.
m.18/2 gereğince basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü altında olmaları sebebiyle, karşılığı
bulunmadığını bildiği halde bir çeki tedavüle koyan keşidecinin, bankanın hamilin başvuru üzerine çeki teyit
edebileceğini düşünmüş olması kendisinden beklenir. Bu nedenle hesap sahibinin tacir olduğu çekler
bakımından, çek anlaşmasında bankanın hamilin başvurusu üzerine çeki teyit edebileceği yönünde
keşidecinin zımni (örtülü, dolaylı) bir iradesinin olduğunu varsaymak gerekir.
ŞİT’e göre, çek anlaşmasında bu şekilde açık bir kaydın bulunması halinde garantili çek uygulaması söz
konusu olacaktır. Bkz. Şit, 2011, s.155, dn.4. Kanaatimizce bu yönde bir kayıt otomatik olarak çeke garantili
çek niteliği vermez. Zira daha sonra da belirtileceği üzere, garantili çekte çek tedavüle çıkmadan önce çek
bedelinin ödeneceği kesin biçimde önceden bellidir. Hâlbuki teyitli çekte çek tedavüle çıkarken bu şekilde bir
güvenceden mahrumdur. Çek bedelinin karşılığının olduğu (ödeneceği) yönündeki güvence çeke sonradan
(bankanın teyit etmesi ile birlikte) kazandırılmaktadır. Ayrıca garantili çekte bankanın çek bedelini ödeyeceği
kesin bir biçimde çek anlaşmasında kararlaştırılmaktadır. Hâlbuki teyitli çekte çek anlaşmasında çekin banka
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tarafından teyit edilmesi hususu her somut olaya göre bankanın takdirine bırakılabilir. Bu nedenle konuyu ikiye
ayırarak incelemek daha uygun olabilir. Şayet çek anlaşmasındaki söz konusu kayıt, bankanın kendisine
gelen her başvuru üzerine çeki teyit edeceğine ilişkin kesin bir sonuç içeriyorsa bu durumda garantili çek
uygulamasına daha yakın bir durumdan söz edilebilir. Ancak şayet söz konusu kayıt bankanın çek bedelini
ödeyebileceğine ilişkin ise yani bankaya bu konuda bazı çekleri teyit etme bazılarını teyit etmeme hakkı
veriyorsa böyle bir uygulamanın garantili çek olduğunu söylemek çok doğru değildir.
Tamer, 2013, s.587. / Şit, 2011, s.156.
Bkz. Kendigelen, 2006, s.342-343. / Battal, 2001, s.231 / Kalpsüz, 1968, s.80. / Poroy ve diğerleri, 2007,
s.273. / Öztan, 2008, s.267-268. / Bahtiyar, 2007, s.124-125. / Dost, 2008, s.105.
Bkz. Yargıtay İcra İflas Dairesi Kararı, 18/11/1968, E.11105, K.10596 (Karayalçın, 1970, s.289-290.).
Çeker, 2012, s.789. / Kendigelen, 2006, s.303.
Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248. / Pulaşlı, 2007, s.182.
Çeker, 2012, s.789.
Pulaşlı, 2007, s.178.
Bkz. Y.11.HD., 08/02/2011, E.185, K.955 (Moroğlu ve Kendigelen, 2004, s.663).
Pulaşlı, 2007, s.179. / Aker, 2008, s.193-194. / Bozkurt, 2008, s.188. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248.
CAN’a göre ise böyle bir durumda hamil, bankaya karşı kambiyo senetlerine özgü takip yollarına başvurabilir.
Bkz. Can, 1998, s.77.
Tamer, 2013, s.586. / Kırca, 2010, s.1235.
Kırca, 2010, s.1238. / Şit, 2011, s.154-155.
Y.19.HD., 17/01/1994, E.9905, K.111 (Eriş, 2004, s.128). / Y.19.HD., 25/10/1993, E.1992/7020, K.1993/6959
(Eriş, 2004, s.127).
Coşkun, 1994, s.26. / Pulaşlı, 2007, s.182.
“Somut olayda çek arkasında mevcut olan kayıt, bu çekin teyitli çek olduğunu gösterir. Bankanın çek hamiline
sorumluluğu çek bedeliyle sınırlıdır. T.T.K.nun 695, 722/4. maddeleri ile 3167 Sayılı Kanunun 16/2.
Maddesinden doğan tazminat sorumluluğu ise keşideciye aittir.” Bkz. Y.19.HD., 11/02/1992, E.214, K.110
(Çeker, 2012, s.789, dn.529).
Aksi yönde görüş için bkz. Pulaşlı, 2007, s.181. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248. / Kendigelen, 2006, s.346347.
Bkz. Y.19.HD., 07/12/1992, E.6355, K.6951 (Pulaşlı, 2007, s.181, dn.532).
Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248. / Kendigelen, 2006, s.345.
“… muhatap banka olan davalının çek arkasına bloke kaydını koyduğu, ancak, … gerek öğreti ve gerekse
Yargıtay uygulamasına göre, çeke bloke veya teyitli kaydının konulmasının, çek bedelinin hesapta
bulunduğunun garanti edilmesinden başkaca fonksiyonu olmayıp …” Y.11.HD., 06/04/2000, E.1999/9379,
K.2000/2707 (Aker, 2008, s.195-196).
Bkz. Y.11.HD., 21/05/2001, E.2359, K.4474 (Eriş, 2004, s.133). Aynı yönde bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Kararı, 22/09/1973, E.587, K.719 (Moroğlu ve diğerleri, 2004, s.657).
Bu karar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde verilmiş olup, ödeme için ibraz sürelerine ilişkin
708 inci madde, hâlihazırda yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 796 ncı maddeye tekabül
etmektedir.
Bkz. Y.11.HD., 21/05/2001, E.2359, K.4474 (Parlar ve Parlar, 2004, s.30.).
Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 22/09/1973, E.587, K.719 (Pulaşlı, 2007, s.180, dn.526.).
Pulaşlı, 2007, s.180.
Bkz. Yargıtay Ticaret Dairesi Kararı, 10/10/1970, E.2786, K.3143 (Pulaşlı, 2007, s.180, dn.530).
Bu karar, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu döneminde verilmiş olup, kabul yasağına ilişkin 696 ncı
madde, hâlihazırda yürürlükte olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda 784 üncü maddeye tekabül
etmektedir.
Kendigelen, 2006, s.348. / Aker, 2008, s.193. / Güney, 2009, s.65.
Ayrıca bazı eski kaynaklarda teyitli çek uygulamasının, özellikle vergi ve gümrük daireleri ve şeker fabrikaları
gibi kamu kurumlarına çekle yapılan ödemelerde kullanıldığı belirtilmektedir. Bkz. Kalpsüz, 1968, s.79.
Kırca, 2010, s.1238-1239.
Bkz. Tekil, 1997, s.112-113./ Kendigelen, 2006, s.342-343. / Battal, 2005, s.174.
Kırca, 2010, s.1239.
Bkz. Kırca, 2010, s.1239. / ŞİT, s.157. / Poroy ve diğerleri, 2007, s.273.
Poroy ve diğerleri, 2007, s.273. / Teoman, 1991, s.25. / Reisoğlu, 2003, s.48-49.
Kırca, 2010, s.1239. / Şit, 2011, s.157.
Bkz. Reisoğlu, 2003, s.143. / Kırca, 2010, s.1240.
Bkz. Pulaşlı, 2007, s.178. / Göle, 1989, s.52. / Çeker, 2012, s.789. / Tekil, 1997, s.108. / Ülgen ve diğerleri,
2009, s.248. / Bozkurt, 2008, s.188-189. / Bahtiyar, 2007, s.124. / Kendigelen, 2006, s.344. / Sungurtekin,
1990, s.33. / Öztan, 2008, s.266. / Güney, 2009, s.65.
Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 22/09/1973, E.587, K.719 (Pulaşlı, 2007, s.180, dn.526). Aynı
yönde bkz. Y.19.HD., 11/02/1992, E.214, K.110 (Çeker, 2012, s.789, dn.529).
Poroy ve diğerleri, 2007, s.273. / Şit, 2011, s.157.
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Özel çek türleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kendigelen, 2006, s.334-355. / Ülgen ve diğerleri, 2009,
s.245-251. / Çeker, 2012, s.788-796.
BOZKURT ise çekte aval işleminin kabul yasağına girmeyeceğini savunmaktadır. Bkz. Bozkurt, 2008, s.187188.
Çeker, 2012, s.790. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.247. / Kendigelen, 2006, s.340.
Bozkurt, 2008, s.188.
Bkz. Kalpsüz, 1968, s.80.
Nitekim garantili çeklerin kabul edilmediği ülkelerde aynı fonksiyon, teyitli çeklerle gerçekleştirilmektedir. Bkz.
Ergin, 1982, s.72.
Hamile ödeme yapmayı engelleyen durumlar arasında; ibraz edilen senedin çek hükmünde olmaması
(senedin çekin yasal zorunlu unsurlarını taşımaması), çek yaprağı üzerindeki bilgilerden senedi ibraz eden
kişinin yetkili hamil olmadığının anlaşılması (ciro zincirinin kopuk olması), kimlik tespitinde senedi ibraz eden
hamilin yetkili hamil olmadığının belirlenmiş olması, çekte keşidecinin imzası ile hesap kartonundaki imzanın
aynı olmadığının (senet üzerindeki imzanın keşideciye ait olmadığının) tespit edilmiş olması, hesaptaki karşılık
üzerinde ihtiyati tedbir, haciz veya rehin kararının bulunması, geçerli bir çek anlaşmasının bulunmaması,
ödeme için ibraz süresinin geçmiş olması, zamanaşımı süresinin dolmuş olması, çekte sahtecilik veya tahrifat
şüphesinin bulunması sayılabilir. Bu gibi engel durumların varlığı halinde çek ödenmeyecektir. Aksi halde
banka keşideciye karşı sorumlu olacaktır.
İnan, 1981, s.98.
Bununla birlikte garantili çekler bakımından, söz konusu garanti taahhüdünün çek bedelinin tamamını değil
yalnızca bir kısmını kapsaması ve geri kalan kısım için hesapta karşılığın bulunmaması halinde, bankanın
ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine rağmen çekin karşılıksız çıkması durumu gündeme gelebilecektir.
Çeker, 2012, s.791.
Ayrıca böyle bir durumda hamil, karşılıksız çek sebebiyle keşideciye ve diğer müracaat borçlularına, kambiyo
hukukuna ilişkin hükümler çerçevesinde de başvurabilecektir. Bkz. Y.19.HD., 15/10/1996, E.6162, K.9057
(Eriş, 2004, s.130-131).
Göle, 1994, C.49, S.1-2, s.236. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248-249.
Bununla birlikte bazı istisnai durumlarda çek defteri hesap sahibine verildikten sonra da tarafların (banka ve
hesap sahibi) bu konuda yapacakları anlaşma ile çek defterlerine güvence sağlanabilir ve böylece garantili
çekler ortaya çıkabilir.
Reisoğlu, 2003, s.49.
Kendigelen, 2006, s.351. / Ülgen ve diğerleri, 2009, s.250. / Göle, 1989, s.55.
Ülgen ve diğerleri, 2009, s.248-249.
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Geri Alım Sözleşmesi (Vefa Akdi) İle Bankaların
Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkullere
İlişkin Bir Değerlendirme
Murat Güçlü*
Murat Yalvaç**
Özet
Geri alım (vefa) hakkı, taşınmaz bir malın karşı tarafa satılması durumunda eski malike geri
satın alma hakkı tanıyan hak olarak tanımlanabilecektir. Bilindiği üzere bankaların kabul ettikleri en
yaygın teminat türlerinden birisi gayrimenkul ipoteğidir. Bankalar, sorunlu kredilerin yönetilmesi ve
tasfiyesi amacıyla, kredi ödemelerinde sorun yaşayan müşterilerin ipotek ettirilmiş gayrimenkullerinin
geri alım sözleşmesi yoluyla satın alınması yöntemini de tercih edebilmektedirler. Bu uygulama,
bankaların geri alım sözleşmesi süresi içerisinde, devraldıkları gayrimenkulleri eski malik dışında
başka bir kişiye satmama yükümlülüğü altına girmeleri veya geri alım hakkının herkese karşı ileri
sürülebilmesi nedeniyle uzun süre bilançolarından çıkaramamalarına sebebiyet verebilmektedir. Bu
yöntemin bilinçli ve yaygın bir şekilde tercih edilmesi banka kaynaklarının donuklaşmasına ve
varlıklarının seyyaliyetinin düşmesine neden olabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Banka, Bankacılık Kanunu, Gayrimenkul, Likidite, Geri Alım (Vefa) Hakkı.
JEL Sınıflaması: G21, K20
A Study About Properties Acquired Due to Receivables By Banks With The Right of
Repurchase
Abstract
The right of repurchase is a right that enables the former owner who sells property to the other
side to buy it back. Property is the one of the most prevalent collateral accepted by banks. In order to
manage and liquidate non-performing loans, banks may prefer acquisition of these properties with the
right of repurchase. This practice may complicate removal of these properties from the balance sheet
for a long time, since in the period of the contract about right of repurchase, banks are under the
obligation to sell these properties nobody except the former owner or the right of repurchase can be
asserted to any buyer. Execution of this kind of policy deliberately and widely may bring about
reduction of liquidity of bank’s assets.
Keywords: Bank, Banking Law, Property, Liquidity, Right of Repurchase.
JEL Classification: G21, K20.

1.Giriş
Asli fonksiyonu mali sistemde fon arz ve talebi arasında aracılık etmek olan bankaların,
banka aktiflerinin kalitesini bozacak ve donuklaştıracak yatırımlardan kaçınması, özellikle
Türkiye gibi kısa vadeli pasif yapısı ile uzun vadeli plasmanların fonlandığı ülkelerde banka
aktiflerinin mümkün olduğunca likit olması tasarruf sahiplerinin menfaatleri ve finansal
sistemin istikrarı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, edinmek zorunda
kaldıkları gayrimenkuller nedeniyle, getirilen düzenlemelerle bankalara esneklik tanınması
*
**
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olumlu olmakla birlikte, bankaları bu tür gayrimenkulleri elden çıkarmaya teşvik edecek ve
zorlayacak düzenlemelerin de yapılması banka aktiflerinin seyyaliyeti açısından önemli
görülmektedir.
Esas olarak bankaların ticaret amacıyla gayrimenkul veya emtia alım ve satımı ile ana
faaliyet konusu gayrimenkul ticareti olan kuruluşlara ortak olmaları, bu faaliyetlerin bankacılık
faaliyeti İle bağdaşmaması nedeniyle yasaklanmış olmakla birlikte, uluslararası alanda da
finansal piyasalarda işlem gören opsiyon, future ve forward gibi sözleşmelerin alım ve satımı
ile iştigallerinin mümkün kılınması, ekonomik ve sosyal refahın gelişiminde önemli rolü
bulunan konut sektörünün gelişimi, sermaye piyasalarına derinlik kazandırılması amacıyla
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gayrimenkul ve emtiayı esas alan sözleşmelerin alım
ve satımı ile ipotekli konut finansmanı kuruluşu ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarında
ortaklıkta bulunmaları bu yasaktan istisna tutulmuştur.
Bu çalışmada 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile alt düzenlemelerinde bankaların
alacaklarından dolayı elde ettikleri gayrimenkuller neticesinde banka bilançolarının
donuklaşmaması ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan alacaklı ile iyi niyetli
borçlu arasındaki borcun sona erdirilmesine yönelik olan geri alım sözleşmesi (vefa akdi)
hususu bir arada değerlendirilmeye çalışılmıştır. Öncelikle geri alım sözleşmesinin ne
olduğundan bahsedilecek sonrasında ise 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince elden
çıkarılacak gayrimenkullere ilişkin düzenlemelere kısaca değinildikten sonra geri alım
sözleşmesi karşısındaki durumundan bahsedilecektir. Dolayısıyla çalışmanın öncelikli amacı;
Medeni Kanun’da yer alan bir hakkın hukuki niteliğinden ziyade söz konusu durumun banka
bilançolarına olan etkisini analiz etmektir.
2. Geri Alım Sözleşmesi
Bu kısımda geri alım1 sözleşmesine ilişkin hukuki tanımlamalar ile bu hususa ilişkin
mevzuatta yer alan hususlara kısaca değinmeye çalışacağız. 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu’nun 736’ncı maddesinde, geri alım ve alım haklarına ilişkin olarak bir tanımlama
yapılmamış, tapu kütüğüne şerh verilen alım ve geri alım haklarının şerhte belirtilen süre
içinde her malike karşı kullanılabileceği düzenlenmiştir. Geri alım (vefa) ve alım (iştira)
hakları, ön alım (şuf’a) hakkı gibi yenilik doğuran haklardan olup hak sahibinin tek taraflı istek
açıklamasının muhataba ulaşması ile yeni bir hukuksal durumu meydana getirirler
(Karahasan, 2002, s.1138). Bilindiği üzere, geri alım ve alım hakları kişisel bir hak niteliğinde
olup sözleşmeden doğdukları için taraflar arasında kişisel ve göreli bir ilişki meydana
getirmektedirler.
Geri alım sözleşmesine ilişkin olarak mevzuatta açık bir tanımlama olmasa da öğretide
geri alım sözleşmesini; bir taşınmaz malı satan kimseye satılan taşınmazın mülkiyetini
kazanmak (iktisap etmek) üzere alıcı tarafından tanınan ve hak sahibinin tek taraflı isteği ile
kullanılan yenilik doğuran bir hak olarak tanımlamak mümkün olacaktır (6. HD. 20.1.1976 T.
7486 E. 184 Kararı; 1. HD. 9. 6. 1982 T. 9681 E. 7580 Kararı). Başka bir ifadeyle, geri alım
hakkında, taşınmazını temlik eden malike alım hakkı tanınması durumu söz konusu
olmaktadır. Yukarıda yer alan tanımlamalar ışığında geri alım hakkını en kısa ve öz tabiriyle
satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutması olarak
tanımlamak mümkün olabilecektir.
Borçlu (satıcı) lehine geri alım veya alım hakkı tanınması, bir alacağa teminat
sağlamak amacıyla başvurulan yöntemlerdendir (Nomer, 1992, s.36). Tapu kütüğüne şerh
verilen geri alım hakları, şerhte belirtilen süre içerisinde de her malike karşı kullanılabilir.
Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta şerhin etkisinin, her durumda, şerhin verildiği
tarihin üzerinden on yıl geçmekle sona ereceği hususudur.
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İştira hakkı ise; bir kimseye, dilediği zamanda ve belirtilen süre içerisinde taşınmazın
mülkiyetini kendisine devretmesini onun malikinden isteme yetkisini veren bir hak olup yenilik
doğuran bir hak olarak tanımlamak mümkündür. Bu hak resmi senede dayanan bir sözleşme
ile doğmaktadır.
11.01.2011 tarihinde kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun “Taşınmaz Satışı
ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar” başlıklı Üçüncü Ayrımı kısmında ön alım, geri alım ve alım
haklarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir. Borçlar Kanunu’nun 237’nci maddesinde taşınmaz
satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesinin şart olduğu ve
taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmelerinin, resmî şekilde düzenlenmedikçe
geçerli olamayacağı hususuna yer verilmiştir. Yine Borçlar Kanunu’nun 238’nci maddesinde
ön alım, geri alım ve alım haklarının en çok on yıllık süre için kararlaştırılabileceği ve
kanunlarda belirlenen süreyle tapu siciline şerh edilebilecekleri düzenlenmiş olup aksine
anlaşma olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım haklarının
devredilemeyeceği, ancak miras yoluyla intikallerinin mümkün olabileceği ifade edilmiştir.
Yukarıda anlatılan hususlar çerçevesinde geri alım hakkının kazanılmasının usulüne
uygun bir geri alım sözleşmesinin yapılmasıyla birlikte mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.
Tapulu bir taşınmaza ilişkin geri alım sözleşmesinin resmi şekilde yapılması şart olup bu
işlemi resmi şekilde gerçekleştirecek olan makam ise tapu sicil memurlarıdır (Oğuzman,
Seliçi ve Özdemir, 2011, s.433-436). Ancak, gerek doktrinde ve gerekse uygulamada
sözleşmenin noterler tarafından da düzenlenebileceği kabul edilmektedir (Oğuzman, Seliçi
ve Özdemir, 2011, s.433-436; Kocayusufpaşaoğlu, 1959, s.123-124).
Geri alım hakkı esas itibarıyla taşınmazlar bakımından düzenlenmiştir. Ancak,
sözleşme hürriyetinin bir sonucu olarak, taşınmazlar kadar taşınırlar da bu hakkın konusunu
oluşturabilir. Ne var ki, şerh edilemeyeceği için, taşınırlara ilişkin bir geri alım hakkı üçüncü
şahıs sonraki müktesipler karşısında pratik değer taşımayacaktır. Alacak hakkı olduğu için,
esas itibarıyla sadece hakka vücut veren sözleşmenin borçlusuna veya onun külli haleflerine
karşı ileri sürülebilir.
Buradaki en önemli hususlardan biri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 736’ncı
maddesinde bahsi geçen söz konusu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesi durumunda
taşınmaz üzerinde daha sonra hak iktisap etmiş kişilere karşı da ileri sürülmesinin mümkün
olabileceği hususudur. Taşınmaz bir malın maliki temlik ettiği bu malını önceden sözleşme ile
belirlenen koşullarla yeniden satın alma hakkını saklı tutmuş ise burada geri alım hakkının
varlığından söz edilebilecektir. Bu koşullar satış bedeline, geri alım hakkının süresine ilişkin
olabilirler. Geri alım hakkının tapu siciline şerh edilmesi durumunda ayni hak gücünü
kazanacağından söz edilebilir (Oğuzman, Seliçi ve Özdemir, 2011, s.436). Tapu kütüğüne
şerh vermemek, kamusal biçime uygun olarak düzenlenen sözleşmenin geçersizliği
sonucunu doğurmayacaktır. Ne var ki, bu kişisel haklardan doğan istemin ayni bir etki
meydana getirebilmesi için kütüğe şerh vermek gerekir. Açıktır ki şerh, bu hakların kişisel hak
niteliğini (mahiyetini) değiştirmemektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.12.1956 tarih ve 6/57 Esas, 56. Kararında; "vefa
hakkı, şahsi haklardan olup tapu siciline şerh verildiği surette gayrimenkulün herhangi bir
malikine karşı dermeyan olunabilir." ifadesi yer almaktadır. Bunun yanı sıra Hukuk Genel
Kurulu’nun 09.12.1987 tarih, 987/ 6-464 Esas, 912 Karar sayılı ilamı da bu doğrultuda olup
"Taşınmaz bir malın maliki temlik ettiği bu malını önceden sözleşme ile belirlenen koşullarla
yeniden satın alma hakkını saklı tutmuş ise ortada vefa hakkının varlığından söz edilir. Bu
koşullar satış bedeline, vefa hakkının süresine vs.ye ilişkin olabilirler. Vefa hakkı tapu siciline
şerh edilirse ayni hak gücünü kazanır ve hakkın ilişkin bulunduğu süre içerisinde taşınmaz
malı iktisap eden herkese karşı ileri sürülebilir." denilerek geri alım hakkının oluşması için
gerekli olan hususlara değinilmiştir.
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Geri alım sözleşmeleri uygulamada daha ziyade "Lex Commissoria yasağı"nın bertaraf
edilerek kredi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır (Ayan, 2000, s.304). Lex
Commissoria yasağı ise Roma hukukundaki anlamına paralel şekilde rehinli alacaklının, borç
ödenmediği takdirde, rehin konusu malvarlığı değerini temellük etme yasağını ifade
etmektedir (Helvacı, 1997, s.11). Lex Commissoria yasağı öncesinde borçlunun, alacaklı
tarafından sömürülmesi mümkündü. Zira, rehin veren borçlunun borcun ifa edilmesindeki en
ufak bir ihmali dahi, alacaklının ifa yerine teminat konusu nesnenin mülkiyetini iktisap etmesi
sonucunu doğurabilmekte, böylece rehin veren teminat konusu nesnenin mülkiyetini hiç
istemediği halde asıl değerinin oldukça altında bir bedelle kaybedebilmekteydi (Wetter, 1909,
s.382).
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Lex Commissoria yasağına iki ayrı hükümde yer
verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 949’uncu maddesi söz konusu yasağı rehinli
taşınır bakımından, 873’üncü maddesi ise gayrimenkul rehni bakımından hüküm altına
almıştır. Bu yasak menkul ve gayrimenkul rehninin yanı sıra, hak ve alacak rehni,
gayrimenkul mükellefiyeti ve kanundan doğan rehin hakları bakımından da uygulama alanı
bulabilecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 873’üncü maddesinde; Borcun
ödenmemesi hâlinde rehinli taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme
hükmü geçersizdir.” denilerek gayrimenkul rehin tiplerine uygulanacak hükme yer verilmiştir.
Dolayısıyla bu hükmün gayrimenkul rehin tipleri olan; ipotek, ipotekli borç senedi ve irat
senedi için de uygulama alanı bulabileceği hükmüne ulaşılabilecektir (Helvacı, 1997, s.69).
Bu yasağın temel amacı yukarıda ifade ettiğimiz üzere rehin veren borçlunun gabine karşı
korunmasıdır (Helvacı, 1997, s.157).
Bu yasağı bir örnek ile açıklayacak olursak; A şahsının B kişisinden 1 yıl vadeli olarak
50.000 TL borç aldığını varsayalım. A şahsı bu borcuna karşılık teminat olarak bir
taşınmazını B’ye rehin vermiş olsun. Burada B, vadesinde borç ödenmediği takdirde rehinli
alacağını İcra İflas Kanunu hükümlerine göre sattırıp alacağını bu miktar üzerinden tahsil
edebilecektir. Yukarıdaki olayda A ile B arasında düzenlenecek olan sözleşmeye borcun
vadesinde ödenmemesi nedeniyle taşınmazın mülkiyetinin B’ye geçeceğine dair bir hüküm
konulması mümkün değildir. Eğer böyle bir durum imkan dahilinde olsaydı temerrüt durumu
oluştuğu anda A’ya ait taşınmazın değerinin 75.000 TL olduğu varsayımı ile burada B lehine
25.000 TL’lik bir haksız kazanç elde edilmiş olacağı kabul edilecekti. Ne var ki, Kanun
koyucu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda böyle bir hüküm ihdas ederek bu tarz
durumların önüne geçmeyi amaçlamıştır.
Uygulamada rehin maksatlı yapılan geri alım anlaşmaları da bulunmaktadır. Nakit
paraya ihtiyacı olan A şahsının, taşınmazını 500.000 TL karşılığında B’ye sattığını
varsayalım. (Burada satış bedeli olan 500.000 TL B’nin A’ya verdiği kredi miktarı olarak
düşünebiliriz, A bu bedeli, B’ye olan borcunu, ödediğinde taşınmazını geri alabilecektir). Her
iki tarafın kararlaştırılan süre içerisinde belli bir miktar parayı ödeyerek taşınmazı geri alma
hakkına sahip olan A (geri alım hakkı sahibi), bu süre içerisinde hakkını kullanamaz ise
taşınmazın mülkiyeti B’de kalacaktır. Bu durumda Lex Commissoria yasağı ihlal edilmiş
olmaktadır.
Bununla birlikte teminat amaçlı vefaen satımların Lex Commissoria yasağı karşısındaki
durumuna ilişkin olarak doktrinde benimsenen hâkim görüşe göre, bu satımlar kanuna karşı
hile olarak nitelendirilmemelidir (Nomer, 1992, s.38). Bu görüş, borçlu satıcıya geri alım hakkı
tanınarak gerçekleştirilen satımlarda borçlunun satım sözleşmesini gerçekleştirirken eşyasını
elinden çıkarmayı göze aldığı ve dolayısıyla borcunu ödeyerek eşyasını kurtarma umudu
taşıyan rehin veren borçlu gibi korunmasına gerek olmadığından hareket etmektedir. 4721
sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 766’ncı maddesinde, hükmen teslim yolu ile gerçekleştirilen
teminat amaçlı işlemlerin üçüncü kişilere karşı geçersiz olacağı ifade edilmektedir. Kanun
koyucu, teminat amaçlı vefaen satımların rehin hükümleri ve bu arada Lex Commissoria
21

Murat Güçlü – Murat Yalvaç

yasağına ilişkin düzenlemeleri ihlâl ettiğini kabul etseydi, bu işlemleri sadece üçüncü kişilere
karşı değil, aynı zamanda taraflar arasında da geçersiz kabul ederdi. Bu noktadan hareketle,
teminat amacıyla gerçekleştirilen ve zilyetliğin hükmen teslim dışında bir yol ile devredildiği
teminat amaçlı vefaen satımların taraflar arasında geçerli olacağı gibi, üçüncü kişilere karşı
da hüküm ifade edeceği sonucuna ulaşılabilir (Nomer, 1992, s.40).
Öte yandan teminat amaçlı vefaen satımların Lex Commissoria yasağı karşısında
kanuna karşı hile oluşturmayacağı görüşüne karşılık bazı yazarlar bu tür satımlar kanuna
karşı hile oluşturacağını ileri sürmektedir (Helvacı, 1997, s.142). Bu görüşü savunan yazarlar
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 969’ncu maddesinde yer alan; “Geri alım hakkı
tanıyarak satın almayı meslek edinenler hakkında da, taşınır rehni karşılığında ödünç
verenlere ilişkin hükümler uygulanır.” ifadesine istinaden bunun kanuna karşı bir hile olduğu
yönünde görüş belirtmişlerdir.
Dolayısıyla yukarıda anlatılan hususlar ışığında her somut olayda hakimin geri alım
vaadiyle satımın Lex Commissoria yasağı bakımından kanuna karşı hile hali meydana getirip
getirmediğini, yani sözleşmenin ödünç verilen bir miktar parayı teminat altına almak için
yapılıp yapılmadığını tespit ederek incelemesi gerekmektedir (Tandoğan, H., 1990, s.278).
Bu noktada hakim, taraflar arasındaki ilişkileri, geri alım hakkı tanıyan tarafın bu tarz
işlemleri hangi sıklıkla yaptığını, geri alım bedelinin geri alım konusu malın gerçek değerinin
altında olup olmadığını, geri alım konusu malın hak sahibine kiralanıp kiralanmadığını
dikkate alarak bir sonuca varacaktır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 735’nci maddesine göre geri alım hakkının
kullanılması geri alım hakkının muhatabı, hakka konu teşkil eden şey kendisine devredilirken
geri alım sözleşmesini yapmış olan yeni malik şahsa ait olacaktır. Dolayısıyla, o şeyi bir
üçüncü şahsa temlik edecek olursa, geri alım hakkı sahibi, sözleşmenin karşı tarafını kusurlu
imkânsızlık esasına istinaden sorumlu tutabilecektir. Öte yandan 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunu’nun 736’ncı maddesi hükmü gereğince tapu kütüğüne şerh verildiği takdirde geri
alım hakkının sonraki mükteseplere karşı da ileri sürülmesi mümkün hale gelecektir.
Geri alım hakkının sözleşme ile kararlaştırılmış olan süre içinde kullanılması
gerekmektedir. Öte yandan sözleşmede herhangi bir süre kararlaştırılmazken şerh işleminde
bir süre belirlenmişse geri alım hakkının bu süre içinde kullanılması gerekmektedir. Eğer şerh
için de bir süre belirlenmemiş ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 736’ncı maddesine
göre geri alım hakkının şerh tarihinden itibaren on sene geçmekle sakıt olacağı
düzenlenmiştir (Bertan, 1976, s.801). Ancak, iştira hakkındaki gibi burada da on yıllık sürenin
geçmesiyle birlikte hakkın değil ve fakat şerhin güçlendirici etkisinin ortadan kalkacağını
kabul etmenin daha tutarlı olacağı yönünde görüşler de bulunmaktadır (Oğuzman, Seliçi ve
Özdemir, 2011, s.434). Bunun yanında sürenin dolmasından önce hak sahibinin ölümü
durumunda, mirasçılara geçecektir. Miras bırakanın terekesi, mirasçılar tarafından reddedilir
ise, ölümle de bu hakların düşmüş olacağı kabul edilmelidir.
Geri alım hakkı, hakkın konusu olan malın yok olması veya hak sahibinin feragatiyle,
münhasıran hak sahibinin şahsı göz önünde tutularak geri alım hakkı kurulmuşsa hak
sahibinin ölümü sonucu veyahut tapu siciline şerh edilmeme halinde malın üçüncü kişiye
satılmasıyla birlikte sona erer (Bertan, 1976, s.801).
Geri alım hakkı, tek taraflı, yönetilmesi ve varması gerekli bir irade beyanıyla
kullanılabilecektir. Burada irade beyanının geçerliliği herhangi bir şekle tabi olmayıp sözlü,
yazılı veya resmi şekilde de yapılması mümkündür. Borçlar Kanunu’nda yer alan hükümler
çerçevesinde sözleşmenin ispat kolaylığı açısından noter aracılığıyla yapılmasının daha
doğru olduğunu kabul etmek mümkündür.
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Geri alım hakkının hükmü hak usulüne uygun şekilde kullanılınca, muhatap ile geri alım
hakkı sahibi arasında geri alım sözleşmesinde öngörülmüş şartlar çerçevesinde bir satım
ilişkisi kurulmuş olur (Oğuzman, Seliçi ve Özdemir, 2011, s.433-436; Haab, 1929, Art.683,
N.5). Bu açıdan, arada geçen süre içinde borçlunun taşınmaza bir kısım masraflar yapmış
olması, tesisler kurması da sonucu değiştirmez. Geri alım sözleşmesinde bedele ilişkin açık
bir anlaşma yapılmamışsa, doktrinde, hakkın ilk satıştaki bedel üzerinden kullanılmasının
kararlaştırılmış olduğu varsayılmaktadır (Gürsoy, Eren ve Cansel, 1982, s.644-645). Hangi
bedel üzerinden olursa olsun, satım ilişkisinin kurulmasıyla birlikte muhatap için geri alım
hakkına konu teşkil eden şeyin mülkiyetini geri alım sahibine geçirme borcu ortaya çıkar.
Onun tapu memuruna tescil talebi bulunmak suretiyle üzerindeki mülkiyet kaydının geri alım
hakkı sahibi mahkemeye müracaat ederek hakka konu teşkil eden taşınmazın mülkiyetinin
kendisine ait olduğu yönünde karar vermesini isteyebilir. Mahkemenin olumlu yöndeki
kararının kesinleşmesiyle birlikte de mülkiyeti kazanır. Daha sonra yapılacak tescil işlemi
açıklayıcı nitelik taşır (Gürsoy ve diğerleri, 1982, s.645).
3. Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkullere İlişkin Mevzuat
Bankalar, kredilerden doğan alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla icra dairelerinden
satın almak veya kredi borçlusu ile anlaşmak suretiyle kredilerinin teminatına almış oldukları
veya borçlunun mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri devralabilmektedirler. Bu bahisle,
bankaların alacaklardan dolayı edinmiş oldukları gayrimenkuller kredi tasfiyesinin bir sonucu
olarak edinilen varlıklar olarak banka bilançosuna girmektedirler. Mülga 7129 sayılı Bankalar
Kanunu ilke olarak bankaların bilançosunun likiditesini koruyabilmek amacıyla, bankaların
gayrimenkul inşaat ve ticaretine doğrudan veya dolaylı olarak kredi vermesini yasakladığı
gibi gayrimenkul ipoteği alınmasını da sıkı koşullara bağlamıştı. Burada kanun koyucu
esasen, bankaların bilançolarının likit yapısının korunmasının sağlanması, aktif kalitesinin
bozulmasının önüne geçilmesi saikleriyle kredi tahsis aşamasında müşterinin kredibilitesine
veya projeye odaklanılmasını önceleyerek teminata değil projeye ya da müşteriye kredi
verilmesini ve spekülatif gayrimenkul finansmanın engellenmesini amaçlamıştır.
Mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nda ise alacaklardan dolayı edinilen
gayrimenkullerin 3 yıl içerisinde elden çıkarılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
Bu hükme paralel olarak 3182 sayılı Bankalar Kanunu’na ilişkin 11 sayılı Tebliğ’de,
bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları ve 3 yıl içerisinde elden
çıkarmaları gereken gayrimenkullerin, limit hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Ancak, mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nda, alacaklardan dolayı edinilmek zorunda
kalınan gayrimenkullerin elden çıkarılması zorunluluk olmaktan çıkarılmıştır. Diğer bir
ifadeyle, bankalar özkaynakların yüzde 50’sini aşmadığı sürece istedikleri kadar tefevvüz
suretiyle gayrimenkul edinebilecekler ve bunları limitleri aşmadığı sürece elden çıkarmak
zorunda olmayacaklardı.
Mer’i 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda alacaklardan dolayı edinilmek zorunda kalınan
gayrimenkullerin elden çıkarılması zorunluluk olarak belirtilmemiş ancak söz konusu
gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usûl ve esasların Kurul tarafından belirleneceği
hüküm altına alınmıştır. Bankalar alacakların dolayı emtia ve gayrimenkul edinebilirlerse de
bu varlıkları Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri
Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik (Gayrimenkullerin Elden
Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik) çerçevesinde elden çıkarmaları gerekmektedir. Söz konusu
yönetmeliğe göre alacaklarından dolayı elde edilen gayrimenkullerin üç yıl içinde elden
çıkarılması zorunludur. İzleyen kısımda Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin
Yönetmelik’in belli başlı noktalarına değinilmiştir.


Edinim tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılması olasılığı yüksek görülen elden
çıkarılacak amortismana tabi varlıkların, bu süre zarfında banka tarafından satış planı ve
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planın tamamlanmasına yönelik aktif bir çalışma yapılmış ve varlığın piyasa fiyatına
yakın bir fiyattan satışa sunulmuş olması koşuluyla, amortismana tabi tutulmayacakları
düzenlenmiştir.


Edinim tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılması mümkün görülmeyen veya bir
yıl içinde elden çıkarılması mümkün görülmekle birlikte bu süre içinde elden
çıkarılamayan amortismana tabi varlıklar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süreleri ve amortisman
oranları kullanılarak niteliğine göre her biri edinim tarihinden başlamak üzere ayrı ayrı
amortismana tabi tutulmalıdır.



Üç yıllık sürenin dolmasını müteakip elden çıkarılamayan amortismana tabi varlıklar, bu
sürenin dolduğu tarihten itibaren Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süreleri ve
amortisman oranları kullanılmak suretiyle amortisman oranı iki katı uygulanmak suretiyle
amortismana tabi tutulur.



Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca edinim tarihinden itibaren beş yıl
geçmesine rağmen elden çıkarılamayan varlıklar net defter değerleri üzerinden
özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmalıdır.



Alacaklardan dolayı edinilen varlıkların hiçbir şekil ve suretle değerlemeye tabi tutulması
mümkün bulunmamaktadır.



Bankaların, alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkulleri, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 57’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırı ve bankacılık işlerini
yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve büyüklüğü aşmamak kaydıyla kendi
kullanımları için tahsis edebilmeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun
iznine tabi kılınmıştır. Bu şekilde izin verilen gayrimenkuller Yönetmelik kapsamı dışında
tutulmuşlardır.
4. Geri Alım Sözleşmesi ile Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkullere İlişkin
Genel Uygulama ve Muhasebeleştirilmesi

Banka’da alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkullerin geri alım sözleşmesi ile
alınması işleminin muhasebeleştirilmesinin daha anlaşılabilir kılınması için konu bir örnek ile
açıklanacaktır. A Turizm A.Ş. firması B Bankası A.Ş.den 1.000.000 TL kredi kullanmış ve
teminat olarak otelin üzerinde bulunduğu taşınmaz üzerinde ipotek tesis ettirmiştir (rayiç
değeri 1.200.000 TL). Daha sonra kredi ödemelerinde gecikmeye düşen A Turizm A.Ş.nin
kredileri takip hesaplarına (III. Grup Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar) intikal
ettirilmiştir. Bu aşamada B Bankası A Turizm A.Ş. firmasının faaliyetlerine devam etmesi
durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirebileceği kanaatine varmış ve firmanın
gayrimenkullerini yasal yollardan takip ederek alacağını elde etme ve firmanın iflasını
istemek yerine geri alım sözleşmesi ile alacağına karşılık firmanın otelinin üzerinde
bulunduğu taşınmazı rayiç değerinden daha düşük bedelle 1.000.000 TL karşılığı devralma,
daha sonra ise oteli firmaya kira bedeli karşılığında kiralama yolunu izlemeye karar vermiştir.
Nihai olarak geri alım sözleşme süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve 3 yılın sonuna kadar firmaya
otelin üzerinde bulunduğu taşınmazı, toplam “rayiç değer + banka uzun vadeli kredi faiz
oranları getirisi” tutarı karşılığında satın alma hakkı tanınmış ve ayrıca banka otelin üzerinde
bulunduğu taşınmazı firmanın protokol şartlarına uyması kaydıyla firma dışında başka bir
kişiye satmama yükümlülüğü altına girmiştir.
Genel uygulamayı yukarıdaki örneğimiz ile açıklamak gerekirse; kredi tahsis
aşamasında müşterinin değerli bir varlığının veya esas faaliyetlerini yürüttüğü ve gelirlerinin
temel kaynağı olan gayrimenkulünün (örneğin otel işleten turizm şirketinin temel gelir kaynağı
olan otelin üzerinde bulunduğu taşınmaz) teminat olarak alınması şeklinde başlamaktadır.
Kredi tahsisi sonrası kredi ödemelerinde temerrüde düşen müşterinin kredileri takip
24

Bankacılar Dergisi

hesaplarına (Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (Karşılıklar
Yönetmeliği) tanımlanan donuk alacak kastedilmektedir.) intikal ettirilmektedir. Bu aşamada
banka için yeniden yapılandırma dışında iki seçenek söz konusu olmaktadır. İlk seçenek
hukuki prosedür izlenerek gayrimenkul ipoteğinin icra yoluyla satılarak kredi alacağının tahsil
edilmesidir. Burada banka için söz konusu olan dezavantaj; hukuki sürecin oldukça uzun
sürmesi nedeniyle takip hesaplarındaki banka alacak bakiyesinin oldukça uzun süre yüksek
görünmesi ve bankanın aktif kalitesi ve bunu yönetme kabiliyetinde ölçüt olarak ele alınan
takibe dönüşüm oranının (Takipteki Kredi ve Diğer Alacaklar / Toplam Nakdi Krediler Oranı)
yüksek seyretmesi nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tablodur. Diğer bir dezavantaj ise takip
hesaplarına intikal ettirilen krediler nedeniyle bankanın karşılık ayırma zorunluluğudur.
Karşılık ayrılması nedeniyle banka önemli tutarda gider yazabilmekte bu ise kârlılık oranlarını
ve dolaylı olarak sermaye yeterliliği oranı vs. hususları etkilemektedir. Bu çerçevede ilk
seçeneğin yerine uygulamada bankalar ikinci seçeneği tercih edebilmekte ve takip
hesaplarına aktarılarak donuk alacak olarak sınıflandırılan ve karşılık ayrılan alacağı (kredi)
veya bu aşamaya gelmeden temerrüde düşme ihtimali yüksek bir kredi müşterisinden olan
alacağı için müşteri ile protokol imzalamaktadır.
Burada müşteri için önemli ve genelde vazgeçilmez nitelikteki gayrimenkul banka
tarafından alacağa karşılık satın alınmakta ve müşteriye geri alım hakkı tanınarak belirlenen
süre (örneğin 5 yıl) ve belirlenen miktar karşılığında satın alma hakkı verilmektedir. Söz
konusu süre boyunca genelde banka bahse konu gayrimenkulü belirlenen bedel karşılığında
müşteriye (eski malik) kiralayarak müşterinin kullanımına tahsis etmektedir. Örneğimizde
olduğu gibi otelinin üzerinde bulunduğu taşınmazı teminat olarak göstererek kredi kullanan
müşteri temerrüde düştüğü durumda otelinin üzerinde bulunduğu taşınmazı geri alım hakkı
çerçevesinde bankaya devretmekte (satmakta) ve daha sonra belirlenen kira bedeli
karşılığında eskiden maliki olduğu oteli kiralayarak faaliyetlerine devam edebilmektedir. Bu
çerçevede banka takipteki alacağını satın aldığı gayrimenkul ile mahsup ederek donuk
alacak bakiyesini düşürmekte ayrıca daha önce söz konusu kredi için ayırdığı karşılığı iptal
ederek önemli bir maliyetten kurtulmaktadır. Bununla birlikte devralınan gayrimenkul
nedeniyle banka bilançosuna kredi müşterisine geri alım hakkı tanınmış maddi duran varlık
girmektedir. Esasen bu uygulama banka aktifinin donuklaşmasına neden olduğu gibi aslında
gerçek bir tahsilât olmayan donuk kredilerden tahsilât yapılmış izlenimi vermektedir. Oysaki
yapılan işlem sadece aktif içerisinde krediler ile gayrimenkullerin yer değiştirmesidir. Genelde
bu tür sözleşmelerde bankalar geri alım hakkı tanınan süre içerisinde kredi müşterisi dışında
herhangi bir kişiye söz konusu gayrimenkulü satma hakkından feragat etmekle birlikte böyle
bir hüküm bulunmasa bile geri alım hakkının tapuya şerh edilmesi durumunda herkese karşı
ileri sürülebileceği dikkate alındığında bahse konu gayrimenkulün geri alım hakkı sonuna
kadar satılmasının pek de mümkün olmayacağı aşikârdır.
Bu işlem ile esasen banka zararı ötelenmekte ve/veya gizlenmekte ve uzun süre elden
çıkarılması mümkün olmayabilecek bir duran varlık aktife taşınmaktadır. Diğer taraftan geçici
bir sıkıntı yaşamakla birlikte faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek nitelikte firmaların,
faaliyetlerini yürüttüğü temel varlığının devralınmasının ardından tekrar firmanın kullanımına
tahsis edilmesi yoluyla firmanın faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanmasının yanı sıra en
önemli varlığının bankada olması nedeniyle tahsilât olasılığının güçlendirilmesi bir seçenek
olarak görülebilir. Geri alım hakkı süresi sonunda müşterinin mali durumunu düzeltmesi
durumunda; belirlenen tutar karşılığında, belirlenen protokol koşullarına geri alım sözleşmesi
süresince uyması kaydıyla, tek taraflı irade beyanı ile gayrimenkul müşteri tarafından satın
alınmaktadır. Ancak söz konusu uygulamanın iyiniyetli borçlular açısından tercih edilmesi,
genel bir tahsilat politikası haline getirilmemesi ve bankalar için temel hususlardan olan
bilançonun likit yapısının korunması ilkesine dikkat edilmesi önemlidir.
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Bu çerçevede muhasebe işlemi (nazım hesaplar ihmal edilmiştir.) aşağıdaki şekilde
özetlenebilecektir.
1. Kredinin Takip Hesaplarına İntikali
170
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar
140
Orta ve Uzun Vadeli Krediler

1.000.000 TL
1.000.000 TL

Firma kredilerinin 3’üncü gruba alındığı, teminatlarının göz ardı edildiği ve %20 oranında özel
karşılık ayrıldığı varsayılmıştır.
2. Karşılık Ayrılması
820
Karşılık ve Değer Düşme Giderleri
180
Özel Karşılıklar

200.000 TL
200.000 TL

3. Gayrimenkulün Geri Alım Sözleşmesi İle Satın Alınması
29801
Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkuller
1.000.000 TL
170
Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar
1.000.000 TL
4. Karşılık İptali
820
Karşılık Giderleri
180
Özel Karşılıklar

200.000 TL
200.000 TL

5. Geri Alım Sözleşmesi ile Alacaklardan Dolayı Edinilen Gayrimenkullerin
Bankacılık Mevzuatı Karşısındaki Durumu
Bankalarca alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkullerin geri alım sözleşmesi ile
alınarak belirli bir süre elden çıkarılmaması ve belirlenen süre sonuna kadar sadece kredi
müşterisinin alım hakkının olması şeklindeki uygulamalar son dönemde tercih edilen bir
yöntem olmaya başlamıştır. Bu nitelikteki anlaşmaların bazılarında geri alım süresi 5 yıl
olarak belirlenebilmekte, dolayısıyla banka söz konusu süre boyunca elde etmiş olduğu
gayrimenkulleri elden çıkaramamaktadır. Belirtildiği üzere bahse konu uygulama banka
aktifinin donuklaşmasına neden olduğu gibi aslında gerçek bir tahsilât olmayan donuk
kredilerden tahsilât yapılmış izlenimi vermektedir. Oysaki yapılan işlem sadece aktif
içerisinde krediler ile gayrimenkullerin yer değiştirmesidir. Bu noktada söz konusu tahsil
yönteminin tercih edilmesinde geri alım sözleşmesinin süresi, müşterinin finansal
sorunlarının geçici olup olmaması, müşterinin gelecekteki mali durumuna ilişkin beklentiler ön
plana çıkmaktadır.
Öte yandan, Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik gereği bankalar,
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren en geç
üç yıl içinde elden çıkarmak zorunda olup, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik
uyarınca edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayan varlıklar
net defter değerleri üzerinden özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak
dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde esas olan, bankaların
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren üç yıl
içerisinde elden çıkarmalarıdır. Mevzuatın lafzından ve özünden anlaşıldığı üzere bankaların
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları emtia ve gayrimenkulleri elde ettikleri
andan itibaren elden çıkarmak için çalışmaları ve ancak bunun mümkün olmaması
durumunda mevzuatın izin verdiği süre içerisinde bilançolarında taşımaları kural, aksi
durumların ise istisna olarak belirlendiği sonucuna varılmaktadır. Ancak bankanın geri alım
sözleşmesi uygulaması ile alacaklarından dolayı elde etmiş olduğu gayrimenkulleri 5 yıl
boyunca elden çıkaramama taahhüdüne girmesi söz konusu mevzuat ile amaçlanan gayeye
ters düşmektedir. Bu çerçevede geri alım sözleşmesi süresinin mevzuatta öngörülen süreye
paralel olarak düzenlenmesi önem arz etmektedir.
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Bankaların geri alım sözleşmesi ile söz konusu varlıkları uzun süre bilançosunda tutma
taahhüdü altına girmesi varlıklarının seyyaliyetinin düşmesine, aktiflerinin donuklaşmasına ve
kaynaklarının uzun süre atıl kalmasına neden olabilecektir. Bu kapsamda geri alım
sözleşmesi yoluyla gayrimenkulleri devralma ve mevzuatta gayrimenkullerin elden
çıkarılması için belirlenen süreleri aşılmasına neden olacak şekilde borçlu tarafa geri alım
sözleşmesi yoluyla süre tanınması uygulaması yönündeki politikaların 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun amacına aykırı olduğu ve sektörün kaynaklarının likit değerlerden
uzaklaştırılmaması, kaynakların bankacılık faaliyetleri çerçevesinde kullanımı yoluyla
ekonomide daha verimli alanlara aktarılmasının bankacılık sektörü ve ülkemiz ekonomisi
açısından elzem olduğu düşünülmektedir.
Nitekim 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 57’nci maddesinin gerekçesinde uzun
vadeli duran değerlere yatırım yapılması suretiyle banka kaynaklarının likit değerlerden
uzaklaştırılmaması, kaynakların bankacılık faaliyetleri çerçevesinde kullanımı yoluyla
ekonomide daha verimli alanlara aktarılması, Kanun kapsamındaki kuruluşlarca toplanan
fonların mümkün olduğunca finansal araçlara yatırılması ve ekonomik birimlerin fon
ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ve bankanın likidite gücünün korunması amacıyla
gayrimenkullerle ilgili birtakım sınırlamaların getirildiği belirtilmektedir. Bu çerçevede 5411
sayılı Bankacılık Kanunu’nun amacına uygun olarak banka kaynaklarının donuklaşmasına ve
varlıklarının seyyaliyetinin düşmesine neden olacak politikaların bilinçli bir şekilde izlenmesi
banka bilançosu ve ülke ekonomisi açısından sakıncalar barındırmaktadır. Öte yandan
gelecek vaat eden, geçici bir sorun nedeniyle finansal sıkıntı yaşayan firmaların ekonomiye
kazandırılması ve faaliyetlerini herhangi bir icra ve iflas tehdidi olmaksızın sürdürmelerinin
sağlanması bağlamında alternatif çözümler üretilmesinin finans sektörü ve reel sektör için
önemli olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu minvalde bankacılık mevzuatının temel amaçları
ve bahsedilen sınırlamalar ile bankacılık ilkeleri çalışmamıza konu uygulamanın sınırlarını
belirlemektedir. Bu bağlamda bankalara getirilen esneklik ve ticari hayatın gereklilikleri
çerçevesinde sorunlu aktiflerinin yönetiminin belirlenen sınırlar dahilinde üretilen politikalarla
yürütülmesi önem arz etmektedir.
6. Sonuç
Geri alım sözleşmesi borçlu ile alacaklı arasında yapılan ve genellikle borçlunun borç
ilişkisi sonucunda taşınmazına geri kavuşmasını sağlayan bir müessese hükmündedir.
Alacaklardan dolayı edinilen gayrimenkullerin geri alım sözleşmesi ile alınarak belirli bir süre
elden çıkarılmaması ve belirlenen süre sonuna kadar sadece kredi müşterisinin alım
hakkının olması şeklindeki uygulamalar son dönemlerde sektör tarafından tercih edilmeye
başlanmıştır.
Bu nitelikteki anlaşmalarda akit sürelerinin bankacılık mevzuatı ile uyumlu belirlenmesi
önem arz etmektedir. Diğer taraftan, gayrimenkullerin borçlu tarafından geri alınabileceği
bedele ilişkin geri alım sözleşmesi uyarınca anlaşılan tutarın gayrimenkulün rayiç bedelinin
altında kalmasına izin verilmemelidir. Zira söz konusu durum bankayı zarara uğratabilecek,
geri alım sözleşmesinin ruhuna aykırı olabilecektir.
Öte yandan, Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, bankalar,
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren en geç
üç yıl içinde elden çıkarmak zorunda olup, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik
uyarınca edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayan varlıklar
net defter değerleri üzerinden özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak
dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde esas olan, bankaların
alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren üç yıl
içinde elden çıkarmaları gerekmektedir. Mevzuatın lafzından ve özünden anlaşıldığı üzere
bankaların alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları emtia ve gayrimenkulleri elde
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ettikleri andan itibaren elden çıkarmak için çalışmaları ve ancak bunun mümkün olmaması
durumunda mevzuatın izin verdiği süre içerisinde bilançolarında taşımaları kural, aksi
durumların ise istisna olarak belirlendiği sonucuna varılmaktadır.
Sonuç olarak geri alım sözleşmesi uygulamasına ilişkin olarak bankacılık mevzuatında
yukarıda bahsi geçen durum dışında herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla
bankalar ile borçlular arasında geri alım sözleşmesi uygulaması yapılır iken yukarıda
bahsettiğimiz hususlara dikkat edilmesi, borçlunun borcunu ödemesi neticesinde taşınır ya
da taşınmaz varlığına kavuşmasının önemli olduğu ve pek tabi ki bankanın alacağını tahsil
edecek bir müessese olması nedeniyle de geri alım sözleşmesinin alternatif bir seçenek
olduğu görülmektedir. Ancak söz konusu uygulamanın iyiniyetli borçlular açısından tercih
edilmesi, genel bir tahsilat politikası haline getirilmemesi ve bankalar için temel hususlardan
olan bilançonun likit yapısının korunması ilkesine dikkat edilmesi elzemdir.

Dipnotlar:
1

2002 yılında Medeni Kanunun değişmesi ile birlikte “vefa akdi” ifadesi değiştirilmiş ve Kanun’da geri
alım sözleşmesi olarak düzenlenmiştir.
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Kanuni Temsilci Hakkında İhtiyati Haciz Kararı
Alınabilir mi?
Yrd. Doç. Dr. Soner Yakar*
Özet
Kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda (VUK) ve 6183
Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanununda (AATUHK) olmak üzere iki farklı
düzenleme bulunmaktadır. Kanuni temsilcilerin sorumluluğunun tespiti açısından hangi kanun
hükmünün uygulanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu iki kanundan VUK, AATUHK’na göre daha
özel bir kanun olmasından dolayı kanuni temsilcilerin sorumluluğu açısından VUK hükümleri
uygulanacaktır. Bu çerçevede kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda VUK’taki koşulların
aranması gerekmektedir. Bu koşullar, kanuni temsilcinin kusurlu olması ve alacağın vergi mükellefi
veya vergi sorumlusundan tahsil edilememesidir. Dolayısıyla VUK’a göre idarenin öncelikle mükellef
veya vergi sorumlusunun mal varlığına gitmesi gerekmektedir. Mükellef veya vergi sorumlusunun
malvarlığına gidilmesi, cebri icra yollarının uygulanması anlamına geleceğinden kanuni temsilci
hakkında ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Kanuni Temsilci, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, İhtiyati Haciz.
JEL Sınıflaması: K10, K34, K39.
Is Provisional Attachment Decision Possible About The Legal Representative?
Abstract
There are two different arrangements regarding the responsibility of legal representatives in
Procedure of Tax Law numbered 213 and The Law of Leviation of Public Claims Procedure numbered
6183. In order to determine the responsibility of legal representatives, which legal provision will be
executed. Since the first one, namely Procedure of Tax Law is a more private law than The Law of
Leviation of Public Claims Procedure, Procedure of Tax provisions would be executed. In this manner,
the conditions in Procedure of Tax would be asked for the responsibility of legal representatives.
These conditions require fault of the legal representative and not being able to collect the receivable
from the taxpayer or the person responsible from tax payment. Thus, according to the Procedure of
Tax Law, at first government should ask for the property of the taxpayer or the person responsible
from tax payment. Since asking for the property of the taxpayer or the person responsible from tax
payment means implementing compulsory performance law, it is impossible to decree provisional
attachment about the legal representative.
Keywords: Legal Representative, Responsibility of Legal Representatives, Provisional Attachment.
JEL Classification: K10, K34, K39.

Giriş
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, kamu alacaklarının
takip ve tahsilini düzenleyen bir usul kanunudur. Bu kanun hükümlerinin uygulanabilmesi için
kamu alacağının mahiyet ve miktar itibariyle tahakkuk etmesi ve ödeme zamanının geçmesi
gerekmektedir (Oluş Yayıncılık [Oluş], 2011, s.46). Yalnız 6183 Sayılı Kanunun “Amme
Alacaklarının Korunması” başlıklı Birinci Kısmının İkinci Bölümünde Teminat, İhtiyati Haciz ve
İhtiyati Tahakkuk gibi yöntemlerle kamu alacağının güvence alınması amaçlanmaktadır. Bu
yöntemlerle, henüz tahakkuk etmemiş kamu alacaklarının gelecekte tahsilini tehlikeye
*
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düşürebilecek bir durumun varlığının tespiti halinde alınabilecek önlemler olarak
düzenlenmiştir. Bu önlemler kamu alacağının cebren tahsil ve takip usulleri olmayıp, icrai
işlemlere başlamadan önce kamu alacağını korumaya yönelik işlemlerdir (Danıştay
4.D.,28.04.2008, E.2007/4821, K.2008/157, Karşı Oy yazısı, Erişim Adresi:
http://legalbank.net,05.06.2013).
Kamu alacağını güvence altına alma yöntemlerinden birisi olan ihtiyati haciz, kamu
borçlusuna ait bazı malların kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda, kamu
borçlusunun tasarruf alanından çıkarılarak, gelecekte cebri icra yolları kullanılana kadar
alacağın güvence altına alınmasını sağlamaktadır (Dönmez, 1998, s.12, Candan,2011, s.98).
6183 Sayılı AATUHK’un 13. maddesinde, ilgili maddede sayılan hallerden birisinin varlığının
tespiti halinde hiçbir müddete bağlı olmaksızın yetkili makamlar tarafından derhal ihtiyati
haczin uygulanması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Vergi mükellefiyeti ve vergi
sorumluluğundan doğan vergi aslı ve cezalarından dolayı ortaya çıkan borcun muhatabı da
borcu kendi mal varlığından ödemek durumunda olan kişilerdir. Dolayısıyla ihtiyati haciz vergi
mükellefiyeti ve sorumluluğundan doğan kamu borçları için uygulanmaktadır (Danıştay
4.D.,02.03.1994, E.1993/1302, K.1994/1296, Erişim Adresi: http://legalbank.net,05.06.2013).
Yalnız kamu alacağını güvence altına almak amacıyla uygulanan ihtiyati haczin kanunda
sayılan hallerin birisinin mevcudiyeti durumunda sadece asıl borçlu mükellef veya sorumlu
hakkında uygulanırken, kanuni temsilciler hakkında da uygulanıp uygulanamayacağı tartışma
konusu olmaktadır.
213 Sayılı VUK kapsamına giren vergi ve benzeri alacaklar için ilgili Kanunun 10.
maddesinde kanuni temsilcilerin sorumluğu düzenlenmiştir. 4108 Sayılı Kanun ile de 6183
Sayılı AATUHK’a kanuni temsilcilerin sorumluluğu başlıklı mükerrer 35. madde eklenmiştir.
Bu düzenleme sonrası, kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda VUK kapsamına giren
vergi ve benzeri alacaklar için iki farklı kanunda iki farklı düzenleme yer almıştır. Buna bağlı
olarak ta, VUK kapsamına giren vergi ve benzeri alacaklardan dolayı kanuni temsilcilerin
sorumluluğu konusunda VUK’un 10. maddesinin mi yoksa 6183 Sayılı AATUHK’nun 35.
maddesinin mi uygulanacağı konusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışma 5766 Sayılı
Kanun ile mükerrer 35. maddede yapılan değişiklikler sonrasında da açıklığa
kavuşturulamamıştır. Kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınamayacağına
ilişkin tartışmalarda da üzerinde durulması gereken asıl nokta, kanuni temsilcilerin
sorumluluğu konusunda VUK’un 10. maddesinin mi yoksa AATUHK’un mükerrer 35.
maddesinin mi uygulanması gerektiğidir.
Kanunda bu konuda açık bir hükmün olmaması nedeniyle, vergi idaresi kanuni
temsilcilerin sorumluluğu konusunda 6183 sayılı AATUHK hükümlerini uygulayıp kanuni
temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı alırken, Danıştay birçok kararında vergi idaresinin
görüşünü onasa da (Danıştay 4.D., 13.10.2011, E.2008/3635, K.2011/7432Danıştay
4.D.,13.10.2011, E.2008/7216, K.2011/7431, Danıştay 4.D., 17.02.2002, E.2002/1086, K.
2002/3906, Danıştay 4.D.,06.05.2002, E.2002/269, K. 2002/1853, Danıştay 4.D.,
02.03.1994, E. 1993/1302, K. 1994/1296, Danıştay 4.D., 02.03.1994, E.1993/1302, K.
1994/1296, Danıştay 20.03.2002, E.2011/3305, K. 2002/1173, Danıştay 3.D.,05.04.2010, E.
2008/1135, K.2010/1035, Erişim Adresi; www.hukukturk.com ve www.legalbank.net,
31.05.2013) farklı yönde kararlar da vermektedir (Danıştay 4.D.,28.04.2008, E.2007/4821,
K.2008/1577, Danıştay 4.D., 17.02.1999, E.1998/4040, K. 1999/517, Danıştay 7.D.,
14.01.1991, E. 1987/4581, K.1991/2751 Erişim Adresi; www.hukukturk.com ve
www.legalbank.net, 31.05.2013). İdarenin alacağını bir an önce tahsil etmek amacıyla genel
hukuk kurallarını dikkate almadan 6183 sayılı kanun hükümlerini uygulaması, Danıştay’ın ise
bu yöndeki farklı kararları ve ilgili kararlarının gerekçelerdeki farklılıklar bu konudaki
tartışmaları sonlandırmamaktadır.
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Bu çalışma kapsamında, kanuni temsilci kavramı üzerinde durulacak, daha sonra
kanuni temsilcinin sorumluluğu VUK 10. maddesi ve AATUHK’un 35. maddesi çerçevesinde
ele alınacak, kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda hangi kanun hükmünün
uygulanacağı tespit edildikten sonra ihtiyati haciz konusu üzerinde durularak, kanuni temsilci
hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınmayacağı konusu ele alınacaktır.
1. Kanuni Temsilci Kavramı ve Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
1. 1.Kavram
Temsil, bir kişinin başka bir kişi adına işlem yapabilme yetkisi olarak açıklanmaktadır
(Kızılot, Şenyüz, Taş, Dönmez, 2006, s.98). Temsilci ise başkası adına hareket ederek, irade
beyanı ile, temsil ettiği kişiyi hak sahibi yapabilen veya borçlu kılabilen kişidir. Temsilcinin
temsil yetkisi, temsil edilen kişinin istek ve iradesine dayanabileceği gibi bir kanun hükmüne
dayanabilir. Dolayısıyla, kanuna dayalı olarak verilen temsil yetkisine kanuni temsil, yetki
verilen kişiye de kanuni temsilci denilmektedir. Temsilin kaynağı doğrudan kişinin iradesine
dayanıyorsa bu temsil yetkisine iradi temsil yetkisi, bu şekilde yetki tanınan kişiye de iradi
temsilci denir (Candan, 2006, s.7).
Vergi Usul Kanununa göre vergi mükellefi; “vergi kanunlarına göre kendisine vergi
borcu terettüp eden kişidir” (VUK Madde 8). Vergi sorumlusu ise, “verginin ödenmesi
bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir” (VUK Madde 10). Bu
tanımlara göre, verginin asıl borçlusu mükelleftir. Sorumlu ise, kaynakta kestiği vergiyi kendi
namına, vergi dairesine beyan ederek ödeyen kişidir. Kanuni temsilci ise, ne mükellef gibi
asıl borçludur, ne de vergi sorumlusu gibi, asıl borçlunun vergi ile ilgili ödevlerini kendi
namına yerine getiren kişidir. Kanuni temsilci kanundan aldığı yetkiye dayanarak temsil ettiği
kişinin, mükellef veya vergi sorumlusunun, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getiren kişidir
(Candan, 2006, s. 9). Dolayısıyla vergiyi doğuran olan olay kanuni temsilcilerin nezdinde
gerçekleşmese bile, belirli koşulların varlığı durumunda tüm malvarlıkları ile mükellef veya
vergi sorumlusu tarafından ödenmeyen vergi ve buna bağlı alacaklardan dolayı sorumlu
tutulmaktadırlar (Gerçek,2005, s.172).
Vergi Usul Kanunu’na göre mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şartı
aranmamaktadır (VUK Madde 9). Bu nedenle kişi haklarını kullanma ehliyetine sahip değilse
kanuni temsil söz konusu olmaktadır (Karakoç, 2011, s.200). Medeni Kanuna göre fiil
ehliyetine sahip olmayanların nezdinde, vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş ise vergi mükellefi
olurlar (Öncel, Kumrulu, Çağan, 2012, s. 74). Fakat tüzel kişiler ile küçükler, kısıtlılar,
vakıflar, cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan kuruluşların mükellef veya sorumlu olmaları
durumunda bunlara düşen yükümlülükler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir (VUK
Madde 10). Kanuni temsilciler, hakları kullanma ehliyetine sahip olmayan vergi mükellefi
veya vergi sorumlusu olan kişilerin vergilendirmeden ortaya çıkan tüm ödevlerinin yerine
getirilmesi açısından vergi dairesine karşı muhatap olmaktadır (Öncel ve diğerleri, 2012, s.
74, Karakoç, 2011, s.200).
Kanuni temsilcinin temsil yetkisinin sınırları kanun ile belirlenmiştir. Kanuni temsilci
ancak kendisine kanunla verilen yetki sınırı içerisinde temsil yetkisini kullanabilir. Kanuni
temsilcinin kanunda verilen yetkileri gerektiği gibi kullanmaması nedeniyle sorumlulukları
kanun ile belirlenmiştir. Vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilebilmesi açısından her iki temsil
türü de geçerlidir. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olanlar bu ödevlerini kendileri
yerine getirebilecekleri gibi iradi temsilcilerinin hizmetinden de yararlanabilirler. Diğer taraftan
medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmayanlar ile hakları kısıtlı olanların ve tüzel
kişilerin kendilerine verilen vergi ile ilgili ödevleri yerine getirilmesi kanuni temsil ile
mümkündür. Kanuni temsilci, başkasının nam ve hesabına vergi ile ilgili ödevleri yerine
getirme yetkisini vergi kanunlarından almaktadır (Candan, 2006, s.7).
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1.2. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Hukuki Temelleri
1.2.1. Genel Olarak
Kanuni temsilcilerin sorumluluğu VUK 10. maddesi ve AATUHK’unun mükerrer
35. maddesinde olmak üzere iki farklı kanunda düzenlenmiştir. VUK’un 10. maddesine göre;
VUK kapsamına giren vergi ve benzeri alacaklar için kanuni temsilcilerin varlığına
gidilebilirken, vergi ve benzeri alacaklar dışında kalan diğer alacaklar için kanuni temsilcinin
varlığına gidilmesine imkan tanınmamıştır. Dolayısıyla, AATUHK kapsamına giren diğer
alacaklar için idare tarafından VUK’nun 10. maddesi hükmü uygulanmaya çalışılmıştır.
Özellikle 6183 sayılı AATUHK’nun 3. maddesindeki kanuni temsilcilerin amme borçlusu
sayılmasına ilişkin uygulamaya yönelik farklı yönde yargı kararları verilmeye başlanması ile
uygulamada karşılaşılan sorunun çözümü için 4108 sayılı Kanun1 ile 6183 sayılı AATUHK’na
mükerrer 35. madde eklenmiştir (Oluş, 2010, s. 371).
Bu düzenleme ile birlikte kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen iki farklı
kanunda iki farklı uygulama karşımıza çıkmaktadır. VUK’un 10. maddesi, VUK kapsamına
giren vergi, resim, harç ve bunlara bağlı alacaklara uygulanması öngörülmüşken, 6183 sayılı
AATUHK’un mükerrer 35. maddesi ise VUK kapsamına giren alacaklarla birlikte 6183 sayılı
AATUHK 1. ve 2. maddesinde belirtilen tüm kamu alacaklarını kapsamaktadır. Dolayısıyla
kapsam açısından mükerrer 35. madde ile getirilen sorumluluk VUK 10.maddesine göre
daha geniş kapsamlıdır (Coşkun, 2011, s.316 ve 319). İlgili Kanunlarda alacakların kapsamı
farklı olsa da VUK 10. maddesi ve AATUHK’un mükerrer 35.maddesindeki düzenlemeler
vergi borcunun aslı bakımından ortak bir düzenleme getirerek, borcun asıl mükellefin mal
varlığından alınması gerektiği kabul edilmiştir (Gerçek, 2005, s.172). VUK 10. maddesi ve
AATUHK’nun mükerrer 35. maddesi kanuni temsilciye getirdiği sorumluluklar açısından
farklılıklar içermektedir. Bu nedenle VUK kapsamına giren kamu alacakları için iki ayrı
sorumluluk hükmünden hangisinin uygulanacağı sorunu ortaya çıkmıştır (Oluş, 2011, s.372).
İki kanundaki hükümlerden hangisinin uygulanacağı kanuni temsilci açısından olduğu kadar
idare açısından da önemlidir. Çünkü her iki kanundaki düzenleme birbirine benzer hükümler
içerse de, kanuni temsilcilerin sorumluluklarının kapsamı, koşulları, nitelikleri dayanakları ve
sınırları açsından farklılıklar içermektedir (Candan, 2011, s.180). Dolayısıyla VUK 10.
maddesindeki kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile AATUHK’un mükerrer 35. maddesindeki
kanuni temsilcilerin sorumluluğu aşağıda detaylı şekilde ele alınarak, VUK kapsamına giren
alacaklar için hangisinin uygulanacağı üzerinde durulacaktır.
1.2.2. VUK’un 10. Maddesine Göre Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
VUK’un 10. maddesindeki kanuni temsilcilerin sorumluluğu, yalnızca VUK kapsamına
giren vergi, resim, harçlar ve bunlara bağlı alacaklarla ilgilidir (Coşkun, 2011, s. 317).
Dolayısıyla madde hükmünde belirtildiği üzere VUK 10. maddesinin kapsamını belirlemek
için “vergi alacakları” ile “vergi ve bunlara bağlı alacaklar”ın kapsamının belirlenmesi
gereklidir. İlgili madde hükmünde belirtilen vergi alacakları, VUK kapsamına giren vergi,
resim, harçlarla bunların ayni nitelikteki zamlarını kapsamaktadır. Diğer taraftan VUK’a özel
kanunlarında atıf yapılmış olmak şartıyla harcamalara katılma payı, fon kesintisi gibi benzeri
mali yükümlülüklerde geniş anlamda vergi tanımı kapsamında olduklarından kanuni
temsilcilerin sorumlulukları kapsamındadır. Vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise, vergi, resim,
harç ve benzeri mali yüküm kapsamına girmeyen, ancak bunlara bağlı olarak ortaya çıkan
diğer alacaklardır. Bir anlamda bu alacaklar, vergiye bağlı olarak ortaya çıkan fer’i
alacaklardır (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, [İVDB], 2006, s. 156). Bu sorumluluk aynı
zamanda vergi cezalarını da kapsamaktadır (VUK Madde 332 ve VUK Madde 333).
Dolayısıyla VUK’ta düzenlenen kanuni temsilcilerin sorumluluğunu gerektiren vergi alacakları
ile vergi ve buna bağlı alacaklar; VUK’un kapsamına giren vergi, resim, harç ile bunlara bağlı
olarak ortaya çıkan alacaklar, vergi cezaları ile diğer kanunlarda bu maddeye göndermede
bulunulan alacakları kapsamaktadır. Örneğin; gümrükte alınan vergi, resim, harçlar VUK
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kapsamında olmadığından 10. madde hükmündeki sorumluluk bu vergiler için uygulanamaz.
Bu nedenle bu alacaklar için VUK’un 10. maddesine göre kanuni temsilcilerin takip edilmesi
mümkün değildir (Candan, 2011, s.182).
VUK’un 10. maddesinde kanuni temsilciler için sadece sorumluluk getirmemiştir. İlgili
Maddeye göre; Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği
olmayan teşekküllerin ve yabancı kişi ve kurumların vergi mükellefi ve sorumlusu olmaları
durumunda bunlara düşen vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde bunların kanuni
temsilcileri görevlendirilmiştir (Candan, 2011, s. 182). VUK’un 10. maddesine göre; “Yukarıda
yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi
sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar,
kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır” denilmektedir. Bu kanun
hükmünde de belirtildiği üzere, kanuni temsilcinin sorumlu olabilmesi için iki koşul
aranmaktadır. Bunlar; kanuni temsilcilerin kanunda belirtilen ödevleri yerine getirmemesi yani
kusurlu olması, diğeri ise mükellefin veya vergi sorumlusunun varlıklarından vergi ve buna
bağlı alacakların kısmen veya tamamen alınamaması yani tahsil edilememesidir. Kanundaki
bu koşullar gerçekleşmeden kanuni temsilcinin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır
(Coşkun, 2011, s.320, Candan, 2011, s.184). Dolayısıyla kanun hükmündeki bu düzenleme
ile kanuni temsilcilerin sorumlu olabilmesi için kusurlu olması ve idarenin öncelikle
mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından alacaklarını tahsil etmeye çalışması,
alacakları tamamen veya kısmen alamaması durumunda kanuni temsilcilerin varlıklarından
alması gerekmektedir. Bir anlamda kanuni temsilcilerin mal varlığına gidilebilmesi için kanuni
temsilcinin kusurunun tespiti ve tahsil edilememe koşulunun gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu iki koşul birlikte gerçekleşmeden var olan bir vergi borcu için kanuni temsilci takip
edilemez (Coşkun, 2011, s.320). Diğer taraftan bu koşullar gerçekleşse bile, kanuni
temsilcilerin, temsil edilenin mal varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve
buna bağlı alacaklardan dolayı sorumluluğu kanuni temsilcilik sıfatının devam ettiği sürece
söz konusu olacaktır2. Kanuni temsilcilik sıfatının kaybedilmesi ile sorumlulukta ortadan
kalkacaktır (İVDB, 2006, s. 161-163).
VUK 10. maddesine göre kanuni temsilcilerin sorumluluğu, ilgili kanun maddesinde
belirtilen iki şartın birlikte gerçekleşmesi ile doğacaktır. Bu şartlardan ilki kusur şartıdır;
“Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden” hükmünden de
anlaşılacağı üzere, kanuni temsilcilere getirilen sorumluluk şarta bağlanmıştır. Bu şart kanuni
temsilcilerin ”ödevleri yerine getirmemeleri”dir. Bu nedenle, kanuni temsilcilerin sorumluluğu
kanunda kendilerine verilen yükümlülüğü gerektiği gibi yerine getirmemiş olmalarının
sonucudur. Bu durumda VUK’un 10. maddesindeki sorumluluğun kusura dayalı bir
sorumluluk olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır (Candan, 2011, s. 182, Coşkun, 2011,s 319).
Her ne kadar VUK 10. maddesinden 3505 sayılı Kanunla3 yapılan değişiklikle “ kasıt ve
ihmalleriyle” ibaresi çıkarılmış olsa da bu düzenleme kanuni temsilcinin takip edilebilmesinin
kusura dayalı olmaktan çıkarmamaktadır (İVDB, 2006, s. 160). Çünkü bu madde de
düzenlenen sorumlulukta, sorumlu tutulabilmek için alacağın tahsil edilmemesinden sorumlu
olacak kişilerin ödemeyi asıl borçlunun mal varlığından yapmamaları şartına bağlıdır. Bu
durum kanuni temsilcinin kanunla kendisine verilen yükümlülükleri yerine getirmediği yani
kendilerinin kusurlu olduğu anlamına gelmektedir (Oluş, 2010, s. 374). İkinci şart ise vergi
mükellefi veya vergi sorumlusundan veya “kısmen veya tamamen alınamayan" alacağın
kanuni temsilciden alınmasıdır. Burada “kısmen veya tamamen alınamayan" hükmü alacağın
idare tarafından “tahsil edilememe”si anlamına gelmektedir. Tahsil edilememe durumunun
gerçekleşmesi için idarenin öncelikle alacağını mükellef veya vergi sorumlusundan tahsil
etmeye çalışması gerekmektedir. Vergi ve buna bağlı alacaklarda, mükelleflerin veya vergi
sorumlularının malvarlığından “tamamen veya kısmen alınamadığı” veya alınamayacağı
anlaşıldığı durumda kanuni temsilcilerin malvarlıklarından alınacaktır (Kırbaş, 2000, s. 83).
Dolayısıyla VUK’nun 10. maddesine göre idare alacağını önce vergi mükellefi veya vergi
sorumlusundan almaya çalışacak eğer alacağını kısmen veya tamamen alamaz ise yani
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“tahsil edilememe” durumu gerçekleştikten sonra kanuni temsilcinin mal varlığına
gidilebilecektir.
Kanuni temsilcinin vergisel sorumluluğu temsil ettiği kişinin gerçek veya tüzel kişi
olmasına göre farklı esaslara göre belirlenmiştir (Şenyüz, Gerçek, Yüce, 2013, s. 82). Buna
bağlı olarak da, vergi cezalarına ilişkin sorumlulukta da kanuni temsilcilerin gerçek kişi veya
tüzel kişi olup olmasına göre farklı hükümler bulunmaktadır. Gerçek kişilerin kanuni
temsilcileri için vergi cezalarına ilişkin sorumluluğu VUK 332. maddesinde, tüzel kişilerin
kanuni temsilcileri açısından ise VUK 333. maddesinde düzenlenmiştir (Kırbaş, 2000, s. 83,
Uluatam, Methibay, 2001, s.99). Küçük ve kısıtlı olan mükelleflere yani gerçek kişilere, ceza
kesilmesi durumunda cezalar doğrudan bunların kanuni temsilcilerine kesilecektir. Velayet ve
vesayet altında bulunanlar veya işlerinin idaresi bir kayyıma tevdi edilmiş olanlar, kendilerine
izafeten veli, vasi veya kayyımın vergi kanunlarına aykırı hareketlerinden dolayı cezaya
muhatap tutulmazlar. Bu hallerde cezanın muhatabı, veli, vasi veya kayyımdır (VUK Madde
332). Bu durumda cezanın ilk ve son muhatabı veli, vasi veya kayyım olacaktır. Dolayısıyla
kanuni temsilcinin sorumluluğu vergi asılları açısından ikinci derecedeyken, vergi cezaları
açısından sorumluluğu birinci dereceden olmaktadır. Tüzel kişilerde ise, tüzel kişilerin idare
ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerinden dolayı kesilecek vergi cezaları tüzel
kişiler adına kesilir (VUK Madde 333). Dolayısıyla vergi kabahatleri tüzel kişilerin kanuni
temsilcileri tarafından işlenirse ceza önce kanuni temsilciye değil tüzel kişiliğin adına kesilir.
Eğer ceza tüzel kişilikten alınamaz ise kanuni temsilciye başvurulacaktır (Şenyüz ve diğerleri
s. 82-84). Kanuni temsilcilerin, gerçek kişilerin vergi cezalarından dolayı sorumluluğunda
VUK 10. maddesinde belirtilen koşullar aranmaz. Diğer taraftan VUK 10. maddesi uyarınca
kanuni temsilcilerin sorumluluğunun kapsamına girebilecek vergi cezaları; VUK’un 344.
maddesi uyarınca kesilecek vergi ziyaı cezaları, VUK 352. maddesinde yazılı eylemler
dolayısıyla kesilen genel usulsüzlük cezaları, VUK 353, 355, mükerrer 355 ve 356. maddeler
uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezalarıdır (Candan, 2006, s.92-93, Candan, 2011, s. 182183).
1.2.3. AATUHK’nun
Sorumluluğu

Mükerrer

35.

Maddesine

Göre

Kanuni

Temsilcilerin

6183 sayılı AATUHK’na göre Kanuni Temsilcilerin sorumluluğu 4108 sayılı Kanun 4 ile
1995 yılında kabul edilmiştir. 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinde getirilen bu
düzenlemenin VUK 10. maddesindeki düzenleme ile farklı ve benzer yönleri vardır. Her iki
kanunun üçüncü ve dördüncü fıkraları hemen hemen aynıdır. Mükerrer 35. maddenin
gerekçesinde VUK’un 10. maddesine benzer bir düzenleme olmaması nedeniyle, bu
konudaki eksikliğin giderilmesi amacıyla düzenlendiği belirtilmiştir. Bu madde ile tüzel
kişilerle, küçüklerin ve kısıtlıların vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin
mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan
kamu alacakları dolayısıyla kamu borçluları için sorumluluk getirilmiştir (Candan, 2006, s.43).
AATUHK’un mükerrer 35. maddesindeki “Kanuni Temsilciler” ifadesi ile tüzel kişilerin
ve küçüklerin, kısıtlıların kanuni temsilcilerini, tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri
ve yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessilleri belirtilmiştir (İVDB, 2006, s.
153). 6183 sayılı AATUHK’un mükerrer 35. maddesi ile kanuni temsilcilere getirilen
sorumluluk kapsam itibari ile VUK 10. maddesindeki kanuni temsilcilerin sorumluluğundan
daha geniştir (Coşkun, 2011, s. 319). Çünkü, AATUHK’un mükerrer 35. maddesinde kanuni
temsilcilerin sorumluluğu “amme alacakları”nı kapsamaktadır. AATUHK’un 3. maddesinde
ise, bu kanundaki amme alacağı teriminin bu kanunun 1. ve 2. maddeleri kapsamına giren
alacakları kapsadığı belirtilmiştir. AATUHK’un 1. maddesine göre amme alacakları; “Devlete,
vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait
muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme
alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve
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amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip
masraflarıdır”. AATUHK’un 2. maddesine göre ise; “Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval
Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri
tatbik olunur” denilmektedir. Amme alacağının kapsamı belirleyen bu maddelerde belirtildiği
üzere, kanuni temsilcilerin sorumluluğu kapsamına giren alacaklar, alacağın kime ait
olduğuna, alacağın niteliğinin ne olduğuna ve alacağın tahsilinin Tahsili Emval Kanunu’na ya
da AATUHK’na göre yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunması durumuna göre
belirlenmektedir (Karakoç, 2011, s. 593).
AATUHK’un mükerrer 35. maddesindeki sorumluluk, kanuni temsilcilere kanunla
kendisine verilen bir görevin sonucu olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu kanundaki sorumluluk,
kanuni temsilcilik sıfatından kaynaklanmaktadır (Candan, 2006, s. 55, Coşkun, 2011, s. 319).
Diğer taraftan mükerrer 35. maddedeki sorumluluk kusura dayalı bir sorumluluk değildir.
Kamu alacağının asıl borçlunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilememiş
veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması halinde kusurlu olup olmadığına
bakılmaksızın kanuni temsilci sorumlu tutulacaktır (Coşkun, 2011, s. 320). AATUHK tahsil
aşamasına gelmiş alacaklar için uygulanmaktadır. Dolayısıyla, tahsil aşamasına gelen
alacaklar da kanuni temsilcinin sorumluluğu artık kanunla kendisine verilen ödevleri yerine
getirmemekten dolayı değil, alacağın tahsil edilememesinden dolayı ortaya çıkmaktadır.
AATUHK’un mükerrer 35. maddesinde kanuni temsilcinin malvarlığına gidebilmek için
bazı şartların varlığı gerekmektedir. Kanuni temsilcinin mal varlığına gidilebilmesi için
öncelikle “mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları” hükmünde belirtildiği üzere, amme alacağının
tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekir.
Tamamen veya kısmen “tahsil edilemeyen amme alacakları” terimi ile “tahsil edilemeyeceği
anlaşılan amme alacağı” teriminden ne anlaşılması gerektiği AATUHK’un 3. maddesinde
açıklanmıştır5. İlgili madde de tahsil edilemeyen amme alacaklarının; “Amme borçlusunun bu
Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir
mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen
satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme
alacaklarını” ifade ettiği hüküm altına alınırken, tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı
terimi ise; “Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen
değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme
borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin
anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir
aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını”
belirttiği hüküm altına alınmıştır. Kanundaki bu açıklamalara göre, kamu borçlusu nezdinde
kamu alacağını tahsilata yönelik olarak yapılacak kovuşturma işlemleri sonucunda yukarıdaki
açıklanan durumlardan birinin varlığı durumunda kanuni temsilciler hakkında takip
yapılabilmesi için gerekli koşullar ortaya çıkmış olacaktır. Kanuni temsilciler hakkında takip
AATUHK’un 55. maddesine göre düzenlenecek ödeme emri ile başlayacaktır (Gülseven,
1999, s. 221).
1.2.4. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu Açısından VUK 10. Maddesi mi yoksa
AATUHK’nun 35. Maddesi mi Uygulanacaktır?
6183 Sayılı AATUHK’un mükerrer 35. maddesi 2 Haziran 1995 tarihi itibari ile yürürlüğe
girmiştir. Bu düzenleme ile birlikte iki farklı kanunda kanuni temsilcilerinin sorumluluğuna
ilişkin hüküm yer almıştır. Mükerrer 35. maddenin yürürlüğe girişi ile birlikte AATUHK’un 1. ve
2. maddesi kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacaklarda dahil tüm amme alacaklarını
kapsarken, VUK 10. maddesi ise sadece vergi ve buna bağlı alacakları kapsadığı hüküm
altına alınmıştır. Dolayısıyla vergi ve buna bağlı alacaklar için kanuni temsilcilerin
sorumluluğunu düzenleyen iki kanun hükmü bulunmaktadır. Bu iki kanun hükmü “vergi ve
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buna bağlı alacaklar” açısından çakışmaktadır. VUK’un 10. maddesi kanuni temsilciler için
getirilen sorumluluk kusura dayalıdır. Diğer taraftan mükerrer 35.Maddede kanuni temsilciler
için getirilen sorumluluk ise, kanuni temsilcinin kusurundan kaynaklanan sorumluluk değildir.
Bu iki düzenlemeden VUK’da vergi borcundan dolayı kanuni temsilciye başvurulabilmesi için
kanuni temsilcinin kusurunun ispat edilmesi gerekmektedir. Halbuki AATUHK’daki
düzenleme tahsil aşamasına gelen amme alacakları için kanuni temsilcilerin kusurunun ispat
edilmesine gerek yoktur (Candan, 2006, s. 67).
Vergi ve buna bağlı alacaklar için bu iki sorumluluktan öncelikle hangisinin
uygulanacağı konusunda yasal bir düzenleme bulunmamaktadır (Oluş, 2010, s. 375). Her ne
kadar 5766 sayılı kanun ile mükerrer 35. maddenin son fıkrasına eklenen hüküm ile vergi ve
buna bağlı alacaklar açısından 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi ile VUK 10.
maddesi arasındaki öncelik sorunu çözüldüğü düşünülse de, bizce bu hüküm var olan
tartışmayı ortadan kaldırmamıştır. Zaten 6183 Sayılı Kanuna 4108 sayılı Kanun ile eklenen
mükerrer 35. Madde ve daha sonra ilgili maddeye 5766 sayılı Kanun ile eklenen hüküm ile
VUK’un 10.Maddesinin vergi ve buna bağlı alacaklar bakımından çatışan hükümlerin
yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir düzenlemede bulunmamaktadır.
6183 Sayılı AATUHK’na 4108 Sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 35. maddesinin
gerekçesinde; “…213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen fiyat farkı, kur farkı,
haksız yere alınan ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımı destekleme primi gibi bazı amme
alacaklarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil imkanı bulunmadığından, Vergi Usul
Kanunu kapsamına girmeyen bu tür alacakların takibinde genel hükümlere başvurulması
uzun zaman alacağı gibi, bu hükümlerin uygulanması idareye pratik bir fayda da
sağlamayacaktır. Bu itibarla, amme borçlusunun mal varlığından alınamayan bu tür
alacakların, kanuni temsilcilerin teşekkülü idare edenlerin veya yabancı şahıs ve kurum
mümessillerinin mal varlığından, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilini temin etmek
ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacaklarda sorumlu olan bu
şahısların, diğer amme alacaklarının ödenmesinden de sorumlu olmalarını sağlamak
amacıyla 6183 Sayılı Kanuna mükerrer 35’inci madde eklenmiştir…” (Aktaran; Coşkun, 2011,
s. 317). Gerekçede belirtildiği üzere, VUK kapsamındaki vergi ve buna bağlı alacaklar için
sorumlu olanların diğer amme alacaklarından da sorumlu olmasını sağlamak olduğunu
açıkça belirtilmiştir. Kanun gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, 6183 sayılı Kanunun
mükerrer 35.maddesi ile getirilen kanuni temsilcilerin sorumluluğu, VUK’un 10. maddesindeki
kanuni temsilcilerin sorumluluğuna alternatif olarak getirilmiş bir sorumluluk değildir.
Dolayısıyla tamamlayıcı bir düzenlemedir.
5766 sayılı Kanun ile mükerrer 35. maddeye eklenen fıkra ile “ Kanuni temsilcilerin
sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu madde de
düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz” hükmü getirilmiştir. Bu maddenin gerekçesinde
ise kanun koyucu bu hükmün getirilme nedenini şöyle açıklamıştır; “Maddede yapılan ibare
değişikliği ile borçludan tahsil edilemeyen dolayısıyla 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci
maddesi kapsamında takip edilmesi gereken kamu alacaklarına açıklık getirilmektedir.
Madde hükmünün Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesi kapsamına giren amme alacakları için
uygulanacağı hususu metinde belirtilerek, özellikle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına
giren amme alacakları ile ilgili olarak oluşan tereddütler giderilmektedir.” (Erişim Adresi;
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0514.pdf, 15.07.2013). Kanun koyucu bu düzenleme ile
VUK 10. maddesindeki düzenlemeyi kaldırmamıştır. Dolayısıyla bu düzenleme ile 213 sayılı
VUK kapsamına giren alacaklar için AATUHK’un mükerrer 35. maddesinin uygulanabileceği
belirtilse de bu iki kanundan hangisinin önce uygulanacağı tartışmasını ortadan kaldıracağını
düşünmüyoruz. Bu hüküm ile vergi ve buna bağlı alacaklar için idareye her ne kadar
AATUHK’un kapsamı giren alacaklar için AATUHK mükerrer 35. maddesinin uygulama
olanağı getirildiği belirtilse de, VUK’un 10. maddesindeki düzenleme yürürlükten
kaldırılmadığından, VUK kapsamına giren alacaklar için halen yürürlükte olan iki farklı
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kanunda iki farklı hüküm bulunmaktadır. İdare bu iki hükümden hangisini isterse onu
uygulama olanağına sahip değildir. Bu sorunun hukukun genel hükümleri çerçevesinde
çözülmesi gerekmektedir.
Bu konudaki yazında, AATUHK’nun mükerrer 35. maddesinin mi yoksa VUK 10.
Maddesinin mi uygulanacağı konusunda 5766 sayılı Kanunla mükerrer 35.maddeye eklenen
hüküm öncesi var olan genel görüş; iki farklı kanunda yer alan düzenlemeden hangisinin
uygulanacağının özel kanun-genel kanun ayrımı çerçevesinde çözümlenmesi yönündeydi,
5766 sayılı Kanun ile mükerrer 35.maddeye eklenen hüküm ile birlikte genel kabul edilen bu
görüşte değişiklik olmamıştır6. Fakat 5766 sayılı Kanunla mükerrer 35. maddeye eklenen
hüküm ile birlikte bazı yazarlar vergi ve buna bağlı alacaklar için artık AATUHK mükerrer
35. maddesinin uygulanabileceğini belirtmişlerdir7.
VUK kapsamına giren alacaklar için AATUHK’un mükerrer 35. maddesi ile VUK’un
10.Maddesindeki hükümler çatışmaktadır. Eğer aynı konudaki hukuk kuralları arasında bir
çatışma var ise “çatışma çözme ilkelerine” göre çözülür. Bu ilkelerden birisi de özel kanun –
genel kanun ayrımıdır. Bu ilkeye göre hangi hükmün özel hüküm, hangisinin genel hüküm
olduğunu saptamak oldukça güçtür. Özel olma niteliği de, genel olma niteliği de nispî bir
niteliktir. Her hüküm, bir hükme göre özel, diğer bir hükme göre ise genel olabilir. Bu ilkede;
uygulama alanı daha geniş olan hüküm genel hüküm, daha dar olan ise özel hükümdür
(Gözler, 2012, s.66-67).
Bu konudaki tartışmalarda, genel kabul edilen görüş VUK’nun, AATUHK’na göre daha
özel bir kanun olduğudur8. İdare ise kanuni temsilcilerinin sorumlulukları açısından bu iki
kanundan 5766 sayılı Kanunla eklenen hüküm öncesinde ve sonrasında 6183 sayılı Kanunu
uygulamayı tercih etmektedir. Çünkü 6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35. maddesindeki
kanuni temsilcilerin sorumluluğunda kusur aranmamaktadır. İdare 387 sayılı9 ve 390 sayılı10
Tahsilat Genel Tebliğlerinde vergi ve buna bağlı alacaklar ile bunun dışında kalan
AATUHK’da belirtilen kamu alacakları için Mükerrer 35. maddenin uygulanacağı belirtilmiştir.
Bu konudaki bir özelgede11 ise vergi ve buna bağlı alacaklarla diğer kamu alacakları için
6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinin uygulanacağı belirtilerek bu durumu“…6183
sayılı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren
vergi ve diğer alacaklarda girmekte olup, anılan Kanunun mükerrer 35 inci maddesinin 213
sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen “diğer amme alacakları” için getirildiği, vergi
ve buna bağlı alacaklarda, kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak maddenin 213 Sayılı
Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi olduğu yönündeki iddiaların kabul edilmesi mümkün
değildir. Zira 4108 sayılı Kanunun 11. maddesi ile 6183 sayılı Kanuna eklenen mükerrer 35
inci madde hükmünün gerekçesi belirtilerek “diğer amme alacaklarının ödenmesinden de
sorumlu olmaları” ibaresinin sadece Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi kapsamına
girmeyen diğer amme alacaklarından sorumluluk adına 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci
maddesinin yürürlüğe girdiğini belirtmek 6183 sayılı Kanunun 1 inci maddesine aykırı
düşmektedir. Oysa 4108 sayılı Kanunun 11inci maddesi gerekçesi ile birlikte
değerlendirildiğinde, Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi hükmüne girmeyen
alacaklardan, bu maddeye istinaden işlem yapılmasının zorluğu ve yapılan işlemlerin yargı
kararlarınca bozulması nedeniyle kanuni temsilciler tabikata geçilmek ve amme alacağını
tahsil edebilmek amacıyla hükmün sevk edildiği, vergi ve buna bağlı alacaklarda bu hükmün
uygulanmasının engellenmediği görülmektedir. Nitekim 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci
maddesinde “amme alacakları” kelimesinin vurgulanması da bu görüşün dayanağıdır. Aksi
olsa idi bu ifade “vergi hariç diğer amme alacakları” şeklinde olurdu. Bu nedenlerle vergi dahil
tüm amme alacaklarının kanuni temsilcilerden tahsili için 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35.
maddesi uyarınca işlem yapılması yerinde olup…” şeklinde açıklamıştır. Burada idare, 4108
sayılı Kanun ile AATUHK’a eklenen mükerrer 35. maddenin vergi ve buna bağlı alacaklar
dahil tüm amme alacakları için uygulanacağını kabul etmekte, kanun koyucunun gerekçede
belirttiği mükerrer 35 inci maddenin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen “diğer
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amme alacakları” için getirildiğini belirtmesine rağmen ilgili maddeyi farklı şekilde
yorumlamaktadır. 5766 sayılı Kanuna eklenen hüküm sonrasında çıkarılan Tahsilat Genel
Tebliğinde12 idare daha önceki benzer görüşünü aynı şekilde devam ettirmiştir; “ 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin
hükümlerin düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının
takibinin 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine göre yapılmasına engel teşkil
etmeyecektir. Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları dahil olmak
üzere tüm amme alacakları için mükerrer 35 inci madde uyarınca takip yapılması mümkün
bulunmaktadır". Bu tebliğde belirtildiği üzere, 5766 sayılı Kanun ile yapılan bu düzenleme ile
VUK kapsamına giren alacaklar için mükerrer 35.Maddeye göre takip yapılabileceğini
belirtmiştir. Diğer taraftan, idare kanuni temsilcilere gönderdiği ödeme emirlerinin yasal
dayanağı olarak hem 213 Sayılı VUK’un 10. maddesi hem de 6183 Sayılı Kanunun mükerrer
35. maddesini göstermektedir. Fakat her iki kanunun yasal dayanak gösterildiği ödeme
emirleri de Danıştay tarafından kabul görmemektedir13.
Danıştay’ın bu yöndeki kararlarını inceleyecek olursak; Vergi Dava Daireleri Kuruluna
göre “6183 sayılı Yasanın mükerrer 35 inci maddesinin gerekçesinden, Vergi Usul Kanunu
kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacakların ödenmesinden bu Kanunun 10 uncu
maddesi uyarınca sorumlu olan kanuni temsilcilerin, diğer amme alacaklarının
ödenmesinden de bu esaslara göre sorumlu olmalarının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
6183 sayılı Yasayla, 1 inci maddesinde sayılan vergiler dahil tüm amme alacaklarının tahsil
usulü düzenlendiğinden, mükerrer 35 inci madde vergi ve buna bağlı alacaklar için
uygulanabilir görünse de, Vergi Usul Kanunun 10 uncu maddesinin özel nitelikli bir tahsil
hükmü olan ikinci fıkrası zımmen veya açık olarak ilga edilmediği için vergi ve buna bağlı
alacaklarda 6183 sayılı Yasanın mükerrer 35 inci maddesinin uygulanma olanağı
bulunmamaktadır. Nitekim Yasanın gerekçesinde de Vergi Usul Kanunun 10 uncu
maddesine atıfta bulunulup, 35 inci maddenin diğer amme alacakları için getirildiği belirtilerek
paralel bir düzenlemeyle bu ayrıma gidilmiştir. Bu durumda vergi ve buna bağlı alacaklarda
kanuni temsilcilerin takibi için 213 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin uygulanacağı, 6183
sayılı Yasanın mükerrer 35 inci maddesinin ancak diğer amme alacakları için
uygulanabileceği sonucuna varılmaktadır” şeklinde karar vermiştir (Vergi Dava Daireleri
Kurulu, 13.06.2003, E.2002/610, K.2003/619, benzer yönde bakınız; Vergi Dava Daireleri
Kurulu, 13.06.2003, E.2002/611, K.2003/620, Erişim Adresi: www.hukukturk.com,
15.07.2013)14. Danıştay vermiş olduğu bu kararlarda; vergi ve buna bağlı alacaklarda kanuni
temsilcilerin takibi için 213 sayılı Yasanın 10 uncu maddesinin uygulanacağı, 6183 sayılı
Yasanın mükerrer 35 inci maddesinin ise AATUHK’un kapsamına giren diğer alacaklara
uygulanacağı kabul etmiştir. Danıştay kararlarında daha çok mükerrer 35. maddesinin
gerekçesini dikkate alarak karar vermiştir. Yalnız Danıştay’ın bu kararları 5766 sayılı Kanun
öncesi yapılan işlemler için verdiği kararlardır. Bu konuda 5776 Sayılı Kanun sonrası
Danıştay’ın vermiş olduğu bir karara ulaşamadık.
Bu çerçevede, her ne kadar 5766 sayılı Kanun ile getirilen hüküm ile birlikte, Kanuni
temsilcilerin sorumluluğu konusunda VUK’un kapsamına giren alacaklar için VUK’un 10.
Maddesinin mi yoksa AATUHK’un mükerrer 35. maddesinin mi uygulanacağı konusundaki
sorunu ortadan kaldırdığını düşünmüyoruz. 5766 sayılı Kanun ile eklenen hüküm VUK’un
10.maddesini yürürlükten kaldırmamakta sadece idareye VUK kapsamına giren alacaklar
mükerrer 35.Maddeye göre takip edebilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Yalnız Kanun
koyucu bu düzenlemeyi yaparken VUK 10. maddeyi kaldırmaması, aynı konuda iki farklı
kanun hükmünün olmasına yol açmaya devam etmiştir. Dolayısıyla idare 5766 sayılı Kanun
sonrası aynı konuda iki farklı hüküm bulunan iki farklı kanundan istediğini seçerek
uygulaması mümkün değildir. Bu konunun çözümü, özel kanun-genel kanun ayrımı
çerçevesinde yapılmalıdır. VUK, vergi ve buna bağlı alacakları kapsarken, AATUHK ise
VUK’ta düzenlenen vergi ve buna bağlı alacakları ile bu kanun kapsamına giren diğer
alacakları da kapsamaktadır. Dolayısıyla VUK, AATUHK göre daha özel bir kanundur. Bu
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çerçeve de VUK kapsamına giren alacaklar için kanuni temsilcilerin sorumluluğu açısından
VUK’nun 10.maddesinin uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.
2. İhtiyati Haciz
Kamu alacaklarının, özelliklede vergi alacaklarının, biran önce hazineye intikalinin
sağlanması yani tahsil edilebilmesi için tamamlanması gereken uzun bir süreç vardır.
Vergiler açısından, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle başlayan tarh, tebliğ ve
tahakkuk aşamalarını izleyen bir sürecin gerçekleşmesi bu süreçten sonra ise alacağın tahsil
edilememesi ile bu sürece cebri icra aşamasında yeni aşamalar eklenmektedir. Bu süreçte
kötü niyetli kamu borçluları, alacaklı tahsil dairesine karşı kötü niyetli davranarak cebri icra
takibinin sonuçsuz kalmasına yol açabilirler. Kötü niyetli bir kamu borçlusu olması
durumunda, cebri icra süreci sonunda tahsil dairesinin kamu borçlusuna ait malvarlığından
alabileceği hiçbir mal kalmayabilir. Dolayısıyla bu tehlikeyi önlemek ve cebri icra sürecini
anlamlı kılabilmek için icra iflas hukukunda olduğu gibi vergi icra hukukunda da ihtiyati haciz
kurumuna yer verilmiştir (Dönmez, 1998, s.11-12).
6183 Sayılı AATUHK’nun 13. maddesinde düzenlenen ihtiyati haciz, kamu alacağının
güvence altına alınması açısından etkili önlemlerden birisidir. Çünkü ihtiyati haciz ile birlikte
borçlunun malvarlığında bulunan kıymetlerin bir kısmı veya tamamı borçlunun zilyetliğinden
çıkarılarak idare tarafından el konulmaktadır (Oluş, 2011, s. 202). AATUHK’nda ihtiyati
hacizin tanımı yapılmamıştır. Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde ihtiyati haciz şöyle
tanımlanmıştır; “ ileride tahakkuk edecek olan veya tahakkuk etmiş henüz vadesi gelmemiş
bulunan yada vadesi geçtiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş olan amme alacağının tahsil
güvenliğini sağlamak üzere yapılan haciz olarak tanımlanmıştır ( İVDB, 2006, s.67).
İhtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk yapılmış olması koşuluyla henüz tahakkuk etmemiş
kamu alacakları ile kesin haciz uygulaması aşamasına gelmemiş kamu alacakları içinde
uygulanabilir. Ödeme emri tebliğ edildikten sonra, fakat yedi günlük süre dolmadan önce de
ihtiyati haciz kararı alınabilir. Çünkü henüz kesin haciz uygulamasını gerektiren aşamaya
gelinmemiştir. Kesin haciz kararı alındıktan sonra ihtiyati haciz uygulanamaz (Candan, 2011,
s. 98).
İhtiyati haciz kararı alınabilmesi ancak AATUHK’nda belirtilen yedi durumdan birinin
gerçekleşmesi ile mümkündür. Dolayısıyla madde hükmünde belirtilen durumlarda birisi
meydana gelmeden ihtiyati haciz kararı alınamaz (Candan, 2011, s. 98). Yalnız Madde
hükmünde belirtilen hallerin varlığı halinde vergi dairesi tarafından hemen ihtiyati haciz
uygulanması gerekmektedir (Gerçek, 2010, s. 139). AATUHK 13. maddesine göre alacaklı
amme idaresinin en büyük memurun kararıyla15 aşağıdaki hallerden birinin varlığının tespit
edilmesi durumunda ihtiyati haciz kararı alınabilir;
1. 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise,
2. Borçlunun belli ikametgahı yoksa,
3. Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimalleri
varsa,
4. Borçludan teminat gösterilmesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil
göstermemiş yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse,
5. Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya
noksan bildirimde bulunmuşsa,
6. Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme
davası açılmış ise,
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7. İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil eden mallar, bu mallar elden
çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu kanunun 27,
29, 30 uncu maddelerinin tatbikini icabettiren haller varsa.
İhtiyati haciz neticesinde, kamu borçlusu ve kamu alacaklısı açısından ortaya çıkan
hukuki sonuçlar farklıdır. Kamu borçlusu açısından, ihtiyati haciz ile birlikte kamu
borçlusunun ihtiyati hacze konu malları üzerindeki tasarruf yetkisi ortadan kalkar. Hacizde
olduğu gibi ihtiyati hacizde de kamu borçlusu alacaklı idarenin muvafakatini almadan bu
mallar üzerinde tasarruf etme imkanı bulamaz. Kamu alacaklısı açısından ise, ihtiyati haciz,
ihtiyaten haczedilen mallar üzerinde kamu alacaklısına herhangi bir ayni hak vermemektedir.
Yalnız, ihtiyati hacze ilişkin kamu alacağı tahsil edilebilir hale gelmesiyle birlikte ihtiyaten
haczedilen malların satışı gerçekleştirilebilir. Bir anlamda, kamu alacağının vadesi gelmeden
önce alacaklı idarenin ihtiyaten haczedilen malları satma talebinde bulunma yetkisi yoktur
(Kızılot, Şenyüz, Taş, Dönmez, 2006, s.326, Karakoç, 2011, s.612).
3. Kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilir mi?
Vergi mükellefiyet ve sorumluluğundan doğan vergi aslı ve cezalarının asıl muhatabı
borcu malvarlığından ödemek durumunda olanlardır (Oluş, 2011, s.206). İhtiyati haciz ise
genel olarak vergi mükellefiyet ve sorumluluğundan doğan amme borçları ile ilgili olarak
başvurulan ve kamu alacağını güvence altına alınmasını sağlayan bir yöntemdir (Oluş, 2011,
s.206, Danıştay 4.D.,02.03.1994, E.1993/1302, K. 1994/1296, www.legalbank.net, Erişim:
31.05.2013). Dolayısıyla ihtiyati hacize muhatap olacak olanlar her ne kadar vergi mükellefi
ve sorumluları olsa da kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınamayacağı
konusunda kanunda açık bir düzenleme olmadığından bu konuda farklı görüşler ortaya
çıkmaktadır.
Kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınamayacağı konusunda
öncelikli olarak, vergi ve buna bağlı alacaklar için, kanuni temsilcilerin hangi kanun hükmüne
göre sorumlu olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Yani kanuni temsilcilerin sorumluluğu
açısından VUK 10.maddesinin mi uygulanacağı yoksa AATUHK’nun mükerrer 35.maddesinin
mi uygulanacağı tespit edilmelidir. Kanun temsilcilerin sorumluluğu başlığı altında
açıkladığımız üzere, vergi ve buna bağlı alacaklar için kanuni temsilcilerin sorumluluğu
açısından VUK 10. maddesinin mi yoksa AATUHK’nun mükerrer 35. maddesinin mi
uygulanacağı tespit edilirken özel kanun-genel kanun ayrımı çerçevesinde bir tespit
yapılması gerektiğini belirtmiştik. Bu iki kanundan VUK’nun AATUHK göre daha özel bir
kanun olduğunu belirterek kanun temsilcilerin sorumluluğu için VUK 10. maddesinin
uygulanması gerektiğini belirtmiştik. Dolayısıyla VUK kapsamına giren vergi ve buna bağlı
alacaklar için kanuni temsilcilerin sorumluluğu VUK 10. maddesindeki koşullar çerçevesinde
ele alınmalıdır. Bu koşullar tespit edildikten sonra kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz
kararı alınıp alınmayacağı konusu kolaylıkla açıklanabilir.
Yukarıda yaptığımız bu tespitten sonra, kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı
alınabilmesi için öncelikle kanuni temsilcilerin sorumluluğuna yönelik kanunda belirlenen
koşulların var olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Çünkü kamu alacağından dolayı kanuni
temsilcinin sorumluluğu yoksa zaten ihtiyati haciz sebepleri olsa bile kanuni temsilci hakkında
ihtiyati haciz kararı alınamaz. Dolayısıyla kanuni temsilcilerin sorumluluğu açısından VUK’un
10. maddesinin uygulanması gerektiğini daha önce belirtmiştik. Bu çerçevede öncelikli olarak
kanuni temsilcilerin kamu alacağından sorumlu olabilmesi için VUK’un 10. maddesinde yer
alan koşulların var olması gerekmektedir. Bu koşullar VUK 10. maddesinde kanuni
temsilcilerin sorumluluğu başlığı altında anlattığımız üzere; kanuni temsilcinin kusurunun
olması ve asıl borçlu olan mükellef veya vergi sorumlusundan alacağın tahsil edilememesidir.
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Kamu alacağını güvence altına almak amacıyla idare, mükellef veya vergi sorumlusu
hakkında AATUHK’un 13. maddesinde belirtilen sebepler varsa ihtiyati haciz kararı almak
zorundadır. İhtiyati tahakkuk yapılmış olması koşuluyla henüz tahakkuk etmemiş kamu
alacakları, kesin haciz uygulaması aşamasına gelmemiş kamu alacakları ve ödeme emri
tebliğ edildikten sonrada fakat yedi günlük süre dolmadan önce de ihtiyati haciz kararı
alınabilir. Burada ihtiyati haciz kararı, kamu alacağının cebri icra aşamasına gelene kadar
tahsil güvenliğini sağlanmaya yönelik bir önlemdir. İdare kamu alacağı kesinleştikten ve tahsil
aşamasına geldikten sonra alacağı tahsil etmek amacı ile cebri tahsil ve takip yollarını
kullanarak mükellef ve vergi sorumlusunun mal varlığından tahsil etmeye çalışmalıdır. İhtiyati
haciz ile kamu alacağını güvence altına alamayan idarenin, VUK 10. maddesinde belirtilen
“tahsil edilemeyen” hükmünün gerçekleşmiş olduğunu söylemesi mümkün değildir. Çünkü
idare henüz kamu borcu tahakkuk etmeden yani daha borç kesinleşmeden ve buna bağlı
olarak ta alacağı tahsil etmeye çalışmadan mükellef veya vergi sorumlusundan alacağın
“tahsil edilemediğini” kabul etmiş olmaktadır. İdare kanuni temsilciye ancak alacak kesinleşip
cebri tahsil ve takip yolları mükellef veya vergi sorumlusu hakkında uygulandıktan sonra
başvurabilir. Bu durumda idare sadece mükellef veya vergi sorumlusu hakkında ihtiyati haciz
kararı alabilir. İdare kamu alacağı kesinleştikten ve cebri icra yollarını asıl borçlu hakkında
uyguladıktan sonra kanuni temsilcinin mal varlığına başvurabileceğinden kanuni temsilci
hakkında ihtiyati haciz kararı alması mümkün değildir.
Yazındaki bu konudaki genel kabul gören görüş ihtiyati haczin kanuni temsilci hakkında
uygulanabileceği yönündedir. Dönmez’e göre; “Vergi Usul Kanunun yasal temsilcileri ödevine
ilişkin …10. madde hükmünün ve Amme Alacakları Kanununa eklenen mükerrer 35. madde
hükmünün birlikte değerlendirilmesinden, asıl borçluların yanı sıra yasal temsilcilerinin de
kamu alacaklarından dolayı cebri takip işlemlerine muhatap olabilecekleri ortaya çıkmaktadır”
(Dönmez, 1998, s.70-71). Candan’ın bu konudaki görüşü ise; “ Kamu borçlusunun kanuni
temsilcileri içinde ihtiyati haciz kararı alınabilir. İhtiyati haczin bir koruma önlemi olması
sebebiyle, kanuni temsilci adına ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için, 213 Sayılı Kanunun
10’uncu maddesinde yazılı koşulların gerçekleşmiş olması zorunlu değildir. Ancak ihtiyati
haciz kararının kanuni temsilci adına ayrıca alınması gereklidir” şeklindedir (Candan, 2011, s.
109-110). Candan’ın bu konudaki görüşünde kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı
alınırken VUK’nun 10. maddesindeki kanuni temsilcilerin sorumluluğu için kanundaki
koşulların gerçekleşmesi zorunlu olmadığını belirtmiştir. Candan’ın bu görüşüne katılmıyoruz.
Çünkü ne VUK’da ne de başka bir kanunda Candan’ın belirttiği şekilde kanuni temsilciler
hakkında ihtiyati haciz kararı alınırken VUK’nun 10. maddesindeki koşulların
uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bazı yazarlar ise sadece 6183
sayılı AATUHK’un 3. maddesine atıf yaparak kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı
alınabileceğini belirtmişlerdir16.
İdarenin bu konudaki görüşü istikrarlı bir şekilde, kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz
kararı alınması şeklindedir. İdareye göre, kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda 6183
sayılı AATUHK hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. İdarenin özellikle kanuni
temsilcilerin sorumluluğu konusunda ısrarla AATUHK hükümlerini uygulamak istemesinin
temel sebebi; AATUHK’nun kamu alacağını tahsil açısından idarenin elini güçlendirmesidir.
Zaten idare de, 4108 sayılı Kanun ve 5766 sayılı Kanun ile AATUHK’da yapılan değişiklikler
öncesi ve sonrasında istikrarlı bir şekilde kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı
alınabileceğini savunmaktadır17. İdare Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: A, Sıra No: 1)18 bu
konudaki görüşünü şöyle açıklanmıştır; “Yeterli şartlar oluştuğu takdirde 6183 sayılı Kanunun
“Amme alacaklarının korunması” başlıklı ikinci bölümünde yer alan teminat isteme, ihtiyati
haciz, ihtiyati tahakkuk ve diğer korunma hükümlerinin amme borçlusunun yanı sıra amme
borçlusu sayılan kanuni temsilciler hakkında da uygulanması cihetine gidilecektir. Kanuni
temsilciler hakkında sürdürülecek takip işlemlerinde yukarıda açıklanan hususların yanı sıra,
kanuni temsilci sıfatı olmayan şahıslar hakkında mükerrer 35 inci madde gereğince takip
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yapılmamasına özellikle dikkat edilecektir.” Bu tebliğde de görüldüğü üzere, idare kanuni
temsilciler hakkında 6183 sayılı AATUHK hükümlerinin uygulayacağını açıkça belirtmiştir.
Danıştay dava dairelerinin bu konuda vermiş olduğu kararlarda içtihat birliği yoktur.
Hatta bu konuda aynı dava dairesi bile farklı tarihlerde farklı yönde kararlar vermiştir.
Danıştay bazı kararlarında idarenin kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınması
yönündeki kararını onamaktadır. Bunun gerekçesini ise, AATUHK’nun 3. maddesindeki
amme borçlusu teriminin kanuni temsilciyi de kapsadığına bu nedenle de kamu alacağının
güvence altına alınması amacıyla ihtiyati haczin, kanunda öngörülen koşulların
gerçekleşmesi durumunda sadece asıl borçlu mükellef veya vergi sorumlusu hakkında değil,
bunların kanuni temsilcileri hakkında da uygulanabileceğine dayandırmaktadır19. Diğer
taraftan Danıştay bazı kararlarında ise kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı
alınmasının mümkün olmadığı yönünde kararlarda vermektedir. Bunun gerekçesini ise
Danıştay 4. Dairesi, tahakkuk etmemiş borçlardan dolayı kanuni temsilcinin sorumlu
tutulmayacağına dayandırmıştır. Bu kararlardan birisinde Danıştay 4. Dairesi; “6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda yer alan teminat isteme, ihtiyati haciz
ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin kamu alacağının cebren tahsil ve takip usulleri olmayıp, icrai
muamelelere başlamadan önce kamu alacağını korumaya yönelik işlemler olduğu, bu
nedenle bu tür işlemlerin asıl kamu borçlusu, diğer bir anlatımla verginin mükellefi veya
sorumlusu hakkında tesis edilebileceği, bu nedenle söz konusu işlemlerin kanuni temsilciler
hakkında uygulanmasına olanak bulunmadığı, kanuni temsilcilerin ancak 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca kesinleşen ve şirketten tahsili olanaksız hale
gelen borçlardan dolayı sorumlu tutulabileceği, henüz tahakkuk etmemiş borçlardan
davacının bu aşamada sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu
işlemlerin iptaline karar verilmiştir” şeklindeki vergi mahkemesi kararını onamıştır (Danıştay
4.D.,28.04.2008, E.2007/4821, K.2008/1577, Erişim Adresi:www.legalbank.net,31.5.2013 )20.
Sonuç
Kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınmayacağı konusu yazında
çok tartışılmamış bir konudur. Bunun temel sebebi ise uzun süredir idarenin ısrarla kanuni
temsilcilerin sorumluluğu konusunda 6183 Sayılı AATUHK hükümlerini uygulayarak ihtiyati
haciz kararı almasıdır. Danıştay’ın da birçok kararında bunu onamasıdır.
Kanuni temsilciler hakkında ihtiyati haciz kararı alınıp alınmayacağının tespit
edilebilmesi için ilk yapılması gereken, kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda hangi
kanun hükmünün uygulanacağının belirlenmesi gerekmektedir. Böyle bir tespit yapılmadan
bu konuda yapılacak tartışmalar hukuken anlamlı olmayacaktır. Kanuni temsilcilerin
sorumluluğu konusunda iki farklı kanunda iki farklı hüküm bulunmaktadır. Birisi VUK’nun 10.
maddesindeki düzenleme diğeri ise AATUHK’nun mükerrer 35. maddesindeki düzenlemedir.
Kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusundaki bu iki hükümde VUK kapsamına giren vergi ve
buna bağlı alacaklar açısından çakışmaktadır. Dolayısıyla kanuni temsilcilerin sorumluluğu
açısından VUK kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacaklar için hangi kanun hükmünün
uygulanacağı önem taşımaktadır. Kanuni temsilcilerin sorumluluğu konusunda her iki
kanunda yer alan düzenlemeler birbirinden farklıdır. Böyle olunca da kanuni temsilcilerin
sorumluluğu konusunda hangi kanunun uygulanacağının tespiti daha da önem taşımaktadır.
İki farklı kanunda iki farklı hüküm olması durumunda genel olarak başvurulan yöntem özel
kanun –genel kanun ayrımıdır. Böyle bir ayrım yapıldığında VUK’nun, AATUHK’a göre daha
özel bir kanun olduğu sonucuna varmıştık. Bu çerçevede kanuni temsilcilerin sorumluluğu
konusunda VUK’taki koşulların aranması gerekmektedir. Bu koşulların varlığı tespit
edilmeden kanuni temsilcilerin sorumluluğu ortaya çıkmayacaktır. Bu koşullar, kanuni
temsilcinin kusurlu olması ve alacağın vergi mükellefi veya vergi sorumlusundan tahsil
edilememesidir. VUK’a göre idaren öncelikle mükellef veya vergi sorumlusunun mal varlığına
gitmesi, eğer mükellef veya vergi sorumlusundan tahsil edemez ise daha sonra kanuni
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temsilcinin mal varlığına gitmesi gerekmektedir. Dolayısıyla kanuni temsilci hakkında ihtiyati
haciz kararı alınabilmesi için öncelikle mükellef veya vergi sorumlusundan alacağı tahsil
etmek amacı ile cebri tahsil ve takip yollarını kullanması gerekmektedir. İdarenin vergi
mükellefi veya vergi sorumlusu hakkında bu yolları kullanması demek zaten alacağın
kesinleşmesi, tahsil aşamasına gelmesi ve cebri icra yollarının kullanılmış olması anlamına
gelmektedir. Bu aşamalardan sonra ihtiyati haciz kararı alınması mümkün olmadığından
kanuni temsilci hakkında ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir.
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Resmi Gazete, Sayı: 22301, Tarih: 02.06.1995.
“213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 10. maddesinde tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve
cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara
düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine
getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerden alınacağı hükmüne yer
verilmiştir. Bu hükme göre, kanuni temsilcilerin şirketin vergi borcu nedeniyle takibi için, kişinin kanuni temsilci
olması…” Danıştay 4.D., 09.05.2008, E.2007/5481, K.2081/1748, Erişim; www.legalbank.net, 31.05.2013.
Resmi Gazete, Sayı:20015, Tarih:10.12.1988.
Resmi Gazete, 22301, 02.06.1995.
“Tahsil edilemeyen amme alacakları” terimi ile “Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı” teriminden ne
anlaşılması gerektiği 5766 Sayılı Kanun ile AATUHK’na eklenmiştir.
Oluş, 2011, s. 374, Coşkun, 2011, s. 316, Gerçek, 2010.
Bu konuda Candan’ın görüşü ;“ mükerrer 35’inci maddeye, 5766 sayılı Kanunla, eklenen son fıkra, bu
maddenin 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki kamu alacaklarına da uygulanmasını sağlayarak, sona
erdirmekle birlikte..” şeklindedir (Candan, 2011, s.196). Erdem’e göre ise; “5766 sayılı Kanun''un 4''üncü
maddesi ile 6183 sayılı Kanun''un mükerrer 35''inci maddesine "Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213
sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz."
hükmü eklenmiştir. Bu hükme göre, Vergi Usul Kanunu''nun 10''uncu maddesinde, kanuni temsilcilerin
sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının
takibinin 6183 sayılı Kanun''un mükerrer 35''inci maddesine göre yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.
Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları dahil olmak üzere tüm amme alacakları için
mükerrer 35''inci madde uyarınca takip yapılması mümkün bulunmaktadır.” (Erdem, 2013). Gümüşkaya’ya
göre ise; “VUK 10, AATUHK mük. 35 ile karşılaştırıldığında, “özel” nitelikli yasal bir düzenleme olarak,
kapsamına gören vergi ve vergiye bağlı alacaklar için bakımından hala yürürlüktedir”, (Gümüşkaya, 2010, s.
205).
Coşkun’a göre; “Mükerrer 35. Madde hükmü, Vergi Usul Kanunu kapsamına girenler dahil, bütün amme
alacaklarını kapsar durumdadır. Ancak Vergi Usul Kanununun kapsamına giren kamu alacakları için VUK’un
10.Maddesi özel kanun olduğu için bu tür alacakların tahsilinde Mükerrer 35.madde değil, VUK’nun
10.Maddesi uygulanır”, Coşkun, 2011, s. 316, Oluşa göre; “..VUK’nun özel bir kanun 6183 sayılı Kanunun ise
genel bir kanun olması nedeniyle..” Oluş, 2011, s. 374. Gerçek’e göre; “AATUHK'nın mükerrer 35. maddesi
genel olarak kamu alacakları ile ilgili, VUK'un 10. maddesi ise sadece vergi ve vergiye bağlı alacaklar ile ilgili
hükümler içermektedir. Dolayısıyla, mükerrer 35. maddeye göre 10. maddedeki düzenleme özel nitelik
taşımaktadır.”, (Gerçek,2013). Akçay’a göre; “AATUHK nun Mükerrer 35. maddesi tüm amme alacaklarını
kapsadığı için genel, VUK nun 10. Maddesi de sadece vergi ve buna bağlı alacakları kapsadığı için özel
niteliktedir. Özel nitelikli hükmün uygulama önceliği gereğince, VUK 10. Maddesinde yazılı koşullarla kanuni
temsilcilere gidilmesi gerekir.” Mehmet Yaşar (Akçay, 2013). Atik’e göre; “6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun genel kamu alacakları ile ilgili bir kanunken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu vergi
ve vergiye bağlı diğer alacaklar ile ilgili hükümler içermektedir. Dolayısıyla, Vergi Usul Kanunu, Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre özel nitelikli düzenlemeler içermektedir. Diğer bir deyişle
AATUHK, amme alacaklarının tahsili ile ilgili olarak düzenlenmiş genel nitelikli bir kanundur….Bu noktadan
hareketle, AATUHK 35’inci maddeye göre VUK 10’uncu maddedeki düzenleme özel nitelik taşımaktadır.
…VUK’un 10’uncu maddesinin, AATUHK’un 35’inci maddesine göre uygulama önceliği olduğunu ortaya
koymaktadır” (Atik, 2012, s. 192).
387 sayı Tahsilat Genel Tebliğinde; “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3 üncü
maddesinde, Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamına giren alacaklar amme alacağı olarak tanımlanmış,
amme borçlusu veya borçlu teriminin, amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahısları
ve bunların kanuni temsilcilerini veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı
şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade ettiği hükme bağlanmıştır… Kanunun 54 üncü ve müteakip maddelerine
göre yapılan takip sonucunda amme borçlusunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen
veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının, yukarıda belirtildiği şekilde tayin olunan kanuni
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temsilcilerin mal varlığından tahsili cihetine gidilecektir..” Resmi Gazete, 01.07.1995, Sayı: 22330, Erişim
Adresi; http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
Resmi Gazete, 17.01.1996, Sayı:22526, Erişim Adresi; http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
B.07.0.GEL.0.36/3660-22401-040731, 07.10.2002, İVDB, 2006, s. 178-180.
Tahsilat Genel Tebliği Seri A, Sıra No: 2, Resmi Gazete, Sayı;26921, 26.09.2008. Erişim Adresi;
http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
“ Kanuni temsilcinin, Vergi Usul Kanunun 10, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddelerine göre aynı
işlemle takibinin, mülkiyet hakkı bağlamında, savunma hakkının dolayısıyla adil yargılanma ilkesinin ihlali
olduğu hk..” Danıştay 24.02.2010, E. 2006/2604, K.2010/1057, aktaran: Candan, 2011, s. 196 dipnot:205.
“…ödeme emirlerinin yasal dayanağı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanun’un 10. maddesi ile 6183 sayılı
Kanun’un mükerrer 35. maddesinin yazılı olduğu görülmüştür. Bu haliyle borcun tamamının mı yoksa sermaye
miktarına göre mi istendiği anlaşılamadığı gibi, bir arada uygulanmasına olanak bulunmayan Kanun hükümleri
belirtilerek düzenlenen dava konusu ödeme emirlerinin kanuni unsurları taşıyan hukuken geçerli bir belge
olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, kanun da belirtilen şekle aykırı olarak
düzenlenen ödeme emirleri bu nedenle de hukuka uygun görülmemiştir.” Danıştay 4.D.,23.03.2009,
E.2007/2421, K.2009/1335, Erişim Adresi; www.hukukturk.com , 15.07.2013.
Danıştay dava dairelerinin bu konuda vermiş olduğu kararlarda benzer yöndedir; Danıştay 4.Dairesi bu
konuda; “ 6183 sayılı Kanunun 1. Maddesinde sayılı vergi dahil tüm amme alacaklarının tahsil usulünü
düzenlediğinden, mükerrer 35.madde vergi ve buna bağlı alacaklar için uygulanabilir gibi görünse de, Vergi
Usul Kanununun 10.maddesinin özel nitelikli bir tahsil hükmü olan 2.fıkrası zimnen veya açık olarak ilga
edilmediği için, vergi ve buna bağlı alacaklarda mükerrer 35.Maddenin uygulanma olanağı yoktur. Nitekim
Kanunun gerekçesinde de Vergi Usul Kanunun 10.maddesine atıfta bulunularak, mükerrer 35.maddenin “diğer
amme alacakları” için getirildiği belirtilmekle, paralel bir düzenlemeyle bu ayrıma gidilmiş olmaktadır. Bu
durumda, vergi ve buna bağlı alacaklarda kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak madde özel hüküm olan
Vergi Usul Kanununun 10.Maddesi olup, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. Maddesi ancak diğer amme
alacakları için uygulanabilecektir” yönünde karar vermiştir (Danıştay 4.D., 29.04.1997, E.1996/3659, K.
1997/1325, aktaran: Gülseven, 1999, s. 224, benzer yönde bakınız; Danıştay 4.D., 18.09.2003, E.2003/652,
K.2003/2095, Danıştay 4.D., 05.02.2003, E.2002/1248, K.2003/345, Erişim Adresi: www.hukukturk.com,
15.07.2013). Danıştay 7.Dairesi ise, “ amme borçlusunun mal varlığından alınamayan bu tür alacakların
kanuni temsilcilerin, teşekkülü idare edenlerin veya yabancı şahıs ve kurum mümessillerinin mal varlığından,
6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilini temin etmek ve Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve
buna bağlı alacaklardan sorumlu olan bu şahısların diğer amme alacaklarından sorumlu olmalarını sağlamak
amacıyla 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddesinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır” şeklinde
karar vermiştir (Danıştay 7.D, 22.06.2004, E.2002/3644, K.2004/1954, Erişim Adresi: www.hukukturk.com,
15.07.2013). Danıştay 10.Dairesi; “ Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen alacaklar dolayısıyla, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin uygulanmasına olanak bulunmamaktadır” yönünde karar vermiştir
(Danıştay
10.D.,19.02.2007,
E.
2004/5790,
K.2007/520,
http://www.kararara.com/danistay/10d/danistay5983.htm, 17.07.2013).
“5345 sayılı Kanunla kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına doğrudan bağlı vergi dairesi başkanlıklarının
kurulduğu yerlerde ise aynı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince Gelir İdaresine bağlı tahsil daireleri (bağlı
vergi daireleri dahil) tarafından takip ve tahsil edilen amme alacakları için ihtiyati hacze karar verme yetkisi
vergi dairesi başkanlarına aittir. Alacaklı amme idaresinin il özel idaresi olması halinde, ihtiyati hacze karar
verme yetkisi valiye; belediye olması halinde ise belediye başkanına aittir.” Tahsilat Genel Tebliği Seri A, Sıra
No:1, Resmi Gazete, 30.06.2007, Sayı: 26568, http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
Bu görüşte olanlar; Coşkun, 2011, s.169, Oluş, 2011, s. 206-207, Gülseven, 1999, s.99.
387 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde; “yeterli şartlar oluştuğu takdirde anılan Kanunun "Amme
alacaklarının korunması" başlıklı ikinci bölümünde yer alan teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve
diğer korunma hükümlerinin amme borçlusunun yanı sıra amme borçlusu sayılan kanuni temsilciler hakkında
da uygulanması cihetine gidilecektir.” 387 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete, 01.07.1995,
Sayı:22330. 390 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinde ise; “6183 sayılı Kanunun Mükerrer 35 inci maddesi
uygulamasında; 390 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ve bu Tebliğde yapılan açıklamalar uyarınca vergi
dairelerince kanuni temsilcilerin takibi işlemlerinde, herhangi bir yanlışlığa meydan verilmemesi açısından,
anonim şirketlerin kanuni temsilcilerinin bilinmesi gerekmektedir…
Kanuni temsilciler hakkında takip işlemlerine başlanılmadan önce yapılması gereken iş ve işlemler 387 Seri
No'lu Tahsilat Genel Tebliği ile bu Tebliğde açıklanmış olup, bu konudaki açıklamalara da titizlikle uyulması
gerekmektedir” 390 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete, 17.01.1996, Sayı:22526.
http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No: 1, http://www.gib.gov.tr, 13.07.2013.
Danıştay 4. Dairesinin 13.10.2011 tarihli kararında ; “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun'un 3 üncü maddesinde, amme borçlusu veya borçlu teriminin, amme alacağını ödemek mecburiyetinde
olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi
sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade edeceği belirtilmiş, aynı Kanunun 13 üncü
maddesinde de, ihtiyati haciz sebepleri yedi bent halinde sayılmış, bu hallerden herhangi birisinin mevcudiyeti

Bankacılar Dergisi

20

halinde de hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahallin en büyük memurun
kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal ihtiyati haciz tatbik olunacağı
açıklanmıştır. Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; kamu alacağının güvence altına alınması
amacıyla söz konusu tedbirin, kanunda öngörülen koşulların gerçekleşmesi şartıyla sadece asıl borçlu
mükellef veya sorumlu hakkında değil, bunların kanuni temsilcileri ve ortakları hakkında da uygulanmasının
mümkün olduğu anlaşılmaktadır” şeklinde karar vermiştir. Danıştay 4.D., 13.10.2011, E.2008/3635,
K.2011/7432. Benzer yönde kararlar için bakınız; Danıştay 4.D.,13.10.2011, E.2008/7216, K.2011/7431,
Danıştay 4.D., 17.02.2002, E.2002/1086, K. 2002/3906, Danıştay 4.D.,06.05.2002, E.2002/269, K. 2002/1853,
Danıştay 4.D., 02.03.1994, E. 1993/1302, K. 1994/1296, Danıştay 4.D., 02.03.1994, E.1993/1302, K.
1994/1296, Danıştay 20.03.2002, E.2011/3305, K. 2002/1173, Erişim Adresi: www.hukukturk.com ve
www.legalbank.net, 31.05.2013, Danıştay 3.Dairesi bu yöndeki kararını 4.Dairesinden farklı gerekçelere
dayandırmıştır. Danıştay 3.Dairesine göre; “ihtiyati haciz hükümleri amme alacağının korunması amacına
yönelik olduğundan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10’uncu, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddesi
uyarınca kanuni temsilciler de ihtiyati haciz aşamasında sorumlu tutulabilecektir” Danıştay 3.D.,05.04.2010, E.
2008/1135, K.2010/1035, Erişim: www.legalbank.net, 31.05.2013.
Bu yöndeki benzer kararlar; “..dava konusu olayda henüz amme alacağı kesinleşmediğinden kanuni temsilci
veya ortağın şahsi mal varlığına gidilemeyeceği gibi bu aşamada ihtiyati haciz kararı alınmasının da mümkün
olmadığı..” Danıştay, 4.D., 17.02.1999, E.1998/4040, K. 1999/517, Benzer yönde bakınız: Danıştay 7.D.,
14.01.1991, E. 1987/4581, K.1991/2751, Erişim: www.legalbank.net, 31.05.2013.
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İş Sürekliliği:
Uluslararası Standartlar, Risk Tanımları ve Risk
Analizi
Doğan Şengül*
Özet
Kurumlar; hizmetlerini kesintiye uğratabilecek potansiyel olaylar nedeniyle; iletişim, ulaşımlojistik, bilişim teknolojileri, operasyonel altyapı, insan kaynakları yetkinlik ve kapasitelerini; dolayısıyla
müşterilerini, itibarlarını ve piyasa payını yitirme tehdidiyle karşı karşıya kalmaktadır. Diğer kurumlar
gibi Bankalar da hizmet kanal ve ağlarının, insan kaynağının ve operasyonlarının sürekliliğini, riskleri
yöneterek ve aynı zamanda yüksek maliyetlere maruz kalmadan sağlamak durumundadır. Mevzuat ve
küresel standartlar ışığında, çalışmanın risk analizinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için
öneriler geliştirerek iş sürekliliği uygulamacılarına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: İş Sürekliliği, Risk Analizi, ISO/PAS 22399, ISO 22301, Özdeğerlendirme.
JEL Sınıflaması: G21, M19, D81, L15.
Business Continuity: International Standards, Risk Definitions and Risk Analysis
Abstract
Corporations are faced with the threat of losing their compotence and capacity in
telecommunications, transportation-logistics, information technologies, operational infrastructure,
human resources; therefore their customers, reputation, market share because of potential incidents
that could disrupt their services. Like other corporations, Banks should ensure the operational
continuity of their delivery channels and networks, human resources and operations by managing the
risks, but at the same time, without incurring high expenses. By taking into account the regulations
and international standards, it is believed that this study will contribute to the business continuity
practitioners by suggesting an effective implemention of risk analysis.
Keywords: Business Continuity, Risk Analysis, ISO/PAS 22399, ISO 22301, Self-Assessment.
JEL Classification: G21, M19, D81, L15.

1. Giriş
Kurumlar; sundukları hizmetleri kesintiye uğratacak olağandışı bir durumda; iletişim,
ulaşım-lojistik, bilişim teknolojileri, operasyonel altyapı olanaklarını; müşteri varlıklarını, insan
kaynağını, itibarlarını, dolayısıyla müşterilerini ve piyasa payını yitirme tehdidiyle karşı
karşıya kalmaktadırlar. Diğer kurumlar gibi bankalar da hizmet kanal ve ağlarının, insan
kaynağının ve operasyonlarının sürekliliğini yüksek maliyetlere maruz kalmadan sağlamak
durumundadır. Bankaların; olağandışı (beklenmeyen) olayların etkilerinden, olası (beklenen)
risklere karşı örneğin kredi, piyasa ve operasyonel riskler karşısında salt sermaye ayırarak
önlem alması yukarıda bahsedilen etkiler nedeniyle tavsiye edilebilir değildir.
Hissedarların talepleri ve küresel boyutta etkileri hissedilen çeşitli tehditler karşısında,
kamu otoriteleri de iş sürekliliği ile ilgili gereksinim ve yönlendirmelere dair mevzuatı
geliştirmiştir. Bu gelişmelere paralel bir şekilde bankalar; kurumsal yönetişim ilkeleri, müşteri
*

Türkiye İş Bankası A.Ş. Ortak Servis Merkezi Bankacılık Temel Operasyonları Bölümü Müdür
Yardımcısı / İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Doktora Programı Öğrencisi.
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hizmetlerinin ve yasal sorumluluklarının devam ettirilebilmesi; olay sonucu maruz
kalınabilecek operasyonel, finansal ve itibari etkinin kontrol altında tutulabilmesi için iş
sürekliliği yönetimi programlarını devreye almıştır.
Programlarda, içsel ve dışsal tehlikelerin yaratabileceği risklerin etki, olasılık ve
kontrollerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun yapılmaması
durumunda, iş sürekliliği planı, kurumun risk profilini yansıtmayacak ve bir tehdit durumunda
etkinliğini yitirme riskine maruz kalacaktır. Bu nedenle, genel olarak politika ve hedeflerin
belirlenmesi, planlama, uygulama, tatbikat ve gözden geçirme adımları ile özetlenebilecek iş
sürekliliği programlarının planlama aşamasında maruz kalınabilecek risklerin tanımlanması
gerekmektedir.
Basel Komitesine bağlı “The Joint Forum1” Aralık 2005’te iş sürekliliğine dair üst düzey
ilkelere ilişkin istişare metni yayımlamıştır. Terörizm, salgın hastalıklar ve doğal felaketler gibi
olayların mali sistemin çalışmasını engelleyici riskler doğurabileceğini belirten Kürsü, hem
mali kesim kurumları hem de denetim otoriteleri için iş sürekliliğini kuvvetlendirme hususunun
önemini vurgulamıştır (The Joint Forum, 2005, s. 5).
Basel II kurallarının Avrupa Birliği’nde uygulanması için 2006 yılında kabul edilen
Sermaye Gereksinimleri Yönergesinde2, ciddi faaliyet kesintilerinde bankanın olağan
operasyonlarına devam edebilmesi ve maruz kalınan kayıpların sınırlandırılabilmesi amacıyla
iş sürekliği ve acil durum planlarının bulunmasının gereği ortaya konulmuştur (Avrupa
Komisyonu, 2006, 2006/48/EC-Annex V, s. 125).
Aynı şekilde ülkemiz mevzuatında da iş sürekliliği ile ilgili düzenlemeler mevcuttur.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 24. maddesinde denetim komitesinin; “iç kontrol, iç
denetim ve risk yönetimi sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim
kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve bankanın
faaliyetlerinin sürekliliği ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya
mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması hâlinde bu hususları yönetim kuruluna
bildirmekle yükümlü” olduğu belirtilmektedir.
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinin 1. fıkrasının (s) ve (ş)
bentlerinde iş sürekliliği planı, “iş sürekliliği yönetiminin bir parçası olan ve bir kesinti
durumunda bankanın öncelikleriyle uyumlu olarak faaliyetlerin sürdürülmesine ve mevzuata
uyum sağlanmasına yönelik politika, standart ve prosedürlerden oluşan yazılı plan veya
planlar bütünü” ve iş sürekliliği yönetimi, “felaket, kriz veya kesinti durumunda etkin önlem
alınabilmesi; itibarın, marka değerinin, değer yaratan faaliyetlerin ve paydaşların çıkarlarının
korunabilmesi amaçlarıyla belirlenen operasyonların sürekliliğinin temin edilmesi veya
hedeflenen zaman diliminde kurtarılabilmesinin sağlanması ve kriz öncesi duruma
dönülmesine yönelik, potansiyel risklerin belirlenmesini de içeren politika, standart ve
prosedürleri içeren bütünsel yönetim süreci” olarak tanımlanmıştır. İlgili yönetmeliğin “İş
Sürekliliği Yönetimi ve Planı” başlıklı 13. maddesinde iş sürekliliği yönetim yapısı, ayrıntılı bir
şekilde unsurları sıralanarak anlatılmaktadır.
“Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğin”
18. maddesi 2. fıkrasında bilgi sistemleri süreklilik planının, iş süreklilik planında belirlenen
hedefleri de dikkate alacak şekilde, önemli iş fonksiyonlarını destekleyen bilgi sistemleri
servislerine yönelik hazırlanacağı ve plan hazırlanırken, iş süreklilik planı kapsamında
yapılan çalışmaların bilgi sistemleri açısından değerlendirileceği belirtilmiştir.
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2. İş Sürekliliği ile ilgili Uluslararası Standartlar – ISO/PAS 22399 ve ISO 22301
Doğal afetler, terör olayları, teknolojik kesintiler ve çevre felaketleri hiçbir ülke veya
kurumun krizlere karşı bağışıklığı olmadığını ortaya koymaktadır. Uluslararası Standartlar
Teşkilatı3, 2007 yılında, “ISO/PAS4 22399 - Olay (incident) Hazırlık ve Operasyonel İş
Sürekliliği” adı altında hem kamu hem de özel kurumlar için uluslararası en iyi uygulamaların
temel alındığı rehber niteliğinde bir belge yayınlamıştır (International Organization for
Standardization [ISO], 2007). Temel alınan uluslararası iyi uygulamalar; ABD (NFPA5 1600),
İngiltere (BS6 25999-1), İsrail (SI7 24001:2007), Japonya (Japanese Industrial Standards
Committee8) ve Avustralya (SA9) ülkelerinin standartlarıdır. ISO/PAS 22399; ürün, hizmet
veya süreç sağlayan, olay hazırlık ve operasyonel iş sürekliliği için kendine özgü performans
ölçütlerini geliştirmek isteyen kamu veya özel, tüm kurum ve organizasyonlara yönelik
hazırlanmıştır. ISO/PAS 22399, olay hazırlık ve operasyonel iş sürekliliği ile ilgili genel ilkeleri
içermektedir. Rehber, kasıtlı veya doğal nedenlerden meydana gelen olaylar (kesinti, acil
durum, kriz veya felaket) karşısında, kurumların ilgili faktörleri ve atılacak adımları
değerlendirerek
organizasyonun
devamlılığını
temin
edecek
uygun
eylemleri
gerçekleştirebilmesi için yöntemler sunmaktadır. Rehber niteliğindeki belgenin uygulaması,
kuruluşların politikalarına, faaliyet alanlarına, ürün çeşitliliğine ve koşullara göre değişim
gösterebilecektir.
Şekil 1’de ISO/PAS 22399’un iş sürekliliği planlaması ile ilgili yöntemsel çerçevesi
sunulmaktadır:
Şekil 1: ISO/PAS 22399 Yöntemsel Çerçevesi

Kaynak: ISO/PAS 22399.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı 2012 yılında, “ISO 22301:2012, İş Sürekliliği Yönetimi
Sistemleri - Gereksinimler” adı altında uluslararası bir standart yayınlamıştır (ISO, 2012). ISO
22301:2012, etkin bir iş sürekliliği yönetimi sistemini tesis etmek ve yönetmek için
gereksinimleri belirlemektedir. ISO 22301:2012, organizasyonun ihtiyaçları çerçevesinde iş
sürekliliği yönetimi politikalarının ve hedeflerinin tesis edilmesinin önemine vurgu
yapmaktadır. Organizasyonun faaliyetlerinde kesintiye yol açacak olaylar karşısında, alınan
kontrollerin ve karar verilen önlemlerin uygulanması ve eyleme geçilmesi, iş sürekliliği
sisteminin kabiliyeti olarak değerlendirilmekte, sistemin performans ve etkinliğinin izlenmesi,
test edilmesi ve gözden geçirilmesi aşamalarına standartta geniş yer verilmektedir. Aynı
zamanda özdeğerlendirme10 gerçekleştirilmesi ve sertifikasyon edinme amacıyla da
kullanılabilecek ISO 22301; ISO 9001 (kalite yönetimi), ISO 14001 (çevresel yönetim) ve
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ISO/IEC 27001 (bilgi güvenliği yönetimi) standartları ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. Bu
bağlamda, hâlen devam eden ISO 9001:2015 güncelleme çalışmaları dikkate alındığında,
ISO 22301’in gelecekteki güncellemelerinde,
 Devamlı kılınan başarı (sonuçların benimsenen yaklaşımdan veya yöntemden
kaynaklanması, strateji ve planlama vurgusu),
 Müşteri ve ilgili tarafların memnuniyeti,
 Özdeğerlendirme,
 Kalite yönetimi olgunluk modeli,
 Kıyaslama,
 Sektör ve tedarik zinciri bazında farklılaşma,
uygulama usulleri ve kavramlarının dâhil edilmesi sürpriz olmayacaktır.
Özdeğerlendirme, en basit anlamda, belirli bir standart veya uygulama usulleri referans
gösterilerek, bir organizasyonun ortaya koyduğu sonuçların ve etkinliğin, kapsamlı ve
sistematik bir değerlendirmesidir (ISO, 2009, s.14). Bu amaçla, Tablo 1’de ISO 22301
kapsamında gerçekleştirilecek bir özdeğerlendirme çalışması için yöntemsel bir çerçeve
önerisi sunulmaktadır:
Tablo 1: ISO 22301 Özdeğerlendirme Çerçevesi
İş Sürekliliği Çalışmalarının İçeriği

Açıklama ve
Örnekler

Mevcut
Olgunluk

Hedeflenen
Olgunluk

Eylem
Planı

Açıklama ve
Örnekler

Mevcut
Olgunluk

Hedeflenen
Olgunluk

Eylem
Planı

Organizasyonun iş sürekliliği çalışmalarında, amaç ve hedefler ortaya konulmuş
mudur?
Risklere yol açabilecek belirsizlik yaratan içsel ve dışsal faktörler ifade edilmiş
midir?
Organizasyonun risk iştahı dikkate alınmış mıdır? Organizasyonun risk iştahı
çerçevesinde ayağa kaldırılacak öncelikli süreçler üst yönetim tarafından
belirlenmiş midir?
Süreç/hizmet/ürün sahipleri ile diğer 3. tarafların beklenti ve ihtiyaçları analiz
edilmiş midir?
Yasal uyum ve hukuki gereksinimler dikkate alınmış mıdır?
Kapsam ortaya konulmuş mudur, kapsam dışı bırakılan unsurlar için dikkate
alınan kıstaslar belgelenmiş midir?
İş Sürekliliği Çalışmalarında Liderlik ve Üst Yönetim Desteği
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmalarında izlenecek politika ve yönergeler üst
yönetimce belirlenmiş midir?
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmalarının, organizasyonun stratejik istikameti
ile uyumlu olması ve iş süreçleri ile entegrasyonu temin edilmiş midir?
Üst yönetim tarafından iş sürekliliği çalışmaları kapsamında; kabul edilebilir risk
seviyelerinin belirlenmesi, test ve tatbikatlar, iç denetim, gözden geçirme ve
sürekli iyileştirme rolleri için sorumluluklar atanmış mıdır?
Üst yönetime, standartlara uyum ve iş sürekliliği sisteminin performansı
raporlanmakta mıdır?
Alınan kararlar, eylem planları, sorumluluklar ve raporlamalar kayıt altına alınmış
mıdır?
İş Sürekliliği Çalışmalarında Planlama, Kontrol ve Destek
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmalarında, organizasyonun resmi risk yönetimi
çalışmaları kapsamında belirlenmiş riskler adreslenmiş midir? Söz konusu
risklerin arzu edilmeyen etkilerinin önlenmesi veya azaltılması için eylem planı
oluşturulmuş ve iş sürekliliği planına entegre edilmiş midir?
Kritik süreçler, kaynaklar ve tedarikçiler belirlenmiş midir?
İş etki analizi (İEA) gerçekleştirilmiş midir?
Kritik süreçler, kaynaklar ve tedarikçiler ile risklerin değerlendirmesi (RD) ve
önem sıralaması yapılmış mıdır?
İEA ve RD sonuçları, iş sürekliliğinde izlenecek stratejilerin belirlenmesinde
değerlendirmeye alınmış mıdır?
İEA ve RD sonuçları, iş sürekliliğinde izlenecek stratejinin uygulanması için
kullanılacak kaynakların belirlenmesinde değerlendirmeye alınmış mıdır?
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Tablo 1 (Devamı): ISO 22301 Özdeğerlendirme Çerçevesi
Açıklama ve
Örnekler

Mevcut
Olgunluk

Hedeflenen
Olgunluk

Eylem
Planı

İş sürekliliği çalışmalarında adreslenecek riskler dikkate alınarak alınacak
proaktif önlemler, risk azaltma teknikleri (kesinti olabilirliğinin azaltılması, kesinti
11
süresinin azaltılması, etkisinin azaltılması vb.) ve kalan risk konusunda
izlenecek yöntem belirlenmiş midir?
Olaya (kesinti, acil durum, kriz veya felaket) verilecek tepki, uyarı ve iletişim
kanalları, plan kapsamında ayağa kalkma süreçleri mevcut mudur?
Geçmiş olay değerlendirmeleri ve oluşturulan olası senaryolar mevcut mudur?
Risk etki ve olasılık ile kayıp tutara dair analizler yer almakta mıdır?
Planlama ve kontrol süreçleri; kamu, tedarikçi ve 3. taraf kurumların iş sürekliliği
planları ile uyumlu mudur?
İş Sürekliliği Çalışmalarında Uygulanacak Testler

Açıklama ve
Örnekler

Mevcut
Olgunluk

Hedeflenen
Olgunluk

Eylem
Planı

Açıklama ve
Örnekler

Mevcut
Olgunluk

Hedeflenen
Olgunluk

Eylem
Planı

Organizasyonun iş sürekliliği planları için devreye alınacak test programı, türleri
ve periyodik tarihleri belirlenmiş midir?
Test sonuçları analizi sonunda, başarı veya başarısızlık gözlemlenen süreçler ile
ilgili alınacak aksiyonlar üst yönetime raporlanmakta mıdır?
Test süreçleri; kamu, tedarikçi ve 3. taraf kurumların iş sürekliliği planları ile
uyumlu mudur?
İş Sürekliliği Çalışmalarının Performans Değerlendirmesi
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmaları için bütçe ve zaman boyutlu anahtar
performans göstergeleri belirlenmiş midir?
Standartlara uygunsuzluk, ramak kayıplar, yanlış alarm eşikleri ve fiili olaylar,
performans değerlendirmesinde dikkate alınmakta mıdır?
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmalarının performans analizi için
özdeğerlendirme, kıyaslama, iç denetim veya dış denetim süreçleri belirlenmiş
midir?
Organizasyonun iş sürekliliği çalışmaları güncel tutulmakta mıdır?

3. İş Sürekliliği Risk Değerlendirmesi
İş sürekliliği standartları incelendiğinde,
 organizasyonun çeşitli tehlike ve tehdit unsurları karşısında maruz kalabileceği risklere
ilişkin tanımlamaların,
 risklerin etki ve olasılığının değerlendirilmesinin,
 risklerin gerçekleştiği durumlarda organizasyonun maruz kaldığı kayıp tutar
analizlerinin önem arz ettiği tespit edilmektedir. Bu bağlamda, beklenmeyen ve olasılığı
düşük olaylar (kesinti, acil durum, kriz veya felaket) karşısında organizasyonun arzu
edilmeyen kayıplara uğrama olasılığını azaltmak ve işlevlerinin en kısa sürede ayağa
kaldırılmasını sağlamak amacıyla tesis edilen iş sürekliliği programlarının “risk” kavramı
üzerine yoğunlaşması sürpriz değildir.
Bu bağlamda, iş sürekliliği yönetimi programlarında ele alınacak risklerin belirlenmesi,
tanımlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında, organizasyonların resmi operasyonel risk
yönetimi çalışmalarında tespit edilen risklerin;






etki,
olasılık,
uygulanan kontrollerin yeterliliği,
kayıp veritabanı,
senaryo,

bilgilerinin temel alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, organizasyonların operasyonel
risk katalogları ile iş sürekliliği kapsamında ele alınacak risklerin, ufuk12 değerlendirmelerinde
önemli farklılıkların da bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Önemle üzerinde durulması
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gereken husus, iş sürekliliği kapsamında ele alınacak risklerden beklenen karakteristiğin,
olasılıklarının düşük ve etkilerinin yüksek olmasıdır. İzleyen bölümde iş sürekliliği yönetimi
sisteminde ele alınması önerilen başlıca riskler incelenecektir.
3.1. İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi - Riskler
Organizasyonların, iş sürekliliği yönetimi kapsamına göre risk sınıflamaları farklılık
gösterebilir. Bununla birlikte, vaka ve senaryo analizleri çalışmalarında risk sınıflamalarının
ayrıntılı tutulması, planın değişik bakış açılarından geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. İş
sürekliliği kapsamında ele alınacak riskler incelendiğinde görülmektedir ki söz konusu riskler,
organizasyon süreçleri ve dolayısıyla diğer riskler ile yakın etkileşim içindedir. Bu nedenle,
maruz kalınan risklerin ve etkilerinin tek tek incelenmesi yerine toplam etkileşimlerinin
incelenmesi ve bu çalışmanın kamu kurum ve otoriteleri ile birlikte gerçekleştirilmesi, mali
sistemin sürekliliği kapsamında daha etkin bir risk değerlendirmesine ulaşılmasına katkıda
bulunacaktır. Tablo 2’de bir iş sürekliliği yönetimi sisteminde ele alınması önerilen başlıca
riskler ve tanımlamaları sunulmaktadır:
Tablo 2: İş Sürekliliği Riskleri
Risk
Fiziksel Risk
Bilgi Güvenliği Riski
İşgören Kaynağı Riski
Süreç Riskleri

Açıklama
Kuruluşun veya müşteri varlıklarının korunamaması riskidir.
Kuruluşun veya müşterilerinin elektronik veya mürekkep ortamda saklanan
bilgilerinin korunamaması riskidir.
Yetişmiş işgören gücünün varlığı ve elverişliliği ile ilgili riskler bu kategoride
değerlendirilmektedir.
İşlemlerin zamanında ve öngörüldüğü gibi ayağa kaldırılamaması ve
gerçekleştirilememesi riskidir.

İtibari Risk

İtibar riski, kurumlara duyulan güvenin azalması ile ilgilidir. İş sürekliliğini
sağlayamayan bir kuruma karşı olumsuz görüşlerin oluşması, kurumların
itibar riskini artırmaktadır. Zayıf hizmet, hizmetin durması vb. durumlar
müşteri memnuniyetsizliğine ve olumsuz kamuoyu görüşlerinin oluşmasına
neden olan durumlar olarak sayılabilir.

Yasal Uyum Riskleri

Uyum riski; yasalara, mevzuata, iş kanununa, kurallara ve standartlara
uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan risktir. Kuruluşun süreç ve sistemlerinin
ayağa kaldırılması, uyum ve yasalar yönünden denetime tabi ise ve
kurumun ayağa kaldırabildiği faaliyetleri yasanın amir hükümleri ile tutarlı
değilse uyum riski daha fazla artmaktadır.

Bilgi Teknolojisi ve Bilgi
İşlem Altyapı Riskleri

Kuruluşun; donanım veya yazılım arızası, kapasite yetersizliği, iletişim
kaybı, sistem ve programların düşük güvenilirlikleri gibi nedenlerden dolayı
maruz kaldığı tehlike ve tehditler bu kategoride değerlendirilmektedir.

Operasyonel Altyapı
Riskleri

Tedarik Zinciri ve Dış
Destek13 Riski

Hizmet Riskleri
Ulaşım Riski

52

Kuruluşun süreçlerini işletebilmesi için bilgi teknolojileri ve bilgi işlem
altyapısının, operasyonel altyapıyı da desteklemesi gerekmektedir.
Operasyonel süreklilik açısından, bilgi teknolojileri ve bilgi işlem
altyapısının, sahada yürütülen operasyonları donanım ve yazılım yönünden
desteklemesi, bu risk kategorisinde ayrıca ele alınmaktadır.
Kurumun, destek hizmeti sağlayan kuruluşunun verdiği hizmetlere aşırı
bağımlılık sonucu, aldığı hizmetin makul bir sürede sözleşmeye ve iş
ilişkisine bağlı olarak ayağa kaldırılamaması riskidir. Pazar payı yüksek ve
finansal durumu iyi bir destek hizmeti kuruluşunun sunduğu hizmetlerin
kesintiye uğraması, tüm sektör için sistemik risk doğurabilmektedir.
Elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, ısıtma, havalandırma, asansör,
iklimlendirme, atık madde ve atık su hususlarında alınan hizmetlerin
kesintiye uğraması riskleri bu kategoride değerlendirilmektedir.
Ulaşım imkânlarının istenilen düzeyde sağlanamaması riski bu kategoride
değerlendirilmektedir.
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Tablo 2: İş Sürekliliği Riskleri
Açıklama
Yangın riski önemi nedeniyle ayrı bir kategoride değerlendirilmektedir.
Tehlikeli maddelerin (radyoaktif kazalar, toksik maddeler, gaz ve petrol
Tehlikeli Madde Riskleri
sızıntısı vb.), oluşturduğu riskler bu başlık altında değerlendirilmektedir.
İş süreçlerinde, işgörenin hatalı işlem yapması sonucu kurumun maruz
kalabileceği risklerdir. Sürecin karmaşıklığı, işgörenin yetkinlikleri ile
İnsan Riski – Hatalar
işgörenin hatalı işlem yapma olasılığı arasında kuvvetli bir ilişki
öngörülmektedir.
İşyerinde meydana gelen, gerek iş sırasında gerekse gerekli önlemlerin
İnsan Riski – Kazalar
alınmamasından dolayı doğabilecek insan, makine, tesis veya süreç
nedenli kazalar bu kategoride sınıflanmaktadır.
İnsan Riski – Kasıtlı Zarar verici (kundaklama, şiddet, cana kastetme, kaçırma, terörizm vb.)
Eylemler
eylemler bu kategoride sınıflanmaktadır.
Meteorolojik olaylardan kaynaklanan tehditler (düşük sıcaklıklar, kar,
Meteorolojik Riskler
tipi, fırtına, yağmur, sel, sıcaklık dalgası, kuraklık vb.) karşısında maruz
kalınan potansiyel riskler bu kategoride değerlendirilmektedir.
Deprem, tsunami, toprak kayması gibi tehditler karşısında maruz
Jeolojik Riskler
kalınan potansiyel riskler bu kategoride değerlendirilmektedir.
Biyolojik Riskler
İnsan veya hayvan hastalıkları bu kategoride değerlendirilmektedir.
Çevre ve tabiatın zarar görmesine neden olacak tehditler, bu kategoride
Çevresel Riskler
değerlendirilmektedir.
Kaynaklar: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı [AFAD] (2011), Blanchard (2007), Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO] (2012), Environmental Protection
Agency [EPA] (2002), ISO (2007, 2012), National Aeronautics and Space Administration [NASA]
(2011), The Joint Forum (2006), UK Cabinet Office (2012), United Nations Office for Disaster Risk
Reduction [UNISDR] (2013), Türk Standardları Enstitüsü [TSE] (2005).
Risk
Yangın Riski

3.2. İş Sürekliliği Yönetimi Sistemi – Risk Analizi
Bu bölümde, Avrupa Birliği Sermaye Gereksinimleri Yönergesinde (Avrupa Komisyonu,
2006, 2006/48/EC - Annex X, s. 229) atıf yapılan, aynı zamanda Bankaların İç Sistemleri
Hakkında Yönetmeliğin riske dayalı denetim başlıklı 26. maddesinde de belirtilen faaliyet
kolları çerçevesinde, maruz kalınan iş sürekliliği risklerinin analizi için bir yöntemsel çerçeve
önerisi sunulmaktadır. Risk analizi yaklaşımlarında farklı yöntemler kullanılabilmesine
rağmen geleneksel olarak, riskin olasılığı ve etkisi, riske karşı alınan kontrollerin yeterliliği ile
değerlendirilmektedir (COSO, 2012, s. 4-6). Diğer yandan, risk değerlendirmelerinde nesnel
bilgi ve olasılık değerlerinin türetilebileceği geçmiş veriler, kayıp veritabanlarına
kaydedilmekte ve analizlerde kullanılmaktadır.
Sunulan yöntemsel çerçeve, iş sürekliliği yönetim sistemi (İSYS) ile sistemin en temel
risk unsurlarını birleştirmeyi hedeflemektedir. Yöntemin veri ihtiyacı (a) senaryolar (b) test
sonuçları (c) geçmişte meydana gelen olaylarda (kesinti, acil durum, kriz veya felaket) kayıt
altına alınan iş kolu, riskler, etki ve kayıp ile ilgili veri ve varsayımlardır. Standartlarda da
vurgulanan bu husus, ileriki aşamalarda kamu otoritesinin eşgüdümüyle ortak iş sürekliliği
risk sicili ve olay veri tabanlarının oluşumuna da zemin hazırlayabilecektir. Önerilen
yöntemsel çerçeve; İSYS kapsamında değişik vaka ve senaryo analizleri; örneğin yerleşke,
hizmet kanalları, yurtdışı organizasyon, ürün grupları veya operasyonel süreçler için de
kullanılabilir:
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Tablo 3: İş Sürekliliği Risk Analizi

Faaliyet Kolları

İSYS
öncesi
Etki ve
Olasılık

İSYS
sonrası
Etki ve
Olasılık

Tekil Riskler veya İlişkili Risk Grupları
Geçmiş
Senaryo İlgili ise
Mevcut
Hedeflenen
Olay
İSYS'de
Eylem
ve Test
Test
İSYS
İSYS
Kayıp
Önceliği
Planı
Bulguları Sonuçları
Olgunluğu Olgunluğu
Tutarları

Kurumsal Finansman
Alım-Satım
Bireysel Bankacılık
Perakende Aracılık
Ticari Bankacılık
Takas ve Ödemeler
Acente Hizmetleri
Varlık Yönetimi
Birleşme ve Devralmalar
Sigortacılık Hizmetleri
Bilgi Sistemleri
İnsan Kaynakları
Hukuki İşlemler
Yeni Teknolojiler
Diğer Faaliyetler
Yerleşkeler
Genel Müdürlük
Merkezi Operasyon 1
Merkezi Operasyon 2
Yedekleme Merkezi
Şubeler
Diğer Birimler
Hizmet Kanalları
ATM
İnternet Şubesi
Şubeler
Çağrı Merkezi
POS
Yurtdışı Organizasyon
Ülke 1
Ülke 2
Ülke 2
Ürünler
Ürün 1
Ürün 2
Ürün 3

4. Sonuç
Çalışmamızda; mevzuat, ISO/PAS 22399 ve ISO 22301 standartları ışığında iş
sürekliliği yönetimi sistemi kapsamında gerçekleştirilebilecek (a) özdeğerlendirme (b) risk
tanımlamaları (c) risk analizi çalışmaları için yöntemsel çerçeveler sunulmaktadır. İlgili
çerçevelerin, kurumların veya organizasyonların arzu edilmeyen olaylar (kesinti, acil durum,
kriz veya felaket) karşısında sürekliliği temin edecek uygun eylemleri gerçekleştirebilmesi için
etkin ve ölçeklenebilir yöntemler ile iş sürekliliği uygulamacılarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Geçmiş olay ve olası senaryo analizlerinin, iş sürekliliği çalışmalarında başka bir
teknikle yeri doldurulamayacak bulgu ve bakış açılarının geliştirilmesine olanak sağladığı
özellikle vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, iş sürekliliğinde geçmiş olay ve senaryo analizi
konularının simülasyon veya sistem dinamiği yöntemleriyle irdelenmesi, ek araştırma
konuları ve potansiyel çalışmalar olarak önerilmektedir.

Dipnotlar:
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ortak Tartışma Kürsüsü (The Joint Forum: Basel Bankacılık Denetim Komitesi,
Uluslararası Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Birliği- IOSCO ve Uluslararası Sigorta Denetçileri
Birliği – IAIS).
İng. Capital Requirements Directive.
International Organization for Standardization (ISO).
İng. Publicly Available Standard (Kamuya Açık Standart).
National Fire Protection Association (ABD Ulusal Yangından Korunma Birliği).
British Standards (İngiliz Standartları).
Standards Institution of Israel (İsrail Standartlar Enstitüsü).
Japon Sanayi Standartları Kurulu.
Standards Australia (Avustralya Standartları).
İng. Self-assessment.
İng. Residual.
İng. Horizon.
İng. Outsourcing,
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar-Cari İşlemler Açığı
İlişkisi: Türkiye İçin Ampirik Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mercan*
Arş. Gör. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz**
Özet
Bu çalışmada, doğrudan yabancı yatırımların cari işlemler açığı üzerindeki etkisi 1991:Q42013:Q1 dönemi üç aylık verileri kullanılarak Türkiye ekonomisi için araştırılmıştır. Cari açığın önemli
belirleyicisi olan ekonomik büyüme değişkeni de analize dahil edilmiştir. Analiz, Pesaran, Shin ve
Smith (2001) tarafından geliştirilen Sınır Testi yaklaşımıyla yapılmış ve literatürden farklı olarak sabitli
modelin yanı sıra ve sabitli ve trendli model de kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen ampirik kanıtlara
göre, değişkenler arasında eşbütünleşmenin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, uzun dönem
analizinde doğrudan yabancı yatırımların cari işlemler açığı üzerindeki etkisi teorik beklentilerle uyumlu
bir şekilde negatif ve istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Kısa dönem analizinde ise hata düzeltme
teriminin katsayısı istatistiki açıdan anlamlı ve negatiftir. Dolayısıyla değişkenler arasında ortaya çıkan
sapmalar uzun dönem denge düzeyine yakınsamaktadır. Toda-Yamamoto ve Hata Düzeltme Modeli
(VECM) kısa dönem nedensellik analizinde, doğrudan yabancı yatırımlardan büyüme ve cari açığa
doğru tek yönlü ilişki tespit edilmiştir. Hata Düzeltme Modeli uzun dönem nedensellik analizinde ise
tüm değişkenler arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Cari İşlemler Açığı, Ekonomik Büyüme, TodaYamamoto Nedensellik Analizi, VECM.
JEL Sınıflaması: C22, F32, H62.
The Relationship Between Foreign Direct Investment and Current Account Deficit: An
Empirical Analysis for Turkey
Abstract
In this study the effect of foreign direct investment (FDI) on current account deficit was
investigated by using the quarterly data of 1991:Q4-2013:Q1 periods for Turkish economy. Economic
growth variable which is an important determinative of the current account deficit was also included in
the analysis. The analysis was carried out with the bounds testing approach developed by Pesaran,
Shin and Smith (2001) and besides the constant model, constant and trend model was also used
unlike the literature. According to the empirical findings from the study, it was determined that there
was a cointegration between the variables. According to this, the effect of FDI on the current account
deficit in long term analysis was found negative and statistically significant in accordance with our
theoretical expectations. Furthermore, in short term analysis coefficient of error correction term was
negative and statistically significant. So the deviations occurring between the variables converge to
the long term balance level. However, in Toda-Yamamoto and Vector Error Correction Model (VECM)
short term causality analysis a one-way relationship was determined from the FDI to the growth and
the current account deficit. Additionally, in Vector Error Correction Model (VECM) long term causality
analysis a two-way relationship was determined among the variables.
Keywords: Foreign Direct Investment, Current Account Deficit, Economic Growth, Toda-Yamamoto
Causality Analysis, VECM.
JEL Classification: C22, F32, H62.
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1. Giriş
Ekonomik büyüme, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ve uluslararası ticaret birbiri ile
yakından ilgili olan alanlardır. Çünkü bir ülkeye gelen yabancı yatırımlar yurtiçi piyasanın
gereksinimleri karşılamakla birlikte büyük ölçüde o ülkenin dış piyasalarda rekabet
edebileceği alanlara yatırım yapmaktadır. Ayrıca ülkeler arasındaki ekonomik gelişmişlik
farklılıklarının temelinde, teknolojik ve sermaye birikimi farklılıkları yer almaktadır. Cari açıklar
özellikle gelişmekte olan ülkelerde ülkenin kendi kaynaklarından karşılanamayacağı için söz
konusu açıkları kapatmanın en kolay yolu doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekmektir.
DYY bir ülkede faaliyet gösteren bir firmayı satın almak, devralmak, birleşmek, yeni kurulan
bir firma için kuruluş sermayesini sağlamak veya mevcut bir firmanın sermayesini arttırmak
şeklinde gerçekleşmektedir (Seyidoğlu, 2007, s.600, Altıntaş, 2009, s.2). Günümüzde ülkeler
yabancı sermayeyi kendilerine çekmek için büyük çaba sarf etmektedirler. Gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerin tamamı için bu durum geçerlidir. Çünkü gelişmiş ülkeler büyük
ölçüde cari açıklarının finansmanı ve teknolojik gelişme açısından yabancı sermaye
yatırımlarını çekmek isterken, gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme ve kalkınmaları için
gereken sermayeyi sağlamak ve teknolojik bilgi transferi için yabancı sermayeyi ülkelerine
çekmek isterler.
Ülkenin rekabet gücünün yüksek olduğu alanlardaki yatırımların geri dönüşü ise yüksek
düzeyli mal ve hizmet ihracı şeklinde olmaktadır. Bu ise ülkenin dış dengesine olumlu bir
katkı sağlamaktadır. DYY dışa açıklığı yüksek (ihracat ve ithalatın toplamının GSYİH’ya
oranı) olan ülkelere daha fazla yönelmektedir. DYY’nin ev sahibi ülkenin dış dengesini
başlangıçta ülkeye yapılan mal ve teknoloji transferi nedeniyle olumsuz olarak etkiler ancak
daha sonra kurulumu tamamlanan yatırımlar ev sahibi ülkenin iç ve dış piyasalara olan
üretimini artıracağından dış denge olumlu bir şekilde etkilenir. DYY’lerin ekonomik büyümeye
de büyük katkısı vardır. Bunlar yurtiçi tasarruf eksikliğini gidererek ekonomik gelişmeye
destek olması, ülkeye döviz girişi sağlayarak döviz rezervlerinin artırılması, ülkenin sermaye
stokunun artırılmasına katkı sağlaması, ülkede üretim kapasitesini genişleterek istihdamı
artırması, teknoloji transferi ile yurtiçi firmalarla rekabeti artırması ve ev sahibi ülkenin
ihracatını arttırarak ekonomik büyümeye katkı sağlaması başta gelmektedir (Göçer, 2013,
s.76).
DYY’nin olumlu yönlerinin yanında, kâr transferleri ve ülkeden çıkış yapma
durumlarında sermaye çıkışına neden olduklarından, ülkede döviz krizine neden
olabilmektedirler. DYY’ler üretim süreci için gerekli olan ara ve nihai tüketim mallarını
yurtdışından tedarik etmeleri de ev sahibi ülkenin cari dengesini olumsuz bir şekilde
etkileyebilmektedir. Ayrıca kurulu bir firmaya ortak olmak veya satın almak şeklinde olan
DYY’ler atıl durumda olan işçileri çıkartabilmekte ve ülkede işsizliğin artmasına da yol
açabilmektedir (Göçer, 2013, s.77). Genel olarak değerlendirildiğinde DYY artıları ve eksileri
ile birlikte düşünüldüğünde birçok gelişmekte olan ülke için gerekli bir unsurdur. Çünkü söz
konusu ülkelerin önceliği bir an önce ekonomik gelişmelerini tamamlamalarıdır.
Literatürde yapılan çalışmalar ışığında, çalışmamızda DYY’nin cari açık üzerindeki
etkileri 1991:Q4-2013:Q1 dönemi için incelenmiş ve çalışmanın farklılaşması ve bir katkı
sağlaması açısından analize cari açığı önemli ölçüde etkilediği düşünülen ekonomik büyüme
değişkeni de eklenmiştir. Ayrıca analizde sınır testi yaklaşımında (ARDL) genel olarak
kullanılan sabitli modelin yanı sıra sabitli ve trendli model de kullanılmıştır. Çalışmada, DYY
ve ekonomik büyümenin cari açık üzerindeki etkileri incelenerek karar vericiler için yardımcı
olması amaçlanmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde teorik çerçeve, ülkelerin DYY ve cari
açık görünümü verilmiş, üçüncü bölümde, DYY-cari açık ve DYY-ekonomik büyüme
literatüründen ampirik örnekler verilmiş, dördüncü bölümde analiz ve bulgular yorumlanmış
ve çalışma genel bir değerlendirme ve politika önerileriyle sonlandırılmıştır.
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2. Teorik Çerçeve
Doğrudan yabancı yatırımların ülkede yatırım ve teknolojik açığı kapattığı ve ekonomik
büyümeyi olumlu etkilediği yapılan birçok çalışmada vurgulanmıştır. Ancak DYY’nin dış
ticaret ve cari denge üzerindeki etkileri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmış olmakla
birlikte incelemeler genel olarak sınırlı kalmaktadır. DYY’nin özellikle büyüme üzerindeki
etkileri yoğun bir şekilde işlenmiştir. Meyer’e (2003) göre 90’lardan itibaren dünya genelinde
DYY hızlı bir artış göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde gelişim süreçleri için gerekli olan
sermaye ve altyapıyı artan DYY sayesinde daha kolay karşılama imkânına kavuşmuşlardır.
Artan sermaye ve altyapı düzeyi bu ülkelerde emek ve sermayenin marjinal verimliliğinin
artmasına katkı sağlamıştır. Özellikle içsel büyüme modellerinde teknolojik gelişme ekonomik
büyümenin motoru konumundadır, söz konusu teknolojik gelişmeye ulaşma az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde büyük oranda DYY ile gelen teknoloji transferi ile sağlanmaktadır.
Bu şekilde DYY ile sağlanan sermaye ülkenin üretim altyapısını geliştirerek ekonomik
büyümeye ve istihdama katkı sağlar ve üretim kapasitesinin artmasına yardımcı olur, ayrıca
yapılan teknoloji ve bilgi transferi ile işgücünün bilgi ve beceri birikiminin artmasına yol açar.
Fiziksel ve sosyal açıdan artan üretim ise cari dengenin ve ödemeler bilançosu dengesinin
sağlanmasına katkı sağlamaktadır.
Cari denge (CD) iktisat literatüründe iki şekilde ifade edilmektedir. Bunlardan ilki ulusal
tasarruflarla ulusal yatırımlar arasındaki farktır. Yani bir ülkede yapılan yatırım harcamaları
ülkenin tasarruf düzeyinden fazla ise ülkenin cari işlemler hesabı açık verir.
CD = S- I

(1)

Cari işlemler hesabı ikinci olarak mal ve hizmet ihracı (X) ile ithalatı (M) arasındaki
farka net faktör gelirlerinin (NFG) eklenmesi ile bulunur. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir
ülkenin mal ve hizmet ihracı ithalinden fazla ise ve net faktör gelirleri de pozitif ise cari denge
fazla verir. Ya da mal ve hizmet ihracı ithalinden fazla ve net faktör gelirleri negatif ise cari
denge bu iki değişkenden büyük olanın işaretini alır.
CD = X – M + NFG

(2)

Ülkenin yurtiçi tasarruf düzeyinin düşük olması durumunda yatırım-tasarruf eşitliğindeki
(Denklem 1) açık yurtdışından sağlanan kaynakla kapatılır. Yurtdışından kaynak sağlamada
en etkili yöntem ise doğrudan yabancı yatırımlardır. DYY’nin uzun vadeli olması ve
ekonomiye reel anlamda katkı sağlaması (istihdam ve üretim düzeyine katkı sağlaması
yönüyle) tasarruf açığının kapatılmasında başvurulabilecek en etkili yöntemdir. Cari açığın bir
diğer gösterimi ithalat, ihracat farkından oluşan açıktır (Denklem 2). Bu açığın giderilmesinde
net faktör gelirlerinin etkisi büyüktür. DYY, cari açığın kapatılmasında, önemli bir gelir kabul
edilmekte (ve cari açığın bu şekilde kapatılması, cari açığın finansmanın etkin şekilde
sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Aydoğuş ve Öztürkler, 2006, s.101).
Türkiye’nin 2006-2007 yıllarındaki, cari açığın yüzde 50’den fazlası, 2011 yılındaki cari
açığının ise yüzde 20’si DYY ile finanse edilmiştir (Göçer, 2013, s. 48). DYY, net faktör
gelirlerini artırması açısından yatırım yapan ülke açısından önemli bir kaynaktır. Gelişmiş
ülkelerin yurtdışında yapmış oldukları yatırımların geri dönüşü olarak nitelendirilen net faktör
gelirlerinin yüksekliği çoğu zaman cari açıkların giderilmesinde büyük önem taşımaktadır.
DYY’lerin yatırıma geldiği ülkelerde ise ihracatı artırarak cari dengeye olumlu katkı yapması
beklenmektedir.
DYY’lerin iyi organize edilmesi ve planlanması durumunda yatırımın yapıldığı ev sahibi
ülke ekonomisi, üretim, istihdam, gelir, ihracat artışı, ödemeler dengesinin sağlanması,
ekonomik gelişme ve toplumsal refah artışının sağlanması gibi etkilerle karşılaşır. Ancak
belirtilen olumlu etkilerinin yanı sıra DYY’lerin, birtakım olumsuz etkileri de vardır. Bunlar;
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ekonomi üzerinde yabancı kontrolünü artırması, bir tarafta ileri üretim teknikleri uygulanırken
diğer tarafta geleneksel yapının devam etmesine zemin hazırlayarak ekonomide dual yapının
oluşması, gümrük tarifeleri ve ithalat yasakları gibi koruyucu kısıtlamaları etkisiz kılması,
KOBİ ve yerli şirketler karşısında haksız rekabet yaratarak dışlama etkisine neden olması ve
teknolojik bağımlılık ile sonuçlanması gibi olası olumsuz etkiler oluşturabilmektedir
(Seyidoğlu, 2003, s.617, Mucuk ve Demirsel, 2009, s.366).
DYY’nin cari açığın finansmanında önemli bir unsur olması nedeniyle ülkeler DYY
çekebilmek için çeşitli önlemler alabilirler. Hossain’e (2011) göre bu önlemleri şu şekilde
sıralayabiliriz; bürokrasi ve yönetim kalitesinin artırılması, hukuk sisteminin iyileştirilmesi,
altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, endüstri bölgeleri oluşturulması, özelleştirmelerin
ve finansal reformların yapılması, ulaşım olanaklarının geliştirilmesi, ülkenin yurtdışındaki
imajının iyileştirilmesi ve makroekonomik istikrarın sağlanmasına yönelik olarak ekonomi
politikalarının geliştirilmesi alınacak önlemlerden bir kısmını oluşturmaktadır.
Dünyada DYY hareketlerinin seyrini incelediğimizde gelişmekte olan ve gelişmiş
ülkelerin hepsinde DYY’nin arttığını görmekteyiz (Tablo 1). Ancak gelişmekte olan ülkelerde
yabancı sermaye akımları daha yüksek düzeyli olarak artmıştır ve oran olarak ta GSYİH
içinde daha yüksek bir paya sahip olduğu görülebilir.
Tablo 1: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde DYY’nin Gelişimi
Yıl
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011

Gelişmekte Olan Ülkeler
(Milyon (GSYİH’ya oran
ABD doları)
%)
7.478
0.29
14.187
0.55
34.853
0.89
116.207
1.96
255.506
3.64
327.247
3.02
616.660
3.00
684.399
2.87

Gelişmiş Ülkeler
(Milyon
ABD doları) (GSYİH’ya oran %)
46.575
0.57
41.663
0.44
172.526
0.99
222.484
0.95
1.137.996
4.58
622.625
1.84
618.586
1.53
747.860
1.73

Kaynak: UNCTAD STAT, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde cari dengedeki gelişmeyi incelediğimiz Tablo2’de ise gelişmekte olan ülkelerin cari dengelerinin genel olarak fazla verdiğini buna karşılık
gelişmiş ülkelerin cari dengelerinin açık verdikleri görülmektedir. Bu durumun pek çok sebebi
olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki DYY’nin ülkelerin dış dengeleri üzerinde
oluşturduğu olumlu etkinin de önemli bir paya sahip olduğu düşünülmektedir.
Tablo 2: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Gelişimi
Yıl
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2011

Gelişmekte Olan Ülkeler
(Milyon
(GSYİH’ya oran
ABD doları)
(%)
28.454
1.17
-12.265
-0.48
14.617
0.38
-103.994
-1.76
103.220
1.48
482.234
4.47
490.239
2.40
496.364
2.09

Gelişmiş Ülkeler
(Milyon
(GSYİH’ya oran
ABD doları)
(%)
-78.725
-0.95
-64.127
-0.68
-104.763
-0.60
24.872
0.11
-324.016
-1.30
-524.570
-1.55
-240.265
-0.59
-251.544
-0.58

Kaynak: UNCTAD STAT, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

60

Bankacılar Dergisi

Tablo 3 incelendiğinde ise dünyada DYY’nin en çok gittiği ilk on ülke görülmektedir. Bu
ilk on ülkenin büyük çoğunluğunu gelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. Bu durum da bize
DYY’nin gittiği ülkelerde özellikle güven ve yüksek ekonomik canlılık aradıklarını
göstermektedir. DYY, gittiği bir ülkenin sadece kendi iç piyasası ile yeterli kalmayıp ihraç
olanaklarını da arttırmaktadır. Tablo 3’den görülebileceği gibi, Türkiye, 15,8 milyar dolarlık
DYY çekme başarısı ile 2011 yılında dünyada 23. sırada yer almıştır.
Tablo 3: 2011 yılı DYY’nin En Yüksek Olduğu İlk On Ülke ve Cari Dengeleri
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23

Ülke
ABD
Çin*
Belçika
Brezilya
Singapur
İngiltere
Avustralya
Fransa
Kanada
Almanya
Türkiye

(Milyon ABD
doları)
226.937
207.140
89.142
66.660
64.003
53.949
41.316
40.945
40.931
40.402
15.876

Cari Denge
(milyon ABD
doları)
-465.926
211.780
-3.709
-52.612
50.158
-46.535
-32.881
-54.126
-49.086
204.252
-77.238

Cari Denge
(GSYİH’nın %)
-3.08
2.89
-0.72
-2.17
19.70
-1.93
-2.15
-1.94
-2.82
5.71
-9.91

Kaynak: UNCTAD STAT, http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
* Hong Kong dahil.

Türkiye’de DYY gelişimi incelendiğinde 1980 öncesi dönemde çok düşük düzeyde iken
geçen her yıl daha yüksek düzeylere ulaşılmıştır. 1980-1989 döneminde 168 milyon dolardan
1990-2000 döneminde 770 milyon dolara, 2000-2006 döneminde 5,7 milyar dolara, 20072011 döneminde 15 milyar dolara yükselmiştir. 2002’den sonra DYY’lerdeki artışlar oldukça
yüksek düzeyli ve istikrarlı bir seyir izlemiştir. Türkiye’de DYY’lerin artmasında ülkede
sağlanan makroekonomik istikrar, Körfez ülkelerinden sağlanan büyük çaplı fon girişleri, cari
açıktaki artışlar, AB ile başlanılan tam üyelik müzakereleri ve yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gelmektedir. Nitekim kredi derecelendirme kuruluşları olan
S&P Mart 2013’te, Moody’s, DBRS (Dominion Bond Rating Service) ve JCR (Japan Rating
Agency) Mayıs 2013’te ilk kez Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir düzeye
yükseltmiştir.
3. Literatür Taraması
Literatürde yapılan çalışmalarda daha çok DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki
etkileri tartışılmaktadır. DYY’lerin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri dışında, cari açıkla
olan ilişkisini inceleyen çalışmalar sınırlı olmakla birlikte, dış ticaret ve cari denge üzerindeki
etkileri çeşitli çalışmalarda araştırma konusu olmuştur. Çalışmamızda da DYY’lerin cari açık
üzerindeki etkileri araştırılmaktadır ve ekonomik büyüme değişkeni cari açığın önemli bir
belirleyicisi olduğu için modele alınmıştır. Bu çerçevede çalışmamızda, literatür taramasının
ilk kısmında DYY ekonomik büyüme ilişkisini ele alan çalışmalara, ikinci kısımda ise DYY’ler,
cari denge ve dış ticaret konusunu inceleyen çalışmalara yer verilmiştir.
Literatürde yapılan çalışmalardan DYY’nin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini
araştıran çalışmalar incelendiğinde; Ericsson ve Irandoust (2001) DYY ile ekonomik büyüme
arasında bir ilişki olup olmadığını Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç için
araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre Danimarka ve Finlandiya için söz konusu
değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Bazı ülkeler için
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ilişki tespit edilirken bazıları için ilişki bulunamaması DYY’lerin girdiği ülkenin şartlarına göre
farklı etkiler oluşturmasının bir sonucu olarak yorumlanmıştır. Değer ve Emsen (2006)
Sovyetler Birliği’nden ayrılan 27 geçiş ülkesinde, DYY ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki
olup olmadığını panel veri analizi yöntemiyle incelemiş ve DYY’nin, söz konusu ülkelerin
ekonomik büyüme performanslarını olumlu yönde etkili bir şekilde etkilediği sonucuna
ulaşmıştır. Liu, Chang ve Sinclair (2009), Güney Kore, Hindistan ve Malezya gibi gelişmiş on
Asya ülkesinde DYY ve ihracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1970-2002 dönemi
için zaman serisi analizleri ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre DYY’nin ekonomik
büyümeyi pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Suziki (2012), 19722006 döneminde Asya ve Latin Amerika ülkelerinin ihracat ve DYY'nin ekonomik büyüme
üzerindeki etkilerini incelemişler ve bu iki değişkendeki artışların ekonomik büyümeyi pozitif
ve anlamlı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada özellikle Latin Amerika ülkelerinin
büyüme performanslarında DYY’nin büyük önemi olduğu ayrıca vurgulanmıştır.
DYY’lerin cari denge üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmalardan olan Jansen
(1995) Tayland için 1980-1992 dönemi DYY ve ödemeler bilançosu verilerini Engle-Granger
eşbütünleşme analizi kullanarak incelediği çalışmasında DYY’nin ödemeler bilançosu
dengesini negatif etkilediğini tespit etmiştir. Pfaffermayr (1996) Avusturya imalat sanayi
verilerinden elde ettiği verilerle yapmış olduğu çalışmasında DYY ile ihracat arasında anlamlı
tamamlayıcı bir ilişki olduğu tespit etmiştir. Leichenko ve Erickson (1997) 1980–1991 dönemi
için ABD’ye gelen DYY’nin ihracat üzerindeki etkisini incelemiştir. Elde ettiği sonuçlara göre
ara mallar, sanayi makineleri ve elektronik sanayi sektörlerine yönelik DYY’ler ABD ihracatını
pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemekte, dolayısıyla cari açığı azaltmaktadır. Seabra ve
Flach (2005) DYY’ler ve cari denge ilişkisini Brezilya için 1979-2003 dönemi için Toda ve
Yamamoto nedensellik yöntemi ile analiz etmişlerdir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre;
DYY’nin ülkeden kâr transferlerine ve dolayısıyla cari işlemler açığının artmasına neden
olduğunu tespit etmişlerdir. Zhang’ın (2001), yapmış olduğu çalışmada DYY’nin verimliliği
yükseltmesi, ihracatı geliştirmesi ve teknolojinin yayılması gibi pozitif dışsallıklar nedeniyle
Çin’in ekonomik büyümesini ve cari dengesini pozitif etkilediğini belirtmiştir. Xuan ve Xing
(2008) 1990–2004 dönemi için Vietnam’a giren doğrudan yabancı yatırımların, ihracat
üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre DYY’lerin artması ihracatı
pozitif ve anlamlı bir şekilde olumlu etkilemektedir. Bu ise cari dengeyi düzetmede olumlu bir
durum olarak yorumlanabilmektedir. Tadesse ve Ryan (2004) ise Japonya’nın 1989-1999
dönemi yurtdışındaki doğrudan yabancı yatırımlarını analiz etmişlerdir. Elde edilen sonuçlara
göre söz konusu DYY’ler ev sahibi ülkelerin ihracatlarını artırıcı ve ithalatlarını azaltıcı bir etki
oluşturarak cari dengeyi olumlu etkilemektedir. Onwuka ve Zoral (2009) yapmış oldukları
çalışmalarında DYY ile ithalat arasındaki ilişkiyi 1950-2004 dönemi için sınır testi kullanarak
analiz etmişler ve DYY’nin ithalatı artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Hossain (2011) ise
Bangladeş için yaptığı çalışmada DYY ile toplam dış ticaret arasında pozitif yönlü bir ilişki
tespit etmiştir. DYY’nin cari denge ve ödemeler bilançosu üzerindeki net etkisi de pozitif
yönlü olduğu belirtilmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde literatüre paralel olarak, DYY’lerin
büyüme üzerindeki etkileri daha yoğun bir şekilde işlenmiştir. Bu kapsamda yapılan
çalışmalardan Şimşek ve Behdioğlu (2006), Türkiye ekonomisi için DYY’nin ekonomik
büyüme üzerindeki etkisini korelasyon analizi ile incelemişlerdir. Analiz sonuçlarına göre,
DYY’lerdeki artışın ekonomik büyümeyi pozitif bir şekilde etkilediği görülmüştür. Açıkalın, Gül
ve Yaşar (2006), Türkiye’de 1980-2002 dönemi için ekonomik büyüme DYY’ler arasındaki
ilişkiyi eşbütünleşme analizi kullanarak incelemişler ve söz konusu dönemde ekonomik
büyüme ve DYY’ler arasında uzun dönemli bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Alagöz, Erdoğan ve Topallı (2008), 1992-2007 dönemi üçer aylık verileri ile yapmış oldukları
çalışmada DYY ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki olup olmadığını Türkiye ekonomisi
için test etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre ilgili dönemde değişkenler arasında nedensel
bir bağıntının bulunmadığı ancak 2002-2007 dönemi için yapılan regresyon analizi
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sonuçlarına göre DYY’nin ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katırcıoğlu (2009), 1970-2005 dönemi için Türkiye’de DYY ve ekonomik büyüme arasında
ilişki olup olmadığını incelediği çalışmasında eşbütünleşme ilişkisi olduğunu ve DYY’nin
ekonomik büyümeyi dolaylı olarak etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Türkiye’ye giren DYY’lerin cari denge üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara
baktığımızda ise Örnek (2008) Türkiye için yabancı sermaye girişlerinin etkileri 1996:4-2006:l
çeyrek dönem verileri ile incelemiş ve DYY‘nin yurtiçi tasarrufları olumlu bir şekilde, kısa
vadeli sermaye hareketlerinin ise olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Yurtiçi tasarruf
açığının ise cari denge üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilerek Türkiye’nin ekonomik
büyümesinin tasarruf ihtiyacını artıracağını ve bunun da cari açığını arttıracağını
vurgulanmıştır. Altıntaş (2009) 1996-2007 dönemi için Türkiye’de doğrudan yabancı sermaye
girişi ile dış ticaret (ihracat ve ithalat) arasındaki uzun dönem ve nedensellik ilişkisini iki ve
çok değişkenli VAR yöntemi ve Granger nedensellik testleriyle incelemiş, Türkiye’de faaliyet
gösteren çokuluslu şirketlerin Türkiye’nin ihracat ve ithalatını artırdığını tespit etmiştir.
Türkiye’de uzun dönemde ithalat artışı DYY’lerin artışına, DYY’lerin artışının da ihracat
artışına yol açtığını tespit etmiştir. Ersoy (2011) Türkiye için 1987-2010 dönemi DYY ve cari
denge verilerini VAR ve Granger Nedensellik analizleri yardımıyla analiz etmiştir. Elde ettiği
sonuçlar DYY’nin, cari açıkların kapatılmasında etkili olduğunu göstermektedir. Göçer, Bulut
ve Dam (2012) ise Türkiye için DYY’ler ve cari denge ilişkisini 2000-2010 dönemi için
araştırmışlardır. ARDL sınır testi yöntemini kullanarak yapmış oldukları analiz sonuçlarına
göre DYY’lerin ihracatı arttırdığı ve bu durumun cari dengeyi olumlu yönde etkilediği
sonucuna ulaşmışlardır. Zafir ve Sezgin (2012) DYY ve cari denge ilişkisini 1992-2011
dönemi için araştırdıkları çalışmalarında DYY ile cari denge arasında karşılıklı nedensellik
ilişkisi tespit etmişlerdir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, yapılan çalışmaların bir kısmında, dünyada gelir
arttıkça, ülkelerin piyasa büyüklükleri ve faktör donanımlarının birbirine yakınsayacağını, bu
durumun çok uluslu şirketlerin önemini dış ticarete göre nispi olarak artıracağını, sonuçta
uluslararası üretimin dış ticareti ikame etmeye başlayacağını bildirmektedirler (Altıntaş, 2009,
s.1). Bazı çalışmalarda ise DYY ile dış ticaret arasında karşılıklı bir ilişki bulunduğu ve bu
ilişkide DYY’lerin girdikleri ülkede yönetim ve teknoloji transferi yoluyla verimlilik artışlarına
yol açarak ülkenin ihracatını artırıcı etkide bulunacağı belirtilmiştir. Ancak DYY’nin girdikleri
ülkede hammadde talebini uyararak ithalatın artmasına neden olabilecekleri de
vurgulanmaktadır.
4. Yöntem ve Ampirik Bulgular
1991:Q4-2013:Q1 dönemini kapsayan bu çalışmamızda üç aylık veriler ve toplam üç
değişken kullanılmıştır. Değişkenler için kullanılan harf sembollerinde, y; reel gayrisafi yurtiçi
hasılayı (2000=100), ca; cari işlemler açığını ve dyy; doğrudan yabancı yatırımları
göstermektedir. Değişkenler, Amerikan Doları cinsinden olup logaritmik olarak analize
alınmıştır. Cari işlemler açığı (ca) ve reel gayrisafi yurtiçi hasıla (y) serilerinde mevsimsel
etkinin varlığı görülmüş ve Census X12 prosedürü kullanılarak mevsimsellikten
arındırılmıştır. Değişkenler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (http://evds.tcmb.gov.tr/) ve
Dünya Bankası web sayfasından temin edilmiştir. Bu çalışmada, DYY’nin ekonomik büyüme
üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla, Pesaran, Shin ve Smith (2001, s.289-326) tarafından
geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yaklaşım, Engle-Granger (1987), Johansen
(1988) ve Johansen-Juselius (1990) tarafından geliştirilen eşbütünleşme yöntemleriyle
karşılaştırıldığında, daha kullanışlı olduğu kabul edilmektedir. Söz konusu yöntemlerde
analize dâhil edilen seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ve uzun dönem
ilişkilerinin incelenebilmesi için serilerin düzeyde birim kökünün olması ve farkı alındığında
aynı dereceden bütünleşmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla serilerden biri ya da bir kısmı
düzeyde durağan ise eşbütünleşme ilişkisi araştırılamaz. Oysa sınır testi yaklaşımında böyle
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bir kısıtlama yoktur. Serilerin durağanlık düzeyleri farklı olsa da, bağımlı değişken birinci farkı
alındığı zaman, bağımsız değişkenler ise düzeyde ya da birinci farkı alındığı zaman durağan
olmak şartıyla eşbütünleşme ilişkisinin varlığı test edilebilmektedir (Pesaran ve diğerleri,
2001). Bununla birlikte, sınır testi yaklaşımının diğer bir avantajı ise düşük sayıda gözlem
içeren verilerle de model tahminin olanaklı olmasıdır (Narayan ve Narayan, 2004). Analize
başlamadan önce çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin bazı test ve işlemler yapılmıştır.
Öncelikle serilerin durağanlık dereceleri genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey
Fuller: ADF), Phillip-Perron (PP) ve birim kök testi yaparken yapısal kırılmalara izin veren
Lee-Strazicich (LS) (2003, 1082-1089) ve Carrion-i-Silvestre, Kim ve Perron (2009) (CS)
testleriyle araştırılmış ve birim kök testi yapılmıştır.
4.1. Birim-Kök Testi
Bir zaman serisinin durağan olabilmesi için ortalaması ile varyansının zaman içinde
değişmemesi ve iki dönem arasındaki kovaryansının, bu kovaryansın hesaplandığı döneme
değil de yalnızca iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı olması gerekir (Gujarati, 1999, s.713).
Durağan olmayan zaman serileriyle tahmin edilen modellerde sahte regresyon sorunuyla
karşılaşılması nedeniyle (Granger ve Newbold, 1974), elde edilen sonuçlar gerçek ilişkiyi
yansıtmaz. Böyle bir durumda t ve F sınama sonuçları geçerliliğini kaybeder. Dolayısıyla,
durağan olmayan zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinin anlamlı olabilmesi ve
gerçek ilişkileri yansıtabilmesi, ancak bu zaman serileri arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin
olmasıyla mümkün olmaktadır (Gujarati, 1999, s.725-726). Bu çalışmada değişkenlerin
durağanlık düzeyleri önce, Dickey-Fuller (1979), Phillip-Perron (1988), Lee-Strazicich (2003)
ve Carrion-i-Silvestre ve diğerleri (2009) testi kullanılarak analiz edilmiştir. Dickey-Fuller (DF)
testi, üç regresyon denklemine dayalı olarak yapılmaktadır:
Sabitsiz ve trendsiz hali:

(3)

Sabit terimli

(4)

Sabit terimli ve trendli:

(5)

Bu testlerin sonucunda DF istatistikleri McKinnon kritik değerleriyle karşılaştırılarak;
sıfır hipotezi (H0:=0), alternatif hipoteze karşı (H1:0) test edilmektedir. Sıfır hipotezi serinin
durağan olmaması durumunu, yani birim köke sahip olduğunu, alternatif hipotez ise serinin
durağan olduğunu göstermektedir. Burada eğer hata terimi ut içsel bağıntılı ise denklem (5)
şu şekilde yeniden düzenlenmektir:
∑
(6)
burada m gecikme uzunluğunu,  fark operatörünü belirtmektedir. Gecikme sayısı içsel
bağıntısız modelin elde edilmesine bağlıdır. Bu şekilde yapılan test genişletilmiş DickeyFuller (Augmented Dickey Fuller: ADF) testi olarak bilinmektedir.
Tablo 4: ADF ve PP Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler

ADF Test

PP Test

ca
Δca
dyy
Δdyy
y
Δy

-2.46[8]
-6.03[8]*
-1.76[3]
-6.80[4]*
-3.77[6]*
-5.26[7]*

-5.40[3]*
-13.08[6]*
-5.84[5]*
-35.65[3]*
-4.18[2]*
-8.72[1]*

Kritik Değerler (ADF ve PP)
Yüzde 1
-3.51
-3.51
-3.51
-3.51
-3.51
-3.51

Yüzde 5
-2.89
-2.89
-2.89
-2.89
-2.89
-2.89

Yüzde 10
-2.58
-2.58
-2.58
-2.58
-2.58
-2.58

Not: Δ sembolü, değişkenlerin birinci farkının alındığını belirtir. [ ] içindeki
değerler; ADF testi için Akaike bilgi ölçütüne (AIC) göre belirlenmiş optimal
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gecikme uzunluğunu, PP testi için Newey-West ölçütü kullanılarak tespit edilmiş
bant genişliğini gösterir. Düzey ve farkı alınmış serilerde, tüm değişkenler için
sabit terim regresyon denklemi kullanılmış ve gecikme uzunluğu 8 alınmıştır. *, **
ve ** sırasıyla; yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeyinde durağanlığı
ifade etmektedir.

ADF test sonuçlarının sunulduğu Tablo 4’e göre, yüzde 5 anlamlılıkta, ADF test
istatistiğine göre y serisi düzey değerde durağan, ca ve dyy serisi ise birinci farkı alındığı
zaman durağandır. PP test istatistiğine göre ise tüm değişkenler düzey değerde durağandır.
Yani, ADF test istatistiğine göre y serisi I(0), ca ve dyy serisi I(1) iken, PP test istatistiğine
göre ise tüm serilerin I(0) olduğu tespit edilmiştir. Yapısal kırılma olduğu halde yapısal
kırılmalara yer vermeyen testler yanlış biçimde birim kök olduğu yönünde sapmalı sonuçlar
vermektedir (Charemza ve Deadman, 1997). Bu eksikliği gidermek için analizde, serilerde
birim kök testi yaparken yapısal kırılmalara izin veren Lee-Strazicich (2003) (LS) ve Carrion-iSilvestre ve diğerleri (2009) (CS) birim kök testleri uygulanmıştır. LS ve CS testinde,
hesaplanan test istatistiği, kritik değerden büyük olduğunda, H0 hipotezi kabul edilmekte ve
yapısal kırılmaların varlığı durumunda serinin birim kökü olduğuna karar verilmektedir. LS
birim kök testi sonuçlarına göre, dyy serisi düzeyde durağan yani I(0), ca ve y serisinin ise
birinci farkı alındığı zaman durağan olduğu yani I(1) olduğu, CS testinde ise tüm serilerin I(1)
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar ADF ve PP test istatistiğinden farklılık arz etmekte birlikte
ADF, LS ve CS testlerinin her üçünde de bağımlı değişken olan ca serisi I(1)’dir. Çalışmada
uygulanan ve Pesaran ve diğerleri (2001) tarafından geliştirilen sınır testi, seriler arası
eşbütünleşme ilişkisi bağımlı değişken I(1) olmak şartıyla serilerin I(1) ve I(0) olmalarına
olanak tanıdığı için, eşbütünleşme ilişkisinin incelenebilmesi için gerekli ön koşul sağlanmıştır
Pesaran ve diğerleri, 2001, s. 315).
Tablo 5: Lee-Strazicich (LS)Yapısal Kırılmalı Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler

Test İst.

Kırılma Noktaları

ca
dyy
y

-4.46
-11.38*
-4.60

1996Q2, 2003Q3
2000Q2, 2003Q2
1997Q4, 2003Q2

Not: LS testinde trendli model kullanılmıştır ve model iki yapısal kırılmaya izin
vermektedir. Gecikme uzunluğu 4 alınmıştır. LS testinin kritik değerleri yüzde 1
anlamlılık düzeyinde -6.42, yüzde 5 için -5.65 ve yüzde 10 için -5.32’dir (LeeStrazicich, 2003, Tablo 2-C). *, ** ve ** sırasıyla; yüzde1, yüzde 5 ve yüzde 10
anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir.

Tablo 6: Carrion-i-Silvestre ve diğerleri (2009) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları

ca
dyy

PT
12.29
[8.13]

MPT
10.98
[8.13]

Düzey Değerleri
MZα
-32.45
[-43.92]

MSB
0.12
[0.10]

MZt
-4.02
[-4.67]

1993Q4; 1996Q1; 1998Q2;
2000Q3; 2003Q3

22.10
[9.90]

16.45
[9.90]

-27.02
[-44.04]

0.13
[0.10]

-3.67
[-4.66]

2000Q3; 2002Q2; 2005Q2;
2008Q2; 2010Q3

Kırılma Tarihleri

19.63
18.91
-24.53
0.14
-3.46
1995Q1; 1999Q3; 2001Q4;
[9.48]
[9.48]
[-47.57]
[0.10]
[-4.84]
2004Q2; 2008Q1
3.43*
2.66*
-34.76*
0.11*
-4.16*
∆ca
[5.54]
[5.54]
[-17.32]
[0.16]
[-2.89]
2.61*
2.57*
-36.37*
0.11*
-4.25*
∆dyy
[5.54]
[5.54]
[-17.32]
[0.16]
[-2.89]
2.54*
2.31*
-39.35*
0.11*
-4.43*
∆y
[5.54]
[5.54]
[-17.32]
[0.16]
[-2.89]
Not: *; yüzde 5 anlamlılık düzeyinde durağanlığı ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler, bootstrap
kullanılarak 1000 yineleme ile üretilmiş kritik değerlerdir. Yapısal kırılma tarihleri, test yöntemi tarafından
belirlenmiş tarihler olup, serilerin orijinal hallerindeki kırılmaları ifade etmesi için, sadece düzey değerleriyle
yapılan testteki sonuçlar rapor edilmiştir.
y
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LS testinin tespit ettiği yapısal kırılma tarihleri çerçevesinde Türkiye ekonomisine
bakıldığında; 2003 yılı 2001 krizi sonrası dalgalı kura geçildiği, bankacılık alanında köklü
düzenlemelerin yapıldığı, güçlü ekonomik programın uygulandığı ve tek parti iktidarının
olduğu yılı göstermektedir. 1996 ve 1997 yılları ise Türkiye’nin döviz ve bankacılık krizleri ile
uğraştığı, 1997 Asya ve 1998 Rusya krizlerinin olduğu yılı belirtmektedir.
CS testinin tespit ettiği yapısal kırılmalar incelendiğinde; 1993 ve 1995 yılları
Türkiye’nin yüksek enflasyon, özellikle kısa vadeli dış borç, işsizlik ve ihracat durgunluğu
nedeniyle sıkıntı yaşadığı, 5 Nisan 1994’te devalüasyon yapılarak ve yeni ekonomik istikrar
programı uygulamaya konulduğu 1994 krizini belirtmektedir. 1999 ve 2000 yılları, 1997 Asya
krizi, 1998 Rusya krizi ve 1999 Marmara depremi ile birlikte ekonominin önemli ölçüde
etkilendiği ve krizler yaşadığı yıllardır. 2003 ve 2004 yılları, 2001 krizi sonrası dalgalı kura
geçildiği, bankacılık alanında köklü düzenlemelerin yapıldığı, güçlü ekonomik programın
uygulandığı ve tek parti iktidarının olduğu dönemdir. 2005 yılı, özelleştirmenin hız kazandığı,
dolayısıyla Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırımların arttığı yıldır. 2000 yılında 1 milyar
ABD doları olan doğrudan yabancı yatırımlar 2005 yılında 10 milyar ABD doları ve 2006
yılında 20 milyar ABD dolarını geçmiştir. 2008 ve 2010 yılları küresel ekonomik krizi işaret
etmektedir. LS ve CS testleri karşılaştırıldığı zaman, CS testinin yapısal kırılmaları daha
başarılı bir şekilde tespit ettiği ifade edilebilir.
4.2. Toda-Yamamoto (1995) Nedensellik Analizi
Toda ve Yamamoto (1995) (TY), nedensellik testi, Granger nedenselliğini incelemek
için, düzeltilmiş VAR modelinin tahminine dayalı bir yöntemdir. TY nedensellik testi
incelenirken serilerin durağanlık düzeyleri ya da eşbütünleşme ilişkisinin olup olmaması bu
testin geçerliliğini etkilemediği için diğer nedensellik testlerine göre avantajlıdır. TY testi
uygulanırken öncelikle bilinen ekonometrik şartların sağlandığı (otokorelasyon ve değişen
varyansın olmadığı en uygun gecikme) k gecikmeli VAR(k) modeli ve incelenen serilerin
maksimum bütünleşme derecesi (dmax) belirlenir (Örneğin I(0) ve I(1) seriler varsa dmax=1
alınır). Bu iki değer tespit edildikten sonra k+dmax gecikmeli bir VAR model tahmin edilir ve bu
modeldeki bağımsız değişkenlerin parametrelerine kısıtlamalar konularak bağımlı değişkeni
anlamlı düzeyde etkileyip etkilemediği yani nedensellik ilişkisinin varlığı belirlenir.
Toda ve Yamamoto (1995), serilerin bütünleşme derecesinin bir olduğu durumda (d=1)
k>d=1 olduğu için gecikme uzunluğu tespiti işlemlerinin her zaman asimptotik olarak geçerli
olacağını belirtmiştir (Bhattacharya ve Mukherjee 2002, s.14). Yani tahmin edilen VAR
modelinin gecikmesi 1’den büyükse TY testi uygulanabilir. Tüm seriler düzeyde durağan ise
(I(0)) k+dmax=k olacak, VAR modeline herhangi bir gecikme eklenmeyecektir. Bu durumda TY
analizi Granger nedensellik testi ile benzerlik gösterecektir. TY testi için aşağıdaki VAR
modeli EKK ya da SUR (görünürde ilişkisiz regresyon) yöntemi ile tahmin edilir.
∑
∑
∑

∑

∑

∑
∑

∑
∑

(7)
(8)
(9)

Birinci denklemde y ve dyy değişkeninin, ca değişkeninin Granger nedeni olmadığını belirten
boş (temel) hipotez Ho: α2 ve α3=0, Granger nedeni olduğunu belirten H1: α2 ve α3≠ 0
alternatif hipoteze karşın (i≤k) k serbestlik dereceli
dağılımlı Wald testiyle sınanır.
Denklemlerdeki
hata terimlerinin sıfır ortalamalı, sabit varyanslı ve otokorelasyonsuz bir
beyaz gürültü (white noise) sürecine tabi olduğu varsayılır.
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Tablo 7: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Boş Hipotez
Gecikme Uzunluğu
istatistiği
Nedenselliğin Yönü
dyyca
(k=3)+(dmax=1)=4
14.52(0.00)*
yca
(k=3)+(dmax=1)=4
5.81(0.12)
cadyy
(k=3)+(dmax=1)=4
0.38(0.94)
ydyy
(k=3)+(dmax=1)=4
3.35(0.33)
cay
(k=3)+(dmax=1)=4
0.99(0.80)
dyyy
(k=3)+(dmax=1)=4
10.55(0.01)*
Not: TY nedensellik analizinde, VAR modeli yardımıyla en uygun gecikme uzunluğu;
FPE (Final Prediction Error), AIC (Akaike Information Criterion) ve LR (Likelihood
Ratio) kullanılarak 3 alınmıştır. 3. Gecikme uzunluğunda otokorelasyon ve değişen
varyans sorununun olmadığı görülmüştür (otokorelasyon testi: 16.63(0.054), değişen
varyans testi: 170.62(0.064)). *, ** ve *** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10
anlamlılık düzeyinde nedenselliğin olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 7’den izlenebileceği gibi doğrudan yabancı yatırımlar cari açığın ve ekonomik
büyümenin “Granger nedeni değildir” boş hipotezi yüzde 1 anlamlılık düzeyinde
reddedilmektedir. Yani doğrudan yabancı yatırımlardan cari açığa ve ekonomik büyümeye
doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Doğrudan yabancı yatırımlardan cari açığa ve
ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi, değişkenler arasında
ilişkinin varlığına kanıt olarak yorumlanabilir. Doğrudan yabancı yatırımların hem cari açığın
hem de büyümenin nedeni olması, bu değişkenin önemine dikkat çekmektedir.
Grafik 1: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi Sonuçları

ca

dyy

y

4.3. Eşbütünleşme Testi
Birçok makroekonomik değişkenin düzey değerleri durağan değildir. Eğer seriler
arasında bir eşbütünleşme ilişkisi varsa, yani seriler uzun dönemde birlikte hareket ediyorsa,
düzey değerleriyle yapılacak analizde bir sahte regresyon problemiyle karşılaşılmayacaktır
(Pesaran ve diğerleri, 2001; Gujarati, 1999, s.725-726). Ancak, uzun dönemde birlikte
hareket eden değişkenlerin dinamik davranışları denge ilişkisinden bazı sapmalar gösterir
(Enders, 1996). Bu, eşbütünleşmiş değişkenlerin temel bir özelliği olup, kısa dönem dinamiği
üzerinde belirleyici bir rol oynar. Bu süreçle ortaya çıkan dinamik model, hata düzeltme
modeli olarak adlandırılır (Enders, 1995, s.151). Sınır testi yaklaşımının uygulanması için
önce kısıtlanmamış bir hata düzeltme modeli (unrestricted error correction model: UECM)
kurulur. Bu modelin çalışmamıza uyarlanmış biçimi şu şekildedir:
∑

∑

∑

(10)

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

m
1
2
3
4
5
6
7
8

Tablo 8: Sınır Testi İçin Gecikme Uzunluğu Testi
Sabitli Model
Sabitli ve Trendli Model
AIC
LM Testi
AIC
LM Testi
3.93*
0.93
3.98*
0.91
4.05
0.16
4.10
0.17
4.15
0.47
4.20
0.46
4.11
0.04
4.15
0.06
4.11
0.11
4.16
0.11
4.25
0.40
4.31
0.41
4.42
0.34
4.48
0.35
4.36
0.01
4.41
0.00

Gecikme uzunluğunun belirlenmesinden sonra, değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin test edilmesi sürecine geçilmiştir. Sınır testi yaklaşımda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi sıfır (H0:α4=α5=α6=0) hipotezinin test edilmesi yoluyla yapılmaktadır. Sıfır
hipotezinin kabulü veya reddi F testi ile belirlenmektedir. Hesaplanan F istatistik değeri
Pesaran ve diğerleri (2001)’deki tablo alt ve üst kritik değerleri ile karşılaştırılır. Birinci
durumda, eğer hesaplanan F istatistik değeri alt kritik değerden küçükse seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisi olmadığına karar verilir. İkinci durumda, eğer hesaplanan F istatistik
değeri alt ve üst kritik değer arasında kalıyorsa kesin bir yorum yapılamamakta, yani kararsız
kalınmaktadır. Bu durumda alternatif eş-bütünleşme yöntemleri denenmelidir. Son olarak,
eğer hesaplanan F istatistik değeri tablo üst kritik değerini aşıyorsa seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu kararına varılmaktadır. Buna göre, H0 hipotezini sınamak için,
hesaplanan F istatistik değeri gözlem sayımız az olduğu için Pesaran ve diğerleri (2001)
yerine Narayan (2005)’den alınan kritik değerlerle Tablo 9’da karşılaştırılmıştır. Çünkü
Pesaran ve diğerleri (2001) kritik değerleri 1000 gözlem için üretmiş, Narayan (2005) ise
daha düşük gözlem sayısı için (30-80 arası) bu kritik değerleri üretmiştir. Bu kritik değerler iki
bağımsız değişken ve yüzde 1 anlamlılık düzeyi için Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9: Sınır Testi Sonuçları
k

F Hesaplanan

Alt Sınır

Üst Sınır

Sabitli Model

2

15.43

5.40

6.78

Sabitli ve Trendli Model

2

11.43

6.73

8.05

Not: k, bağımsız değişken sayısını temsil etmektedir. Gözlem sayısı 86 olduğu ve Pesaran ve
diğerlerindeki (2001: 300) kritik değerler 1000 gözlem için üretildiği için kritik değerler Narayan
(2005: 1988-19990) Tablo C(iii) ve CI(iv)’den alınmıştır.

Tabloda hesaplanan F istatistiğinin üst kritik değerden yüksek olduğu görülmektedir. Bu
durumda H0 hipotezi reddedilmekte ve değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu
sonucuna varılmaktadır. Bu şekilde, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı tespit edildiğinden dolayı,
değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkilerinin araştırılması amacıyla gecikmesi
dağıtılmış otoregresif (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) modellerin tahmin edilmesi
sürecine geçilmiştir.
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4.4. Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi (Maki, 2012)
Analizde kullanılan serilerde yapısal kırılmaların varlığı durumunda, bunu dikkate
almayan birim kök testlerinin sapmalı sonuçlar verebileceği gibi, seriler arasındaki uzun
dönem ilişkisinin varlığını inceleyen eşbütünleşme testleri de yapısal kırılmaların dikkate
alınmaması durumunda sapmalı sonuçlar verebilecektir (Westerlund ve Edgerton, 2006). Bu
nedenle, eşbütünleşme testlerinde de yapısal kırılmaların etkilerinin dikkate alınması
gerekmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş başlıca testler arasında; Gregory ve Hansen (1996),
Carrion-i-Silvestre ve Sanso (2006), Westerlund ve Edgerton (2006) ve Hatemi-j (2008)
sayılabilir. Ancak bu testler, bir tane yapısal kırılmayı göz önünde bulundurabilmektedir. Maki
(2012), bu konuda önemli bir boşluğu doldurmuş ve beş tane yapısal kırılmayı içsel olarak
göz önünde bulundurabilen bir test yöntemi geliştirmiştir. Özellikle, eşbütünleşme
denkleminde üç ve daha fazla yapısal kırılma olduğunda, bu yöntem, Gregory ve Hansen
(1996) ve Hatemi-j (2008) yöntemlerden daha üstündür (Maki, 2012, s.2011). Testin çalışma
algoritmasında; her bir dönem muhtemel bir kırılma noktası olarak alınmakta, t istatistikleri
hesaplanmakta ve t’nin en küçük olduğu noktalar, kırılma noktası olarak kabul edilmektedir.
Maki (2012) Eşbütünleşme testinin hipotezleri:
H0: Yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme yoktur.
H1: Yapısal kırılmalar altında eşbütünleşme vardır.
Hipotezleri test etmek için gerekli olan kritik değerler, Monte Carlo simülasyonuyla
hesaplanmış ve Maki’de (2012) verilmiştir. Hesaplanan değer, kritik değerden küçük
olduğunda, H0 reddedilmekte ve seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğuna karar
verilmektedir. Bu çalışmada, Maki (2012) testi yapılmış ve elde edilen sonuçlar, Tablo 10’da
sunulmuştur.
Tablo 10: Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Test İst.
Kırılma
Tarihleri

En Fazla 1
Kırılmalı
-6.85[-6.05]*

En Fazla 2
Kırılmalı
-7.97[-6.65]*

En Fazla 3
Kırılmalı
-9.10[-7.14]*

En Fazla 4
Kırılmalı
-10.64[-7.63]*

1999Q1

1999Q1;
2003Q3

1994Q4;1999Q;
2003Q3

1994Q4; 1996Q1;
1999Q1; 2003Q3

En Fazla 5
Kırılmalı
-12.01[-8.12]*
1992Q4; 1994Q4;
1996Q1; 1999Q1;
2003Q3

Not: [ ] içindeki değerler, Maki (2012) Tablo 1’den alınmış, %1 anlamlılık düzeyine sahip kritik değerlerdir. *;%1
anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade etmektedir. Kırılma tarihleri, test yöntemi tarafından,
eşbütünleşme denkleminde içsel olarak belirlenen yapısal kırılma tarihleridir.

Tablo 10’daki sonuçlar incelendiğinde, bütün modellerde, hesaplanan test
istatistiklerinin, kritik değerlerden küçük olduğu, dolayısıyla seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin var olduğu görülmektedir. Seriler, uzun dönemde birlikte hareket etmektedir ve bu
serilerin düzey değerleriyle gerçekleştirilecek uzun dönem analizi, sahte regresyon
içermeyecektir. Bu durumda seriler arasındaki uzun dönem eşbütünleşme katsayılarının
tahminine geçilebileceğine karar verilmiştir. Ayrıca test yönteminin, Türkiye ekonomisindeki
yapısal kırılma tarihlerini, başarılı bir şekilde tespit ettiği görülmektedir.
4.5. Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Analizi
Analizde kullanılan değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığı zaman, ilişkinin
yönünü tespit etmek amacıyla, durağan serilerle Granger nedensellik testi uygulanır. Bu test
uygulanırken, x ve y gibi iki değişken olduğu varsayımı altında Granger (1969), eğer x
değişkenine ait bilgilerin modele eklenmesi, y değişkeninin öngörüsüne katkı sağlıyorsa, x
değişkenini y değişkeninin nedeni olarak ifade etmekte ve nedenselliğin yönünü x
değişkeninden y değişkenine doğru olarak belirlemektedir. Granger nedensellik testi, (11). ve
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(12). regresyon denklemleri yardımıyla yapılmaktadır. Burada; yt ve xt değişkenleri, a1 ve c1
sabit terimleri, b ve d’ler tahmin edilecek katsayıları, p gecikme uzunluğunu, vt’ler ise beyaz
gürültülü (white-noise) hata terimlerini temsil etmektedir. p gecikme uzunluğu, değişkenler
arasında tahmin edilen standart VAR içinde yer alan bilgi ölçütleri kullanılarak tespit edilir
(Enders, 1995, s.395).
∑

∑

∑

(11)

∑

(12)

Granger nedensellik analizi, (11) ve (12). denklemlerde, bağımsız değişkenin gecikmeli
değerlenin katsayılarının, belirli bir anlamlılık düzeyinde, grup halinde sıfıra eşit olup olmadığı
test edilerek yapılır. (11) nolu denklemdeki bi katsayıları belirli bir anlamlılık düzeyinde
sıfırdan farklı bulunursa, x’in y’nin Granger nedeni olduğuna karar verilir. Aynı şekilde (12)
nolu denklemde de di katsayılarının da belirli bir anlamlılık düzeyinde, grup halinde sıfırdan
farklı olması da y’nin x’in nedeni olduğunu gösterir (Granger, 1969). Granger nedensellik
testinin (11). regresyon denklemine göre yapıldığı düşünülürse, nedenselliğin yönü Wald testi
yardımıyla H0 ve H1 hipotezi sınanarak tanımlanmaktadır:
∑

∑

H0 hipotezinin kabul edilmesi durumunda x, y’nin nedeni değildir; H1 hipotezinin kabulü
durumunda ise x, y’nin nedeni olduğu sonucuna varılır. Analizde kullanılan değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu zaman, seriler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek
amacıyla, hata düzeltme modeline dayalı (Vector Error Correction Model, VECM) Granger
nedensellik testi uygulanır. Granger’e (1988), seriler arasında eşbütünleşme olmasının en
azından tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olabileceğini belirtmiştir. Eşbütünleşme
ilişkisinden elde edilen hata düzeltme modeli ile geliştirilmiş Granger nedensellik testinin, x
ve y gibi iki değişken için şu şekilde formüle edilebilir.
∑

∑

(13)

∑

∑

(14)

Denklemlerde fark işlemcisi, ut ve vt ise sıfır ortalama ve otokorelasyonsuz rassal
hata terimleridir. Hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik modelinde, ECt-1
değişkenlerin uzun dönem ilişkilerinden elde edilen hata terimlerinin bir gecikmeli halidir.
Hata terimlerinin katsayıları, uyarlama hızı parametreleridir. Analizde uzun dönem
nedensellik ilişkisi olması için, hata düzeltme terimlerinin katsayılarının negatif ve istatistiki
olarak anlamlı olması beklenir. Hata düzeltme teriminin katsayısının t-istatistiği uzun dönemli
nedensellik ilişkisini belirtirken, modeldeki bağımsız değişkenlerin katsayılarının bir bütün
olarak standart F-istatistiğinin anlamlı olması ise kısa dönem nedenselliğin varlığını
göstermektedir (Altunç, 2008, s.122). Denklem (13)’deki y, x’in “Granger nedeni değildir” boş
hipotezi, α3i’lerin bir bütün olarak anlamlı veya α1‘in katsayısının anlamlı olması durumunda
reddedilmektedir. Hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi sonuçları Tablo
11’de verilmiştir.
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Tablo 11: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Kısa ve Uzun Dönem Granger
Nedensellik Testi Sonuçları
Kısa Dönem Nedensellik
Uzun Dönem Nedensellik
F istatistiği (Prob.)
t istatistiği
ca
dyy
y
ECt
ca
7.01(0.01)* 13.44(0.00)*
-0.37[-4.84]*
dyy
0.81(0.84)
1.92(0.58)
-0.05[-1.33]***
y
4.41(0.22)
9.84(0.02)*
-1.27[-5.27]*
Not: Granger nedensellik analizinde, VAR modeli yardımıyla en uygun gecikme uzunluğu;
FPE (Final Prediction Error), AIC (Akaike Information Criterion) ve LR (Likelihood Ratio)
kullanılarak 3 alınmıştır. 3. Gecikme uzunluğunda otokorelasyon ve değişen varyans
sorununun olmadığı görülmüştür (otokorelasyon testi: 16.63(0.054), değişen varyans testi:
134.82(0.051)). *, ** ve *** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir. () içerisindeki değerler prob. Değerini, [ ] içerisindeki değerler ise t istatistiğini
vermektedir.

Tablo 11’den izlenebileceği gibi doğrudan yabancı yatırımlar cari açığın “Granger
nedeni değildir” boş hipotezi yüzde 10 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Yani doğrudan
yabancı yatırımlardan cari açığa doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi vardır. Benzer şekilde
doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden cari açığa
doğru tek yönlü nedenselliğin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar ve
büyümeden cari açığa doğru nedensellik ilişkisinin tespit edilmesi, değişkenler arasında
ilişkinin varlığına kanıt olarak yorumlanabilir. Ayrıca doğrudan yabancı yatırımlardan
ekonomik büyümeye doğru nedensellik ilişkisinin varlığı, sürdürülebilir büyüme için doğrudan
yabancı yatırımların önemine işaret etmektedir. Uzun dönem nedensellik analizinde ise tüm
değişkenler arasında iki yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Grafik 2: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Kısa Dönem Nedensellik

Uzun Dönem Nedensellik

ca

ca

dyy

y

dyy

y

4.6. Uzun Dönem İlişkisi
Uzun dönem ilişkisinin incelenmesi amacıyla kurulan ARDL modeli şu şekilde
tanımlanmıştır:
∑

∑

∑

(15)

burada m, n ve r gecikme uzunlukları olup, AIC kullanılarak belirlenmektedir. Bu işlem,
Kamas ve Joyce’un (1993) nedensellik analizlerinde gecikme uzunluğunun belirlenmesi için
önerdiği yöntemle yapılmıştır. Buna göre, ilk önce, bağımlı değişkenin kendi gecikmeli
değerlerine göre regresyonu yapılmış ve en küçük AIC değerini veren, içsel bağıntısız
modelin gecikme uzunluğu bulunmuştur. Daha sonra bağımlı değişkenin belirlenen gecikme
uzunluğu sabit tutulup; birinci bağımsız değişkeninin olası tüm gecikmeleri ile regresyon
modelleri oluşturulmuş ve en küçük AIC değeri dikkate alınarak bu bağımsız değişkenin
gecikme sayısı belirlenmiştir. Benzer işlemler diğer bağımsız değişkenler için de
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tekrarlanarak optimum gecikme sayısı elde edilmiştir. Buna göre sabitli ve sabitli ve trendli
modeller için uzun dönem ARDL (8.3.4) modelleri belirlenmiştir.
Uzun dönem katsayılarının hesaplanması şu metodoloji ile yapılmaktadır. Örnek olarak
y ve x değişkenleri arasında ARDL(2,2) uzun dönem modelinin tahmin edildiğini varsayalım.
Modelin açık yazılışı denklem (16)’daki gibidir. Denklem (16) düzenlendiği zaman, uzun
dönem katsayıları denklem (18) yardımıyla hesaplanabilir.
(16)
(17)
(18)
Denklem (18)’ten görülebileceği gibi xt açıklayıcı (bağımsız) değişkeninin katsayısı,
açıklayıcı değişkenlerin katsayısının ya da katsayılarının (örneğin iki gecikme varsa kendi
değeri, birinci ve ikinci gecikmeli değerlerinin) toplamının, bağımlı değişkenin gecikmeli
değerlerinin katsayılarının toplamının 1’den farkına bölünmesiyle hesaplanmaktadır
(Johnston ve Dinardo, 1997, s.245).
Uzun Dönem modelin tanısal test sonuçları, tahminin başarılı olduğunu
göstermektedir. Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık testi, White değişen varyans testi,
Jarque-Bera normallik testi ve Ramsey regresyonda model kurma hatası istatistiği kabul
edilebilir düzeydedir. ARDL ile değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı
(eşbütünleşmenin olması) tahmin edilen katsayıların istikrarlı olması anlamına
gelmemektedir (Bahmani-Oskooee ve Chomsisengphet, 2002, s.2075-2083). Bu yüzden
tahmin edilen katsayıların istikrarlılığının test edilmesi gerekmektedir. Ampirik uygulamalarda
Brown, Durbin ve Evans (1975, s.149-192) tarafından geliştirilen CUSUM (cumulative
sum=kümülatif toplam) testi yaygın olarak kullanılmaktadır. Grafik 3’te gösterilen Cusum
grafikleri de, tahmin edilen uzun dönem ARDL regresyon katsayılarının istikrarlı olduğunu
göstermektedir.
Tablo 12’de uzun dönem ARDL modellerinin tahmin sonuçları ve bu sonuçlara
dayanılarak hesaplanan uzun dönem katsayıları yer almaktadır. Tablo 12’ye göre, her iki
modelde de doğrudan yabancı yatırımlar ve ekonomik büyüme değişkeninin katsayısı
istatistikî açıdan anlamlı ve yorumlanabilir düzeydedir. Her iki modelde de doğrudan yabancı
yatırımlar cari açığı teorik beklentilerle uyumlu bir şekilde negatif yönde etkilemiştir. Sabitli
modelde doğrudan yabancı yatırımlarda meydana gelen yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde
1.09 oranında azaltmaktadır. Sabitli ve trendli modelde ise doğrudan yabancı yatırımlarda
meydana gelen yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde 0.84 oranında azaltmaktadır. Her iki
modelden de elde edilen sonuçlar değerlendirildiği zaman, doğrudan yabancı yatırımların
cari açık üzerinde etkilerinin olduğuna ilişkin önemli bir kanıt olarak yorumlanmaktadır.
Doğrudan yabancı yatırımların cari açığa etkisi oldukça yüksek düzeydedir ve cari açığın
azaltılmasında önemli bir araç olarak göze çarpmaktadır.
Kurulan her iki modelde de doğrudan yabancı yatırımların cari açığı azaltıcı etkisi
birinci gecikmeden itibaren başlamaktadır. İlk dönemde ise etki arttırıcı yöndedir. İktisadi
açıdan ilk dönem cari dengenin kötüleşmesi, yatırım için kullanılan ekipmanların yurtdışından
getirilmesinin oluşturduğu dış dengeyi bozucu etkilerin varlığı olabileceği düşünülmektedir.
Tablo 12’den izlenebileceği gibi her iki modelde de ekonomik büyüme cari açığı azaltıcı
yönde etkilemiştir ve ekonomik büyüme değişkeninin katsayısı istatistiki olarak anlamlıdır.
Sabitli modelde ekonomik büyümede meydana gelen yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde
0.04 oranında azaltmaktadır. Sabitli ve trendli modelde ise ekonomik büyümede meydana
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gelen yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde 0.05 oranında azaltmaktadır. Ekonomik
büyümenin cari açık üzerindeki etkisi doğrudan yabancı yatırımlara göre oldukça düşük
düzeydedir.
Grafik 3: Uzun Dönem Cusum Grafikleri

Tablo 12: Uzun Dönem ARDL(8.3.4) Modeli Tahmin Sonuçları ve Katsayıları
Sabitli Model ARDL (8.3.4)
Sabitli ve Trendli Model ARDL (8.3.4)
Değişkenler
Katsayı
t-istatistiği
Katsayı
t-istatistiği
0.3762
3.4389
0.3720
3.3864
cat-1
0.1012
0.8655
0.0943
0.8016
cat-2
-0.1834
-1.5588
-0.1872
-1.5853
cat-3
-0.0244
-0.2128
-0.0282
-0.2451
cat-4
-0.0017
-0.0157
-0.0111
-0.1045
cat-5
-0.0448
-0.4296
-0.0449
-0.4293
cat-6
0.0733
0.7090
0.0902
0.8530
cat-7
-0.2385
-2.5480
-0.2307
-2.4449
cat-8
0.1904
1.0909
0.2551
1.3245
dyyt
-0.3433
-2.0607
-0.2733
-1.4518
dyyt-1
-0.3548
-2.1246
-0.2977
-1.6369
dyyt-2
-0.5258
-3.1441
-0.4832
-2.7473
dyyt-3
-0.1292
-4.1119
-0.1316
-4.1564
yt
0.0933
2.0960
0.0957
2.1401
yt-1
-0.0154
-0.3454
-0.0159
-0.3550
yt-2
-0.0761
-1.7402
-0.0783
-1.7816
yt-3
0.0814
2.3322
0.0752
2.0965
yt-4
1.8612
3.6392
1.5990
2.6319
C
Uzun Dönem Katsayıları
-1.0970
-5.9034*
-0.8450
-2.3440*
dyy
-0.0488
-1.2841***
-0.0579
-1.4458***
y
1.9758
3.7061*
1.6910
2.6946*
c
Tanısal Testler
R2=0.73
R2=0.73
2BGAB(2 ) =2.57(0.08)
2BGAB(2 ) =2.64(0.07)
2
 WDV =0.94(0.53)
2WDV =2.10(0.01)
R 2 =0.65
R 2 =0.65
F.ist.=9.74(0.00)
F.ist.=9.18(0,00) 2JBN =2.87(0.23)
2JBN =3.16(0.20)
2
DW=2.07
DW=2.07
 RRMKH (2)=2.12(0.03)
2RRMKH (2)=2.20(0.03)

Not: Burada, 2BGAB, 2WDV, 2JBN ve 2RRMKH sırasıyla Breusch-Godfrey ardışık bağımlılık, White değişen varyans,
Jarque-Bera normallik testi ve Ramsey regresyonda model kurma hatası istatistikleridir. Parantez içindeki değerler polasılık değerlerini göstermektedir. *, ** ve *** sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 anlamlılık düzeyini ifade
etmektedir.
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4.7. Kısa Dönem İlişkisi
Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisi, yine sınır testi yaklaşımına dayalı ARDL
hata düzeltme modeli ile araştırılmıştır. Buna göre modelin çalışmamıza uyarlanmış biçimi şu
şekildedir:
∑

∑

∑

(19)

burada ect-1 terimi, hata düzeltme terimi olup; uzun dönem ilişkisinden elde edilen hata
terimleri serisinin bir dönem gecikmeli serisini temsil etmektedir. Bu değişkenin katsayısı,
kısa dönemdeki sapmaların ne kadarının bir dönem sonra düzeleceğini belirtir. Bu katsayının
işaretinin negatif olması, seriler arasında meydana gelen sapmaların uzun dönem denge
değerine yakınlaşacağını; pozitif olması durumda ise uzun dönem denge değerinden
uzaklaşacağını gösterir. Bu modelde değişkenlerin gecikme uzunlukları belirlenirken, uzun
dönem ARDL modelinin belirlenmesinde uygulanan işlem tekrar edilmiştir. Kısa dönem sınır
testi için sabitli ve sabitli ve trendli modeller için ARDL (7.2.3) modelleri belirlenmiştir.
Tablo 13’te kısa dönem ARDL (7.2.3) modellerinin tahmin sonuçları verilmiştir.
Modelin tanısal test sonuçları, tahminin başarılı olduğunu göstermektedir. Breusch-Godfrey
ardışık bağımlılık testi, White değişen varyans testi, Jarque-Bera normallik testi ve Ramsey
regresyonda model kurma hatası istatistikleri kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca Grafik 4’te
gösterilen Cusum grafikleri de, tahmin edilen kısa dönem ARDL regresyon katsayılarının
istikrarlı olduğunu göstermektedir.
Tablo 13: Kısa Dönem ARDL (7.2.3) Modelleri Hata Düzeltme Terimleri ve Tanısal Testler
Sabitli Model ARDL (7.2.3)
Sabitli ve Trendli Model ARDL (7.2.3)
Değişkenler
Katsayı
t-istatistiği
Katsayı
t-istatistiği
-0.9419
-6.0896
-0.9455
-6.1783
ECt-1
0.3182
2.3331
0.3176
2.3538
cat-1
0.4195
3.2773
0.4119
3.2693
cat-2
0.2360
1.8677
0.2247
1.8120
cat-3
0.2117
2.1494
0.1965
2.0390
cat-4
0.2100
2.1847
0.1854
1.9786
cat-5
0.1652
1.6913
0.1405
1.4822
cat-6
0.2385
2.7731
0.2307
2.7223
cat-7
0.1904
1.1555
0.2551
1.5706
dyyt
0.8806
4.4080
0.7809
4.0848
dyyt-1
0.5258
3.2375
0.4832
3.0242
dyyt-2
-0.1292
-4.7726
-0.1316
-4.9062
yt
0.0101
0.3218
0.0190
0.6059
yt-1
-0.0053
-0.1780
0.0031
0.1037
yt-2
-0.0814
-2.7235
-0.0752
-2.5247
yt-3
0.0001
0.0001
-0.0077
-0.0738
C
Tanısal Testler
R2=0.69
R2=0.69
2BGAB(2 ) =2.16(0.12)
2BGAB(2 ) =2.24(0.11)
2
 WDV =0.52(0.91)
2WDV =0.49(0.93)
R 2 =0.61
R 2 =0.62
F.ist.=9.26(0.00)
F.ist.=9.41(0,00)
2JBN =3.16(0.20)
2JBN =2.87(0.23)
2
DW=2.07
DW=2.07
 RRMKH (2)=0.52(0.60)
2RRMKH (2)=0.45(0.65)

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

Tablo 13’ten görülebileceği gibi, her iki modelde de hata düzeltme teriminin katsayısı
istatistikî açıdan anlamlı ve beklenildiği gibi negatiftir. Dolayısıyla modelin hata düzeltme terimi
çalışmaktadır. Yani uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında kısa dönemde
meydana gelen sapmalar ortadan kalkmakta ve seriler tekrar uzun dönem denge değerine
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yakınsamaktadır. Bu yakınsama yaklaşık bir dönem içerinde gerçekleşmektedir (1/0.94=1.02).
Çünkü seriler uzun dönem dengesine 1/(ECTt-1 in katsayısı) kadar dönem sonra dönmektedir
(Tarı, 2008: 417).
Tablo 13’ten izlenebileceği gibi, kurulan modellerde DYY’lerin cari denge üzerindeki
etkisinin cari açığı artırıcı yönde olduğu görülmektedir. Sabitli modelde cari dönemde
DYY’lerdeki yüzde1’lik bir artışın cari açığı yüzde 0,19 oranında arttırdığı görülmektedir fakat
istatistiki olarak yorumlanabilir düzeyde değildir. Sabitli ve trendli modelde ise DYY’lerdeki
yüzde1’lik bir artışın cari açığı yüzde 0,25 oranında arttırdığı görülmektedir ve istatistiki olarak
anlamlıdır. DYY’nin birinci ve ikinci gecikmeli değerleri ise her iki modelde de istatistikî olarak
anlamlıdır. İkinci ve üçüncü gecikmeli değerleri incelendiğinde; sabitli modelde DYY’lerdeki
yüzde1’lik bir artışın cari açığı yüzde 0,88 ve yüzde 0,52 oranında artırdığı görülmektedir.
Sabitli ve trendli modelde DYY’lerin ikinci ve üçüncü gecikmelerinin etkileri incelendiğinde;
DYY’lerdeki yüzde1’lik bir artışın cari açığı yüzde 0,78 ve yüzde 0,48 oranında artırdığı
görülmektedir. Kısa dönem analizlerinde DYY’lerin cari denge üzerindeki olumsuz etkileri
yapılan yatırımların (yatırım için gerekli malzemelerin ithalatının cari dengeyi bozucu etkilerinin
varlığı) cari denge üzerindeki bozucu etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kısa
dönemde, uzun dönem analizine paralel olarak cari dönemde ekonomik büyümedeki artışlar
cari açığı azaltıcı yönde etkilemiştir. Sabitli modelde ekonomik büyümedeki yüzde 1’lik artış
cari açığı yüzde 0.12 azaltmış, diğer modelde ise yüzde 0,13’lük bir azalmaya yol açmıştır.
Grafik 4: Kısa Dönem Cusum Grafikleri

5. Sonuç ve Değerlendirme
Bu çalışmada Türkiye ekonomisi örneğinde, doğrudan yabancı yatırımların (DYY) cari
işlemler açığına etkisi, 1991:Q4-2013:Q1 dönemi verileri kullanılarak, ARDL sınır testi
yaklaşımıyla incelenmiştir. Modele ayrıca cari açığın önemli bir belirleyicisi olduğu düşünülen
ekonomik büyüme değişkeni de eklenmiştir. Analizde sabitli ve sabitli ve trendli olmak üzere
iki farklı model kullanılmıştır. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu
görülmüştür. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri, sınır testine dayalı ARDL
yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda DYY ve ekonomik büyümenin cari açığı
azaltıcı yönde ve istatistikî olarak anlamlı düzeyde etkilediği görülmüştür. Fakat büyüme
değişkeninin cari açık üzerindeki etkisi DYY değişkenine göre oldukça düşük düzeydedir.
Kısa dönem analizinde; modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı yani, uzun
dönemde birlikte hareket eden seriler arasında, kısa dönemde meydana gelen sapmaların
ortadan kalktığı ve serilerin tekrar uzun dönem denge ilişkisine yakınsadıkları görülmüştür.
Sonuç olarak; Türkiye’de DYY’nin ve ekonomik büyümenin, beklentilerimizle uyumlu
olarak cari açığı azaltıcı yönde etkilediği görülmüştür. Sabitli modelde doğrudan yabancı
yatırımlarda meydana gelen yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde 1.09 oranında
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azaltmaktadır. Sabitli ve trendli modelde ise doğrudan yabancı yatırımlarda meydana gelen
yüzde 1’lik bir artış, cari açığı yüzde 0.84 oranında azaltmaktadır. Yani DYY cari açığın
finansmanında önemli bir kaynak olarak dikkat çekmektedir. Türkiye’nin son dönemde düşük
cari açık ve yüksek büyüme oranlarıyla dikkat çeken Çin ve Hindistan gibi cari açık sorunu
yaşamaması, yüksek ve sürdürülebilir büyüme hızına ulaşabilmesi için daha fazla DYY
çekmesi gerekmektedir. DYY çekebilmek için ekonomik ve politik istikrarın sağlanması,
gerekli yatırım teşviklerinin, yasal ve yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve ülke
tanıtımının yeterince yapılması uygun olacaktır.
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Özet
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da Ocak 2008-Temmuz 2013 dönemi içerisinde gerçekleşen ilk
halka arzlarda kullanılan değerleme yaklaşımları ve söz konusu halka arzlardaki düşük fiyatlandırma
olgusu analiz edilmiştir. İlgili dönemde gerçekleşen 61 şirketin ilk halka arz verilerini kapsayan yeni bir
veri setiyle yapılan analizler sonucunda, ilk olarak aracı kurumlar tarafından yapılan gerçeğe uygun
değer tahminlerinin istatistiksel olarak gerçek piyasa değerinden farklı olduğu tespit edilmiştir. İkinci
olarak, söz konusu ilk halka arzlarda birinci işlem günü düşük fiyatlandırma düzeyinin yüzde8,30
olduğu, düşük fiyatlandırma olgusunu açıklayan tek değişkenin halka arz iskontosu olduğu ve ilk halka
arz bilmecesinin Türk sermaye piyasalarında var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İlk Halka Arz, Düşük Fiyatlandırma, Borsa İstanbul.
JEL Sınıflaması: G11, G24.
Initial Public Offering Puzzle: New Evidence From Turkish Capital Markets
Abstract
In this study, valuation approaches used in initial public offerings occured during the period from
January 2008 to July 2013 in Borsa Istanbul and the concept of underpricing in the mentioned initial
public offerings were analyzed. As a result of analysis, which was conducted by using a new dataset
covering initial public offerings of 61 companies during the relevant period, firstly it was found that fair
value estimations of intermediary institutions were statistically different from the real market values.
Secondly, it was found that first trading day underpricing level was 8.30yüzde, the only variable which
explained the concept of underpricing was initial public offering discount and initial public offering
puzzle existed in Turkish capital markets.
Keywords: Initial Public Offering, Underpricing, Borsa Istanbul.
JEL Classification: G11, G24.

1. Giriş
Günümüzde rekabetçi piyasa olgusunun bir gereği olarak şirketlerin hayatta kalmak için
yeni yatırımlar yapmaları ve bu yatırımları finanse edebilecek yeterlilikte fon bulmaları
gerekmektedir. Sermaye piyasaları, bu şekilde fon ihtiyacı olan şirketleri ve bunun karşısında
fon fazlasına sahip olan ekonomik birimleri bir araya getirmek gibi bir fonksiyona sahiptirler.
Sermaye piyasalarının önemli bir parçası olan borsalar şirketlere uzun vadeli fonlar sağladığı
gibi aynı zamanda yatırımcılara yeni yatırım fırsatları da sunmaktadırlar. Şirketlerin sermaye
piyasalarına entegre olmak için kullandıkları ilk halka arz yöntemi şirketler adına önde gelen
yeni finansman kaynaklarından biridir.

*
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İlk halka arzı kısaca bir şirketin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin bir kısmının
ve/veya ihraç edeceği yeni hisse senetlerinin çağrı veya ilan yoluyla yatırımcılara ilk defa
satılması olarak tanımlamak mümkündür (Wei, 1999, s. 11). Öte yandan, halka arz sadece
finansman ihtiyacı için değil gelecekteki şirket satın almaları veya birleşmeleri, şirket
değerinin tespiti, sermaye maliyetini azaltma, şirket itibarını artırma, sermayedarlara
çeşitlendirme fırsatı sunma, analistlerin dikkatini çekme ve girişim sermayesi için zemin
oluşturma gibi farklı amaçlar için de yapılabilmektedir (Brau ve Fawcet, 2006, s. 407).
Halka arz sürecinde şirket değerleme, en uygun ihraç fiyatını tespit etmek için önemli
bir yer teşkil etmektedir. İhraç fiyatı, hem şirketlerin halka arzdan beklediği fonları elde
edebilecekleri hem de yatırımcıların kısa vadede beklediği getiriyi sağlayabilecek şekilde
belirlenmelidir. Aksi takdirde, yüksek fiyatlandırma nedeniyle yatırımcıların talebi düşer ve
halka arz başarısızlıkla sonuçlanmış olur. Çeşitli değerleme yöntemleri halka arz sırasında
kullanılabilir ancak pratikte indirgenmiş nakit akımları ve göreceli değerleme (çarpanlarla
değerleme) yöntemleri diğerlerine göre en çok tercih edilen yöntemlerdir. Halka arz sırasında
en doğru ve uygun değerleme yöntemini belirlemek de bu süreçte daha fazla dikkat
gerektirir.
Şirket hisseleri halka arz edildikleri sırada ihraç fiyatı ile söz konusu hisse senetlerinin
ikincil piyasadaki ilk işlem günü fiyatı arasında farklılık olabilir. Genelde ihraç fiyatları ilk işlem
günündeki piyasa fiyatından daha düşüktür ve bu olgu finans literatüründe düşük
fiyatlandırma olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın çeşitli borsalarında yapılan çalışmalarda ilk
halka arz sırasında ihraç edilen hisse senetlerinin kısa vadede piyasanın üstünde bir
performans gösterdiği ispat edilmiştir. Öte yandan, bu çalışmalarda düşük fiyatlandırmanın
olası sebepleri de incelenmiş; ancak, teorik olarak düşük fiyatlandırma olgusunu
açıklayabilecek genel kabul görmüş herhangi bir sebep ortaya konulamamıştır.
Bu çalışmada, şirket değerleme yaklaşımlarının yanlılığı ve doğruluğu ile düşük
fiyatlandırma olgusu Borsa İstanbul’da Ocak 2008–Temmuz 2013 döneminde gerçekleştirilen
ilk halka arz verileri kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada ilk olarak düşük fiyatlandırma
olgusu açıklanmakta ve ilgili literatür gözden geçirilmektedir. Çalışmamızın üçüncü
bölümünde veri seti, araştırma yöntemi ve analiz sonuçları yer almaktadır. Sonuç bölümünde
ise bulgulara ilişkin çıkarımlar yer almaktadır.
2. İlk Halka Arzda Düşük Fiyatlandırma
Düşük fiyatlandırma ilk halka arzlarda sıkça karşılaşılan ve literatürde oldukça önemli
bir yer teşkil eden olgulardan biridir. Düşük fiyatlandırma, ilk halka arz sırasında belirlenen
değerin gerçekleşen piyasa değerinden daha düşük olması diğer bir deyişle piyasadaki ilk
işlem günündeki kapanış değerinin nihai halka arz değerinden daha yüksek olması olarak
tanımlanabilir. Düşük fiyatlandırma, birincil hisse senedi piyasalarının kalıcı ve ayrılmaz bir
parçası olarak görülmektedir ve bu önemini de şüphesiz devam ettirecektir. Ritter ve Welch
(2002) düşük fiyatlandırmayı bir bilmeceye benzetmiş ve bu olgunun ne temel değerleme
hatalarıyla ne de teorik bir takım nedenlerle açıklanamayacağını vurgulamışlardır (Ritter ve
Welch, 2002, s.1816).
Şirketler halka açılmaya karar verdiklerinde, bir veya daha fazla aracı kurum yine bir
veya birden çok değerleme yöntemiyle söz konusu şirketin değerini ve halka arz edilecek
hisse senetlerinin fiyatını belirlemeye çalışırlar. Roosenboom (2012)’a göre bu gerçeğe
uygun değer tahmini ilk halka arzdaki doğru fiyatı ya da piyasa fiyatını belirlemek için
kullanılan bir ön tahmindir. Buna bağlı olarak şekil 1’de de görüleceği üzere ilk halka
arzlardaki değerleme sürecini “halka arz değerleme süreci” ve “halka arz fiyatlama süreci”
olarak iki ana bölüme ayırmak mümkündür. Gerçeğe uygun değeri bulana kadar geçen süre
halka arz değerleme süreci, gerçeğe uygun değeri bulduktan sonra ilk işlem gününe kadar
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geçen süre de halka arz fiyatlama süreci olarak adlandırılır. Aracı kurumlar gerçeğe uygun
değeri bulabilmek adına indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme, göreceli değerleme,
muhasebe temelli değerleme gibi çeşitli değerleme yaklaşımlarını kullanabilirler. Gerçeğe
uygun değer söz konusu yöntemlerle belirlendikten sonra aracı kurumlar ön teklif fiyatını
belirleyebilmek için bu teklif fiyatı üzerinden halka arz iskontosu adı altında bilinçli olarak bir
iskonto uygularlar. Uygulanan bu halka arz iskonto oranı fiyat tespit raporlarında aracı
kurumlar tarafından açıkça belirtilir. Bir sonraki adımda ise üst düzey yöneticiler, yatırımcılara
şirketi tanıtmak ve taleplerini ölçmek adına bir şirket gezisi de düzenleyebilirler. Bu
değerlendirme sonucunda eğer gerekli görülürse ön teklif üzerinden bir güncelleme yapılarak
nihai halka arz fiyatı belirlenmiş olur ve sürecin en sonunda şirket hisseleri artık ikincil
piyasada işlem görmeye başlar. Söz konusu hisse senetlerinin ikincil piyasadaki ilk gün
kapanış fiyatının halka arz fiyatından daha yüksek olarak gerçekleşmesi durumunda ise
yatırımcılar ilk günden getiri elde etmiş olurlar ve bu iki fiyat arasında gerçekleşen
(yatırımcıya göre) olumlu fark finans literatüründe düşük fiyatlandırma olarak adlandırılır
(Roosenboom, 2012, s.1656-1657).

Şekil 1: İlk Halka Arz Değerleme ve Fiyatlama Süreci
İndirgenmiş
Nakit Akımları

Halka Arz
İskontosu

Göreceli
(Çarpanlarla)
Değerleme

İndirgenmiş
Kar Payları
Yöntemi

G
Gerçeğe
ğ
Uygun
Değer

Muhasebe
Temelli
Değerleme
Yaklaşımı

Düşük
Fiyatlandırma

Güncelleme

Ön Teklif
Fiyatı

Son
Teklif
Fiyatı

İlk işlem
günü
Kapanış
Fiyatı

Yatırımcı Talepleri (Ara
Değerlendirme)

Diğer
Değerleme
Yöntemleri

Halka Arz Değerleme Süreci

Halka Arz Fiyatlama Süreci

Kaynak: Roosenboom, Peter; “Valuing and Pricing IPOs”, Journal of Banking & Finance, 2012, s.
1656.
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3. Literatür Taraması
Jay Ritter’ın çalışmalarıyla temelleri atılan düşük fiyatlandırma ve ilk halka arz
performansı olgusu önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi finans literatüründe oldukça önemli bir
yer teşkil etmektedir ve çözülmesi gereken bir bilmece olarak araştırmacıların karşısında
durmaktadır. Çalışmaları nedeniyle finans dünyasında “Bay Halka Arz” olarak tanınan Jay
Ritter düşük fiyatlandırma çalışmalarına 1977-1982 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde halka
arz olan firmaları incelediği “The ‘Hot Issue’ Market of 1980” isimli makalesiyle başlamıştır
(Ritter, 1984). Söz konusu çalışmasında Ritter (1984) nihai halka arz fiyatı ile ilk işlem günü
kapanış fiyatlarını karşılaştırmış, olumlu farkları ilk gün getirisi olarak adlandırmıştır. Ayrıca
söz konusu çalışmada risk ve ilk gün getirisi arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaya çalışmıştır.
Riski tanımlayabilmek için son 12 aylık net satış rakamlarını kullanmış ve satışları, satışlar
<500.000 ABD Doları, 500.000 ABD Doları ≤ satışlar ≤ 4.000.000 ABD Doları ve satışlar ≥
4.000.000 ABD Doları olarak sınıflandırmıştır. Risk düzeyini de satış tutarları ile doğru
orantılı olarak belirlemiştir. Çalışma sonucunda risk ve ilk gün getirisi arasında olumlu bir
ilişki bulmuş ve dönem boyunca ortalama yüzde 16,3’lük bir ilk gün getirisi olduğunu ortaya
koymuştur.
Ritter (1991) bir diğer çalışmasında, 1975-1984 yılları arasındaki 1.526 halka arzı
incelemiş ve ilk halka arzlarda üç anomalinin varlığından söz etmiştir: (a) (kısa vadede)
düşük fiyatlandırma, (b) “sıcak piyasa” olgusu ve (c) (uzun vadede) yüksek fiyatlandırma
olgusu. Bu çalışmasında Ritter (1991) diğer çalışmalarının aksine ilk halka arzların uzun
vadedeki performanslarını da incelemiş ve ayrıca şirket yaşı ve faaliyet gösterilen sektör gibi
iki yeni bağımsız değişkenle de halka arz performansını açıklamaya çalışmıştır. Yaptığı
analizler sonucunda Ritter (1991) şirket yaşı ile ilk gün getirisi arasında anlamlı bir ilişki
bulmuş ve daha genç şirketlerin diğerlerine kıyasla ilk işlem gününde yatırımcılarına daha
fazla getiri sağladıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca petrol şirketlerinin ki bunlar aynı zamanda
diğerlerine göre daha genç şirketlerdir, diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere göre
daha yüksek ilk gün getirisi sağladıkları da yine Ritter (1991) tarafından ortaya konmuştur.
1999 yılına geldiğimizde ise bu defa Ritter ve Kim (1999) 1992-1993 yılları arasındaki
190 ilk halka arzı fiyat/kazanç, şirket değeri/satışlar, şirket değeri/işletme nakit akışları ve
piyasa değeri/defter değeri gibi çeşitli çarpanlarla analiz etmeye çalışmışlardır. Çalışma
sonucunda söz konusu çarpanların tarihi veriler kullanılarak oluşturulması durumunda doğru
olmayan sonuçlar vereceğini bulmuşlar ve tahmini verilerle oluşturulacak fiyat/kazanç
oranlarının daha güvenilir olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Rock (1986) ise düşük fiyatlandırmanın yatırımcılar arasındaki asimetrik bilginin bir
sonucu olarak ortaya çıktığını iddia etmiştir. Rock’a (1986) göre bazı yatırımcılar diğerlerine
göre daha az bilgiye sahiptirler ve bu az bilgili yatırımcılar bütün ilk halka arzlara katılırken,
daha bilgili olan yatırımcılar yalnızca getirisinin yüksek olacağına inandıkları ilk halka arzlara
talep gösterirler. Eğer halka arz sınırlı sayıda hisse senediyle yapılacaksa bu durumda
kuşkusuz daha çekici olan halka arzlara aşırı bir talep oluşacak böylece daha az bilgi sahibi
olan yatırımcılara sadece çekici olmayan hisse senetleri ve çekici olanların oldukça az bir
kısmı kalacaktır. Diğer bir deyişle, eğer halka arzlar beklenen getiri üzerinden fiyatlanırlarsa
daha az bilgili olan yatırımcılar daha fazla bilgi sahibi yatırımcılar tarafından piyasa dışına
itilecektirler, tam tersi durumda ise bu defa daha bilgili olan yatırımcılar piyasayı daha az bilgi
sahibi yatırımcılara bırakacaklardır. Sonuç olarak, Rock (1986) böyle bir durumda daha az
bilgi sahibi olan yatırımcıyı teşvik etmek için halka arz iskontosunun mutlaka uygulanması
gerektiğini savunmuştur.
Kaplan ve Ruback (1994) indirgenmiş nakit akımları ve göreceli değerleme
yaklaşımının doğruluğunu ölçebilmek için 1980-1989 yılları arasında aynı sektörlerde faaliyet
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gösteren şirketler arasındaki yüksek kaldıraçlı 136 satın alma işlemini incelemiş ve her iki
değerleme yaklaşımının da neredeyse aynı sonuçları verdiğini bulmuşlardır.
Roosenboom (2007) aracı kurumların halka arz sırasında hisse senetlerini nasıl
değerlediklerini incelemek amacıyla 1990-1999 yılları arasında Fransa (Euronext Paris)’da
gerçekleşen 228 halka arzı analiz etmiştir. Yaptığı çalışmada Roosenboom (2007) halka
arzları değerlerken firma özellikleri, piyasa oynaklığı ve halka arz öncesi piyasa getirisi gibi
faktörlerin aracı kurumları değerleme modeli seçiminde etkilediğini ileri sürmüştür. Çalışma
sonucunda ise daha saygın aracı kurumların daha düşük iskonto oranları kullandıklarını ve
halka arz iskontosu ile riskli halka arzlar arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Roosenboom (2012) bir başka çalışmasında aracı kurumların ilk halka arz sırasında
gerçeğe uygun değeri nasıl belirlediklerini incelemek adına bir önceki veri setini tekrar
kullanmış ve ortalama yüzde 12,91 oranında bir ilk gün getirisi olduğunu tespit etmiştir.
Ayrıca Roosenboom kullanılan değerleme yaklaşımlarının doğruluğunu karşılaştırmış ve
hiçbir değerleme yaklaşımının tek başına daha doğru ve yansız bir sonuç veremeyeceğini
ortaya koymuştur. Yine söz konusu çalışmada Roosenboom düşük fiyatlandırmayı bir takım
faktörlerle açıklamaya çalışmış ve sonucunda şirket yaşı ile düşük fiyatlandırma arasında
güçlü bir negatif ilişki bulmuş; ayrıca, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmaların halka
arzında daha yüksek oranlarda düşük fiyatlandırma olduğunu ortaya koymuştur.
Deloof, De Maeseneire, Inghelbrecht (2009) 1993-2001 yılları arasında Euronext
Brussels’de gerçekleşen 49 ilk halka arzı Roosenboom’un yöntemiyle incelemiş ve
indirgenmiş nakit akımları yaklaşımının diğerlerine göre daha popüler olduğunu ortaya
koymuşlardır. Deloof vd (2009) ortalama yüzde 19,3’lük bir ilk gün getirisi bulmuşlar ve bunu
üç temel nedene bağlamışlardır. Bu nedenler, aracı kurumların indirgenmiş kar payı
yaklaşımına daha çok güvenmeleri ve bu yaklaşımın daha doğru sonuçlar vereceğine
inanmaları; aracı kurumların uyguladıkları yüksek halka arz iskontoları ve son olarak ise
aracı kurumların yeterli talebi toplayabilmek adına halka arzları kasıtlı olarak düşük
fiyatlandırmaları şeklinde sıralandırılmıştır. Ayrıca indirgenmiş nakit akımları ve tahmini
veriler kullanılarak oluşturulan göreceli değerleme yaklaşımlarının diğerlerine göre daha
doğru sonuçlar verdiklerini ortaya koymuşlardır.
Tian (2011) 1992-2004 yılları arasında Çin’de yapılan 1.377 ilk halka arzı incelemiş ve
ortalama yüzde 247’lik bir ilk gün getirisi bulmuştur. Yapılan analiz sonucunda Çin’deki bu
yüksek düşük fiyatlandırma oranının genellikle hükümetin halka arz ile ilgili
düzenlemelerinden ve toplam varlık, işletme yaşı ve halka arz büyüklüğü gibi kalemlerden
kaynaklandığını ileri sürmüştür.
Dimovski ve Brooks (2008) 1994-2004 yılları arasında Avustralya’da altın madenciliği
sektöründeki 114 ilk halka arzı incelemiş ve ilk günde ortalama yüzde 13,3’lük bir düşük
fiyatlandırma tespit etmişlerdir; ayrıca tüm halka arzlarda bu oranın yüzde 22,4 olduğunu
bulmuşlardır.
Sahoo ve Rajib (2010) 2002-2006 yılları arasında Hindistan’da gerçekleştirilen 92 ilk
halka arzı incelemiş ve ortalama yüzde 46,55 oranında bir düşük fiyatlandırma tespit
etmişlerdir. Düşük fiyatlandırmayı halka arz büyüklüğü, firma yaşı, borç/özkaynak, piyasa
değeri/defter değeri ve halka arz zamanlaması gibi değişkenlerle açıklamaya çalışmışlar;
sonuçta düşük fiyatlandırma ile halka arz büyüklüğü, borç/özkaynak ve halka arz
zamanlaması değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır.
Engelen ve Van Essen (2010) 2000 ve 2005 yılları arasında 21 farklı ülkede
gerçekleştirilen 2.920 halka arzı, ülkeye has özelliklerin düşük fiyatlandırmaya olan etkisini
ölçmek amacıyla incelemişler ve sonuçta ülkeye özgü özelliklerin düşük fiyatlandırmayı
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yüzde 10 düzeyinde açıkladığını bulmuşlardır. Yaptıkları çalışma sonucunda yüksek teknoloji
firmalarının diğerlerine oranla yüzde 22 daha fazla düşük fiyatlandıklarını tespit etmişler;
ayrıca, firma yaşı ile talep toplama ve talep toplanmaksızın satış yöntemlerinin düşük
fiyatlandırma üzerinde negatif bir etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır.
Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar incelendiğinde düşük fiyatlandırma etkisinin
herhangi bir finansal piyasanın aksine küresel bir olgu olduğu görülmüştür. Türkiye’de
yapılan çeşitli çalışmalarla düşük fiyatlandırma olgusu ortaya konmuş ve olası değişkenlerle
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, çalışmamızın bundan sonraki bölümünde Türkiye’de
gerçekleşen ilk halka arzlar üzerine yapılan çalışmalara değinilmiştir.
Kıymaz (2000) 1990-1996 yılları arasında Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen 163 ilk
halka arzı incelemiş ve ortalama yüzde 13,1 oranında ilk gün getirisi olduğunu ortaya
koymuştur. Bununla birlikte, farklı sektörlerde farklı oranlar olduğunu da tespit etmiştir; şöyle
ki düşük fiyatlandırma üretim firmaları için yüzde 11,7, finansal firmalar için yüzde 15 ve diğer
firmalar için yüzde 17,6 düzeyinde olmuştur. Ayrıca Kıymaz (2000) firma büyüklüğü, halka
arz tarihi ve ilk işlem günü arasındaki yükselen piyasa etkisi ile aracı kurumun grup şirketi
olması değişkenleri ile düşük fiyatlandırma arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir.
Durukan (2002) 1990-1997 yılları arasında Borsa İstanbul’da gerçekleşen 173 ilk halka
arzı incelemiş ve ortalama yüzde 14,61 düzeyinde bir ilk gün getirisi olduğunu ortaya
koymuştur. Ayrıca firma büyüklüğü, halka arz büyüklüğü, halka arz yöntemi, firma yaşı ve
borç/özkaynak oranının düşük fiyatlandırma üzerinde anlamlı etkileri olduğunu bulmuştur.
Bunlara ek olarak yüksek borç/özkaynak oranına sahip riskli firmalarda ve daha yaşlı
firmalarla düşük fiyatlandırma arasında pozitif; firma büyüklüğü, halka arz yöntemi ve halka
arz büyüklüğü ile düşük fiyatlandırma arasında negatif yönde bir ilişki olduğu sonucuna
varmıştır.
Güner, Önder, Rhoades ve Danışoğlu (2004) aracı kurum ününün ilk halka arzdaki
düşük fiyatlandırma üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla 1993 ve 2000 yılları arasında Borsa
İstanbul’da gerçekleşen 191 ilk halka arzı incelemişlerdir. Söz konusu dönemde yüzde 7,17
oranında bir düşük fiyatlandırma bulmuşlardır. Aracı kurum ünü ve düşük fiyatlandırma
arasındaki ilişkiyi ölçmeye çalışmışlar, bu analizi iki aşamalı olarak düşünmüşler ilkinde
herhangi bir ilişki bulamamışlar ancak ikinci aşamada aracı kurum ününün düşük
fiyatlandırma üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır.
Çakır ve Kapucu (2007) 1996 ile 2006 yılları arasındaki 127 ilk halka arzı incelemişler
ve ilk işlem gününde yüzde 7 oranında bir düşük fiyatlandırma olduğunu tespit etmişlerdir.
Çakır ve Kapucu (2007) söz konusu çalışmada farklı halka arz yöntemlerini karşılaştırmış ve
talep toplama yönteminde yüzde 10,16, sabit fiyatla satışta yüzde 6,5 ve borsada satış
yönteminde yüzde 6 oranında düşük fiyatlandırma tespit etmişlerdir. Ayrıca bazı
değişkenlerle düşük fiyatlandırmayı açıklamaya çalışmışlar ve firma büyüklüğü, firma yaşı,
halka arz büyüklüğü, piyasa getirisi, döviz kurları ve piyasa oynaklığı ile düşük fiyatlandırma
arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır.
Bildik ve Yılmaz (2008) 1990 ile 2000 yılları arasında gerçekleşen 234 ilk halka arzı
incelemişler ve yüzde 5,94 düzeyinde bir düşük fiyatlandırma tespit etmişlerdir. Aracı
kurumlar arasındaki yoğun rekabetten dolayı ilk gün getirisinin sınırlı bir seviyede kaldığını
iddia etmişlerdir. Ayrıca ilk gün getirisi ile yatırımcı sayısı ve yabancı sermayeli şirketler
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu ortaya koyarken aracı kurum ünü ile ilk gün getirisi
arasında herhangi bir ilişki bulamamışlardır.
Küçükkocaoğlu (2008) 1993 ile 2005 yılları arasındaki 217 ilk halka arzı incelemiş ve
üç farklı halka arz yöntemini (talep toplama, sabit fiyatla satış ve borsada satış)
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karşılaştırmıştır. Her bir halka arz yöntemi için sırasıyla yüzde 11,47, yüzde 7,01 ve yüzde
15,68 oranlarında düşük fiyatlandırma olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca halka arz öncesi
piyasa getirisi ile düşük fiyatlandırma arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuş ve
firmaların halka arz olurken genelde “sıcak piyasa” dönemlerini tercih ettiklerini ileri
sürmüştür.
Öncesinde de söylediğimiz gibi bu bölümde ilk defa halka arz olan hisse senetlerinin
kısa vadeli performansları üzerine yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Sonuçta, hem
uluslararası çalışmalarda hem de Türkiye’de yapılan çalışmalarda ilk halka arzlarda düşük
fiyatlandırma olgusunun farklı zaman periyotlarında gerçekleştiği ortaya konulmuştur.
Bununla birlikte incelenen çalışmalardan hareketle halka arzı etkileyen faktörlerin net
olmadığı da görülmüştür ve Ritter’in dediği gibi ilk halka arz bilmecesi hala devam
etmektedir.
4. Veri Seti, Araştırma Yöntemi ve Analiz Sonuçları
Çalışmamızda Roosenboom (2012) ve Francis ve Oswald (2000) çalışmalarının
araştırma yöntemini uygulamış bulunmaktayız. Bu bölümde, ilk olarak Borsa İstanbul’da
Ocak 2008-Temmuz 2013 döneminde gerçekleşen ilk halka arzlarda kullanılan şirket
değerleme yaklaşımları raporlanmaktadır. Daha sonra, halka arz değerlemelerinin sapma ve
doğruluk düzeylerini test etmek amacıyla tahmin hataları ve mutlak tahmin hataları
hesaplanmaktadır. Son olarak, halka arz edilen firmaların gerçeğe uygun değerlerine ilişkin
değer tahminlerinin açıklama gücünü incelemek amacıyla basit ve çok değişkenli kesitsel
regresyon analizleri kullanılmaktadır.
Çalışmamızda, Ocak 2008-Temmuz 2013 döneminde gerçekleşen tüm ilk halka arz
verileri Borsa İstanbul’un internet sitesinden temin edilmiştir. Tablo 1’de çalışmamıza dahil
edilen ilk halka arz sayısı ve örneklem seçim kriterlerimiz yer almaktadır. Örneklem
döneminde toplam 89 firmanın ilk halka arzı gerçekleşmiştir. Bunlardan 28’i, holding, menkul
değerler ya da gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olması nedeniyle ya da veri eksiliği
nedeniyle örneklemden çıkarılmıştır.
Tablo 1: Firma Sayısı ve Örneklem Kriterleri
Örneklem Dışı Bırakılma Nedeni
Halka Arz
Holding, GMYO,
Sayısı
vb…
Eksik Bilgi
2008
2
1
2009
1
2010
22
1
10
2011
27
7
2012
26
1
5
2013*
11
3
Toplam
89
2
26
*Ocak 2013’ten Temmuz 2013’e kadar
Yıl

Örneklem
1
1
11
20
20
8
61

İlk halka arzlara ilişkin fiyat tespit raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun
internet sitesinden temin edilmiştir. Örneklem döneminde gerçekleşen ilk halka arz
işlemlerine 18 farklı kurum aracılık etmiştir. İlk halka arzı gerçekleşen firmalar farklı
sektörlerde faaliyet göstermektedir. Tablo 2 söz konusu ilk halka arzlarda kullanılan şirket
değerleme yaklaşım ve yöntemlerini göstermektedir. Göreceli değerleme yaklaşımı
gerçekleşen ilk halka arzların yüzde 97,10’unda ve indirgenmiş nakit akımları değerleme
yaklaşımı yüzde 88,41’inde kullanılırken, net aktif değerleme yaklaşımı gerçekleşen ilk halka
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arzların yüzde 14,49’unda (özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarında) kullanılmıştır. Firma
değeri/faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kazanç çarpanı en sık kullanılan çarpan
olurken, piyasa değeri/defter değeri ve fiyat/kazanç çarpanları sırasıyla diğer en sık
kullanılan değerleme çarpanlarıdır.
Tablo 2: Aracı Kurumlar Tarafından Kullanılan Değerleme Teknikleri
Değerleme Yöntemi

Kullanım Oranı (yüzde)

Göreceli Değerleme

97,10

x

Firma Değer/FVAÖK

29,85

x

Piyasa Değeri/Defter Değeri

22,39

x

Fiyat/Kazanç

23,28

x

Firma Değeri/Satışlar

21,49

x

Diğer Oranlar

2,39

İndirgenmiş Nakit Akımları

88,41

Net Aktif Değer

14,49

Ocak 2008-Temmuz 2013 döneminde ilk halkı arzı gerçekleşen şirketlerin özellikleri
Tablo 3’te raporlanmaktadır. İlk halka arz fiyatları ve finansal tablolar KAP’ta açıklanan fiyat
tespit raporları ve halka arz izahnamelerinden elde edilmiştir. Tablo 3’te yer alan toplam
varlıklar, söz konusu şirketlerin ilk halka arzından bir yıl öncesindeki bilançolarından elde
edilen değerlerdir. Söz konusu dönemde ilk halkı arzı gerçekleşen firmaların ortalama toplam
varlıkları yaklaşık 383 milyon ve medyan değeri yaklaşık 42 milyon Türk Lirası’dır. Firma
yaşı, ilk halkı arzı gerçekleşen bir firmanın halka arz tarihindeki yaşıdır ve söz konusu
dönemde ilk halkı arzı gerçekleşen şirketlerin ortalama yaşı 13,28 yıldır. Maddi duran
varlıklar, ilk halka arzdan bir yıl öncesine ait bilançolardan elde edilmiştir ve bu değişken,
maddi duran varlıkların toplam varlıklara oranını göstermektedir. Söz konusu dönemde
maddi duran varlıkların toplam varlıklara oranı ortalama yüzde 34,87’dir. Karlılık tahmini, fiyat
tespit raporlarından elde edilmiştir ve ilk halka arzın gerçekleştiği yılın tahmini faiz, vergi ve
amortisman öncesi kazancın, söz konusu yılın tahmini satışlarına bölünmesiyle
hesaplanmıştır. Söz konusu şirketlere ilişkin ortalama karlılık tahmini yüzde 13,32’dir. Benzer
bir yolla, satış büyümesi tahmini hesaplanmıştır ve yüzde 39,56 ortalama değerine sahiptir
(Tablo 3’te sadece örnekleme dahil edilen şirketlerin verileri kullanılmıştır).
Tablo 3: Firmalar ve Halka Arzlara Dair Temel Özellikler
Kartiller

Değişken
Ortalama
Toplam Varlıklar (Milyon TL)

Min

%25

%50

%75

Maks.

Std. Sapma

382,15

1,06

15,69

41,64

194,63

12.988,83

1.684,42

Şirket Yaşı (Yıl)

13,28

0,28

6,25

12,31

16,58

42,33

9,63

Maddi Duran Varlıklar (yüzde)

34,87

0,03

8,27

34,92

50,92

95,06

25,62

Karlılık Tahmini (yüzde)

13,32

0,37

5,20

9,58

18,50

58,68

11,83

Satışlardaki Büyüme (yüzde)

39,56

-53,08

10,89

30,92

45,00

196,11

44,40

Aracı Kurum Ünü (yüzde)

14,60

0,35

4,52

7,74

12,25

100,00

21,29

Sulandırma Faktörü (yüzde)

32,03

0,00

15,39

31,25

43,48

100,00

20,89

6,96

0,00

0,00

0,00

12,50

40,00

9,77

94,90

2,63

10,24

15,87

42,90

2.367,57

321,43

Katılım Oranı (yüzde)
İlk Halka Arz Hasılatı (Milyon TL)
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Firmalara ilişkin finansal bilgilerin yanında, Tablo 3’te ilk halka arz bilgileri de yer
almaktadır. Aracı kurumun ünü, aracı kurumun gerçekleştirdiği ilk halka arzların toplam
içerisindeki piyasa payı olarak hesaplanmıştır. Diğer bir ifadeyle, aracı kurum ünü, söz
konusu aracı kurum tarafından gerçekleştirilen ilk halka arzların hasılatının tüm ilk halka
arzlarda gerçekleşen hasılata bölünmesiyle hesaplanmıştır. Sulandırma faktörü, ilk halka arz
sonucunda ihraç edilen yeni hisse senedi sayısının, halka arz öncesi toplam hisse senedi
sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir ve yüzde 32,03 ortalama değerine sahiptir. Katılım
oranı ise ilk halka arz işleminde mevcut ortakların satmış olduğu hisse senedi sayısının,
halka arz öncesi toplam hisse senedi sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir ve yüzde6,96
ortalama değerine sahiptir. İlk halka arz hasılat ise ilk defa halka arz edilen hisse senedi
sayısıyla nihai halka arz fiyatının çarpılmasıyla elde edilir ve halka arz sonucunda
gerçekleşen hasılatı gösterir. Söz konusu dönemde ortalama ilk halka arz hasılat tutarı 94,90
milyon Türk Lirası’dır.
4.1. İlk Halka Arzda Değerleme ve Fiyatlama
İlk halka arzlarda değerleme süreci, gerçeğe uygun değerin (piyasa değerinin)
tahminiyle başlar. Tablo 4’te aracı kurumların ilk halka arzlardaki ortalama gerçeğe uygun
değer tahminleri yer almaktadır. Aracı kurumların gerçekleşen ilk halka arzlar için ortalama
öz kaynak gerçeğe uygun değer tahmini 603,43 milyon Türk Lirası’dır. Göreceli değerleme
yaklaşımına göre ortalama tahmin 577,67 milyon Türk Lirası iken indirgenmiş nakit akımları
yaklaşımına göre ortalama tahmin 288,20 milyon Türk Lirası’dır. Gerçeğe uygun değer
tahmini yapıldıktan sonra, aracı kurum başlangıç halka arz fiyatını tespit etmek amacıyla
gerçeğe uygun değer tahmini üzerinden bir fiyat iskontosu yapmaktadır. Fiyat iskontosu,
[(gerçeğe uygun değer tahmini – başlangıç halka arz fiyatı)/gerçeğe uygun değer tahmini]
şeklinde hesaplanmaktadır. Örneklemde yer alan ilk halka arzlar için ortalama fiyat iskontosu
yüzde 22,22’dir. Tablo 4’te başlangıç halka arz değeri de yer almaktadır. Başlangıç halka arz
değeri yatırımcı talepleri bilinmeden önce belirlenmektedir ve ortalama başlangıç halka arz
değeri (sadece halka arzı gerçekleşen hisse senetleri için) 122,83 milyon Türk Lirası’dır.
Nihai halka arz değeri (sadece halka arzı gerçekleşen hisse senetleri için) 123,70 milyon
Türk Lirası’dır.
Denge piyasa değeri, ilk halka arzı gerçekleşen firmanın halka arz sonucunda ortaya
çıkan denge piyasa fiyatı ile toplam hisse senedi sayısının çarpılmasıyla bulunur. Denge
piyasa fiyatı, ilk halka arz sonrası ilk işlem günü sonundaki kapanış fiyatıdır. Örneklemde yer
alan ilk halka arzlar için ortalama denge piyasa değeri 502,24 milyon Türk Lirası’dır.
Tablo 4: İlk Halka Arzlarda Değerleme ve Fiyatlama
Bölüm A: İlk Halka Arz Değerleme Yaklaşımları (Milyon TL)
Değişken
Ortalama
Gerçeğe Uygun Değer Tahmini
603,43
Göreceli (Çarpanlarla) Değerleme
577,67
İndirgenmiş Nakit Akımları
288,20
Bölüm B: İlk Halka Arzlarda Fiyatlama

Min.
7,15
1,96
9,38

%25
41,60
30,14
38,14

Kartiller
Std.
%50
%75
Maks.
Sapma N
71,15 191,64 18.846,80 2.470,88 61
66,16 142,63 18.846,80 2.483,89 60
92,20 181,80 4.635,59
738,37 56

Değişken
Fiyat İskontosu (yüzde)
Başlangıç Halka Arz Değeri
(Milyon TL)
Son Halka Arz Değeri
(Milyon TL)
İlk İşlem Günü Piyasa Değeri
(Milyon TL)
Düşük Fiyatlandırma (yüzde)

Ortalama
22,22

Min.
2,41

%25
17,78

Kartiller
%50
20,36

%75
28,33

Maks.
40,00

Std.
Sapma N
9,05 61

122,83

3,00

11,01

26,44

60,00

2.257,50

327,27 61

123,70

3,00

11,52

26,44

60,00

2.415,00

342,28 61

502,24

7,37

35,11

65,53 152,00 16.170,00 2.102,94 61

8,30 -21,01

-2,00

2,48

16,33

179.41

25,39 61
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İlk halka arzlarda genellikle yatırımcılar, söz konusu şirketlerin hisselerini halka arz
esnasında birincil piyasada denge piyasa fiyatından düşük fiyatlarla satın alarak kazanç elde
edebilmektedirler. Bu duruma düşük fiyatlandırma adı verilmektedir ve [(denge piyasa değeri
– nihai halka arz değeri)/nihai halka arz değeri] şeklinde hesaplanmaktadır. Çalışmamızda,
ortalama düşük fiyatlandırma düzeyi yüzde 8,30’dur.
4.2. İlk Halka Arzda Değerleme
Bu bölümde, aracı kurumlar tarafından ilk halka arzlarda kullanılan değerleme
yaklaşımlarının sapma, doğruluk ve açıklanabilirlik düzeyleri analiz edilmektedir. İlk olarak,
her değerleme yaklaşımı için tahmin hataları [(tahmini gerçeğe uygun değer – denge piyasa
değeri)/denge piyasa değeri] şeklinde hesaplanmıştır. Daha sonra, tahmin hatalarının
ortalama ve medyan değerlerinin istatistiksel olarak sıfırdan farklı olup olmadıkları
ortalamalar için standart t-testi ile medyan değerleri için Wilcoxon işaretli sıra testi ile test
edilmiştir.
Tablo 5’te değerleme yaklaşımlarının tahmin hatasına ilişkin ortalama ve medyan
değerleri yer almaktadır. Bölüm A’da gerçeğe uygun değer tahmin hatalarının (sapma)
ortalama ve medyan değerleri pozitiftir. Göreceli değerleme yaklaşımına ait ortalama ve
meydan sapma değerleri istatistiksel olarak sıfırdan farklı değilken, gerçeğe uygun değer ve
indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme tahminlerine ait ortalama ve medyan sapma
değerleri istatistiksel olarak sıfırdan farklıdır. Gerçeğe uygun değer tahmini için tahmin
hatalarının ortalaması yüzde 20,15’tir ve hataların yaklaşık yüzde 83,63’ü pozitiftir. Bu sonuç,
aracı kurumların örneklemde yer alan ilk halka arzlarda aşırı değer tahmini yaptıklarını
göstermektedir. Beklendiği gibi göreceli değerleme (çarpanlarla değerleme) yaklaşımının en
düşük sapmalı tahminin yapıldığı yaklaşım olduğu Tablo 5’te gözlenmektedir. Göreceli
değerleme yaklaşımı 60 ilk halka arz değerlemesinde kullanılırken, indirgenmiş nakit
akımlarıyla değerleme yaklaşımı 56 ilk halka arzda kullanılmıştır. İlk halka arzların 55’inde
hem göreceli değerleme yaklaşımı hem de indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme
yaklaşımı birlikte kullanılmıştır.
Tablo 5: Tahmin Hataları (Sapma)
Bölüm A: Her bir değerleme yaklaşımı için tahmin hataları (sapma)
Kartiller
Değişken
Göreceli Değerleme
(Çarpanlarla Değerleme) (yüzde)
İndirgenmiş Nakit Akımları (yüzde)
Gerçeğe Uygun Değer Tahmini
(yüzde)

Ortalam
a
3,02

ns

37,39a
20,15a

Min.
80,00
59,00
58,00

yüzde25

yüzde5
0

yüzde7
5

Maks
.

Std.
Sapma

-23,75

7,50ns

28,25

83,00

36,24

9,75

40,50a

62,50

130,0
0

35,40

3,26

29,02a

51,84

82,00

27,82

Pozitif
(yüzde
N
)
6
57,38
0
5
87,50
6
6
83,63
1

Bölüm B: Değerleme yaklaşımlarının karşılaştırılması
Göreceli değerleme (Çarpan) ve İndirgenmiş Nakit Akımlarının Karşılaştırması (İNA)
Fark
Çarpan
İNA
N
Değişken
Testi
38,20
35,73a
55
2,47
Tahmin hatası (sapma yüzde)
[41,1
[8,28]
[27,17]a
2]
a

b

c

yüzde1 düzeyinde anlamlı. yüzde5 düzeyinde anlamlı. yüzde10 düzeyinde anlamlı.
Medyan değerleri parantez içerisinde gösterilmiştir.

ns

Anlamlı değil.

Bölüm B’de göreceli değerleme ile indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme
yaklaşımları için sadece bu iki yaklaşımın birlikte kullanıldığı ilk halka arz verileri kullanılarak
ikili karşılaştırmalar yapılmıştır. Her iki yaklaşımın ortalama sapma (tahmin hatası)
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değerlerinin birbirlerinden farklı olup olmadıkları t-testi ile medyanlarının istatistiksel olarak
farklı olup olmadıkları ise parametrik olmayan Wilcoxon-Mann-Whitney sıra testi ile test
edilmiştir. Bölüm B’de her iki yaklaşıma ait tahmin hatalarının (sapma) ortalama ve medyan
değerlerinin istatiksel olarak yüzde1 anlamlılık düzeyinde farklı oldukları tespit edilmiştir. Bu
sonuç, göreceli değerleme ve indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımlarının
istatistiksel olarak farklı şirket değerleri ve tahmin hatalarına sahip oldukları anlamına gelir.
Farklı değerleme yaklaşımlarının doğruluğunu ölçmek amacıyla mutlak tahmin hataları
da hesaplanmıştır. Mutlak tahmin hataları ve ilgili istatiksel testlerin sonuçları Tablo 6 bölüm
A’da raporlanmaktadır. Mutlak tahmin hataları, [(tahmini gerçeğe uygun değer – denge
piyasa değeri)/denge piyasa değeri] ifadesinin mutlak değeri olarak hesaplanmıştır. Merkezi
eğilim ise 0,15 ya da daha düşük mutlak tahmin hatasına sahip gözlemlerin toplam gözlem
sayısına oranı şeklinde tanımlanmaktadır. 0,15 değeri Kaplan and Ruback (1994), Kim ve
Ritter (1999), ve Roosenboom (2012) çalışmalarında tercih edilen eşik değeridir. Tablo 6’da
yer alan sonuçlara göre indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımı en yüksek mutlak
tahmin hatası ve en düşük merkezi eğilim değerine sahiptir. Diğer taraftan, göreceli
değerleme yaklaşımı en düşük mutlak tahmin hatası ve en yüksek merkezi eğilim değerine
sahiptir. Bu iki gösterge indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımının, göreceli
değerleme yaklaşımına göre daha düşük doğruluk düzeyine sahip olduğunu ifade eder.
Bunun yanında, ortalama gerçeğe uygun değer mutlak tahmin hatası yüzde 27,13 ve
merkezi eğilimi 34,43’tür. Mutlak tahmin hatalarının istatistiksel olarak sıfırdan farklı olup
olmadıkları, ortalamalar için standart t-testi ile medyan değerleri için Wilcoxon işaretli sıra
testi ile test edilmiştir. Analizlerin sonuçları, istatiksel olarak yüzde1 anlamlılık düzeyinde tüm
ortalama ve medyanların sıfırdan farklı olduğunu göstermektedir. Tablo 6 bölüm B’de ise
göreceli değerleme ile indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımları için sadece bu iki
yaklaşımın birlikte kullanıldığı ilk halka arz verileri kullanılarak ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.
Her iki yaklaşımın ortalama mutlak tahmin hatalarının birbirlerinden farklı olup olmadıkları ttesti ile medyanlarının istatistiksel olarak farklı olup olmadıkları ise parametrik olmayan
Wilcoxon-Mann-Whitney sıra testi ile test edilmiştir. Bölüm B’de her iki yaklaşıma ait mutlak
tahmin hatalarının (doğruluk) ortalama ve medyan değerlerinin istatiksel olarak yüzde 5
anlamlılık düzeyinde farklı oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç, göreceli değerleme ve
indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımlarının farklı şirket değerleri ve mutlak
tahmin hatalarına sahip oldukları anlamına gelir. Bu kapsamdaki bulgularımız, Kaplan and
Ruback (1994) ve Roosenboom (2012) çalışmalarıyla tutarlı değildir.
Tablo 6: Mutlak Tahmin Hataları (Doğruluk)
Bölüm A: Her bir değerleme yaklaşımı için mutlak tahmin hataları (doğruluk)
Kartiller

Değişken
Ortalama
Göreceli (Çarpanlarla)
Değerleme (yüzde)
İndirgenmiş Nakit Akımları
Değerleme (yüzde)
Gerçeğe Uygun Değer
Tahmini (yüzde)

Min.

%25

%75

Maks.

Std.
Sapma

Merkezi
Eğilim

N

24,50

a

44,75

83,00

21,17

30,00

60

62,50

130,00

29,20

23,21

56

40,50

82,00

20,94

34,43

61

%50

29,32

a

42,32

a

0,01

16,25

42,50

a

27,13

a

1,00

8,00

24,00

a

1,00

12,25

Bölüm B: Değerleme yaklaşımlarının karşılaştırılması
Göreceli değerleme (Çarpan) ve İndirgenmiş Nakit Akımlarının Karşılaştırması (İNA)
Fark
Değişken
Çarpan
İNA
N
Testi
b

Mutlak tahmin hatası
42,99
30,77
12,23
55
b
(doğruluk yüzde)
[43,06]
[25,54] [17,53]
a
b
c
ns
yüzde1 düzeyinde anlamlı. yüzde5 düzeyinde anlamlı. yüzde10 düzeyinde anlamlı. Anlamlı değil.
Medyan değerleri parantez içerisinde gösterilmiştir.
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4.3. Değerleme Yaklaşımlarının Açıklama Gücü
Bu bölümde, değerleme yaklaşımlarına ilişkin önceki bölümlerde incelenen sapma ve
doğruluk düzeylerine ilave olarak değerleme yaklaşımlarının açıklama gücü incelenmektedir.
Açıklanabilirlik, değerleme tahminlerinin denge piyasa değerlerindeki kesitsel (şirket bazında)
değişkenliği açıklayabilme gücüdür. Açıklanabilirlik düzeyini analiz etmek amacıyla tek
değişkenli basit regresyon modelleri tahmin edilmiştir. Tahmin edilen regresyon doğrusunda
kesişim noktasının sıfıra ve eğimin ise bire eşit olduğu birleşik hipotezinin test edilmesi
amacıyla Wald testi kullanılmıştır. Eğer değerleme tahminleri, piyasa değerlerinin yansız
tahminleri ise kesişim noktası sıfıra ve eğim bire eşit olmalıdır. Regresyon analizi sonuçları
Tablo 7’de raporlanmıştır. Denge piyasa değerinin doğal logaritması bağımlı değişken olarak
kabul edilirken farklı değerleme yaklaşımlarının kullanılmasıyla tahmin edilen değerlerin
doğal logaritmaları bağımsız değişken olarak kabul edilmektedir. Nominal değerler, tüketici
fiyat endeksine göre düzeltilmişlerdir. Tablo 10’da Wald testi sonuçlarına göre kesişim
noktasının sıfıra ve eğimin bire eşit olduğu birleşik hipotezi her iki değerleme yaklaşımı ve
gerçeğe uygun değer tahmini için reddedilmiştir. Bu nedenle, değerleme yaklaşımlarının ve
gerçeğe uygun değer tahmininin istatistiksel olarak yanlı piyasa değeri tahminlerine yol açtığı
sonucuna varılmaktadır. Modellerin açıklama güçlerine bakıldığında, en yüksekten en
düşüğe doğru gerçeğe uygun değer tahmini, göreceli değerleme ve indirgenmiş değerleme
sıralaması söz konusudur.
Tablo 7: Tek Değişkenli Değerleme Regresyon Analizi (Açıklanabilirlik)
R2 (yüzde) N Wald testi

Parametre tahminleri

Bağımsız Değişken

Kesişim noktası Eğim
2,9102b
0,8431a

Göreceli değerleme/Çarpanlarla değerleme

94,70

60

7,18a

İndirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme

(3,79)
0,9179ns

(20,32)
0,9350a

94,24

56

39,88a

Gerçeğe uygun değer tahmini

(1,53)
0,7407c

(29,44)
0,9516a

97,06

61

16,87a

(1,72)

(41,52)

a

b

c

ns

yüzde1 düzeyinde anlamlı. yüzde5 düzeyinde anlamlı. yüzde10 düzeyinde anlamlı. Anlamlı değil.
White heteroskedastik standart hatalar kullanılarak hesaplanan t istatistikleri parantez içerisinde gösterilmiştir.

Tablo 8’de göreceli değerleme ve indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme
yaklaşımlarının birlikte kullanılmasının aracı kurumun değerleme tahmininin gücünü artırıp
artıramayacağı test edilmiştir. Modele ilave bir bağımsız değişkenin eklenmesi modelin
açıklanabilirlik gücünü arttırmıştır. Fakat, Wald testi sonuçları, iki değerleme yaklaşımının
birlikte kullanılmasının yansız bir piyasa değeri tahmini ortaya çıkarabileceği hipotezini yine
de reddetmektedir.
Tablo 8: Çok Değişkenli Değerleme Regresyon Analizi (Açıklanabilirlik)
2

Bağımsız Değişken

Kesişim
noktası

İndirgenmiş nakit akımları yaklaşımı (yöntem
2)
ve göreceli değerleme yaklaşımı (yöntem 1)
a

b

Parametre tahminleri
Eğim Yöntem
Eğim Yöntem
1
2

1,8208

0,2999

(2,88)

(3,02)

c

a

0,5911

a

R
(yüzde)

N

95,39

5
5

(4,94)
ns

yüzde 1 düzeyinde anlamlı. yüzde 5 düzeyinde anlamlı. yüzde 10 düzeyinde anlamlı. Anlamlı değil.
White heteroskedastik standart hatalar kullanılarak hesaplanan t istatistikleri parantez içerisinde gösterilmiştir.
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4.4. Sapma ve Doğruluk üzerine Kesitsel Regresyon Analizleri
Bu bölümde, firma ve ilk halka arz özellikleri ile kesitsel sapma ve doğruluk düzeyleri
arasındaki ilişki incelenmektedir. Analiz sonuçları Tablo 9’da raporlanmaktadır. Hisse senedi
piyasasındaki genel fiyat hareketlerini kontrol etmek amacıyla modele halka arz fiyat tespit
raporunun yazılmasından önceki 100 günlük ortalama piyasa getirisi ve volatilite dahil
edilmiştir. Değerleme öncesi piyasa getirisi, piyasa endeksinin (ulusal tüm endeks) günlük
getirileri, değerleme öncesi volatilite ise piyasa endeksinin 100 günlük getirilerinin standart
sapması şeklinde hesaplanmıştır.
Tablo 9’daki ilk üç sütunda değerleme sapmaları için tahmin edilen modellerin
sonuçları yer almaktadır. İstatistiksel olarak açıklama gücü olan bağımsız değişkenler
değerleme yaklaşımlarına göre değişmektedir. Şöyle ki, toplam aktifler arttıkça göreceli
değerleme yaklaşımında sapma düzeyi de artmaktadır. Maddi duran varlıklar arttıkça
indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme ve gerçeğe uygun değer tahminlerindeki sapma
düzeyi azalmaktadır. Karlılık düzeyi arttıkça gerçeğe uygun değer tahminlerindeki sapma
düzeyi azalmaktadır. Satışlardaki büyüme tahminin yüksek olması göreceli değerleme
yaklaşımında sapma düzeyini azaltırken, indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme
yaklaşımındaki sapma düzeyini arttıran bir etkiye sahiptir. Halka arza aracılık yapan kurumun
ünü, indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımında sapma düzeyini arttırmaktadır.
Katılım oranının artması indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme ve gerçeğe uygun değer
tahminlerindeki sapma düzeyini azaltmaktadır. Şirket yaşı, değerleme öncesi getiri ve
değerleme öncesi volatilite değişkenlerinin sapma düzeyi üzerinde istatiksel olarak anlamlı
bir etkisi tespit edilememiştir. Literatürde sapma düzeyini etkileyebilecek 10 farklı bağımsız
değişken modellere dahil edilmiştir. İlk halka arz etkisinin bir bilmece olarak nitelendirilmesi
nedeniyle bu değişkenler için beklenen bir doğrultu söz konusu değildir. Analiz sonuçları da
her üç modelde tutarlı bir şekilde anlamlı olan herhangi bir değişken bulunamamıştır. Farklı
modellerde farklı bağımsız değişkenler istatistiksel olarak sapma düzeyi üzerinde etkiye
sahip gözükmektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de Ocak 2008 – Temmuz 2013 döneminde
gerçekleşen ilk halka arzlarda sapma düzeyini etkileyen tutarlı bir değişken tespit
edilememiştir. Ancak gerçeğe uygun değer tahminin nihai değer tahmini olduğu
düşünüldüğünde, gerçeğe uygun değer tahminlerindeki sapma düzeyini istatiksel olarak
anlamlı düzeyde etkileyen faktörler maddi duran varlıklar, karlılık ve katılım oranıdır.
Tablo 9’daki son üç sütunda değerlemedeki doğruluk için tahmin edilen modellerin
sonuçları yer almaktadır. Doğruluk ölçütünün artması değerleme tahminindeki mutlak
sapmanın yüksek olduğunu (yanlı tahmin) gösterirken, doğruluk ölçütünün düşük bir değere
sahip olması mutlak sapmanın da düşük olduğunu (yansız tahmin) gösterir. İstatistiksel
olarak açıklama gücü olan bağımsız değişkenler değerleme yaklaşımlarına göre
değişmektedir. Şöyle ki, toplam aktifler arttıkça göreceli değerleme yaklaşımında doğruluk
(mutlak sapma) azalmaktadır. Şirket yaşı, göreceli değerleme yaklaşımında doğruluğu
(mutlak sapmayı) artırmaktadır. Değerleme sapmalarında olduğu gibi, maddi duran varlıklar
arttıkça indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme ve gerçeğe uygun değer tahminlerindeki
doğruluk (mutlak sapma) azalmaktadır. Karlılık tahmini her üç yaklaşımda da doğruluk
(mutlak sapma) değerini arttırmaktadır. Satışlardaki büyüme tahmini ve aracı kurumun ünü
faktörleri ise sadece indirgenmiş nakit akımlarıyla değerleme yaklaşımlarındaki doğruluk
(mutlak sapma) değerini olumsuz yönde (yanlı tahmin yönünde) etkilemektedir. Son olarak
sulandırma faktörü, indirgenmiş değerleme yaklaşımı ve gerçeğe uygun değer tahminindeki
doğruluk düzeyini (mutlak sapma) artırırken, katılım oranı bu modellerde doğruluk düzeyini
(mutlak sapma) azaltmaktadır. Değerleme öncesi piyasa getirisi ve volatilitesi hiçbir modelde
istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde doğruluk değerini etkilememektedir. Sapma düzeyine
benzer bir şekilde, ilk halka arz literatüründe herhangi bir değişkenin doğruluk (mutlak
sapma) düzeyini belirli bir yönde etkilediğine ilişkin tutarlı bulgular elde edilememiştir. Analiz
sonuçlarına göre Türkiye’de Ocak 2008-Temmuz 2013 döneminde gerçekleşen ilk halka
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arzlarda mutlak sapma düzeyini tutarlı şekilde etkileyen değişkenler karlılık tahmini ve katılım
oranı olarak tespit edilmiştir. Fiyat tespit raporlarında karlılık tahmini arttıkça değerlemedeki
mutlak sapma da artmakta ve yanlı değerleme tahminlere sebep olmaktadır. Diğer taraftan,
ilk halka arzlarda mevcut ortakların kendi hisse satışlarını gösteren katılım oranı arttıkça
mutlak sapma azalmakta ve değerleme tahminleri daha az yanlı olmaktadır.
Tablo 9: İlk Halka Arzların Değerlemesi üzerine Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken (Sütun) /
Bağımsız Değişken (Satır)
Toplam Varlıkların Doğal Logaritması
(1+Firma Yaşı)’nın Doğal Logaritması
Maddi Duran Varlıklar
Karlılık Tahmini
Satışlardaki Büyüme Tahmini
Aracı Kurumun Ünü
Sulandırma Faktörü
Katılım Oranı
Değerleme Öncesi Piyasa Getirisi
Değerleme Öncesi Piyasa Volatilitesi
Kesişim Noktası
2

R

F istatistiği

(1)
Görece
Değerlemede
Sapma
b
0,0554
(2,39)
0,0260
(0,61)
-0,2125
(-1,47)
0,6059
(1,45)
b
-0,1801
(-2,24)
-0,0393
(-0,23)
0,1128
(0,30)
-0,1666
(-0,35)
0,5253
(1,27)
3,1591
(0,18)
c
-0,9966
(-1,84)

(2)
İNA’da
Sapma
0,0198
(0,54)
0,0144
(0,31)
b
-0,4672
(-2,34)
0,2828
(0,82)
b
0,2517
(2,22)
b
0,5411
(2,02)
-0,1823
(-0,47)
c
-0,9219
(-1,85)
-0,3365
(-0,58)
4,4470
(0,23)
0,0643
(0,09)

(3)
Gerçeğe
Uygun
Değer
Tahmininde
Sapma
0,0170
(0,71)
0,0288
(0,82)
a
-0,3496
(-2,91)
C
0,5134
(1,67)
0,0343
(0,55)
0,1195
(0,68)
-0,1176
(-0,32)
c
-0,7025
(-1,74)
0,0959
(0,25)
-4,0055
(-0,28)
0,0174
(0,03)

0,3409

0,2420

0,1737

4,96

a

2,49

b

2,17

b

(4) Görece
Değerlemede
Doğruluk
b
-0,0368
(-2,02)
b
0,0669
(2,61)
-0,0854
(-0,98)
a
0,6573
(3,05)
0,0405
(0,62)
0,0525
(0,41)
0,0060
(0,04)
c
-0,4917
(-1,87)
0,3426
(1,22)
-2,1993
(-0,20)
b
0,7500
(2,01)

(5) İNA’da
Doğruluk
0,0347
(1,06)
-0,0070
(-0,17)
b
-0,3887
(-2,49)
c
0,3825
(1,54)
c
0,1964
(1,76)
c
0,4692
(1,90)
c
0,3239
(1,67)
b
-0,7324
(-1,82)
-0,0835
(-0,16)
5,3194
(0,30)
-0,3257
(-0,53)

(6) Gerçeğe
Uygun
Değer
Tahmininde
Doğruluk
0,0241
(1,57)
0,0149
(0,60)
a
-0,3145
(-4,27)
a
0,6227
(2,94)
-0,0212
(-0,42)
0,0735
(0,66)
b
0,3142
(2,09)
b
-0,5825
(-2,07)
0,3552
(1,24)
-3,6363
(-0,32)
-0,1830
(-0,51)

0,2959

0,2463

0,3249

2,80

a

3,12

a

60
56
61
60
56
N
a
b
c
yüzde 1 düzeyinde anlamlı. yüzde 5 düzeyinde anlamlı. yüzde 10 düzeyinde anlamlı.
White heteroskedastik standart hatalar kullanılarak hesaplanan t istatistikleri parantez içerisinde gösterilmiştir.

6,55

a

61

4.5. İlk Halka Arz Fiyatlaması üzerine Kesitsel Regresyon Analizleri
Bu bölümde, fiyat iskontosunu ve düşük fiyatlandırmayı etkileyen faktörler analiz
edilmektedir. Tablo 10’da yedi farklı kesitsel regresyon modelinin sonuçları raporlanmaktadır.
Tablo 9’dan farklı olarak fiyat iskontosunu ve düşük fiyatlandırmayı açıklayabilmek amacıyla
dört yeni bağımsız değişken modellere dahil edilirken maddi duran varlıklar değişkeni
modellerde yer almamaktadır. Eklenen yeni bağımsız değişkenler, aşırı talep oranı, nihai
fiyat iskontosu, fiyatlama sonrası piyasa getirisi ve fiyatlama sonrası piyasa volatilitesidir.
Fiyatlama sonrası piyasa getirisi piyasa endeksinin (ulusal tüm endeks) fiyat tespit raporunun
kamuoyuna ilan edildiği tarih ile denge piyasa fiyatının belirlendiği tarih arasındaki günlük
getirilerin ortalamasıdır. Fiyatlama sonrası piyasa volatilitesi ise aynı tarih aralığında günlük
piyasa getirilerinin standart sapmasıdır. Aşırı talep oranı, yatırımcılar tarafından talep edilen
hisse senedi sayısının ilk defa halka arz edilen hisse senedi sayısına oranıdır. Düşük
fiyatlandırma bilmecesini araştırma amacıyla düşük fiyatlandırma ilk işlem günü, 10., 20. ve
30. işlem günleri ve bir aylık ortalama için beş farklı şeklinde hesaplanmıştır. Düşük
fiyatlandırma [(1./10./20./30. İşlem günü sonu piyasa değeri – nihai halka arz değeri)/nihai
halka arz değeri]’ne eşittir. Bir aylık ortalama düşük fiyatlandırma ise [(halka arz sonrasındaki
30 işlem günü piyasa değeri ortalaması – nihai halka arz değeri)/nihai halka arz değeri]’ne
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eşittir. Aracı kurumlar, başlangıç halka arz fiyatını bulmak amacıyla gerçeğe uygun değer
tahminleri üzerinden isteğe bağlı fiyat iskontosu uygulayabilirler. İlk olarak, fiyat iskontosu ve
firma ve halka arz özellikleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Daha sonra fiyat iskontosunun
düşük fiyatlandırmayı nasıl etkilediği incelenmektedir. Tablo 10’un ilk sütununda fiyat
iskontosunu açıklamaya yönelik tahmin edilen kesitsel regresyon analizi sonuçları yer
almaktadır. Sadece firma yaşı ile fiyat iskontosu arasında pozitif ve istatiksel açıdan zayıf bir
ilişki tespit edimiştir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de Ocak 2008 – Temmuz 2013 döneminde
gerçekleşen ilk halka arzlarda literatürde yer alan muhtemel faktörlerin hiçbirisi fiyat
iskontosunu istatistiksel anlamlılık düzeyinde açıklayamamaktadır.
Tablo 10’da 2-7. sütunlarında düşük fiyatlandırma olgusunu açıklamak amacıyla tahmin
edilen regresyon modellerinin sonuçları raporlanmaktadır. Regresyon modellerinde ilk halka
arz sonrası sırasıyla 1., 10., 20. ve 30. işlem gün sonları itibariyle ve halka arz sonrası 1 aylık
ortalama düşük fiyatlandırma düzeyi bağımlı değişken olarak yer almaktadır. 7. sütundaki
modelde ise ilk halka arz sonrası 1. güne ait düşük fiyatlandırma, aşırı talep oranı da modele
dahil edilerek tahmin edilmiştir. Düşük fiyatlandırmaya ilişkin tüm modeller için istatiksel
olarak yüzde5 anlamlılık düzeyindeki tek anlamlı açıklayıcı değişken fiyat iskontosudur. Tüm
modellerde düşük fiyatlandırma ile fiyat iskontosu arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir.
Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de Ocak 2008-Temmuz 2013 döneminde gerçekleşen ilk halka
arzlarda aracı kurumların iskonto uygulaması düşük fiyatlandırma düzeyini azaltmaktadır.
Aracı kurumların ilk halka arzlarda satışına aracılık ettikleri hisse senetlerini satabilmek
(yeterli talebi toplayabilmek) için halka arz iskontolarını kullandıklarını önceki bölümlerde
açıklamıştık. Bu nedenle halka arz iskontosu arttıkça yatırımcıların zihinlerinde oluşacak
şüphe ile taleplerini sınırlayacakları ve bu durumun düşük fiyatlandırmayı ya da ilk gün
getirisini azaltacağı çıkarımında bulunmak pek de yanlış olmayacaktır. Düşük fiyatlandırmayı
açıklamaya yönelik olarak tahmin edilen modellerin tamamında firma büyüklüğü, yaşı, karlılık
ve satış tahminleri, aracı kurumun ünü, sulandırma faktörü ve mevcut ortakların hisse satışı,
genel piyasa hareketleri, aşırı talep gibi literatürde kullanılan risk faktörleri ile düşük
fiyatlandırma arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir. Analiz
sonuçlarımız literatürdeki önceki bulguların birçoğu ile tutarlıdır. Firma büyüklüğü ve firma
yaşının düşük fiyatlandırma üzerinde herhangi bir etkisinin bulunamadığını ortaya koyan
Kıymaz’ın (2000) ve Küçükkocaoğlu’nun (2008) çalışmaları ile bulgularımız örtüşmektedir.
Ayrıca çalışmamızda firma ünü ve düşük fiyatlandırma arasında bir ilişki bulunamamıştır ki
bu sonuç da Güner (2004) vd. ile Bildik ve Yılmaz (2008)’ın bulgularıyla tutarlıdır. Genel
olarak bulgularımız Borsa İstanbul’da farklı dönemleri kapsayan çalışmalarla tutarlıdır. Ayrıca
bulgularımız uluslararası çalışmalarla da uyumludur. Sonuç olarak uluslararası literatürde
Roosenboom (2012), Ritter (1984, 1991), Ritter ve Kim (1999), Ritter ve Welch (2002) Deloof
vd. (2009), Engelen ve Van Essen (2010) ile Tian (2011)’ın çalışmalarındaki vurgular dikkate
alındığında düşük fiyalandırmayı net bir şekilde açıklayabilecek faktörleri elde etmek
mümkün görünmemektedir; özetle ilk halka arz bilmecesi Borsa İstanbul’da Ocak 2008Temmuz 2013 döneminde varlığını devam ettirmektedir.
Düşük fiyatlandırma olgusu literatürde açıklanamayan bir etki olarak nitelendirildiği için
ilk halk arz bilmecesi olarak da adlandırılmaktadır. Çalışmamızda da düşük fiyatlandırma
olgusunu açıklayan tek faktör olarak fiyat iskontosu tespit edilmiştir. Bu iki değişken arasında
negatif bir ilişki söz konusudur. Bunun yanında, firma büyüklüğü, yaşı, karlılık ve satış
tahminleri, aracı kurumun tanınırlığı, sulandırma ve mevcut ortakların hisse satışı, genel
piyasa hareketleri ve aşırı yatırımcı talebi gibi risk faktörleri Türkiye’de Ocak 2008-Temmuz
2013 döneminde gerçekleşen ilk halka arzlarda ortaya çıkan düşük fiyatlandırma olgusunu
açıklayamamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’de son dönemlerde yapılan ilk halka arzlarda
düşük fiyatlandırma olgusunun ortaya çıktığı ve nedenini açıklayabilen teorik temellere
dayanan faktörlerin bulunmadığı söylenebilir. Son olarak, Türkiye’de Ocak 2008-Temmuz
2013 döneminde gerçekleşen ilk halka arzlarda düşük fiyatlandırma olgusunun literatürdeki
yaygın kullanımıyla bir bilmece olarak gizemini koruduğu söylenebilir.
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içerisinde gösterilmiútir. Çoklu do÷rusal ba÷lantÕ olasÕlÕ÷Õ ba÷ÕmsÕz de÷iúkenler arasÕndaki korelasyon katsayÕlarÕ hesaplanarak kontrol edilmiútir.
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5. Sonuç
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da Ocak 2008-Temmuz 2013 dönemi içerisinde
gerçekleşen ilk halka arzlarda kullanılan değerleme yaklaşımları ve söz konusu halka
arzlardaki düşük fiyatlandırma olgusu analiz edilmiştir. İlk halka arzı kısaca bir
şirketin hisse senetlerini önceden bilinmeyen yatırımcılara ilk defa çağrı veya ilan
yoluyla satması olarak tanımlamak mümkündür. Düşük fiyatlandırma ise halka arz
edilen hisse senetlerine ait nihai halka arz fiyatının piyasadaki ilk işlem fiyatından
düşük olması ya da halka arzda söz konusu hisse senetlerine yatırım yapanların ilk
işlem günü sonunda bu hisse senetlerinden kazanç elde etmeleri olarak
tanımlanabilir. Bu nedenle, ilk halka arzların değerleme ve fiyatlama aşamaları
üzerinde fazlaca düşünülmesi gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.
Buradan hareketle çalışmamızda aracı kurumların halka arz olacak şirketleri nasıl
değerlediklerini, gerçeğe uygun değeri bulmak için hangi değerleme yaklaşımlarına
başvurdukları incelenmiştir.
İlk halka arzlarda değerleme, fiyatlama ve düşük fiyatlandırma olgusunu
kapsayan araştırmamız için öncelikle araştırma dönemimiz boyunca (2008-2013)
gerçekleşen ilk halka arzlara dair fiyat tespit raporlarını Kamuyu Adınlatma Platformu
(KAP)’nun internet sitesinden elde ettik. Bu derleme sonucunda söz konusu
dönemde 89 ilk halka arzın gerçekleşitiğini tespit ettik ancak bilgi eksikliği, şirket türü
gibi kısıtlar nedeniyle örneklemimizi 61 şirket ile sınırlı tutmak durumunda kaldık.
Çalışmamızda öncelikle aracı kurumlar tarafından ilk halka arzlarda kullanılan
değerleme yaklaşımlarının sapma, doğruluk ve açıklanabilirlik düzeyleri analiz
edilmiştir. Göreceli değerleme yaklaşımı 60 indirgenmiş nakit akımları 56 ve her iki
yöntem bir arada 55 defa kullanılmıştır. Sonuçta göreceli değerleme (çarpanlarla
değerleme) yaklaşımının en düşük sapmalı tahminin yapıldığı yaklaşım olduğu
bulunmuş ve ayrıca yine göreceli değerleme yaklaşımının nakit akımlarıyla
değerleme yaklaşımından daha yüksek doğruluk düzeyine sahip olduğu tespit
edilmiştir. Sonrasında 10 farklı bağımsız değişkenle her bir değerleme yaklaşımının
sapması ve doğruluğu arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Her bir
değerleme yaklaşımıyla farklı değişkenlerin anlamlı ilişkisi bulunmuş; ancak, analiz
sonucunda her iki modelde aynı anda ve aynı yönde anlamlı bir bulgu ortaya koyan
sadece karlılık tahmini değişkeni olmuş; burada da karlılık tahmini arttıkça değerleme
yaklaşımlarının mutlak sapmalarının aynı yönde arttığı sonucuna varılmıştır.
Sapma ve doğruluk analizinin ardından Borsa İstanbul’da 2008-2013 yılları
arasında gerçekleşen ilk halka arzlardaki düşük fiyatlandırma ve olası sebeplerini
ortaya koymaya çalıştık. Söz konusu dönemde ortalama yüzde 8,30 düzeyinde bir
düşük fiyatlandırma olduğu gözlenirken 10. 20. ve 30. işlem günleri sonunda ise
sırasıyla yüzde 14, yüzde 12 ve yüzde 12 düzeyinde düşük fiyatlandırma
seviyelerinin olduğu tespit edilmiştir. İlk işlem günü sonunda bulunan düşük
fiyatlandırma seviyesi Türkiye’de yapılan daha önceki çalışmalarla uyumlu çıkmıştır.
Ayrıca 44 halka arzda düşük fiyatlandırma tespit edilirken 23’ünde aşırı fiyatlandırma
olduğu gözlemlenmiştir. Daha sonra düşük fiyatlandırma seviyesine etki eden önemli
faktörleri (firma ve halka arz özellikleri) tahmin edebilmek için kesitsel regresyon
analizleri yapılmış; fakat, fiyat iskontosu (halka arz iskontosu) değişkeni haricinde
hiçbir değişkenle anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bulgularımızın Borsa İstanbul’da
ve dünyanın değişik piyasalarında kısa vadeli düşük fiyatlandırma üzerine yapılan
çalışmaların sonuçlarıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar Ritter’in
“Düşük fiyatlandırmayı tek başına açıklayabilecek herhangi bir hakim teorik neden
yoktur. Bu nedenle, mesele hangi modelin doğru olduğu meselesi değil, farklı
modellerin göreceli olarak önemli olması meselesidir. Dahası, bir neden herhangi bir
şirket için herhangi bir zamanda önemliyken başka bir zamanda başka bir şirket veya
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aynı şirket için o kadar da önemli olmayabilir (Ritter and Welch, 2002, s.1816)”
çıkarımıyla tutarlıdır.
Son olarak çalışmamızı Borsa İstanbul’da 2008-2013 yılları arasında
gerçekleşen ilk halka arzların kısa vadeli performanslarıyla sınırlandırdık.
Çalışmamızın esas amacını kısa vadedeki düşük fiyatlandırma olgusu ve bu olguya
neden olabilecek faktörleri tahmin etmek olarak belirledik. Bununla birlikte,
gelecekteki çalışmaların ilk halka arzların uzun vadeli performanslarını ölçmek ve
uzun vadede yüksek fiyatlandırma olgusunu ortaya koyabilecek nitelikte olması
finans literatürü için faydalı olacaktır.
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