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Türkiye’de Banka Karlılığının Belirleyicileri:
Ölçek Büyüklükleri, Mülkiyet ve Finansal Krizler
Temelinde Yeni Bir Analiz
Doç. Dr. K. Batu Tunay*
Öz
Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankalarda karlılığı belirleyen değişkenlerin ve
karlılık üzerindeki etkilerinin ortaya konması hedeflenmiştir. Yıllık ve üç aylık frekanslı veriler
kullanılarak aktifler üzerinden getiri, özkaynaklar üzerinden getiri ve net faiz marjı karlılık ölçütleri
doğrusal ve dinamik panel veri modelleriyle analiz edilmiştir. Modellerde ilgili yazında yaygın olarak
kullanılan değişkenlere ek olarak, sektördeki bankaların ölçeklerini, mülkiyet yapılarını, yabancı
bankaların ve krizlerin etkilerini yansıtan nitel değişkenlere de yer verilmiştir. Elde edilen bulgular,
banka sistemine özgü mikro değişkenler ile finansal sistemi yansıtan değişkenlerin karlılığı güçlü bir
şekilde açıkladığını göstermektedir. Ölçeklerin, mülkiyetin, yabancı bankaların ve krizlerin etkileri
beklendiği yönde olsa da fazla güçlü bulunmamıştır. Ayrıca makro ekonomik değişkenlerin de karlılığa
olan etkilerinin sınırlı olduğu ve modelden modele değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ticari Bankalar, Karlılık, Panel Veri Modelleri, Rassal Etkiler Modeli, Sistem
Dinamik Panel Veri Modeli.
JEL Sınıflaması: C23, G21, G30.
Determinants of Bank Profitability in Turkey:
A New Analysis on The Basis of Scale Size, Ownership and The Financial Crisis
Abstract
The study aims analyzing the variables and its effects which determine the profitability of
commercial banks operating in Turkey. Using annual and quarterly frequency data, return on assets
(ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM) profitability measures were analyzed by
linear and dynamic panel data models. In addition to the variables used in the literature, qualitative
varibles such as bank scales, ownership structures, foreign banks and the crisis were also included in
the models. Empirical findings suggest spesific micro variables to banking system and financial system
variables that strongly determine profitability. Although the effects of scales, ownership, foreign banks
and crisis as expected direction are not strong enough. In addition, the effects of macroeconomic
variables on the profitability is limited, and it has been observed to vary from model to model.
Keywords: Commercial Banks, Profitability, Panel Data Models, Random Effects Model, System
Dynamic Panel Data Model.
JEL Classification: C23, G21, G30.

1. Giriş
Bankacılık yazınında en fazla araştırılan konulardan birisi, karlılığa dayalı performanstır
ve bir firma olarak bankalar için karlılığın önemi açık olduğundan bu konunun araştırmacılar
arasında popüler olması da doğaldır. Karlılığa dayalı performans çeşitli şekillerde analiz
edilebilir. İlgili yazında karların sürekliliği, yakınsaması veya etkinlik temelinde karlılık gibi
konular açısından karlılığın analiz edildiği görülmektedir. Ama kuşkusuz en temel yaklaşım
karlılığı etkileyen veya belirleyen değişkenlerin bulunması ve karlılıkla olan etkileşimlerinin
yönünün ve düzeyinin ortaya konmasıdır. Bu nedenle, karlılığın belirleyicileri konusunda
*
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1970’lerin sonlarından beri çeşitli uluslararası çalışmalar yapılmaktadır. Çağdaş ekonometrik
analiz yöntemlerinin gelişmesiyle, 1990’lardan sonra yapılan çalışmalar deneysel ağırlıklı
olmuş ve çeşitli ülkelerin bankacılık sistemlerinden farklı dönemlerde derlenen veri setleriyle
karlılığın belirleyicileri tanımlanmaya çalışılmıştır. Türk bankacılık sisteminde karlılığın
belirleyicileri konusunda da, 2000’lerin başından bu tarafa oldukça fazla deneysel çalışma
yapıldığı görülmektedir.
Konu üzerine bu kadar çok ulusal ve uluslararası çalışma yapılmış olmasında,
incelenen örneklemlerin ve analiz yöntemlerinin farklılığı kadar, ülkeden ülkeye banka
sistemlerinin yapı ve özelliklerinin farklı oluşu nedenleriyle ulaşılan farklı bulgular da etkili
olmaktadır. Bankacılık alanında güçlü şekilde hissedilen küresel baskılar ve bu baskıların
sonucu olarak banka sistemlerinin giderek benzer hale gelmesi bir yandan, küresel
bankaların ulusal banka sistemlerine nüfuz etmeleri diğer yandan karlılığın belirleyicileri
konusunun bilim çevrelerinde önemini ve popülerliğini korumasını sağlamaktadır.
Yazındaki çalışmalar incelendiğinde, 1990’lardan bu yana kullanılan modellerin ve bu
modelleri oluşturan açıklayıcı değişkenlerin pek az değiştikleri görülecektir. Yapılan
çalışmalar arasındaki en belirgin farklılıklar yukarıda da değinildiği gibi, ya incelenen dönem
ya örneklem yapısı (tek bir banka sistemi veya çok sayıda banka sisteminin karşılaştırılması)
ya da analiz yöntemidir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda ele alınan banka sistemlerinde
yer alan bankaların ölçek büyüklükleri dikkate alınmamış, yoğunlaşma veya nispi büyüklük
gibi temsili değişkenlerle sektördeki rekabet şartlarının modellere yansıtılması yeğlenmiştir.
Diğer yandan, pek az çalışmada incelenen ülkedeki bankaların mülkiyet yapısı (kamu ve özel
mülkiyetin önemi), yabancı bankaların sistemdeki rolleri ve etkileri dikkate alınmıştır. İlgili
yazın incelendiğinde, banka sistemlerini etkileyen kriz gibi önemli kırılmaların da yeterince
incelenmediği görülür. Oysa bunlar karlılık üzerinde doğrudan etkileri olan önemli
değişkenlerdir.
Çağdaş dışa açık banka sistemlerinde etkinlikleri artan büyük yabancı bankalar
nedeniyle, varlığını ve piyasa paylarını korumak isteyen ulusal bankalar bir şekilde ölçeklerini
büyütme çabasına girmektedir. Bu birleşme ve devralma şeklinde olabileceği gibi ortaklarca
yeni sermaye enjeksiyonu şeklinde de olabilmektedir. Aynı sistemde yer alan büyük ve küçük
ölçekli bankaların karlılıkları birlikte modellenirken ölçek ekonomilerinin etkisinin dikkate
alınmaması sonuçların güvenilirliğini tehlikeye düşürebilir. Türkiye örneğinde olduğu gibi,
köklü bir kamu bankacılığı uygulaması olan banka sistemlerinde karlılık üzerinde etkili olan
rekabet şartları bankaların mülkiyet yapıları göz ardı edilerek sağlıklı bir şekilde
modellenemez. Diğer yandan, iç veya dış kaynaklı krizler de sistemde önemli etkiler
doğurmakta, banka karlılıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi önemli kırılmaların da
dikkate alınmaması halinde ulaşılacak analiz sonuçlarının yanıltıcı olması olasılığı
bulunmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, çalışmanın öncekilerden başlıca farklılığı
yapılacak analizlerin ölçek ekonomileri, mülkiyet yapısı, yabancı bankaların etkileri ve
finansal krizler gibi hiç kullanılmamış veya az kullanılmış değişkenleri dikkate almasıdır.
Bununla beraber, başlıca ulusal ve uluslararası çalışmalarda en fazla kullanılan ve anlamlı
tahmin sonuçları veren değişkenlerin de veriler dâhilinde modellerde yer almasına özen
gösterilmiştir. Böylece bulguların, önceki çalışmalarla sağlıklı bir şekilde karşılaştırılabilmesi
hedeflenmiştir.
Çalışmayı farklı kılan başka bir özelliği de, aynı model kalıbının hem yıllık hem de üç
aylık frekanslı verilerle tahmin edilmesidir. Buna ek olarak bir başka farklılık da, geçmiş
çalışmalarda yaygın olarak kullanılan analiz yöntemleri olan doğrusal ve dinamik panel veri
modellerinin birlikte kullanılmasıdır. Ayrıca, bağımlı değişken olarak üç alternatif karlılık
performansı ölçütü olan aktif getirisi (return on assets/ROA), özkaynak getirisi (return on
4
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equity/ROE) ve net faiz marjı (net interest margin/NIM) ayrı ayrı dikkate alınmıştır. Yani
oluşturulan model, farklı frekanslı verilerle ve farklı yapıdaki panel veri tahmin teknikleriyle
alternatif bağımlı değişkenler için analiz edilerek, sonuçların tutarlılığı araştırılmıştır.
Çalışma giriş ve sonuç haricinde iki ana bölümden meydana gelmektedir. Konunun
teorik temelleri, uluslararası ve ulusal yazında yapılmış deneysel çalışmaların bulguları
ışığında ele alınacaktır. Ardından ekonometrik analizler ve ulaşılan bulgular sunulacaktır.
2. Yapılan Deneysel Çalışmaların Bulguları Üzerine Değerlendirmeler
2.1. Uluslararası Çalışmalar
Banka karlılığının bileşenlerine dair araştırmalar Short (1979) ve Bourke (1989)
çalışmalarına kadar geri götürülebilir. Ama bu konuyu deneysel yöntemlerle inceleyen
kapsamlı araştırmaların öncüsü olarak, Molyneux ve Thornton’un (1992) çalışması kabul
edilmektedir. Bu çalışmanın ardından çok sayıda deneysel araştırma yapıldığı görülür.
Berger (1995), Neely ve Wheelock (1997), Naceur (2003), Mamatzakis ve Remoundos
(2003), Naceur ve Goaeid (2001, 2008), Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999, 2000), Abreu ve
Mendes (2002), Staikouras ve Wood (2004), Goddard vd. (2004), Athanasoglou vd. (2006),
Micco vd. (2007), Pasiouras ve Kosmidou (2007), Aburime (2008), Athanasoglou vd. (2008),
Dietrich ve Wanzenried (2011), Flamini vd. (2009), Hoffmann (2011), Beltratti ve Stulz (2012),
Iatridis ve Persakis (2012), Roman ve Danuletiu (2013), Dietrich ve Wanzenried (2014),
Diaconu ve Oanea (2014), Gullien vd. (2014), Naidu ve Nair (2014), Yin ve Matthews (2014)
gibi araştırmacıların çalışmaları bunların belli başlılarıdır. Sıralanan çalışmalar çeşitli panel
veri teknikleriyle ya tek bir ülkeyi ya da karşılaştırmalı olarak çok sayıda ülkeyi ele
almışlardır.1
Banka karlılığı ROA, ROE ve NIM gibi oranlarla ölçülebilir. Karlılığın bileşenlerine dair
yazında, faaliyet karlılığını daha iyi yansıttığına inanıldığından ROA’nın kullanılmasının daha
yaygın olduğu görülmektedir.2 Ama kapsamlı bir araştırmada, birden fazla ölçütün ayrı ayrı
sınanması ve ortak bulguların dikkate alınması daha yararlı olabilir. Örneğin üç ölçütü de
açıklayan ortak bileşenlerin belirlenmesinin önemi açıktır. Buna karşılık farklı bağımlı
değişkenleri modelleyen çalışmalar pek fazla değildir. Molyneux ve Thornton’un (1992),
Mamatzakis ve Remoundos (2003), Dietrich ve Wanzenried (2014) gibi araştırmacıların
çalışmaları örnek olarak verilebilir.
İlgili yazında öne çıkan bir başka husus da; kurulan modellerin içsel ve dışsal şeklinde
tasnif edilebilecek değişkenleri içermesidir. Genellikle içsel değişkenlerden bankaya özgü
değişkenler, dışsal değişkenlerdense makro ekonomik ve ele alınan ülke veya ülkelerdeki
finansal sistemin yapısını yansıtan değişkenler kast edilmektedir. Hemen her çalışmada içsel
veya bankaya özgü değişkenler hemen hemen aynıyken, dışsal değişkenler ise farklılık
göstermektedir. Özellikle finans piyasalarının bankaların egemenliğinde olduğu ülkelerde,
sadece makro ekonomik değişkenlerin dışsal değişken olarak kullanıldıkları dikkati
çekmektedir. Buna karşılık, daha gelişkin finans sistemi olan ülkelerde bu sistemin etkilerini
yansıtabilecek değişkenler de modellere ilave edilmektedir.
Bourke (1989), Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Goddard v.d. (2004), Pasiouras ve
Kosmidou (2007) gibi araştırmacıların çalışmalarında banka büyüklüğü, operasyonel etkinlik
ve sermaye oranı başlıca içsel değişkenlerdir. Çalışmalardan dördünde sermaye oranı,
üçünde banka büyüklüğü, ikisinde ise operasyonel etkinliğin karlılığı pozitif etkilediği
görülmüştür. Demirgüç-Kunt ve Huizinga (2000) ve Micco v.d. (2007) bunlara ek olarak
mülkiyeti de modellerine eklemişlerdir. Mülkiyetin karlılığa olan etkisinin gelir durumuna göre
değiştiğini belirleyen Micco v.d. (2007); gelişmekte olan ülkelerde genel giderleri yüksek olan
kamu bankalarının karlılıklarının düştüğünü gözlemlemişlerdir. Demirgüç-Kunt ve Huizinga
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(2000) ise, gelişmiş ülkelerde yabancı bankaların sektördeki diğer rakiplerine oranla daha az
karlı olduklarını belirlemişlerdir.
Dışsal etkenler ise, genelde finansal kuruluşların performanslarını etkileyen enflasyon
oranı, faiz oranı, GSYİH cinsinden büyüme ve kişi başına gelir, vergi oranları gibi makro
ekonomik değişkenlerden meydana gelmektedir. Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999),
Athanasoglou vd. (2008) inceledikleri örneklemlerde enflasyon ve büyümenin karlılığı pozitif
vergi oranlarının ise negatif etkilediğini belirlemişlerdir.
Piyasa yapısı ise, başta yoğunlaşma oranı olmak üzere nispi büyüklük oranı, piyasa
kapitalizasyonunun ve toplam aktiflerin milli gelire oranı gibi değişkenlerle modellerde
yansıtılmaktadır. Bunlar arasında yoğunlaşma oranı ilgili yazında en fazla kullanılan piyasa
yapısı değişkeni olduğundan, özellikle buna dair bazı tespitler yapılabilir. Yapılan
çalışmalarda, yoğunlaşmanın etkileri konusunda çelişkili sonuçlar alınmıştır. Bourke (1989),
Molyneux ve Thornton’un (1992) gibi araştırmacılar, sektördeki yoğunlaşmanın karlılığı
pozitif etkilediğini; Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Staikouras ve Wood (2004) gibi
araştırmacılarsa negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Son dönemde yapılan çalışmalarda da
yine bu gibi çelişkili sonuçlar dikkati çekmektedir. Hatta Dietrich ve Wanzenried (2014), aynı
çalışma kapsamında ele aldıkları değişik ülke grupları ve değişik bağımlı değişkenler için
farklı sonuçlara ulaşmışlardır. Bağımlı değişkenin ROA ve NIM olduğu modellerde, düşük
gelirli ülkelerde yoğunlaşma oranı karlılığı pozitif etkilerken, orta ve yüksek gelirli ülkelerde
negatif etkilemektedir. Bağımlı değişkenin ROE olduğu modellerde ise, yoğunlaşma oranı
düşük ve orta gelirli ülkelerde karlılığı pozitif etkilerken, yüksek gelirli ülkelerde negatif
etkilemektedir.
Görüldüğü gibi söz konusu çalışmaların bulgularının tek bir doğrultuda olduğunu
söylemek zordur. İncelenen ülkelerin, bunlara ilişkin veri setlerinin ve ele alınan zaman
döneminin farklılığı gibi nedenlerle sonuçlar arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Bununla beraber, bazı ortak bulgulardan da söz edilebilir. Diğer bir deyişle, örneklem ve
analiz yöntemi farklılıklarına rağmen bazı banka karlılığı bileşenlerinin hemen her ülkede
aynı oldukları dikkati çekmektedir. Çalışmaların birçoğunda banka büyüklüğü, risk ve genel
giderler gibi içsel değişkenlerin banka karlılığını etkiledikleri gözlenmiştir. İlgili yazında
kullanılan dışsal değişkenler genel olarak GSYİH artışı, faiz oranları, enflasyon, yoğunlaşma
gibi ekonomi ve piyasa unsurlarından meydana gelmektedir. Çalışmaların birçoğunda
enflasyon, kısa vadeli faiz oranları ve büyümenin banka karlılığı üzerinde güçlü etkileri
olduğu belirlenmiştir.
Son olarak krizlerin banka performansına etkileri konusuna da kısaca değinilmelidir.
Banka çevreleri, performans üzerinde finansal krizlerin olumsuz etkileri konusunda görüş
birliği içinde oldukları halde, banka karlılığının analizinde krizlerin etkisini araştıran
çalışmaların sayısı oldukça azdır. Dietrich ve Wanzenried (2011), Beltratti ve Stulz (2012)
gibi bazı araştırmacılar 2008 küresel krizinin banka karlılığına etkilerini incelemişlerdir. Elde
edilen bulgular, sistemin bir bütün olarak etkileyen krizlerin kredi verme gibi gelir getiren
operasyonları felç etmesi ve artan likidite gereksinimleri nedeniyle yeni kaynak temin etmenin
zorlaşmasının karlılığı azalttığını göstermiştir.
2.2. Türkiye Üzerine Yapılmış Çalışmalar ve Bulguları
2000 sonrası dönemde, Türk bankalarının karlılık performansı ve karlılığın belirleyicileri
konusunda çok sayıda deneysel çalışma yapıldığı görülmektedir. Bunlardan bazıları Kaya
(2001 ve 2002), Altan (2004), Tunay ve Silpagar (2006a ve 2006b), Çetin ve Bıtırak (2010),
Dağıdır (2010), Uludağ ve Gökmen (2010), Alper ve Anbar (2011), Taşkın (2011), Macit
(2012), Sarıtaş ve Saray (2012), Demirel vd. (2013), Bağcı ve Rençber (2014), Turgutlu
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(2014) olarak sıralanabilir. Bu çalışmalardan önemli bir bölümü doğrusal ve/veya dinamik
panel veri analizlerine dayanmaktadır.4
Panel veri analizlerini kullanan çalışmaların hemen hemen tamamı, aralarında
kullanılan değişkenler bakımından bazı küçük farklılıklar olsa da Molyneux ve Thornton’un
(1992) modelini temel almaktadır.5 Ama ülkemiz özelinde, Kaya’nın (2001 ve 2002)
çalışmaları Türk bankalarının karlılık belirleyicilerini ilk modelleyen ve sadece 1994 krizi de
olsa krizlerin karlılık üzerindeki etkisini ilk dikkate alan deneysel araştırmalar olarak
gösterilebilir. Bu çalışmalar net faiz marjının (NIM) bağımlı değişken olarak kullanması
açısından da dikkat çekicidir.
Özellikle Kaya’nın 2002 tarihli çalışması, seçilen değişkenler ve kullanılan yöntem
açısından önemlidir. Bu çalışmada bankalara özgü mikro değişkenler ile ekonominin genel
durumunu tasvir eden makro değişkenler ilk defa birlikte kullanılmıştır. Sermaye, likidite,
personel giderleri, mevduat ve piyasa payı gibi mikro değişkenler ile enflasyon ve bütçe
açıkları gibi makro değişkenlerin karlılık üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya
koymuştur. Tablo 1’de Türkiye’de banka karlılığının belirleyicilerine dair yapılmış çalışmaların
kullandıkları örneklem, analiz yöntemi ve bulguları özetlenmektedir. Tablo incelendiğinde,
çalışmaların hemen hepsinin bankalara özgü mikro değişkenlerin karlılığı etkilediği, bazı
çalışmalarda anlamlı sonuçlar bulunamasa da makro ekonomik değişkenlerin de karlılık
üzerinde belirgin etkileri olduğu görülecektir. Çalışmaların bulguları arasında temel farklılıklar,
seçilen bağımlı değişkene veya analiz yöntemine göre karlılığı etkileyen değişkenlerde bazı
değişiklikler olmasıdır.
3. Ekonometrik Analiz ve Bulgular
3.1. Analiz Edilen Dönem, Veri Seti ve Kaynakları
Çalışmada kullanılan verilerin önemli bölümü Türkiye Bankalar Birliği’nin resmi internet
sitesinde halka açıklanan banka istatistiklerden derlenmiştir. Tüketici fiyatları endeksi, GSYİH,
faiz oranları ve döviz kurları gibi makroekonomik verilerse TCMB’nin resmi internet sitesinde
yer alan Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden alınmıştır. Kullanılan veriler yıllık ve üç aylık
olmak üzere iki frekansta derlenmiştir. Yıllık frekanslı veriler, 1993-2013 dönemini
kapsamakta ve kesit başına 21 olan gözlemler sistemdeki otuz ticari bankanın verileri
kullanıldığından toplamda 630 gözlemlik bir panel veri setini meydana getirmektedir. Üç aylık
frekanslı verilerse, 1993:4-2014:1 dönemini kapsamakta, yine otuz ticari banka söz konusu
olduğundan kesit başına 82 olan gözlem sayısı toplamda 2.460 gözleme ulaşmaktadır.
Değişkenler, 3.3 numaralı alt bölümde modellerin yapısı ve değişkenlerin seçimi ele
alınırken açıklanacaktır. Detaylı bir değişken ve veri tanımlaması Ek Tablo 4’de verilmiştir.
Ayrıca Tablo 2’nin altında da değişkenlerin anlamları ve bazılarının nasıl elde edildikleri
kısaca açıklanmaktadır.
Bu aşamada bazı değişkenlerin yapısına açıklık getirmekte yarar vardır. İlgili dönemde
TÜFE endeksinin baz yılı üç kez değiştiğinden, 1987 ve 1994 bazlı TÜFE endeksleri
bilinen istatistiki dönüştürme yöntemleriyle 2003 bazlı endekse çevrilerek birleştirilmiştir.
Aynı durum GSYİH serisi için de söz konusudur. 1987 fiyatlarıyla hesaplanmış GSYİH
serisi, 1998 fiyatlarıyla hesaplanan seriyle uyumlu hale getirilerek birleştirilmiştir. Bankacılık
operasyonları farklı türde faiz oranlarına konu olduklarından, gerçek faiz hareketlerinin
yansıtılabilmesi için incelenen dönemdeki gecelik Interbank, repo, kredi ve mevduat
faizlerinin ortalaması dikkate alınmıştır. Döviz kurlarının hareketi ise, sadece ABD Doları alış
kurundaki değişim dikkate alınarak tasvir edilmiştir. Sadece Doların kullanılmasının nedeni,
bu para biriminin incelenen dönemin tümü boyunca dünyada hâkim rezerv para konumunu
korumuş olmasıdır.
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Sistemdeki bankaların ölçek yapısını yansıtmak için oluşturulan gölge değişken,
hiyerarşik bir kümeleme tekniği olan k-ortalama yöntemi ile belirlenmiştir. Bu yöntem, olası
küme sayısı önsel olarak bilindiğinde örneklemi analiz etmek için çok elverişlidir. Bankacılık
sektörü konu olduğunda kuramsal açıdan iki veya üç ölçekten söz edilebilir: Büyük, küçük
veya büyük, orta ve küçük. İkinci tasnif yöntemi benimsenerek, 2013 yılı için sektörde yer
alan ticari bankalar aktif büyüklüğü, krediler, mevduatlar, öz kaynaklar, ödenmiş sermaye,
net kar ve bilanço dışı büyüklükler açısından k-ortalama yöntemi ile analiz edilmiştir.
Sonuçlar sektörde beş büyük, altı orta ve 19 da küçük ölçekli banka olduğunu göstermektedir.
Büyük ölçekli bankalara “1”, orta ölçekli bankalara “2” ve küçük ölçekli bankalara da “3”
değeri verilerek söz konusu gölge değişken oluşturulmuştur.6
Tablo 1. Türkiye Üzerine Yapılmış Uygulamalı Çalışmaların Bulguları
Bağımlı
Değişkenler
ROA, ROE ve
NIM

Analiz
Yöntemi
İki aşamalı
doğrusal panel
veri
regresyonu

1988-2004
dönemi banka
ölçeklerine
göre, 19602004 dönemi
mülkiyet
yapılarına
göre sadece
ticari bankalar
1999-2009
döneminde 26
ticari banka

ROA, ROE ve
NIM

Doğrusal
regresyon,
Doğrusal
panel veri
regresyonları
(sabit ve
rassal etkiler
modelleri)

ROA

Özellikle aktif büyüklüğü
açısından küçük ve özsermayesi
düşük bankaların karlılıkları
yüksek bulunmuştur. Aktif
büyüklüğü, özkaynaklar, faiz dışı
giderler, personel verimliliği,
enflasyon ve büyüme başlıca
karlılık belirleyicileridir.

Alper ve Anbar
(2011)

2002-2010
dönemi 10
ticari banka

ROA ve ROE

Taşkın (2011)

1995-2009
dönemi tüm
bankalar, 2001
krizi gölge
değişken
olarak dikkate
alınmış
2005:1-2010:4
dönemi üçer
aylık veriler
kullanılmış,
sadece katılım
bankaları
incelenmiş

ROA, ROE ve
NIM

Doğrusal
panel veri
regresyonları
(sabit ve
rassal etki
modelleri) ile
dinamik panel
veri
regresyonu
Doğrusal
panel veri
regresyonu
(SEK)
Doğrusal
panel veri
regresyonu
(SEK)

Doğrusal
panel veri
regresyonu (FGEK)

Bankaya özgü değişkenler,
özellikle şüpheli kredilerin toplam
kredilere oranı ile logaritmik reel
aktifler daha anlamlı
bulunmuştur. Makro değişkenler
olarak da döviz kurları ve faiz
oranı anlamlıdır.

Çalışma
Kaya (2002)

Örneklem
1997-2000
dönemi tüm
bankalar, 1994
krizi gölge
değişken
olarak dikkate
alınmış

Tunay ve Silpagar
(2006a ve 2006b)

Uludağ ve Gökmen
(2010)

Macit (2012)
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ROA ve ROE

Bulgular
Genel olarak özkaynaklar, likidite,
personel harcamaları,
mevduatlar, pazar payı, krediler,
şüpheli alacaklar, döviz
pozisyonu gibi mikro değişkenler
ile enflasyon, bütçe açığı ve reel
faiz oranı gibi makro değişkenler
anlamlı bulunmuştur.
Bankaya özgü içsel değişkenlerin
neredeyse tümü, makro
ekonomik ve finansal yapı
değişkenlerinden meydana gelen
dışsal değişkenlerin de çoğu
karlılığı belirlemektedir.

Krediler, banka büyüklüğü, faiz
dışı gelirler ve reel faiz oranları
karlılığı belirleyen anlamlı
değişkenlerdir.
Karlılık modelde yer alan
bankalara özgü hemen tüm mikro
değişkenlerden etkilenmektedir.
Ancak makro ekonomik
değişkenlerin anlamlı bir etkisi
belirlenememiştir.
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Tablo 1 (devamı)
Çalışma
Demirel v.d. (2013)

Örneklem
2002:1-2012:2
dönemi üçer
aylık veriler
kullanılmış,
tüm bankalar
incelenmiş

Turgutlu (2014)

2006:4-2012:2
dönemi üçer
aylık veriler
kullanılmış,
sadece ticari
bankalar
incelenmiş

Bağımlı
Değişkenler
ROA, ROE ve
NIM

Analiz
Yöntemi
Doğrusal
panel veri
regresyonu
(Sabit etkiler)

ROA ve ROE

Dinamik panel
veri (Sistem
GMM)

Bulgular
Karlılık
modelde
yer
alan
bankalara özgü hemen tüm mikro
değişkenlerden
etkilenmektedir.
Mülkiyetle karlılık arasında bir
bağlılık belirlenmiş, buna göre
yabancı sermayeli bankalar daha
karlı bulunmuştur.
Banka
karlılıklarının
yüksek
oranda sürekli ve bundan dolayı
sektörde eksik rekabetin geçerli
olduğu belirlenmiştir. ROA modeli
için bankaya özgü değişkenlere ek
olarak finansal sağlamlık ve
büyüme anlamlı
bulunmuştur.
ROE
modeli
içinse
sadece
bankaya
özgü
değişkenler
belirleyicidir.

Bu sonuçlar aynı değişkenler ve aynı analiz yöntemi ile 2005 yılı sonu itibariyle sektörü
analiz eden Tunay ve Silpagar’ın (2006a ve 2006b) bulgularından oldukça farklıdır. Söz
konusu araştırmacıların çalışmalarında, o dönemde sayıları 34 olan ticari bankalar biri büyük,
altısı orta ve yirmi yedisi de küçük ölçekli olarak tasnif edilmiştir. Aradan geçen sekiz yıllık
süre zarfında, bankacılık sektörünün yapısı önemli oranda değiştiğinden sonuçlar arasındaki
bu farklılık doğal karşılanabilir. Anlaşıldığı kadarıyla, o dönemlerde orta ölçekli olan
bankaların bir bölümü büyük ölçekli, küçük ölçeklilerden bazıları da orta ölçekli hale gelmiştir.
Toplam banka sayısı az da olsa azalmış, sektörde yabancı sermaye oranı önemli oranda
artış göstermiştir.
Çalışmada kamu bankaları, yabancı bankalar ve finansal krizlere dair gölge
değişkenler de söz konusudur. Kamu bankaları gölge değişkeni, kamu ve özel mülkiyetin
banka karlılığına etkilerini belirlemek için geliştirilmiştir ve kamu bankaları “1”, özel
bankalarsa “0” olarak tanımlanmıştır. Yabancı bankalara dair gölge değişken de, yabancı
bankalar “1” milli bankalar “0” şeklinde tasarlanmıştır. Finansal krizler de krizin olduğu
dönemler “1” diğerleri “0” şeklinde oluşturulmuştur. 1994, 2001 ve 2008 yılları kriz dönemi
olarak kabul edilmiştir.
3.2. Analiz Yöntemleri: Doğrusal ve Dinamik Panel Veri Modelleri
Bilindiği gibi banka sistemine dair veriler hem zaman hem de kesit olarak iki boyutlu bir
yapı sergilemektedirler. Bu yapılarından ötürü, uzmanlarca panel veri teknikleriyle analiz
edilmeleri daha yerinde bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Karlılıkla ilgili yazında
doğrusal model olarak sabit etkiler (fixed effects) ve rassal etkiler (random effects) modelleri
tercih edilmektedir. Son dönemlerde, dinamik etkileri hesaba kattıklarından ve bazı
varsayımlarından ötürü daha tutarlı tahmin sonuçları üretmeleri nedeniyle dinamik panel veri
modelleri (dynamic panel data models) popülerlik kazanmıştır.
Sabit etkiler modelleri, zaman içinde bazı değişmeler gösteren değişkenlerin etkilerinin
analiz edilmesine uygun bir yapıdadır, özellikle firma düzeyinde açıklayıcı değişkenler ve
sonuç arasındaki ilişkinin belirlenmesinde başarılıdırlar. Bu modellerin ksaryans modeli,
tahminci içi (within estimator) modeli, münferit gölge değişken modeli, en küçük kareler gölge
değişken modeli gibi türleri bulunmaktadır. En yalın halleri aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Yit  i   X it  uit

(1)
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(1) numaralı eşitlikte; (i=1,2,…,n) için Yit i grubu ve t zamanındaki bağımlı değişkeni i kesite
veya gruba özgü sabiti, Xit bağımsız değişkenler vektörünü,  katsayılar vektörünü, uit
modelin hata terimini simgeler (Torres-Reyna, 2007, s.10).
Panel veri setinde her bir kesit veya grup (bizim örneğimizde her bir banka), açıklayıcı
değişkenleri etkilesin veya etkilemesin kendisine has özelliklere sahiptir. Örneğin bir
bankanın sermaye yapısı veya kazanç getiren operasyonları diğerinden farklıdır ya da
kendisine özgüdür. Dolayısıyla, temelde açıklayıcı değişkenlerin grup veya kesit içindeki bazı
şeyleri etkilediği ve bunların kontrol altında tutulması gerektiği varsayılabilir. O halde grup
veya kesite özgü hata terimleri ile açıklayıcı değişkenler arasında bir ilişki olduğu da
varsayılabilir. Bu nedenle sabit etkiler modelleri zamana göre değişmeyen etkilerin
kaldırılmasıyla, araştırmacıya açıklayıcı değişkenlerin sonuç üzerindeki net etkilerini
gözlemleme avantajı sunabilirler.7 Bu modellerin diğer bir avantajları da, zamana göre
değişmeyen özelliklerin gruba özgü olması ve diğer münferit özelliklerin ilişkisiz olması
gerektiğinin varsayılmasıdır. Her grup veya kesit bir diğerinden farklı olduğundan, hata terimi
ve sabiti de diğer gruplarınkinden farklı, yani ilişkisiz olmalıdır (Torres-Reyna, 2007, s. 9-10).
Eğer hata terimleri birbirleriyle ilişkili bir yapı sergiliyorsa, analiz için rassal etkiler
modeli daha doğru bir seçenek haline gelir. Bu durumun sınanması için, başlangıçta aynı
değişkenler hem sabit etkiler hem de rassal etkiler modelleriyle tahmin edilerek elde edilen
kalıntı dizilerine Hausman testi uygulanmaktadır. Hausman testi, tekil hata terimlerinin
açıklayıcı değişkenlerle ilişkili olup olmadıklarını test eder. Bu test için yokluk hipotezi, hata
terimleri ile açıklayıcı değişkenlerin ilişkili olmadıkları veya teknik olarak katsayılar arasında
sistematik fark olmadığı şeklindedir. Yokluk hipotezi kabul edilirse analizler rassal etkiler,
reddedilirse de sabit etkiler modeli kullanılarak yapılmalıdır.
Sabit etkiler modelinin aksine rassal etkiler modelinde, bağımsız veya açıklayıcı
değişkenlerin farklı kesitlerde rassal ve ilişkisiz oldukları varsayılmaktadır. Bir başka
varsayım da, hata terimlerinin zamana göre değişmeyen açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz
oldukları yönündedir. Sabit ve rassal etkiler modelleri arasındaki en belirgin farklılık;
gözlenemeyen münferit etkilerin birbiriyle ilişkili açıklayıcı değişkenlerden ileri gelip gelmediği
veya bu etkilerin tesadüfî olup olmadığı noktasındadır (Greene, 2008, s.183). Rassal etkiler
modellerinin analiz yapanlara sunduğu avantaj, zamanla değişmeyen değişkenlerin modele
eklenmesidir. Sabit etkiler modellerinde ise, bu tür değişkenlerin etkileri sabit terimin içinde
hesaba katılmaktadır.
Rassal etkiler modellerinde açıklayıcı değişkenleri etkilesin veya etkilemesin münferit
özelliklerin belirlenmesine gereksinim vardır. Ancak modelde göz ardı edilen değişkenlerin
yol açabileceği eğilimden ötürü, bu yaklaşım daima uygun olmayabilir. Bu dezavantajına
rağmen, rassal etkiler modelleri analizde kullanılan örneklemi ötesinde sonuç çıkartmaya
elverişli bir yapıdadır. Aşağıda bu modellerin genel yapısı tasvir edilmektedir:

Yit     X it  uit   it

(2)

(2) numaralı eşitlikte uit gruplar veya kesitler arasındaki hataları, it ise grupların veya
kesitlerin içindeki hataları simgelemektedir.
İlgili yazında nispeten yeni tarihli çalışmaların, karlılık üzerinde zamanın dinamik
etkilerini yansıtmak kaygısıyla dinamik panel veri modellerini daha çok kullandıkları
gözlenmektedir. Bu yöntemle analiz edilen banka karlılığı çalışmalarının öncüsü, Goddard
v.d. (2004) olmuştur. Goddard ve arkadaşları, Arellano ve Bond (1991) tarafından geliştirilen
iki aşamalı genelleştirilmiş momentler yöntemine (generalized method of moment / GMM)
dayalı tahmin yaklaşımını kullanmışlardır. Ama Hoffmann (2011), Dietrich ve Wanzenreid
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(2014) ve Turgutlu (2014) gibi daha yeni çalışmalarda, Arellano ve Bover (1995) ile Blundell
ve Bond (1998) tarafından geliştirilmiş olan sistem dinamik panel veri modelleri kullanılmıştır.
Sistem dinamik modeller de, iki aşamalı GMM tahmincisine dayanmakta, ama yapıları
itibariyle ilk nesil dinamik modellerden daha üstün tahmin özellikleri taşımaktadırlar.
Çok sayıda kesiti içeren, ama zaman boyutu nispeten kısa olan veri setleri için sistem
dinamik modeller ideal kabul edilmektedir. Bilindik Arellano-Bond (1991) yöntemi, böyle veri
setlerinde eğilimli sonuçlar üretirken, sistem dinamik modeller bu eğilim sorununu ortadan
kaldırarak sağlam sonuçlar vermektedir. Bu yöntemle tutarlı tahminler yapıldığından, emin
olmak için hem hata terimlerinde ikinci mertebeden ardışık bağlanım (second-order
autocorrelation) olmadığını hem de araç değişkenlerin geçerli (instruments validity) olduğunu
ispat etmek gerekmektedir. Bunun için sırasıyla ikinci derece ardışık bağlanım olmadığına
dair null hipotezini test eden Arellano-Bond testi ve ardından araç değişkenlerin geçerliliğinin
sınanması amacıyla Hansen testi uygulanması gerekmektedir (Roodman, 2006, s.1, 12-13,
2008, s.9-11). Çalışmada diagnostik sınamalar sözü edilen testlerle gerçekleştirilecektir.
Dinamik modellerin en yalın hali aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
p

Yit     kYit k   X it  uit   it
k 1

Z  Yit 1 ,Yit  2 ,

,Yit  p ; Yit 1 , Yit  2 ,

, Yit  p ; X it , Dit 

(3)

(3) numaralı eşitlikte (1) ve (2) numaralı eşitliktekilere göre en önemli farklılık, bağımlı
değişkenin gecikmelerinin açıklayıcı değişken olarak denklemin sağ tarafına eklenmesi ve
böylece zamanın dinamik etkilerinin dikkate alınmasıdır. Ayrıca doğrusal panel veri modelleri,
genellikle SEK ve GEK gibi tahmincilerle tahmin edilirken, dinamik modellerde tahmin süreci
bir ve iki aşamalı GMM tahmincilerine dayanmaktadır.8 Bu itibarla dinamik modellerde, (3)
numaralı eşitlikte Z matrisi ile gösterilen araç değişkenler seti de söz konusudur. Araç
değişkenler bağımlı değişkenin gecikmelerinden ve farkının gecikmelerinden, açıklayıcı
değişkenlerden ve gölge değişkenlerden (Dit) meydana gelebilir.
3.3. Analizde Kullanılan Modellerin Yapısı: Değişkenlerin Seçimi
Banka karlılığının belirleyicilerine dair ulusal ve uluslararası yazın incelendiğinde,
genellikle bağımlı değişken olarak ROA, ROE veya NIM gibi karlılık temelli performans
ölçütlerinden biri veya birkaçının kullanıldığı görülmektedir. Seçilen bağımlı değişkenin ele
alınan ülke veya ülkelerdeki banka sistemine özgü mikro değişkenlerle ve o ülkenin
ekonomik sisteminin yapısını az çok yansıtan makroekonomik değişkenlerle açıklanmaya
çalışıldığı da görülür. Azımsanmayacak sayıda çalışmada da, bu mikro ve makro
değişkenlere ek olarak banka karları üzerinde (dolaylı da olsa) yadsınamaz etkilerinden
dolayı ülkenin finans sistemini yansıtan değişkenlere yer verilmiştir. Nispeten az sayıda
çalışmada ise, banka sisteminde hâkim olan mülkiyet yapısını (kamu veya özel sektör gibi),
yabancı bankaların etkilerini ve seçim, ekonomik kriz gibi karlılığı kısa süreli de olsa derinden
etkileyebilecek nitel değişkenlerin gölge değişken olarak modellerde dikkate alındığı
gözlenmektedir. Çalışmaların çok önemli bir bölümü, kullanılan örneklemlerin hem zaman
hem de kesit boyutları olmasından ötürü doğrusal ve dinamik panel veri teknikleriyle yapılmış
analizlere dayanmaktadır.
Tablo 2’de ilgili yazında yapılmış belli başlı uluslararası çalışmalarda kullanılan bağımlı
ve bağımsız değişkenler ile bunların açıklamalarına yer verilmektedir. Tablo 3’de ise, Türkiye
üzerine yapılmış çalışmalardaki değişkenler sunulmaktadır. Söz konusu tablolar
incelendiğinde; birçok çalışmada ROA, ROE ve NIM’in ayrı ayrı analiz edildikleri üçlü bir
modelleme ve tahmin anlayışının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ancak bunları açıklamakta
kullanılan bazı bağımsız değişkenler ortak olsa da, çalışmadan çalışmaya bağımsız
değişkenlerin farklılaşabildikleri görülmektedir.
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Gerek uluslararası gerekse ulusal çalışmalar topluca değerlendirildiklerinde, genel
giderlerin (OV/TA), öz kaynakların (E/TA), kredilerin (L/TA), net faiz gelirlerinin (NII/TA)
toplam aktiflere oranı, logaritmik toplam aktifler (log(TA)) gibi bankalara özgü değişkenlerin
daha fazla kullanıldıkları ve anlamlı sonuçlar verdikleri gözlenmiştir. Diğer yandan sık
kullanılan ve anlamlı sonuç veren makro ekonomik değişkenler olarak enflasyon oranı,
büyüme oranı ve faiz oranı öne çıkmaktadır. Finansal sistemin etkilerini yansıtan değişkenler
arasında; hisse senedi piyasası kapitalizasyon oranı (MCap), yoğunlaşma oranı (CO), nispi
büyüklük (RS) yaygın olarak kullanılmaktadır. En sık kullanılan gölge değişkenler olarak ise,
kamu bankaları (Pub), yabancı bankalar (Fore), kriz (Crisis) göze çarpmaktadır. Ek Tablo
4’de değişkenlerin ayrıntılı tanımlamaları verilmiştir.
Tablo 2. Banka Karlılığının Belirleyicileri Konusunda
Belli Başlı Uluslararası Çalışmalarda Kullanılan Değişkenler
Molyneu
x ve
Thornton
(1992)
I. Bağımlı Değişkenler
ROA
X
ROE
X
NIM
Diğer
X
II. Bağımsız Değişkenler
II. a) Mikro Değişkenler
OV / TA
Log(OV)
L / Dep
E / TA
X
L / TA
TL
PLL / TA
PLL / L
NII / TA
NIE / TA
II / TI
NIM
STF / TA
Y / Cap
CDI / TA
Log(TA)
Log(TA)(t-1)
Log(TA)2
SE
OBS
D.Dep / Dep
TA / TAS (t-1)
DepG
LG / LGS
IE / Dep
II. b) Makro Değişkenler
Inf
Grw
PerIn
Log(PerIn)
Y
TR
Int
X
MG
X
FP
NFCP
Regu
CP
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DemirgüçKunt ve
Huizinga
(2000)

Naceu
r
(2003)

Godda
rd vd.
(2004)

X

Stikoura
s ve
Wood
(2004)

Micco
vd.
(2007)

Flamin
i vd.
(2009)

Dietrich ve
Wanzenried
(2009)

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

Dietrich
ve
Wanzenri
ed (2014)
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
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Tablo 2. (Devamı)
II. c) Gölge Değişkenler
Pub
X
Fore
Elec
Reg
Crisis
BC
BA
BS
II. d) Finansal Sektöre İlişkin Değişkenler
TA / Y
X
X
TACB / Y
X
MCap
RS = Dep /
MCap
X
MCap / Y
X
X
Tvt / Y
X
Structure
X
Market
X
L / TL
CO
X
X
HI
Değişkenlere Dair Açıklamalar:
BA – bank age: bankanın yaşı
BC – bank category: banka türleri
BS – bank size (scale): bankanın büyüklüğü veya
ölçeği
Cap – capitalization: kapitalizasyon (ilgili bankanın
hisselerinin)
CDI – cash + deposits + investment securities: nakit,
mevduatlar ve menkul değerlerin toplamı
CO – concentration: yoğunlaşma (çalışmadan
çalışmaya değişmekle beraber genellikle sektördeki
ilk üç, beş veya on bankanın aktiflerinin sektörün
toplam aktiflerine oranı)
CP – change of population: nüfustaki değişim
Crisis – finansal krizler
D.Dep – demand deposits: vadesiz mevduatlar
Dep - deposits: mevduatlar
DepG – deposit growth: mevduatların artış veya
büyüme oranı
E - equity: özkaynaklar
Elec – elections: seçimler
Fore – foreign banks: yabancı bankalar
FP – fuel price: petrol fiyatları
Grw – growth: büyüme oranı
HI – Herfindahl index – Herfindahl yoğunlaşma
endeksi
IE – interest expenses: faiz giderleri
II – interest income: faiz geliri
Inf – inflation: enflasyon oranı
Int – interest rate: faiz oranı
L – loans: krediler
LG – loan growth: kredilerin artış veya büyüme oranı
LGS – loan growth sector: banka sektörünün açtığı
toplam kredilerin artış oranı
Market – piyasa yapısı
MCap – market capitalization: hisse senetleri piyasası
kapitalizasyon oranı

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

MG – Money growth: parasal büyüme oranı
NFP – non-fuel commodity price: petrol dışı malların
fiyatları
NIE – non-interest earning: faiz dışı kazançlar
NII – net interest income: net faiz gelirleri
NIM – net interest margin: net faiz marjı
OBS – off-balancesheet activities: bilanço dışı
faaliyetler
OV – overhead expense: genel giderler veya işletme
giderleri
PLL – provisions for loan losses: kredi kayıp
karşılıkları
Pub – puclic sector banks: kamu bankaları
RS – relative size: nispi büyüklük (RS = Dep / MCap)
Reg – regions: bölgeler
Regu – regulation: yasal düzenlemeler
ROA – Return on asset: aktifler üzerinden getiri
ROE – Return on equity: özkaynaklar üzerinden getiri
SE – staff expenses: personel giderleri
STF – short-term funding: kısa dönem fonlama
Structure – MCap / TA, Tvt / L ve Tvt*OV
değişkenlerin ortalaması
TA – total assets: toplam aktifler
TACB – total assets of central bank: merkez
bankasının toplam aktifleri
TAS – total assets of sector: banka sektörünün
toplam aktifleri
TI – total income: toplam gelir
TL – total loans: toplam krediler
TR – tax rate: vergi oranı
Tvt – total value of stocks traded: borsada işlem
gören banka hisselerinin toplam değeri
Y – yield: milli gelir (çalışmaya göre değişmekle
beraber ya GSYİH ya da GSMH)
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Çalışmamızda kullanılan modellerin genel yapısı bu tespit ve değerlendirmeler ışığında
oluşturulmuştur.9 Türkiye’de kronik cari açık sorunu ve ekonomi üzerindeki önemli
etkilerinden ötürü döviz kuru makro değişkenlere eklenmiştir. Tahmin edilen modellerde
genel olarak yukarıda sıralanan değişkenler kullanılmış, bunlara ek olarak banka ölçeklerinin
ve sektördeki ölçek ekonomisi etkilerinin karlılık üzerindeki olası etkilerini gözlemleyebilmek
için ilave bir gölge değişken (Scale) eklenmiştir. Yukarıda sıralanan değişkenler hem yıllık
hem de üç aylık frekansta derlenmiştir. Çalışmada kullanılan modellerin genel yapısı
aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

Pit  f (BCit , Mt , FSit , Dit )

(4)

(4) numaralı eşitlik, i bankasının t dönemindeki karlılığının (Pit), o bankanın içsel faktörlerine
veya mikro etkenlere (BCit), ilgili dönemde etkili olan makro ekonomik değişkenlere (Mt),
mülkiyet yapısı, ölçek büyüklüğü gibi nitel değişmeleri yansıtan gölge değişkenlere (D it) ve
finansal sistemin yapısına dair değişkenlere (FSit) bağlı olduğunu ifade etmektedir.

Pit  f  OV / TA it ,  E / TA it ,  L / TA it ,  NII / TA it , log(TA) it ,

BCit


Inft , Grw t , Intt , Ext , RSit , log(MCap)it , COit , Scaleit , Pubit , Foreit , Crisist 

Mt
FSit
Dit


(5)

(5) numaralı eşitlikte, daha önce anlamları açıklanmış olan bankaya özgü veya mikro,
ekonomik yapıyı ve gelişmeleri yansıtan makro, finansal sistemin yapısını ve diğer nitel
etkenleri yansıtan değişkenler kapalı formda sunulmuştur. Bunların banka karlılığıyla olan
etkileşimleri açıklanabilmesi için ilgili yazındaki diğer çalışmaların bulguları ve tespitlerinden
yararlanılmalıdır. Böylelikle analizlerde tahmini yapılacak modelin sağlıklı bir şekilde
parametrik olarak ifade edilmesi mümkün olabilecektir.
Genel giderlerin toplam aktiflere oranı (OV/TA), bankaların personellerine ödedikleri
ücret, şube kiraları, elektrik, telefon vb. genel giderlerin toplam aktifler içindeki payını yansıtır
ve gelir getiren banka operasyonlarını sınırlandırdığından karlılıkla negatif bir ilişki içinde
olması beklenir. Yapılan çalışmalar, gelişmiş ülkelerde bu oranın düşük olduğunu
göstermiştir. Kredilerin toplam aktiflere oranı (L/TA), ilk bakışta operasyonel gelirleri ve buna
bağlı olarak karlılığı arttıran bir değişken olarak görülebilir. Ancak aslında aktiflerin daha
büyük bölümünün kredilere tahsis edilmesi ödememe riskini arttıran bir etkendir. Bundan
ötürü birçok uluslararası çalışmada karlılıkla ilişkisi negatif bulunmuştur. Özkaynakların
toplam aktiflere oranı (E/TA), bankaların sermaye yeterliliğinin bir ölçütüdür. Bu oranın
yüksek olduğu bankalarda sermaye yeterliliği yüksek olsa da, kaldıraç etkisinden daha az
yararlanıldığı ve ortalama sermaye maliyetlerinin yüksek olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla
bu orandaki artış karlılıkta azalışa ve iki değişken arasında negatif bir etkileşime neden
olacaktır (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2000, s.5-6, s.22 ve Naceur, 2003, s. 6-7).
Net faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı (NII/TA), gelirin karlılık üzerindeki pozitif
etkisini yansıtan bir değişkendir. Genel olarak bankalar daha fazla mevduatı krediye
dönüştürdükçe faiz gelirlerinde ve bunların toplam aktiflere oranında artış olması ve genel
karlılığa pozitif yansıması beklenir. Yapılan çalışmaların sonuçları, bu oranın gelişmekte olan
ülkelerde yüksek, gelişmiş ülkelerde ise düşük değerler verdiğini ortaya koymuştur. Mevduat
ve kredi faiz oranlarının düşük, ödememe riskinin az olduğu gelişmiş ülkelerde bu oran söz
konusu değerlerin yüksek olduğu gelişmekte olan ülkelere nispeten haliyle düşük çıkmaktadır
(Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2000, s. 5).
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Tablo 3. Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalarda Kullanılan Değişkenler
Tunay ve
TürkerSilpagar
Kaya
(2006a ve
(2002)
2006b)
I. Bağımlı Değişkenler
ROA
X
X
ROE
X
X
NIM
X
X
II. Bağımsız Değ.
II. a) Mikro Değişkenler
OV / TA
X
E / TA
X
X
L / TA
X
X
PLL / L
L / Dep
LFA / TA
NII / TA
X
NIM / TA
Log(TA)
X
Liq / TA
X
Sec / TA
X
NPL / TA
X
SE / TA
X
NP / S
NIE / TA
X
Dep / TA
X
TA / TAS
X
NEX / TA
X
NTL / TA
OBS /TA
H
Z
II. b) Makro Değişkenler
Inf
X
X
Y*
X
Y
X
PerIn
IPI
Grw
X
BD / Y
X
Int
X
Ex
II. c) Finansal Sektöre İlişkin Değişkenler
RS
X
MCap / Y
X
TA / Y
X
CO
X
EF
II. d) Gölge Değişkenler
Pub
X
Fore
BS
Crisis

Uludağ ve
Gökmen
(2010)

AlperAnbar
(2011)

X

Değişkenlere Dair Açıklamalar:
BD – budget deficit: kamu bütçesi açığı
EF – economic freedom: ekonomik özgürlük
Ex – chancing in exchange rate: kurlardaki
değişim
H – H istatistiği
IPI – industry production index: sanayi üretim
endeksi
Liq – liquidity: likidite
NEx – net exchange rate position: bankanın
net döviz pozisyonu

X
X
X
X
X

X

Taşkın
(2011)

Macit
(2012)

Demirel
vd. (2013)

Turgutlu
(2014)

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

NP – net profit: net kar
NTL – net TL pozisyonu
S – staff: personel sayısı
Sec – securities: menkul değerler
Y* - reel milli gelir (çalışmaya göre değişmekle
beraber ya GSYİH ya da GSMH)
Z – Z skoru
Yukarıda sıralananlar dışındaki değişkenlerin
anlamları için Tablo 1’deki açıklamalara bakınız.
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Toplam banka aktiflerinin logaritması (log(TA)), ilgili yazında “hacim” (size) olarak
adlandırılmakta ve bankaların rakiplerine oranla büyüklüklerini temsil etmektedir. Genelde
banka otoritelerinin büyük bankaların başarısızlıklarına daha az tahammüllü olacakları
varsayımından hareketle büyüklük bir tür risk ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden
otoriteler büyük bankalardan daha fazla sermaye ayırmalarını beklemektedir ve dolayısıyla
söz konusu değişkenin karlılıkla ilişkisinin negatif olacağı kabul edilmektedir. Ancak banka
büyüdükçe ulusal piyasadaki pazar payı artmakta ve rekabet koşulları kendi lehine
değişmektedir. Örneğin kredi faiz oranları düşmemektedir. Hal böyle olunca, karlılığı arttıran
etkiler, karlılığı azaltan etkilere galebe çaldığından, hacim ile karlılık arasındaki ilişki de pozitif
olmaktadır (Flamini vd., 2009, s. 8).
İlgili yazında yaygın olarak kullanılan makro ekonomik değişkenler olan enflasyon,
büyüme ve faiz oranı gibi değişkenler üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır. Bugüne
kadar elde edilen bulgular enflasyon (Inf) ile banka karlılığı arasında pozitif bir ilişki olduğunu
göstermiştir. Yüksek enflasyon oranları kredi faizlerinin artmasına ve doğal olarak bankanın
faiz gelirlerinin de yükselmesine yol açmaktadır. Ancak enflasyon beklenmeyen artışlar
gösterdiğinde faiz oranları fiyat artışlarına yavaş uyum göstermekte ve böyle dönemlerde
enflasyon ile karlılık arasındaki ilişki negatif yönde olabilmektedir. Sermayeye ulaşma
koşullarını yansıtan nominal faiz oranlarının (Int) genellikle banka karlılığı ile pozitif bir etki
sergilemesi öngörülmektedir (Molyneux ve Thornton, 1992, s. 1173; Demirgüç-Kunt ve
Huizinga, 1999, s. 379, s. 400; Athanasoglou v.d., 2008, s. 122-124; Dietrich ve Wanzenried,
2011, s. 308-309). Ancak bazı çalışmalarda faiz oranının başka değişkenlerle etkileşimi gibi
teknik nedenlerle negatif katsayı değerleri alabildiği de görülmektedir.10
Büyüme (Grw) ile karlılık arasındaki ilişkinin de pozitif yönde olması beklenmektedir.11
Bankacılık yazınında, büyümenin banka karlarında artışa yol açacağına dair çok sayıda
çalışmadan söz edilebilir. Ekonominin büyüme dönemlerinde artan kredi hacmi banka
karlılığına pozitif yönde etkide bulunmaktadır (Demirgüç-Kunt ve Huizinga, 2000, s. 2-3, s.
15; Naceur, 2003, s. 7; Stikouras ve Wood, 2004, s. 59, s. 62; Flamini v.d., 2009, s. 3, s.7-8;
Dietrich ve Wanzenried, 2014, s. 308-309). Kurların banka karlılığına etkisi konusuna
uluslararası çalışmalarda fazlaca değinilmemektedir. Ülkemiz kur hareketlerinden (Ex) ciddi
şekilde etkilendiğinden, bu değişkenin banka karlılığına etkisi araştırılmaya değer
görülmektedir. Beklentimiz kur hareketlerinin karlılığa negatif etkileri olması yönündedir.
Macit’in (2012) çalışmasında kurların karlılığa etkisi araştırılmış ve kurlarla faiz oranlarının
banka karlarına pozitif etkileri olduğu belirlenmiştir. Kurlardaki artış ulusal paranın değerinin
azalmasına ve faiz oranlarının artmasına neden olmaktadır. Yani kurlar faiz kanalıyla
karlılığın artmasına yol açmaktadır. Ama böyle bir etkinin daima geçerli olduğunu söylemek
de güçtür. Aşırı kur artışları faiz oranlarını arttırsa bile, ekonomik istikrarı zedeler ve
yatırımları azaltır. Bu yüzden bankaların kullandırdıkları kredilerin azalmasına bağlı olarak
karlılığın düşmesi çok olasıdır.
Finans sisteminin durumunu tasvir eden değişkenlerin nasıl yorumlanmaları gerektiği
de önemli bir konudur. Sermaye piyasalarının daha gelişkin olduğu ülkelerdeki bankalara
oranla banka sistemlerinin daha gelişkin oldukları ülkelerde bankaların karlılıklarının daha
yüksek olması beklenebilir. Nispi büyüklük (RS), hisse senedi piyasası kapitalizasyon oranı
(MCap) gibi değişkenler ekonomide banka kanalıyla yapılmakta olan finansmanın önemini
gösterirler. Diğer yandan yoğunlaşma (CO), yani sektörde belli sayıda bankanın egemen
olması da sistemdeki rekabet düzeyini yansıtacaktır. Ekonomide finansmanın ağırlıklı olarak
bankalar eliyle yapılması, banka sisteminde yoğunlaşma oranının fazla olması karlılığa pozitif
etkisi olacak etkenlerdir.
Banka sitemindeki mülkiyet durumunu (kamu veya özel) veya yabancı bankaların
sistemdeki ağırlıklarını yansıtan Pub ve Fore gibi gölge değişkenler de sistemdeki rekabet
yapısına dair ipuçları verirler. Az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde, kalkınma veya kamu
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finansmanı aracı olarak kullanılan kamu bankalarının maliyetlerinin yüksek oluşu nedeniyle
karlılıkları düşüktür. Böyle ülkelerde özel ve yabancı sermayeli bankaların maliyet yapıları
optimal olduğundan karlılıkları daha fazladır. Sanayileşmiş ülkelerde ise, mülkiyet yapısı ile
karlılık arasında güçlü anlamlı ilişkilere rastlanmamıştır (Micco v.d., 2007, s. 224-225). Bizim
tarafımızdan modele eklenen ölçek değişkeni de, banka sisteminde ölçek ekonomileri
bakımından rekabet yapısı ve karlılık ilişkisini ortaya koymayı hedeflemektedir. Büyük ölçekli
bankaların sistemde rekabet yapısını bozdukları ve faizleri kontrol ettikleri varsayımından
hareketle karlılıkla bu değişkenin anlamlı pozitif bir ilişkisi olması beklenebilir. Finansal
krizlerin (Crisis) ise, banka karlarına negatif etkileri olduğuna inanılmaktadır. Örneğin 20072008 krizinin karlılık üzerindeki etkilerini araştıran Dietrich ve Wanzenried (2014), özellikle
sanayileşmiş ülkelerde krizin banka karlarına etkisinin negatif olduğunu belirlemişlerdir. Söz
konusu kriz, ABD ve İngiltere başta olmak üzere etkisi altına aldığı ülkelerin banka
sistemlerini önemli oranda hasara uğratmış ve karlılıklarını azaltmıştır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında (5) numaralı eşitlik, aşağıdaki gibi her değişkenin
alternatif karlılık ölçütleriyle olan etkileşimlerini yansıtacak şekilde ifade edilebilir:
Pit  ct  1 OV / TA it   2  E / TA it   3  L / TA it   4  NII / TA it   5 log(TA)it
BCit

 1Inft   2Grw t  3Int t   4Ext  1RSit   2 log(MCap)it   3COit
Mt

(6)

FSit

 1Scaleit  2 Pubit  3Foreit  4Crisisit   it
Dit

(6) numaralı eşitlikte, düzey halinde aşırı büyük değerler alan ve ciddi sıçramalar gösteren
hisse senetleri piyasası kapitalizasyon oranının logaritması dikkate alınmıştır. Ayrıca
yoğunlaşma oranı (CO) sektördeki en büyük beş bankanın aktiflerinin sektörün toplam
aktiflerine oranı olarak hesaplanmıştır. Söz konusu eşitlikte, ct model sabitini ve it hata
terimini simgelemektedir.
3.4. Elde Edilen Bulgular
Kullanılan değişkenlere dair tanımsal istatistikler ve değişkenler arası karşılıklı
etkileşimleri yansıtan korelasyon katsayıları analizin bir ön adımı olarak hesaplanmıştır. 12 NII
/ TA ile ROA, ROE ve NIM arasında yıllık frekanslı verilerde yüzde 20 ila yüzde 40’lık güçlü
pozitif ilişkiler üç ayüzdeylık frekanslı verilerde aynı oranda ve yönde sadece ROA ve ROE
ile gözlenmiştir. Diğer yandan log(MCap)’nin yıllık frekanslı verilerde L / TA ve NII / TA ile
yüzde 55’lere ulaşan negatif ve log(TA) ile yüzde 72 civarında pozitif bir ilişkisi olduğu
belirlenmiştir. Bu değişkenle enflasyon oranı arasında yüzde 92’lik negatif ve çok güçlü bir
ilişki vardır. Üç aylık frekanslı verilerde log(MCap)’nin birçok değişkenle yüzde 20 ile yüzde
70 oranında pozitif ve negatif güçlü ilişki sergilediği de görülmektedir. Her iki frekanstaki veri
seti için de, makroekonomik değişkenlerin birbirleriyle güçlü ilişkiler sergiledikleri; sayılanlar
haricindeki değişkenlerinse hem bağımlı değişkenlerle hem de birbirleriyle yüzde 25 ila 30’u
aşmayan ilişkileri olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada (6) numaralı eşitlik farklı frekans yapısındaki iki örneklem için doğrusal ve
dinamik panel veri modelleriyle tahmin edilmiştir. ROA, ROE ve NIM olarak üç alternatif
bağımlı değişken için ayrı ayrı yıllık ve üç aylık verileri içeren modeller tahmin edilmiştir.
İzlenen yaklaşım; önce tüm değişkenleri içeren referans modelin tahmini, ardından anlamsız
değişkenlerin tek tek elenmesiyle sadece anlamlı değişkenleri içeren model yapısına
ulaşılmasıdır.
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Analizin ilk aşamasında, alternatif bağımlı değişkenlerle ve iki farklı veri setiyle sabit
etkiler ve rassal etkiler panel veri tahminleri yapılmış, ardından sonuçlara Hausman testi
uygulanarak analizler için bu iki doğrusal tahmin yönteminden hangisinin daha elverişli
olduğuna karar verilmiştir. Hausman testleri yokluk hipotezinin kabul edilmesi gerektiğini,
yani katsayılar arasında sistematik fark olmadığından tahmin sürecinde rassal etkiler
modelinin kullanılmasının daha doğru olacağını ortaya koymaktadır. Tablo 4’de verilen
Hausman testi sonuçları, hem yıllık hem de üç aylık veri setleri için rassal etkiler modeli ile
tahmin yapılması gerektiğini göstermektedir.
Tablo 4. Hausman Testlerinin Sonuçları

Ki Kare
p Değeri

Yıllık Frekanslı Modeller
ROA
ROE
NIM
1.090
5.130
9.230
1.000
0.954
0.683

Üç Aylık Frekanslı Modeller
ROA
ROE
NIM
3.470
13.950
6.110
0.968
0.236
0.806

Analizin ikinci aşamasında, rassal etkiler modelleri yeniden tahmin edilmiştir. Elde
edilen bulgular referans modeldeki bazı değişkenlerin istatistik açıdan anlamlı olmadıklarını
göstermiştir. Bu nedenle, söz konusu değişkenler elenerek tahminler yinelenmiş ve anlamlı
katsayıları içeren modellere ulaşılmıştır.13 Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5 incelendiğinde yıllık frekanslı modeller arasında (2), (4) ve (6), üç aylık frekanslı
modeller arasında da (8), (10) ve (12) numaralı olanların istatistiki açıdan anlamlı oldukları
görülmektedir. Söz konusu modellerin hemen tüm katsayıları anlamlı oldukları gibi Wald
testlerine göre modellerin genel anlamlılıkları da yüksektir. Tahmini yapılan tüm rassal
modellere “tanı koyma” (diagnostic) testi olarak Breusch ve Pagan Lagranj Çarpanı testi
uygulanmıştır.14 Elde edilen test sonuçları (11) ve (12) numaralı modeller haricinde tüm
modellerin “sağlam” (robust) veya geçerli olduklarını göstermektedir. Geçerli olmadığı
belirlenen (11) ve (12) numaralı modeller SEK tahmincisi ile yeniden tahmin edilmiş ve
yeterince anlamlı sonuçlara ulaşılamadığından bulgular ayrıca sunulmamıştır.
Analizin üçüncü aşamasında, (6) numaralı eşitliğe bağımlı değişkenin birinci gecikmesi
bağımsız değişken olarak eklenmiş ve ilgili yazındaki çalışmalardan hareketle sadece
bağımlı değişkenin gecikmelerini içeren bir araç değişkenler seti kullanılarak tahmin edilmiştir.
Elde edilen tahmin sonuçları, Tablo 6’da sunulmaktadır. Sonuçlar katsayı anlamlılığı
açısından değerlendirildiğinde yine yıllık frekanslı modeller arasında (2), (4) ve (6), üç aylık
frekanslı modeller arasında da (8), (10) ve (12) numaralı modellerin daha başarılı oldukları
gözlenmektedir. Söz konusu modellerde, tüm değişkenleri içeren tahminlerde anlamsız
bulunan katsayılar elenerek, hem genel anlamlılığı hem de açıklama gücü yüksek geçerli
modellere varılmaya çalışılmıştır.
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Scale

CO

Log(MCap)

RS

Ex

Int

Grw

Inf

Log(TA)

NII / TA

L / TA

E / TA

OV / TA

(2)

0.01909
0.02028
(2.51*)
(2.95*)
-0.00140
(-0.44)
-0.03061
(-1.18)
0.17732
0.18625
(4.13*)
(4.49*)
0.00851
0.00784
(1.75***)
(2.05**)
0.00021
(0.79)
-0.00031
(-0.66)
-0.00011
(-0.63)
0.00007
(0.12)
-4.22E-06 -4.02E-06
(-1.88***) (-1.88***)
-0.01412 -0.01388
(-1.94**)
(-3.46*)
0.00661
(0.32)
-0.00685
(-0.85)

(1)

ROA
0.22928
(3.69*)
-0.03780
(-1.46)
-0.45647
(-2.18**)
2.26308
(6.53*)
0.18010
(4.68*)
0.00461
(2.08**)
-0.00328
(-0.83)
-0.00097
(-0.66)
0.00432
(0.95)
-0.00004
(-2.37**)
-0.20965
(-3.54*)
0.10720
(0.63)
0.00125
(0.02)

(3)

(4)

-0.00004
(-2.57**)
-0.23199
(-4.28*)

-0.45587
(-2.23**)
2.23584
(6.55*)
0.18174
(5.67*)
0.00346
(1.81***)

0.25460
(4.42*)

ROE

Yıllık Frekanslı Modeller

0.08073
(0.72)
-0.00487
(-0.11)
-2.34743
(-6.08*)
8.28275
(12.95*)
0.10392
(1.41)
-0.00360
(-0.92)
0.01333
(1.91***)
0.00344
(1.32)
-0.00070
(-0.09)
0.00001
(0.25)
-0.11975
(-1.11)
-0.53149
(-1.77***)
0.31003
(2.09**)

(5)

(6)

-0.12297
(-1.70***)
-0.53239
(-1.93***)
0.25708
(1.80***)

0.01415
(2.30**)

-2.31931
(-6.18*)
8.02450
(14.51*)
0.12527
(1.76***)

NIM
0.00072
(0.72)
0.01277
(9.31*)
-0.02043
(-2.40**)
0.18621
(12.74*)
0.00588
(3.47*)
-0.00021
(-1.38)
-0.00078
(-0.31)
-0.00008
(-1.49)
-0.00001
(-0.10)
-3.68E-06
(-4.37*)
-0.01685
(-7.79*)
0.00189
(0.27)
-0.00299
(-0.68)

(7)

(8)

-0.01653
(-8.13*)

-0.00008
(-1.91**)

(10)

-0.23273
(-14.04*)

-0.03065
(-2.32**)
-0.29332
(-3.64*)
2.03204
(14.64*)
0.12775
(8.73*)
-0.00003
(-4.18*)

ROE
0.01130
(1.18)
-0.03038
(-2.30**)
-0.28333
(-3.47*)
2.04371
(14.52*)
0.13576
(8.42*)
-0.00027
(-0.18)
-0.00703
(-0.29)
-0.00028
(-0.53)
0.00098
(0.93)
-0.00003
(-4.05*)
-0.24147
(-11.64*)
0.06406
(0.95)
0.02996
(0.81)

(9)

(11)

(12)

0.01454
(2.11**)
-0.04634
(-2.45**)

-3.44394
(-2.92*)
9.86225
(4.04*)

NIM
-0.12433
(-0.70)
0.06689
(0.27)
-3.30989
(-2.33**)
10.04783
(3.91*)
-0.19576
(-0.76)
0.01112
(0.39)
0.31901
(0.70)
0.01995
(2.00**)
-0.04476
(-2.24**)
0.00005
(0.35)
0.35102
(0.97)
0.72695
(0.57)
0.06767
(0.19)

Üç Aylık Frekanslı Modeller

0.01275
(9.31*)
-0.02150
(-2.56**)
0.18382
(12.71*)
0.00611
(3.88*)
0.00000
(-4.25*)

ROA

Tablo 5. Rassal Etki Modellerinin Tahmin Sonuçları
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20

50.950
[0.000]

46.050
[0.000]

0.0765

630

0.02980
(1.98**)

172.970
[0.000]

0.2341

630

-0.06507
(-0.62)
0.09896
(1.32)
-0.18104
(-1.79***)
-0.18267
(-0.55)

168.950
[0.000]

0.2255

630

-0.06772
(-0.26)

0.11364
(1.69***)

267.170
[0.000]

0.3075

630

1.07728
(3.69*)
-0.27325
(-1.28)
0.05646
(0.31)
-0.61041
(-0.93)

265.220
[0.000]

0.2988

630

-0.70843
(-1.33)

1.17164
(4.04*)

561.870
[0.000]

0.2051

2460

0.00438
(0.52)
0.01352
(2.06**)
0.00184
(0.70)
0.05493
(3.44*)

558.960
[0.000]

0.2017

2460

0.04454
(5.12*)

0.01046
(1.91**)

836.730
[0.000]

0.2754

2460

-0.04704
(-0.67)
0.13715
(2.56**)
-0.00616
(-0.24)
0.21324
(1.47)

834.920
[0.000]

0.2739

2460

0.29770
(4.72*)

0.16276
(3.67*)

39.020
[0.001]

0.0157

2460

0.80204
(1.40)
0.14224
(0.34)
-0.66929
(-1.39)
-1.45998
(-0.66)

Ki Bar Kr.
9.750
15.690
2.690
3.090
134.490
161.670
350.420
380.900
291.810
289.170
0.000
p Değeri
[0.001]
[0.000]
[0.051]
[0.039]
[0.000]
[0.000]
[0.000]
[0.000]
[0.000]
[0.000]
[1.000]
Katsayılara ait z testleri parantez içerisinde verilmiştir ve (*), (**), (***) sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde10 düzeylerinde anlamlı test değerlerini göstermektedir.

Breusch and Pagan Lagranj Çarpanı Testi

Ki Kare
p Değeri

Wald Testi

630

0.0911

R Kare

0.01026
(0.68)
0.01710
(1.56***)
-0.00756
(-0.62)
0.03527
(0.84)

Gözlem

c

Crisis

Fore

Pub

Tablo 5. (Devamı)

0.000
[1.000]

32.460
[0.000]

0.0131

2460

0.22433
(0.79)
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Wald testleri tüm modellerin genel anlamlılıklarının yüksek olduğunu göstermektedir.
Modellerin tanı koyma testleri incelendiğinde (11) numaralı haricindeki tüm modellerin geçerli
oldukları söylenebilir. Araç değişkenler setinin geçerliliğini sınayan Sargan testi sonuçları tüm
modellerde araç değişkenlerin seçiminin doğru olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak,
model kalıntılarında ikinci dereceden ardışık bağlanım (autocorrelation) sorunu olmadığının
ispatlanması da gerekmektedir. Bu amaçla Arellano-Bond testinden yararlanılmaktadır.
Birinci farkları alınmış model kalıntılarına uygulanan birinci (AR(1)) ve ikinci mertebeden
(AR(2)) ardışık bağlanımı sınayan bu testin en azından farkı alınmış kalıntıların ikinci
mertebeden ardışık bağlanım sorunları bulunmadığını göstermesi beklenir. 15 Elde edilen
sonuçlar, kalıntıların hem birinci hem de ikinci mertebeden ardışık bağlanımları olmadığını
göstermektedir. Teknik olarak kullanılan GMM tahmincisi etkindir. Ancak Arellano-Bond testi
(11) numaralı model için hesaplanamamıştır.
Çalışmada on ikisi rassal etkiler ve on ikisi de dinamik panel veri modeli olmak üzere
toplamda yirmi dört model tahmin edilmiş ve tüm değişkenleri içeren modellerde on beş ila
on yedi (gecikme ve sabitle birlikte) bağımsız değişken yer almıştır. Haliyle bu kadar çok
model içinden, sadece en anlamlı bulunan on iki tanesine odaklanılsa bile sonuçların
değerlendirilmesi hayli zor olacaktır. Bu yüzden Tablo 7’de tüm modellerde yer alan ve
anlamlı katsayı değerleri veren değişkenler ile bunların bağımlı değişkeni ne yönde
etkilediklerini belirten işaretler (artı veya eksi olarak) sunulmuştur. Böylece hızlı ve doğru bir
değerlendirme yapılabilmesi hedeflenmiştir.
Tablo 7’den hareketle tüm modeller topluca değerlendirildiğinde OV/TA, E/TA, L/TA,
NII/TA, log(TA) gibi bankaya özgü mikro değişkenlerin yirmi dört modelin on üç ila on
beşinde (NII/TA tüm modellerde) anlamlı katsayı değerleri verdikleri görülmüştür. Bunlar
ekseriyetle, (6) numaralı eşitlikte özetlenen şekilde bağımlı değişkenlerin üçünü de beklenen
yönde etkilemektedir. Ancak OV/TA sadece anlamlı olduğu tek bir modelde doğru katsayı
işareti vermiştir. Bağımlı değişkeni negatif etkilemesi gerekirken genellikle pozitif etkilediği
belirlenmiştir. Finansal sistemin yapısını ve etkilerini yansıtan değişkenler de modellerin
dokuz ila on altısında anlamlı katsayı değerleri vermiştir. Ancak bunlardan RS ve log(MCap)
beklenenin aksine negatif katsayı değerleri almıştır. CO ise anlamlı olduğu dokuz modelin
beşinde beklendiği şekilde pozitif değer almıştır. Bunların haricinde modellerde yer alan
makroekonomik değişkenler ile gölge değişkenlerin üç ila on modelde anlamlı katsayı
değerleri aldıkları gözlenmiştir. İçlerinde on modelle en fazla anlamlı değer veren faiz oranı
ise, sadece bu modellerin dördünde beklendiği gibi negatif değer almıştır.
Bulgular ışığında, Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların karlılıklarının bankaya
özgü mikro değişkenlerden ve finansal sistemin yapısını yansıtan değişkenlerden daha fazla
etkilendiği, makro değişkenler ile diğer nitel değişkenlerden etkilenme oranının az olduğu
ifade edilebilir. Bazı değişkenlerin modelden modele çelişkili ve daha önemlisi beklenenden
farklı katsayı işaretleri vermesi teknik olarak çoklu doğrusal bağlantı sorununa işaret ediyor
olabilir. Esasen kullanılan değişkenlerin fazlalığı ve birbirleriyle karşılıklı etkileşimlerinin güçlü
oluşu akla ilk bu seçeneği getirmektedir. Bununla beraber söz konusu değişkenler seçilirken
ilgili yazındaki diğer çalışmalar dikkate alındığından, beklenenden farklı çıkan katsayılardan
en azından bir bölümünün Türkiye’ye özgü koşullarca etkilenmiş olabileceği akıllara
gelmektedir. Örneğin OV/TA’nın karlılıkla pozitif ilişki içinde olması, bankaların pazardan
daha çok pay almak için gelir getiren operasyonlarını genişleterek karlılıklarını arttırıyor
oluşlarına bağlanabilir. Diğer yandan döviz kurları, cari açık sorunu ciddi boyutlarda olan
Türkiye ve Türk bankaları için herhangi bir ülkenin bankalarına oranla karlar üzerinde daha
fazla negatif etkiler doğurabilir.
Bazı değişkenlerin katsayı tahminleri birbirlerini desteklemektedir. Örneğin log(TA), CO,
Scale, Pub ve Fore gibi değişkenlerin anlamlı katsayı değerlerinin çoğunlukla beklenen
yönde olması sektörde geçerli olan eksik rekabet koşullarının büyük bankaların lehine karlılık
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koşullarını şekillendirdiği yönündeki yaygın düşünceyi teyit etmektedir. Ölçek ve alan
ekonomisi avantajları ile rekabet üstünlüğü sağlayan büyük ve orta ölçekli bankalar
rakiplerine oranla karlılık oranlarını arttırabilmektedirler.
Ancak karların sürekliliği (persistence of profit) kavramı açısından da bu bulgular
değerlendirilmelidir. Sadece dinamik modellerde yer alan ve tümünde anlamlı pozitif değer
alan bağımlı değişkenlerin gecikmeleri bu konuda önemli ipuçları sunmaktadır. Sektörde
karların sürekliliğini gösteren bu katsayılar, kısa dönemli karlılığın düşük ve karlılığın bir
yıldan diğerine devredilmesi eğiliminin zayıf olduğunu göstermektedir. Goddard v.d. (2011)
tarafından yapılan bir çalışmanın bulguları, kar sürekliliğini gösteren söz konusu
parametrenin gelişmekte olan ülkelerde ortalama 0.426 civarında değerler verdiğini, gelişmiş
ülkelerde ise 0.20’ler civarında gezindiğini göstermiştir. Bu itibarla bizim tahminlerimize göre;
0.012 ile 0.378 arasında değişen değerler alan ve ortalaması 0.106 olan süreklilik katsayısı
sektörde rekabet koşullarının geliştiğini göstermektedir. 2006’dan bu yana büyük ve orta
ölçekli bankaların sayısındaki artış, sektörde yabancı bankaların ve yurtdışından giren
sermayenin artması gibi gelişmeler rekabet düzeyindeki artışı büyük oranda açıklamaktadır.
Rekabet koşulları gelişmiş ülkelerin banka sistemlerindekine benzer şekilde gelişmektedir.
Bu bulgular, Turgutlu’nun (2014) geniş kapsamlı dinamik karlılık modellerinin tahminiyle
ulaştığı ROA için 0.205 ve ROE için 0.359’luk değerlere çok yakın olmasa da aynı
doğrultudadır.
Ekonomide banka sistemi yoluyla yapılan finansmanın boyutlarını gösteren RS,
log(MCap) gibi değişkenlerin çelişkili sonuçlar ürettiği görülmektedir. Bankaların baskın
aracılık türü olduğu Türk finans sisteminde, log(MCap) değişkeninin anlamlı olduğu her
modelde karlılıkla negatif ilişki vermesi çok doğaldır. Çünkü finansmanda sermaye
piyasalarının oranı para piyasası ve banka temelli finansmana oranla oldukça gerilerdedir.
Ama pozitif değer vermesi umulan RS değişkeninin negatif değer verdiği görülmektedir. Bu
çelişkili sonuç söz konusu değişkenlerin çoklu doğrusal bağlantı sorunu göstermesinden ileri
geliyor olabilir.
Modellerde faiz oranları sayılmazsa, makro ekonomik değişkenlerin rolleri oldukça
sınırlı kalmıştır. Toplam yirmi dört modelin beşi ila onunda çeşitli makro değişkenlerin anlamlı
oldukları görülmektedir. Hemen hepsi beklenenle az ya da çok çelişkili sonuçlar verseler de,
enflasyon ve büyümenin genelde beklendiği gibi karlılık üzerinde pozitif etkileri olduğu
gözlenmiştir. Kur ve faiz oranlarının etkileşimleri kesin bir yargıda bulunmayı
zorlaştırmaktadır. Makro ekonomik değişkenlerin, diğer değişken gruplarına oranla
önemlerinin az oluşu, son on yıllık süreçte artan ekonomik istikrara bağlanabilir.
Diğer taraftan, modellerde ekonomik krizleri yansıtan gölge değişkenin anlamlı
bulunduğu yedi modelin altı tanesinde beklendiği gibi karlılıkla negatif bir ilişki içinde olduğu
da belirtilmelidir. Mevcut ekonomik istikrara rağmen, krizlerin banka karlılığı üzerindeki
önemli rolleri gözden uzak tutulmamalıdır.
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4. Sonuç
Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların karlılığa dayalı
performanslarını etkileyen değişkenlerin belirlenmesini amaçlamıştır. ROA, ROE ve NIM gibi
alternatif karlılık ölçütleri, ilgili uluslararası ve ulusal yazında öne çıkan çalışmalarda önemli
bulunan değişkenlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlara ek olarak, banka ölçekleri,
sektördeki mülkiyet yapısı, son yıllarda sektörde ağırlıkları artan yabancı bankaların etkileri
ve finansal krizlerin rolleri de modellere eklenen gölge değişkenler yardımıyla araştırılmıştır.
Çalışmada yıllık ve üç aylık iki farklı frekansa sahip gözlemler analiz edilmiştir. tahmini
yapılan modeller yıllık frekanslı veriler için 1993-2013, üç aylık frekanslı modeller için 1993:42014:1 dönemlerini kapsamaktadır. Farklı frekansta aynı değişkenlerin analiz edilmesiyle,
frekans değiştiğinde sonuçlar arasındaki tutarlılığın değişip değişmediği belirlenmeye
çalışılmıştır.
Çalışmada analiz yöntemi olarak ilgili yazında yaygın olarak kullanılan doğrusal ve
dinamik panel veri modelleri kullanılmıştır. Böylelikle daha önceki çalışmaların bulgularıyla,
bizim elde ettiğimiz bulguların karşılaştırılabilmesi hedeflenmiştir. Ancak tahmin tekniklerinin
güncelliği ve tahmin performanslarının yüksekliği özellikle gözetilmiştir.
Gerek verilerin frekanslarındaki farklılıklar, gerekse kullanılan tahmin yöntemlerinin
farklılığına karşın; tahmini yapılan yirmi dört modelde ve bunların daha anlamlı bulunan on iki
tanesinde oldukça tutarlı sonuçlara ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular, bankalara özgü mikro
düzeydeki değişkenler ile finans sisteminin yapısını ve bankaların sistemdeki yerlerini tasvir
eden değişkenlerin karlılığı daha güçlü bir şekilde etkilediklerini göstermektedir. Bunlar
arasında OV TA, E/TA, L/TA, NII/TA, log(TA), RS, log(MCap) ve CO gibi değişkenler çoğu
modelde anlamlı katsayı değerleri vermiştir. OV / TA, RS ve log(MCap)’ın beklenen katsayı
işaretlerini vermedikleri görülmüş, bu durumun Türkiye’nin kendine özgü koşullarından ileri
gelebileceği kanaatine varılmıştır. OV / TA’nın karlılıkla pozitif etkileşimi artan iş hacmine,
log(MCap)’ın karlılıkla negatif etkileşimi ise Türkiye’de fon aktarımı sürecinde para
piyasalarının sermaye piyasalarına baskın olmasına bağlanmıştır. Sıralanan istisnalar
haricinde, sözü edilen değişkenlerin karlılığa olan etkileri uluslararası ve ulusal diğer
çalışmaların sonuçlarıyla paraleldir.
Makro ekonomik değişkenlerin, karlılık üzerindeki etkileri sınırlı ve yer yer çelişkili
bulunmuştur. Sadece faiz oranları modellerin birçoğunda anlamlı katsayı değerleri vermiştir.
Bu durum, uzunca bir süredir varlığını sürdüren ekonomik istikrara bağlanabilir. Ekonomik
istikrarın geçerli olduğu çevre koşullarında, firma ve piyasa temelli etkenlerin karlılık
üzerindeki rollerinin artması şaşırtıcı değildir. Bununla beraber, zayıf da olsa krizlerin ve
kurlarda yaşanabilecek değişmelerin karları olumsuz etkileyebileceğine dair bulgular elde
edilmiştir.
Sektördeki rekabet koşulları ve bunun karlılık üzerine etkileri, çok sayıda değişkenle
incelenmiştir. Genel anlamda sektörde kamu bankalarının ağırlıklarını sürdürmesi, yabancı
bankaların son yıllarda artan payları, ölçek ve alan ekonomisi avantajı olan büyük bankaların
sistemde güçlü konumda bulunmaları gibi rekabeti olumsuz etkileyen etkenlerin varlığı
gözlenmiştir. Bununla beraber, dinamik modellerin sonuçları karların sürekliliği bakımından
sektörün rekabet koşullarının arttığını göstermektedir. 2006’dan bu yana sektörde ölçekler
önemli oranda değişmiş, büyük ve orta ölçekli banka sayısı yabancı bankaların ve
sermayenin de artmasıyla yükselmiştir. Banka karlarının sürekliliği düşmüştür. Böylece
“büyüklerin rekabeti” olarak nitelenebilecek, ağırlıklı olarak büyük ve orta ölçekli bankalar
arasında cereyan eden önceye oranla daha çetin rekabet koşullarının varlığından söz
edilebilir. Ancak uzun dönemde, sistemde baskın bankaların fiyat koyucu diğerlerinin fiyat
alıcı olacakları açık veya örtük uzlaşmaya dayalı bir denge de olasılık dâhilindedir.
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Ek Tablo 1. Kümeleme Analizi Sonuçlarına Göre
Sektördeki Ticari Bankaların Ölçek Büyüklükleri

Banka 1
Banka 2
Banka 3
Banka 4
Banka 5
Banka 6
Banka 7
Banka 8
Banka 9
Banka 10
Banka 11
Banka 12
Banka 13
Banka 14
Banka 15
Banka 16
Banka 17
Banka 18
Banka 19
Banka 20
Banka 21
Banka 22
Banka 23
Banka 24
Banka 25
Banka 26
Banka 27
Banka 28
Banka 29
Banka 30

Küme
(Ölçek)*
3
1
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
2
1
2
1

Mesafe**
12017313.5
49887260.0
9852579.9
18346437.2
7702096.0
11831627.4
8111966.6
4024874.7
2784915.0
31613047.8
6075671.9
11670443.5
33131748.4
11937990.6
69007937.6
47646721.8
10733298.1
10342695.8
19114700.7
6595040.7
5682340.2
11074245.3
2249363.3
44032582.0
86948490.1
37691663.2
93274220.1
44055221.5
72194295.9
57676457.0

(*) Büyük ölçekli bankalar 1'le, orta ölçekli bankalar 2'yle ve küçük ölçekli
bankalar da 3'le belirtilmiştir.
(**) İlgili bankanın ölçülen değişkenler bakımından küme merkezine olan
mesafeleri.
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Ek Tablo 2. Kümeler (Ölçekler) Arası İlişkiler
Kümeler (Ölçekler)*
2

1
Panel A - Başlangıçtaki Küme
Merkezleri
Aktifler
196896208
139943507
Krediler
118671399
84848290
Mevduatlar
106473588
100756197
Özkaynaklar
22584984
14145773
Ödenmiş Sermaye
4200000
1250000
Net Kar
3005560
2750843
Bilanço Dışı Yükümlülükler
236079834
66929395
Panel B - Nihai Küme Merkezleri
Aktifler
189508966.6
81752264
Krediler
114342948.6 51698928.17
Mevduatlar
112153552.8 51356517.83
Özkaynaklar
20635781.4 7937812.333
Ödenmiş Sermaye
3909410.2 1670463.333
Net Kar
3128803.2 1014934.667
Bilanço Dışı Yükümlülükler
199869426.2
108557774
Panel C - Nihai Küme Merkezleri Arası Mesafeler
1
2
1
-166555087.8
2
166555087.8
-3
307540331.7 142447967.7
Küme Sayısı**
5
6

3

49886
0
6456
42266
80022
-348
5098
5810418.42
3687997.21
3264932.68
699236.947
446850.105
45911.8947
9302666.68
3
307540332
142447968
-19

(*) Büyük ölçekli bankalar 1'le, orta ölçekli bankalar 2'yle ve küçük ölçekli bankalar da 3'le
belirtilmiştir.
(**) Analiz sonucunda tüm bankaların bu üç kümeden (ölçekten) birisine dahil oldukları
belirlenmiştir.

Ek Tablo 3. Kümeleme Ölçütü Olarak Kullanılan Değişkenlere
Uygulanan Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları

Değişkenler
Aktifler
Krediler
Mevduatlar
Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Net Kar
Bilan.Dışı Yükümlülükler
Ser.Der.

28

Kümenin
Ortalama
Karesi
7.02E+16
2.57E+16
2.5E+16
8.09E+14
2.43E+13
1.91E+13
8.04E+16
2

Hataların
Ortalama
Karesi
5.03E+14
1.96E+14
2.69E+14
5.25E+12
5.08E+11
1.89E+11
6.44E+14
27

F Testi p Değeri
139.546
0.000
131.025
0.000
92.886
0.000
154.323
0.000
47.872
0.000
100.955
0.000
124.911
0.000
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Ek Tablo 4. Değişken Tanımlamaları
Türü
Bağımlı
Değişkenler

Değişken
ROA
ROE
NIM
OV / TA

Bankaya Özgü
veya
Mikro
Değişkenler

E / TA
L / TA
NII / TA
log(TA)
Inf

Makro
Değişkenler

Büyüme

Grw

Faiz oranları

Int

Finansal Sistemi
Yansıtan
Değişkenler

Ex
RS
log(MCap)
CO

Gölge
Değişkenler

Tanımı
Aktifler üzerinden getiri
Özkaynaklar üzerinden getiri
Net faiz marjı
Genel giderlerin toplam aktiflere
oranı
Özkaynakların toplam aktiflere
oranı
Kredilerin toplam aktiflere oranı
Net faiz gelirlerinin toplam
aktiflere oranı
Logaritmik toplam aktifler
Enflasyon

Dolar kuru
Nispi büyüklük
Logaritmik hisse senedi piyasası
kapitalizasyon oranı
Yoğunlaşma oranı

Scale

Ölçek büyüklüğü

Pub
Fore
Crisis

Kamu bankaları
Yabancı bankalar
Finansal krizler

Açıklama
Net Kar / Toplam Aktifler
Net Kar / Özkaynaklar
(Faiz Gel. – Faiz Gid.) / TA

1987, 1994 ve 2003 bazlı
TÜFE’lere göre hesaplanmış
Sabit fiyatlarla GSYİH (1987
ve 1998 fiyatlarına göre)
Gecelik, mevduat, kredi
faizlerinin ortalaması
Alış kuru
Mevduatlar / MCap
İlk beş bankanın toplam
aktiflerinin sektörün toplam
aktiflerine oranı
Büyük ölçekli “1”, orta ölçekli
“2”, küçük ölçekli “3”
Kamu “1”, özel “0”
Yabancı “1”, milli “0”
Kriz “1”, diğerleri “0”

Ek Tablo 5. Tanımsal İstatistikler
Panel A - Yıllık Frekanslı Gözlemler
ROA
ROE
NIM
OV / TA
E / TA
L / TA
NII / TA
log(TA)
RS
log(MCap)
CO
Inf
Grw
Int
Ex

Panel B - Üçaylık Frekanslı Gözlemler

Ortalama Std.Sapma Minimum Maksimum

Ortalama Std.Sapma

Minimum Maksimum

0.0305
0.3158
0.4551
-0.2668
0.1979
0.1509
0.0871
5.7937
568.18
3.8344
0.5061
39.9484
2.7680
45.2174
6.2606

0.0243
0.2520
0.5975
-0.2170
0.1796
0.1497
0.0572
5.8206
520.5361
3.8838
0.5193
11.3683
1.2878
45.6025
7.3060

-0.6324
-1.9997
-4.9802
-38.7125
-1.4438
0.0000
-0.9627
0.0000
0.0000
0.6730
0.0595
-0.3801
0.3472
7.2465
-11.0373

0.0768
0.6830
1.3696
0.5137
0.9394
0.1661
0.0912
1.5224
1730.39
1.4351
0.1658
34.2900
7.5669
34.6608
8.6096

-0.6324
-1.7864
-4.9802
-6.0234
-0.8481
0.0000
-0.2170
0.0000
0.0000
0.6730
0.0642
6.2567
-22.1915
7.9744
-7.5906

1.4749
11.7875
13.4843
0.0000
23.3004
0.7628
0.7319
9.8690
23122.3
5.5076
0.8497
106.2601
9.1570
127.6708
27.3153

0.0535
0.5408
8.4993
0.9828
0.7016
0.1657
0.0742
1.4944
1540.5120
1.3788
0.1370
7.3354
0.4162
40.4294
13.1468

1.4749
11.7875
371.7419
0.0000
24.5716
0.7628
0.7319
9.9761
23122.3
5.5237
0.8557
40.4455
2.1634
230.3753
82.3794
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Ek Tablo 6. Modellerde Yer Alan Değişkenlerin Birbirleriyle Olan Korelasyonları
Panel A - Yıllık Frekanslı Gözlemler
ROA

ROE

NIM

OV / TA

E / TA

L / TA

NII / TA

log(TA)

RS

log(MC)

CO

Inf

Grw

Int

Ex

ROA

1

ROE

0.7915

1

NIM

0.0619

0.1389

OV / TA

-0.0253 -0.0748 -0.1803

E / TA

-0.0083 -0.0499

L / TA

0.0467

0.1226 -0.1382

-0.2157 -0.0634

NII / TA

0.2112

0.3342

-0.5184

log(TA)

-0.0800 -0.1428 -0.1207

0.1779 -0.0074 -0.1601 -0.3270

RS

-0.0077

-0.0236 -0.0404

log(MCap)

-0.1596 -0.3090 -0.0633

0.2796

0.0544 -0.5624 -0.3588

CO

0.0127

0.0448 -0.0234

-0.0684

0.0027

0.0781

0.0604 -0.0844

0.0279

-0.0955

1

Inf

0.1608

0.3188

-0.3705 -0.0434

0.5574

0.4231 -0.6646

0.2470

-0.9202

0.1194

Grw

-0.0109

0.0147 -0.0339

0.1910

0.1003 -0.1151 -0.0794

0.0626

-0.1057

0.3863 0.0515

Int

0.1268

0.2728

0.0866

-0.3712 -0.0519

0.5417

0.3703 -0.5613

0.2320

-0.8228

0.1348 0.8703 0.1071

Ex

0.0852

0.1879

0.0287

-0.2210 -0.0674

0.3700

0.2409 -0.4253

0.1926

-0.5870

0.3568 0.5826 0.1344 0.5072

1

0.0494

0.4253

0.0298 -0.0685

0.0869

1
0.0361

1

0.0536

0.0158

1
0.1242

0.3768 -0.0458

Panel B - Üçaylık Frekanslı Gözlemler
ROA

1

ROE

0.7021

1

NIM

0.0187

0.0154

OV / TA

-0.0527 -0.0594 -0.0226

E / TA

0.1631 -0.0554

L / TA

0.0778

30

1
1

0.0186

0.0117

1

0.1283 -0.0465

-0.0909

-0.090

1

1

1
0.0734

1

0.7269 -0.3102

1

1
1
1
1
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NII / TA

0.3638

0.4242

0.0849

-0.1356

0.050

0.1218

1

log(TA)

-0.1868 -0.2053 -0.0355

0.0896

-0.024 -0.1516 -0.2928

RS

-0.0176

0.0361 -0.0192

-0.0023

-0.050

log(MCap)

-0.2671 -0.3643 -0.0084

0.1161

0.066 -0.5657 -0.3600

CO

0.0205

0.0352

0.0043

-0.0259

-0.001

0.0542

0.0188 -0.0633

0.0251

-0.0684

1

Inf

0.1088

0.1707

0.0235

-0.1297

-0.019

0.2658

0.2247 -0.2529

0.0859

-0.4041

-0.0913

Grw

0.0728

0.0938

0.0159

-0.0821

-0.011

0.1257

0.1182 -0.1959

0.0773

-0.2640

-0.0953 0.3170

Int

0.2125

0.3159

0.0134

-0.1384

-0.062

0.4839

0.3355 -0.5736

0.2390

-0.8249

0.0710 0.3942 0.1006

1

Ex

0.1376

0.2233 -0.0236

-0.1039

-0.066

0.3245

0.2266 -0.3918

0.1806

-0.5569

0.1425 0.1344 0.0641

0.728

0.3588 -0.0263

1
0.1014

1

0.7168 -0.2984

1

1
1
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Berger (1995), Neely ve Wheelock (1997), Naceur (2003), Mamatzakis ve Remoundos (2003),
Naceur ve Goaeid (2001, 2005), Aburime (2008) ve Athanasoglou et al. (2008) gibi araştırmacıların
çalışmaları tek bir ülkeyi ele alırken diğerleri farklı ülkelerin banka sistemlerini ayrı ayrı veya
karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Türkiye’yi ele alan çalışmalar ayrıca ele alınacaklarından tek
ülkeyi ele alanlar arasında özellikle sıralanmamıştır.
Flamini v.d. (2009), Hoffmann (2011) gibi bazı araştırmacılar bağımlı değişken olarak sadece
ROE’yi kullanmışlardır.
Dietrich ve Wanzenried’in (2014) çalışması, Molyneux ve Thornton (1992), Demirgüç-Kunt ve
Huizinga (1999), Micco v.d. (2007) gibi çok sayıda ülkenin banka sistemlerini analiz eden
çalışmaları temel almasına karşın, karlılık üzerinde grup düzeyinde gelirin ve kalkınmanın etkilerini
ele almasıyla onlardan farklılaşmaktadır.
Sırlanan çalışmalarda Altan (2004), Çetin ve Bıtırak (2010), Dağıdır (2010), Sarıtaş ve Saray
(2012), Bağcı ve Rençber (2014) haricindekiler konuyu çeşitli panel veri teknikleriyle analiz
etmektedirler. Bu çalışmalarda ise, genellikle bankacılık sistemi bir bütün olarak ele alındığından,
oran analizi, analitik hiyerarşi süreci, eşbütünleşme, promethee v.b. teknikler kullanılmıştır.
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Elbette bu referans model, zaman içinde Demirgüç-Kunt ve Huizinga (1999), Naceur (2003),
Naceur ve Goaeid (2001, 2008), Goddard vd. (2004), Athanasoglou vd. (2006 ve 2008) gibi
araştırmacıların çalışmalarıyla biraz da olsa değişmiştir. Bununla beraber, ulusal yazınımızda
tahmin edilen modellerin yapısı kendi çalışmanın yayınlandığı zamana göre bu değişimleri
yansıtmaktadır.
Kümeleme analizi sonuçları, çalışmanın ekinde sunulmaktadır. Analizlerde Birleşik Fon Bankası
A.Ş.’nin de dâhil olduğu otuz ticari banka kullanılmıştır. Bu bankanın özel durumuna karşın,
sistemde oluşturduğu yük nedeniyle dikkate alınmasına karar verilmiştir.
Açıklayıcı değişkenler ile hata terimleri arasındaki ilişkiye dair varsayımları bu modellere, açıklayıcı
değişkenlerin sonuca olan net etkilerini belirleme avantajı sağlamaktadır.
Rassal etkiler modelleri, en yüksek olabilirlik tahmincisiyle (maximum likelihood estimator / MLE) de
tahmin edilebilirler. Ancak elde edilen katsayı değerleri GEK tahmincisiyle elde edilenlerle çok
yakın çıkmaktadır. Ayrıca en yüksek olabilirlik tahmincisi optimizasyon temelli bir hesaplama
sürecine dayandığından zaman zaman hesaplama sorunları meydana gelebilmektedir.
Elbette modellerde kullanılacak değişkenlerin seçilmesinde veri sınırlandırmaları da rol oynamıştır.
Bu çerçevede hem yıllık hem de üç aylık frekansta derlenebilen verilerle türetilebilen değişkenlerin
öncelikli olarak kullanılması yoluna gidilmiştir.
Ancak Staikouras ve Wood (2004), enflasyon ve faiz oranları arasında varlığı bilinen güçlü ilişki
nedeniyle bu iki değişkenin tahmin sürecinde sıklıkla çoklu doğrusal bağlantı (multicolinearity)
soruna yol açtığını ifade etmektedirler.
Büyüme modellerde çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Çoğunlukla GSYİH veya GSMH’nin artış
oranı dikkate alınırken, bazı çalışmalarda kişi başına gelir düzeyindeki artış oranının kullanıldığı
görülmektedir.
Söz konusu hesaplamaları içeren tablolar konu bütünlüğünü bozmamak için çalışmanın ekinde
sunulmaktadır.
Bazı modellerde anlamsız da bulunsa sabit terimler o modelden çıkartılmamıştır. İlgili yazında
sabitsiz modellere dair açık varsayımlar olmadığından, modelin genel teorik yapısına sadık
kalınmaya çalışılmıştır.
Breusch ve Pagan testi, rassal etkiler modellerinin kalıntılarına uygulanmakta ve kesit bazında
birim etkilerin varyanslarının sıfır olduğu yönündeki yokluk hipotezinin doğruluğunu sınamaktadır.
Eğer yokluk hipotezi reddedilir ve kesitler arasında önemli farklar olmadığı sonucuna varılırsa
model SEK tahmincisi ile yeniden tahmin edilmektedir (Torres-Reyna, 2007).
Dinamik panel veri modellerinde birinci mertebeden ardışık bağlanım olması beklenen biri
durumdur ve önemli değildir. Önemli olan ikinci mertebeden bu sorunun olmamasıdır. İkinci
mertebeden ardışık bağlanım sorunu olmayan modeller geçerli veya uygun modellerdir (Tatoğlu,
2013, s. 101-102). Kimi zaman bazı bilim çevrelerinde kalıntılarda birinci derece ardışık bağlanım
olması ve ikinci derece olmaması bir gerek şart gibi ifade edilmektedir. Ancak aslında sadece ikinci
derece ardışık bağlanım olmaması gerek şarttır.
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Öz
Tezgah üstü türev işlemler son on yılda hem dünyada hem de ülkemizde önemli ölçüde artış
göstermiştir. Türev işlemlerin son yıllarda ulaştığı seviye, bu işlemler dolayısıyla maruz kalınan kredi
riskinin isabetli bir şekilde hesaplanmasını gerektirmektedir. Bu makaleyle kredi riski dolayısıyla
ulaşılabilecek kaybın belirlenmesinde Basel I Uzlaşısı’ndan bu yana değişmeden uygulanan Gerçeğe
Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi (GUDGD Yöntemi) ile Monte Carlo simülasyonu yöntemi
karşılaştırılmıştır. GUDGD Yöntemi’nden farklı olarak Monte Carlo simülasyon yöntemi temerrüt
olasılıklarını ve tahsilatları dikkate almakta, böylelikle geniş kredi sınıfları içerisinde kredi riski düzeyini
farklılaştırabilmektedir. Ayrıca bu yöntem, belirli bir simülasyon dönemi süresince bir dizi piyasa
senaryosuna dayalı olarak gelecekteki risk düzeyini tahmin etmek suretiyle kredi riskinin vade yapısını
ve risk faktörlerinin gelişimini de dikkate almaktadır. Potansiyel risk tutarının daha doğru bir şekilde
tahmini, netleştirme etkisinin ve pozisyonun parada olması durumunun daha isabetli bir şekilde
değerlendirilmesine yol açmaktadır.
Çalışmada yer alan değerlendirmeler tamamen yazarlara ait olup, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun resmi görüşleri olarak yorumlanmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Türev İşlemler, Kredi Kaybı, Simülasyon, Basel Uzlaşısı.
JEL Sınıflaması: G21, C53.
Determination of Credit Loss: A Case Study for Forward Transactions
Abstract
Over-the-counter derivatives have increased dramatically both in the world and in Turkey in last
ten years. High level of these transactions requires banks to calculate their credit risk exposure
appropriately. In this article for the determination of credit loss, the Current Exposure Method which
has been in effect since Basel I Accord of 1988 and Monte Carlo Simulation are compared. Unlike
Current Exposure Method, Monte Carlo simulation described in this paper accounts for default
probabilities and recoveries. Therefore Monte Carlo Simulation differentiates levels of credit risk
among broad categories of credit risk. Moreover with this method the term structure and
developments of risk factors could be taken into consideration. Consequently, more accurate
estimation of potential credit exposure result in more precise evaluation of netting effect and
moneyness position.
Keywords: Derivatives, Credit Loss, Simulation, Basel Accord.
JEL Classification: G21, C53.
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1. Giriş
Tezgâh üstü türev ürünlerde son on yılda ciddi bir artış görülmekte olup, Uluslararası
Ödemeler Bankası (BIS)’in verilerine göre bu ürünler Aralık 2013 itibarıyla 710 trilyon ABD
doları büyüklüğe sahiptir. Küresel kriz, finansal sistemde türev ürünlerin ciddi kredi zarar
potansiyeli yaratabileceğini göstermiştir. Artan rekabet ve daralan marjlarla birlikte bankaların
ürünlerini doğru şekilde fiyatlamaları, yeterli sermaye ayırmaları ve kredi limitlerini etkin bir
şekilde yönetebilmeleri için türev ürünler dolayısıyla maruz kaldıkları kredi riskini isabetli bir
şekilde tespit edebilmeleri gerekmektedir.
Ülkemizde türev işlemlerin hacminin yıllar itibariyle aktif artış hızının üzerinde
seyrettiğini gözlemliyoruz. Mart 2014 itibarıyla bankaların türev işlem hacmi tamamına yakın
kısmı tezgâh üstü olmak üzere 627,9 milyar TL düzeyindedir. Bankalarca türev işlemler genel
olarak alım-satım veya aktif-pasif yönetimi amaçlı ya da müşteri taleplerine istinaden veyahut
ta tüm bunların korunması amacıyla yapılmaktadır. Türev işlemler içinde çoğunluğu aktifpasif yönetimi amaçlı olarak yapılan swap işlemleri oluştursa da, müşteri taleplerine istinaden
gerçekleştirilen işlemlerin ağırlığını forward işlemler teşkil etmektedir. Forward işlemler
müşteriler tarafından spekülatif veya kur riskinden korunma amaçlı yapılabilmektedir. Riskten
korunma amaçlı forward işlemleri daha çok ihracatçıların yaptığı, sektörde müşterilerin nette
döviz satıcısı olduğu gözlenmektedir.
Bu çalışmayla forward işlemlerdeki karşı taraf kredi riskine odaklanılmaktadır.
Çalışmada türev işlemlerde kredi riski ölçümünde Basel Uzlaşısı-Gerçeğe Uygun Değerine
Göre Değerleme Yönteminde (GUDGD Yöntemi) yer alan kredi dönüştürme oranları ile
Monte Carlo simülasyonu sonucu karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde kredi
riski tanımlanırken, ikinci bölümünde GUDGD Yöntemi ve Monte Carlo yöntemi
açıklanmakta, son bölümünde ise her iki yöntemi içeren bir uygulamaya yer verilmektedir.
1. Kredi Riskine İlişkin Kavramlar
Bu çalışmada kredi riski, karşı tarafın temerrüt etmesi halinde oluşacak zarar riski
olarak tanımlanmaktadır (Colquitt, 2007, s.1). Temerrüt hali ise karşı tarafın sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde oluşmaktadır. İki çeşit kredi riskinden söz
etmek mümkündür. Bunlardan birisi karşı tarafın temerrüt etmesine bağlı olarak vadeden
önce sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan zarar riskidir. Bu durumda zarar,
temerrüt tarihinde sözleşmenin yenileme maliyetine eşittir. Vadedeki kredi riski ise
sözleşmenin vadesinde sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunu ifade
etmektedir. Bu çalışmada vadeden önceki kredi riski incelenmektedir.
Potansiyel kredi kaybını belirlemek için şu üç hususun belirlenmesi gerekmektedir:
1) Temerrüt anındaki karşı taraf kredi riski tutarı
2) Temerrüdün gerçekleşme olasılığı
3) Temerrüt oluştuktan sonra tahsil edilebilecek tutar.
1.1. Kredi Riski Tutarı
Kredi riski tutarı temerrüt anında sözleşmeyi yenileme ya da sözleşme için koruma
sağlama için katlanılan maliyettir. Bu ise karşı tarafın temerrüt etmesi halinde kaybedilecek
azami tutardır. Bununla birlikte temerrüt, sözleşmenin vadesi süresince herhangi bir
zamanda oluşabilecek belirsiz bir olay olduğundan, sözleşmenin cari kredi riski tutarının yanı
sıra potansiyel kredi riski tutarının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu husus türev
sözleşmelerin değeri hızlı bir şekilde zamana ve piyasanın durumuna bağlı olarak
değişebildiğinden türev sözleşmeler için özellikle önemlidir. Bu nedenle, kredi riski açısından
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cari risk tutarı, potansiyel risk tutarı ve toplam risk tutarı olmak üzere üç tür risk tutarından
bahsetmek mümkün bulunmaktadır.
Sözleşmenin (s) t zamanında cari risk tutarı (CR) sözkonusu dönemde sözleşmenin
değerine veya sıfıra eşittir.
CR (s, t) = max {0, D(s,t)}

Eşitlik(1,1)

Burada D(s,t) t zamanında sözleşmenin değerine eşittir. Diğer taraftan, t cari
dönemse, cari risk tutarı işlemin cari piyasa değerine eşit olacaktır. Eğer t gelecekte bir
dönem ise, CR(s,t), t zamanındaki varsayılan piyasa durumuna göre belirlenecektir.
Sözleşmenin t zamanındaki potansiyel risk tutarı (PR) t zamanında değil de t ile
sözleşmenin vadesi T içinde herhangi bir zamanda (t) temerrüdün oluşması halinde
kaybedilebilecek azami tutardır.
PR (c,t) = max {0, maxt<t≤ T{𝑃𝑉 [𝐷(𝑠, 𝑡)] − 𝐷(𝑠, 𝑡)}}}

Eşitlik(1,2)

Burada PVt[*] t zamanında gelecekteki değerleri bugünkü değere çeviren fonksiyondur.
Piyasa senaryosu ise t’den T zamanına kadar piyasanın alabileceği yoldur. Potansiyel risk
tutarı varsayılan bir piyasa senaryosuna göre tanımlanır. Bunun nedeni ise, herhangi bir
zamanda sözleşmenin değerinin, bu değerin oluşmasına yol açan piyasa risk faktörlerine
bağlı olmasıdır.
Sözleşmenin t zamanındaki toplam risk tutarı (TR)ise sözkonusu zamandaki cari risk
tutarı ve potansiyel risk tutarlarının toplamına eşittir. Bu nedenle bu tutar t ile sözleşmenin
vadesine kadar olan herhangi bir dönemde varsayılan bir piyasa senaryosu altında karşı
tarafın temerrüdü durumunda kaybedilecek tutardır.
TR (s,t) = CR (s, t) + PR (c,t)

Eşitlik(1,3)

Örneğin FX/TL bir para swap işlemi gerçekleştirildiğini, vadede TL verilerek karşılığında
yabancı para (FX) alındığını düşünelim. Sözleşmenin yapıldığı tarihte sıfır olan piyasa
değerinin daha sonra negatif olduğunu varsayalım. Bununla birlikte, gelecekte FX/TL
kurunun artması halinde sözleşmenin pozitif bir değeri olacaktır. Sözleşmenin şu anda kredi
riski olmamasına rağmen, potansiyel bir kredi riski taşımaktadır. Toplam risk tutarı da bu
gelecekteki pozitif değeri içermektedir.
Karşı taraf bazında kredi risk tutarı, netleştirme anlaşmalarına ve diğer kredi azaltım
tekniklerine bağlı olarak değişmektedir. Örneğin eğer tam netleştirme mümkünse, net riski
düşürmek için pozitif değere sahip sözleşmeler negatif değere sahip sözleşmelerle
netleştirilebilmektedir. Bu durumda M müşterisinden t zamanında olan risk tutarı o müşteriyle
olan sözleşmelerin tamamının değerlerinin toplamıdır.
CR (M, t) = max [0, ∑𝑠𝜖𝑀 𝐷(𝑠, 𝑡)] = max {0, D[M,t)}

Eşitlik(1,4)

Diğer taraftan, netleştirmeye izin verilmiyorsa bir müşterinin cari risk tutarı aşağıda
(1,5) numaralı eşitlikte olduğu gibi sözkonusu müşteriyle yapılan tüm sözleşmelerden pozitif
değere sahip olanların toplamına eşittir.
CR (M, t) = ∑𝑠𝜖𝑀 max{0, 𝑉(𝑐, 𝑡)} = ∑𝑠𝜖𝑀 𝐶𝑅(𝑠, 𝑡)

Eşitlik(1,5)

Bu durumda potansiyel risk tutarı ise her bir sözleşmenin sözkonusu zamandaki
potansiyel risk tutarlarının toplamına eşittir.
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PR (M, t) = ∑𝑠𝜖𝑀 𝑃𝑅(𝑠, 𝑡)

Eşitlik(1,6)

Son olarak netleştirme anlaşmasının olmaması halinde (1,3), (1,5) ve (1,6) numaralı
eşitliklerden sözkonusu müşterinin toplam riski şu şekilde hesaplanabilir:
TR (M, t)= ∑𝑠𝜖𝑀 𝐶𝑅(𝑠, 𝑡) + ∑𝑠𝜖𝑀 𝑃𝑅(𝑠, 𝑡) = ∑𝑠𝜖𝑀 𝑇𝑅(𝑠, 𝑡)

Eşitlik(1,7)

1.2. Kredi Kayıpları
Kredi kayıpları hesaplanırken temerrütten sonra tahsil edilebilecek tutar da dikkate
alınmaktadır. Belirli bir piyasa senaryosunda t zamanında s sözleşmesinin kredi kaybı şu
şekildedir:
K (s, t) = CR (s, t) * [1- Ö(s,t)]

Eşitlik(1,8)

Ö(s,t), temerrüdün t zamanında gerçekleşmesi halinde müşteriden tahsil edilebilecek
orandır. Netleştirmeye izin verildiğinde karşı taraf kredi kaybı cari risk tutarının bir
fonksiyonudur. t zamanında temerrüt oluşursa kaşı taraf portföyüne ilişkin kredi kaybı şu
şekilde hesaplanmaktadır:
K (M, t) = CR (M, t) * [1- Ö(M,t)]

Eşitlik(1,9)

Netleştirmeye izin verilmesi halinde tek bir ödeme oranının tüm işlemler için
uygulanabileceği varsayımı yapılabilir. Bununla birlikte, netleştirmeye izin verilmemesi
halinde ise bir müşteri portföyünden kaynaklanan kredi kaybı muhafazakar bir şekilde toplam
risk tutarının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilir.
K(M, t) = ∑𝑠𝜖𝑀 𝐾(𝑠, 𝑡) = ∑𝑠𝜖𝑀 𝑇𝑅(𝑠, 𝑡)[1 − Ö(𝑠, 𝑡)

Eşitlik(1,10)

2. Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
Kredi riski ölçüm metodolojileri birbirinden kredi risk tutarı, temerrüt olasılığı ve geri
ödeme oranı varsayımlarının belirlenmesi noktalarında ayrılmaktadır. Basit bir modelde risk
tutarı sözleşmenin cari tutarına, potansiyel zarar tutarı ise bu sözleşme tutarının belli bir
oranına eşitken, görece karmaşık bir model simülasyon vasıtasıyla hesaplanacak zararlar
gelecekteki risk tutarları, temerrüt oranları ve tahsilat dağılımları vasıtasıyla elde
edilmektedir.
2.1. GUDGD Yöntemi
Bu yöntem ilk Basel Uzlaşısı’nda da aynı şekilde yer almıştır. Basel Komitesi içsel
olmayan iki metodu (GUDGD Yöntemi ve Standart Yöntem) kaldırarak daha gelişmiş tek bir
metot üzerinde çalışmakta olup, taslak doküman Haziran 2013’te yayımlanmıştır. Bu yöntem
GUDGD yöntemindeki yapıyı korumakla birlikte, stres dönemlerine göre ayarlanmakta,
teminatın faydasını dikkate almakta ve yasal netleştirme anlaşmalarını daha iyi
yansıtmaktadır. Bununla birlikte ilgili düzenlemenin 2017 yılında yürürlüğe girmesi
planlanmaktadır.
Bizim mevzuatımızda da aynı şekilde yer alan GUDGD Yöntemi’nde cari risk,
potansiyel risk ve toplam risk yalnızca cari dönemde t=0 tanımlanmaktadır. Bir türev
pozisyonunun, kredi eş değeri (KED) olarak da bilinen toplam riski, cari risk ve potansiyel risk
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Cari risk (1,1) numaralı eşitliğe göre hesaplanırken,
potansiyel risk (PR), işlemin anapara tutarının (N) bir krediye dönüştürme oranıyla (CF)
çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır.
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Eşitlik(2,1)

PR = CF * N

CF, türev ürünlerin altında yer alan varlıklara ve türev sözleşmesinin vadesine bağlıdır.
Aşağıdaki tabloda Basel Uzlaşıları’yla belirlenen vade ve varlığa bağlı olarak değişen
dönüştürme oranları yer almaktadır.
Tablo 1: Türev Sözleşmelerin Krediye Dönüştürme Oranları

Vadeye Kalan
Süre

Faiz oranı
sözleşmeleri
(yüzde)

Döviz kurları
ve altınla ilgili
sözleşmeler
(yüzde)

Hisse
senetleriyle
ilgili
sözleşmeler
(yüzde)

Kıymetli
madenlerle
ilgili
sözleşmeler
(yüzde)

Kıymetli
madenler hariç
emtialarla ilgili
sözleşmeler
(yüzde)
10

- Bir Yıl veya
0
1
6
7
Daha Kısa
- Bir Yıldan
0,5
5
8
7
12
Uzun, Beş Yılı
Aşmayan
- Beş Yıldan
1,5
7,5
10
8
15
Daha Uzun
Kaynak: BIS, 2006 ve BDDK, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik, Ek: 2

Kredi dönüştürme oranı gelecekteki riskin cari riski geçme olasılığını dikkate almayı
amaçlamaktadır. Eşitlik (2,1)’deki potansiyel risk tutarı anaparanın sabit bir tutarı olan statik
bir rakamdır. Bu yöntemde kredi eş değeri, yalnızca cari dönemde tanımlanmakta olup, şu
şekildedir:
KED = CR (s, 0) + PR (s, 0)

Eşitlik(2,2)

Netleştirmeye izin verilmesi durumunda kredi eş değeri, netleştirilmiş cari risklerin
toplamına ve her bir işlemin netleştirme faktörüyle (NF) düzeltilmiş potansiyel riski toplamına
eşittir.
KED = CR (M, 0) + NF × PR (M, 0)

Eşitlik(2,3)

Netleştirme faktörü (NF) ise şu şekilde tanımlanmaktadır.
NF = (0,4 + 0,6 *NBO)

Eşitlik(2,4)

Net-Brüt Rasyosu, NBO, netleştirmeli cari riskin netleştirmesiz cari riske oranıdır.
Netleştirmeye izin verilmemesi halinde NBO =1, NF=1 ve her bir işlemin kredi eşdeğeri her
bir işlemin kredi eş değerinin toplamıdır.
Türev işlemler için ayrılacak sermaye ise kredi eş değeri tutarının ilk önce karşı tarafa
göre belirlenen risk ağırlığıyla daha sonra ise yüzde8 oranıyla çarpılması sonucu belirlenir.
S= RA × KED ×0,08

Eşitlik(2,5)

2.2. Simülasyon Yöntemi
Monte Carlo simülasyonu türevlerin kredi riski ve kaybı tutarını tahmin etmek için
kullanılabilecek detaylı bir yöntemdir (Aziz ve Charupat, 1998, s.35-37). Monte Carlo
simülasyonunda genel olarak 1) Portföyün değerini etkileyen piyasa değişkenleri 2) Temerrüt
gibi kredi olayları 3) Temerrüt halinde geri alınabilecek tutarlar üzerinde bazı senaryolar
oluşturulmaktadır. Simülasyon portföydeki her bir işlemin tüm ömrü boyunca
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uygulanmaktadır. Her bir senaryo ve dönemde portföy yeniden değerlenmekte ve temerrüt
oluştuğunda tahsilatlar uygulanmaktadır. Sonuç olarak zaman içerisinde risk dağılımları ile
kayıp dağılımlarına ilişkin simülasyon sonuçları toplulaştırılarak, çeşitli istatistikler
hesaplanmaktadır.
Simülasyonu uygulayabilmek için bazı basitleştirici varsayımların yapılması
gerekmektedir. Aksi durumda hesaplama yapmak teknik olarak mümkün olmayabilecektir.
Bunun için yapılan varsayımlardan biri; kredi riskinin müşterinin o anki durumu yerine
piyasanın o zamanki durumuna bağlı olduğu varsayımıdır. Nitekim kredi riskini temerrüt
gerçekleştiğinde sözleşmenin yeniden yapılması ya da korunması için oluşan maliyet olarak
tanımlamıştık.
İlk aşama olarak her bir müşteri için her bir piyasa senaryosu ve dönemde yapılan
simülasyon sonucu cari risk (eşitlik 1,4 ve 1,5) ve toplam risk (eşitlik 1,3 ve 1,7) oluşturulur.
Bu adım her bir senaryo altında her bir işlemin değerlenmesini içerdiğinden hesaplanması en
zor adımdır. Daha sonra kredi kayıpları, temerrüt ve tahsilat oranları kullanılarak nispeten
basit bir şekilde hesaplanır. Bu aşamada 1) temerrüt ve tahsilat oranları olasılıklarının
deterministik 2) piyasa ve kredi olaylarının bağımsız olduğu varsayımları kullanılmaktadır.
Bir dizi n sayıda piyasa senaryosu, ωj olduğunu düşünelim. Bunların her birinin
olasılığının pj olduğunu ve temerrüdün dönem içinde, ti m münferit noktalarında
gerçekleştiğini varsayalım. Bu durumda λ(i,j)ti zamanında,ωi,j senaryosu altında, örneğin
λ(i,j)= K(M, ti) (1,8) ve (1,9) numaralı eşitliklerde gösterildiği gibi gerçekleşen koşula bağlı
zarardır. Bağımsızlık varsayımı nedeniyle kayıp olasılığı, λ(i,j)basitçe pj × Di, piyasa
senaryosu ωj olma olasılığıyla ti zamanında temerrüt olma olasılığının çarpına eşittir.
Müşterinin bütün kayıp dağılımı ise bu kayıpları artan şekilde düzenlemekle elde
edilmektedir.

Şekil 1’de üç dönemli ve dört piyasa senaryolu 10 tane kayıp değeriyle sonuçlanan
küçük bir örnek yer almaktadır. Son değer temerrüt oluşmamasına, dolayısıyla sıfır kayba
karşılık gelmektedir.
Sözkonusu zarar rakamlarına ve bunların olasılıklarına bağlı olarak belli bir güven
seviyesinde, α, çeşitli istatistikler elde edilebilir.
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-

Beklenen Kayıp, BK

Belirli bir zaman, tk, için beklenen kayıp :
BKD,ω׀T>tk [L(M,t) = ∑𝑛𝑗=1 ∑𝑚
𝑖=𝑘+1 𝜆(𝑖, 𝑗) × 𝑝𝑗 × 𝐷𝑖

Eşitlik (2,6)

Burada BKD,ω׀T>tk [*], senaryo ve temerrüt olasılıklarına bağlı olarak beklenti
fonksiyonudur.
-

Azami Senaryo Kaybı, ASK(α)

Senaryo kredi kaybı belli bir dönemden, tk, kontratın vadesine kadar olan dönemde belli
bir piyasa senaryosu, j, altında beklenen kayıptır.
BKD׀T>tkωj, [L(M,t) = ∑𝑚
𝑖=𝑘+1 𝜆(𝑖, 𝑗) × 𝐷𝑖

Eşitlik (2,7)

BKD׀T>tkωj, [L(M,t) = ∑𝑚
𝑖=𝑘+1 𝜆(𝑖, 𝑗) × 𝐷𝑖

Eşitlik (2,8)

Burada BKD׀T>tkωj, [*],tk döneminden daha önce temerrüt oluşmamak ve ωj piyasa
senaryosuna bağlı olmak üzere (tk, T) aralığındaki beklenti fonksiyonudur. α güven
seviyesindeki azami senaryo kaybı her bir senaryo altındaki tüm zararları (2,8 numaralı
eşitlik) sıralayarak azamisini (α seviyesinde) seçmek suretiyle elde edilir.
Azami Kayıp, AK (α)
Belli bir güven düzeyinde dönemler ve senaryolar arası azami kayıp ML(α) her bir olası
piyasa koşulunda ve dönemdeki kayıp dağılımlarını sıralayıp zarar ML(α)’den yüksek olma
şansı 1-α’yı geçmeyene isabet edeni seçmek suretiyle elde edilebilir.
3. Kredi Kayıplarının Modellenmesine Yönelik Uygulama Çalışması
Bu makalenin amacı, orta ölçekli bir bankanın mali kesim dışındaki tüzel kişi
müşterileriyle (kurumsal müşteri ve KOBİ) yapmış olabileceği türden forward işlemler
portföyü dolayısıyla maruz kalabileceği potansiyel zararı tutarını Kredi Riski Ölçüm
Yöntemleri başlıklı bölümde açıklanan iki yöntem uygulanmak suretiyle tahmin etmektir. Bu
doğrultuda yazarlar tarafından hipotetik bir forward işlemler portföyü oluşturulmuştur.
Portföyde yer alan firmaların temerrüt olasılıklarının ilgili kredi segmentlerinin takibe
dönüşüm oranlarını yansıttığı1, tahsilatın ise sıfır olduğu varsayılmıştır. Portföy Ocak 2014
itibariyle değerlenmiş olup, aynı tarihteki piyasa göstergeleri itibarıyla aşağıdaki tabloda
(Tablo 2)’de belirtilmektedir. Diğer yandan, forward portföyünün toplamının net piyasa değeri
18.778 bin TL olarak hesaplanmıştır.
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Tablo 2: Forward Portföyüne İlişkin Temel Hesaplanan Göstergeler
KOBİ

Ticari
İşlem Sayısı
Pozitif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Negatif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Piyasa Değeri (Bin TL)
Pozitif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Negatif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Nominal Tutar (Bin TL)
Pozitif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Negatif Piyasa Değerine Sahip İşlemler
Temerrüt Olasılığı
Ortalama Vade (gün)

91
43
48
8,591
12,484
-3,893
148,703
110,672
38,031
2.4
133

TOPLAM
183
86
97
18,778
23,096
-4,318
368,778
313,128
55,650

92
43
49
10,187
10,612
-425
220,075
202,456
17,619
3.2
93

109

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Hipotetik olarak oluşturulan forward portföyündeki ticari şirket ve KOBİ dağılımı işlem
sayısı itibarıyla paraleldir. Pozitif piyasa değerine sahip işlem sayısı 86 adet iken, negatif
piyasa değerine sahip işlem sayısı 97 adettir. Ticari şirketlerle yapılan işlemlerin vadesi, ticari
şirketlerin KOBİ’lere kıyasla daha yüksek pazarlık gücüne sahip olmaları dolayısıyla biraz
daha uzun belirlenmiştir.
Değerlemeye konu edilen forward portföyü orta ölçekli bir bankanın müşteri taleplerine
istinaden yapmış olabileceği, FX/TL, TL/FX ve FX/FX işlemlerini içermektedir. Para türleri TL,
ABD Doları ve Euro’dur. Her bir müşteriyle bir işlem yapıldığı, dolayısıyla çalışmaya konu
edilen 183 adet işlemin her birinin ayrı ayrı müşterilerle yapıldığı varsayılmıştır.
Simülasyonda forward işleminin ilgili olduğu para biriminin faiz oranı Monte Carlo
simulasyon tekniği ile simüle edilmiş, karşı para faiz oranı ve kur ise aralarındaki korelasyon
ilişkisine göre belirlenmiştir. Bu çerçevede piyasa göstergelerine ilişkin 1000 adet senaryo
oluşturulmuş ve her bir işlemin vadesine kalan her bir gün için simülasyon sonucu elde
edilmiştir. Her bir işleme ilişkin vadeye kalan her gün için elde edilen 1000 senaryo sonucu
büyükten küçüğe sıralanarak yüzde 99 güven aralığına göre en yüksek değer dikkate
alınmıştır. Böylelikle her bir işlem için, işlemin vadesine kadar kalan gün sayısı kadar değer
oluşturulmuşvebu değerlerden en yüksek olanı “azami risk” olarak dikkate alınmıştır.
Tablo 3: GUDGD ve Simülasyon Yöntemleri ile Elde Edilen
Sonuçların Karşılaştırılması
Bin TL
Cari Risk
Toplam Azami Risk (α=%99)
Kredi Eşdeğeri
Azami Senaryo Kaybı (α=%99)

Ticari
12,484
9,280
14,008
223

GUDGD Kaybı*RA*0.08
TAR/KED

1,121
66%

KOBİ
10,612
18,642
12,851
596

Toplam
23,096
27,922
26,859
819
771

145%

1,892
104%

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Monte Carlo simülasyon yöntemiyle hesaplanan toplam azami risk, cari riskin yaklaşık
yüzde 20 fazlası düzeyinde hesaplanmıştır. KOBİ’lerde ticari şirketlere kıyasla azami risk cari
riskin daha üzerinde oluşmuştur. KOBİ’lerin ticari şirketlere kıyasla daha yüksek temerrüt
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oranına sahip olmalarının yanı sıra değerleme tarihi itibarıyla negatif piyasa değerine sahip
işlemlerin ticari şirketlerde daha fazla olması bu durumun nedenidir.
Diğer taraftan, aynı şekilde toplam azami risk, KOBİ’lerde kredi eş değerinden oldukça
yüksekken, ticari şirketlerde kredi eş değeri daha yüksek hesaplanmaktadır.Bununla birlikte
kredi eş değeri her bir müşteriyle yapılan sözleşmenin doğasına bağlı olarak azami toplam
riskten düşük ya da yüksek olabilmektedir.
Genelde piyasa değeri yüksek düzeyde negatif olan işlemlerin kredi eş değeri toplam
azami riskten daha yüksektir. Bunun nedeni ise GUDGD yönteminin işlemin piyasa değerinin
pozitif ya da negatif olmasına bakmaksızın aynı ilave katsayıları uygulamasıdır. Azami
senaryo kaybının yüzde 99 güven aralığında hesaplanması suretiyle 819 bin TL düzeyinde
olabileceği belirlenmiştir. Söz konusu tutar GUDGD yöntemiyle hesaplanan 1.892 bin TL’den
daha düşüktür. Toplam azami risk daha yüksek düzeyde hesaplanmasına karşın, GUDGD
Yöntemi’nde risk ağırlıklarının yüzde 100 ve yüzde 75 düzeyinde olması, bu durumun ana
nedenidir.
Her iki modelleme yaklaşımı kıyaslandığında Monte Carlo metodunun pozisyonun
parada olup olmamasını, pozisyon tutarını etkileyen risk faktörlerinin değerindeki
değişiklikleri ve kredi riskinin vade yapısının etkisini dikkate aldığını kanaatine ulaşılmıştır.
4. Sonuç
Kredi riski için ayrılması gereken sermaye yıllardır tartışma konusu olmuştur. Basel
Bankacılık Komitesi, türev ürünlerde karşı taraf kredi riskinin hesaplanmasında belirlenmiş
olan içsel olmayan iki yöntem (GUDGD Yöntemi ve Standart Yöntem) yerine tek bir yöntem
getirmekle birlikte, önerilen yöntem ancak 2017 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.
Bankalarımız Basel-I Uzlaşısı’nda da aynı şekilde yer almış olan GUDGD Yöntemini
uygulamaktadırlar. Bununla birlikte, uygulamada bankalarca işlemlerin korunma ya da
spekülatif olup olmamasına ve karşı tarafına göre Basel düzenlemesinden daha yüksek
krediye dönüştürme oranları uygulanabildiği gözlemlenmektedir.
GUDGD Yöntemi,türev işlemin parada olup olmamasına bağlı olmadan sabit krediye
dönüştürme oranı uygulamaktadır. Belirtilen oranlar ise yıllar içerisinde volatilitenin
değişebilmiş olması ihtimaline karşı, Basel I Uzlaşı’ndaki seviyeleriyle aynıdır. Ayrıca varlık
sınıfları son derece geniş bir şekilde belirlenmiş ve bunlar içerisinde bir farklılaştırma
yapılmamıştır.
Bu çalışmada uygulanan Monte Carlo yöntemi GUDGD Yöntemi’nin zayıflıklarına sahip
değildir. Bu yöntem, temerrüt olasılıklarını ve tahsilatları dikkate almakta, böylelikle Basel
Uzlaşıları’nda geniş bir şekilde belirlenmiş olan kredi sınıfları içerisinde kredi riski düzeyini
farklılaştırabilmektedir. Monte Carlo yöntemi ayrıca, belirli bir simülasyon dönemi süresince
bir dizi piyasa senaryosuna dayalı olarak gelecekteki risk düzeyini tahmin etmek suretiyle
kredi riskinin vade yapısını ve risk faktörlerinin gelişimini de dikkate almaktadır. Potansiyel
risk tutarının daha doğru bir şekilde tahmini, netleştirme etkisinin ve pozisyonun parada
olması durumunun daha isabetli bir şekilde değerlendirilmesine yol açmaktadır.
GUDGD Yöntemi’nde zaman içerisinde risk düzeyinin gelişimi dikkate alınmadığından,
sonuçta türev işlemler için ayrılan sermaye, işlemlerin mahiyetine bağlı olarak çok yüksek ya
da çok düşük düzeyde oluşabilmektedir. Monte Carlo Yöntemi’nde ise sermaye rezervleri
belli bir güven aralığında azami kaybı karşılayacak düzeyde ayrılmaktadır. Sonuç olarak bu
çalışmada açıklanan Monte Carlo Yöntemi’nin bankalarca GUDGD Yöntemini tamamlayıcı
şekilde,örneğin ekonomik sermaye değerlendirmesinde kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Dipnotlar:
1

Ticari ve KOBİ kredilerinin takibe dönüşüm oranları, BDDK tarafından yayımlanan Türk Bankacılık
Sistemi Genel Görünümü Raporu’ndan çıkarılmıştır.
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Tüketici Kredilerine Yönelik Sınırlama Türkiye’nin
Cari Açık Sorununa Çözüm Olur mu? Doğrusal Dışı
Bir Koentegrasyon Analizi*
Doç. Dr. Seymur Ağazade**
Öz
Türkiye’nin yüksek cari açık sorununa yönelik endişelerden de hareketle BDDK konut, taşıt ve
tüketici kredileri ile kredi kartı taksitlerine sınırlama getirdi. Bu çalışmada cari açığın yapısal özellikler
taşıyan daha temel bir sorun olduğu düşüncesinden hareketle uzun döneme yönelik bir analiz
gerçekleştirilerek bu düzenlemenin cari açık sorununa çözüm getirip getirmeyeceği araştırılmıştır.
Analizde toplam bireysel krediler ve kredi kart harcamaları ile dış ticaret dengesi, ithalat, tüketim
malları ithalatı ve dayanıklı tüketim malları ithalatı arasındaki ilişkiler doğrusal dışı koentegrasyon
yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada Şubat 2003 – Mart 2014 dönemine ait aylık veri seti kullanılmıştır.
Araştırma bulguları bireysel krediler ve kredi kartı harcamaları ile dış ticaret dengesi, ithalat, tüketim
malları ithalatı ve dayanıklı tüketim malları ithalatı arasında herhangi uzun dönem bir ilişkinin
olmadığını göstermektedir. Bu sonuca dayanarak tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarına yönelik
sınırlamaların Türkiye’nin cari açık sorununa çözüm olmayacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Kredileri, Cari Açık, Doğrusal Dışı Koentegrasyon.
JEL Sınıflaması: D12, F32, H81.
Does Consumer Credit Limitation Contribute to the Resolution of Turkey’s Current Account
Deficit Problem? A Nonlinear Co-integration Analysis
Abstract
Taking into account of the concerns about high current account deficits, Turkey’s Banking
Regulation and Supervision Agency has limited housing, car, consumer loans, and the numbers of
credit card installments. In terms of the opinion that current account deficit is a more fundamental
problem which has structural features, a long-run analysis is conducted and investigated whether this
restriction will contribute to the resolution of current account problem. For this purpose, in the
econometric section using nonlinear co-integration methods and monthly data from February 2003 to
March 2014, relationship between credits and subcomponents of current account balance are
investigated. In analysis, consumer credits are represented with total retail loans and credit card
spending. Trade balance, total imports, imports of consumer goods and imports of durable consumer
goods are used for the current account subcomponents. Findings of the study show that there is no
co-integration between credits and subcomponents of current account. According to this evidence,
restriction to the consumer credits and credit card spending probably will not contribute to the
improvement of current account balance in Turkey.
Keywords: Consumer Credits, Current Account Deficit, Nonlinear Co-integration.
JEL Classification: D12, F32, H81.
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1. Giriş
Türkiye nispeten yüksek cari işlemler dengesi açığına sahip olan ülkelerden biridir ve
bu sorun süreklilik arz etmektedir. Bankacılık ve borç krizinin yaşandığı 2001 yılı hariç 2000
sonrası diğer tüm yıllarda Türkiye cari işlemler dengesi açık vermiştir. Cari işlemler açığının
düşük olduğu ve küresel finansal krizin yaşandığı 2009 yılında ise Türkiye ekonomisi
küçülmüştür. 2009 sonrası yıllarda cari işlemler dengesinin daha da kötüleştiği, cari açığın
GSYH’ya oranının yüzde 6’nın üzerinde seyrettiği görülmüştür. Bu oranın 2002-2013 yıllarına
ait ortalaması ise yüzde 5’in üzerindedir.
Cari işlemler dengesi, ulusal tasarruflar ile ulusal yatırımlar arasındaki farkı ifade
etmektedir. Dengenin açık vermesi kamu ve özel kesim tasarrufları toplamından oluşan
ulusal tasarrufların yetersiz olması ve ulusal yatırımların ulusal tasarrufları aşan kısmının
yabancı tasarruflarla finanse edilmesi anlamına gelmektedir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade
edilir ise cari işlemler dengesinin açık vermesi yabancı borçlanma ya da varlık satımı ile
mümkün olmaktadır. Bu noktada cari açığın sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır.
Sürdürülebilirlik ise kamu veya özel kesimin yabancı para cinsinden borç stokunun farklı
nedenlerden dolayı krize dönüşmemesi veya yeniden borçlanabilme kabiliyetinin var
olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.
Crockett ve Goldstein (1987), sürdürülebilirliği cari fazla veya açığın ülkenin yabancı
varlık biriktirme veya borçlanma arzusuna karşılık gelen sermaye giriş veya çıkışlarıyla
eşleşmesi (match) veya borç servislerinin cari döviz gelirleriyle karşılanabilme kapasitesi
şeklinde tanımlamaktalar. Bunun yanı sıra cari hesap dengesinin diğer ülkelerin
tasarruf/yatırım tercihleriyle ve tam istihdamla da makul bir şekilde uyumlu olması gerektiğini
vurgulamaktadırlar. Cari hesap dengesinin sürdürülebilirliğinin yurtiçi finansal koşullarının
yanı sıra uluslar arası finansal koşullara bağlı olduğunu Mann (2002) da vurgulamakta,
sürdürülebilirliğin önemli derecede yurtdışında bulunanların ülkeye ait finansal varlıkları alma
ve bulundurma istekleriyle ilişkili olduğunu ifade etmektedir. Milesi-Ferreti ve Razin (1996)
ise, cari hesap dengesi sürdürülebilirliğini yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı bir şok nedeniyle özel
sektör davranışında veya uygulanan politikada keskin bir değişikliğin gerekliliği ile veya dış
yükümlülüklerin yerine getirilememesi şeklinde bir krizin gerçekleşme olasılığı şeklinde
açıklamaktadırlar. Aynı zamanda dış borç oranı gibi değişkenlerin politika değişikliğini
gerektirme düzeylerinin ülkelere göre farklılık gösterdiğini ve bu borç düzeyinin de ülkelerin
kırılganlık düzeylerinin (vulnerability) ve uyum politikalarını gerçekleştirebilme kabiliyetlerinin
bir göstergesi olduğunu ifade etmektedirler. Trehan ve Walsh (1991) ve Taylor (2002) ise,
uzun dönem borç kısıdı çerçevesinde, cari hesap dengesinin sürdürülebilirliğini uzun dönem
ortalama düzeyine dönme eğilimi şeklinde değerlendirilmektedirler.
Cari açığın süreklilik arz etmesi yapısal bir soruna işaret etmektedir. Bundan dolayı bu
sorunun çözümü uzun dönemli yapısal dönüşüm politikaları gerektirmektedir. Fakat cari açık
aynı zamanda bir tasarruf yetersizliği sorunu olduğundan dolayı dış borçların krize
dönüşebilme olasılığı, politika yapıcıları yurtiçi tasarrufları artırmaya veya tüketimi kısmaya
yönelik düzenlemeleri de kapsayan makro ihtiyati tedbirler olarak da ifade edilen tedbirleri
almaya yöneltmektedir. Makro ihtiyati tedbirler, temelde bir bütün olarak finansal sistemin
istikrarına yönelik çeşitli düzenlemelerle birlikte kredi artış hızını azaltmaya dönük tedbirleri
de içermektedir. BDDK tarafından yapılan ve 2014 yılı başlarında yürürlüğe giren
düzenlemelerle de Türkiye’nin cari işlemler açığının sürdürülebilirliği endişesi ile yüksek kredi
artış hızının kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Yüksek kredi artışının yurtiçi tüketimde
hızlı artışa ve bunun da ithalat yoluyla yüksek cari açıkta etkili olduğu düşünülmektedir. Bu
nedenle 31 Aralık 2013’de yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikteki
değişiklikle konut, taşıt ve tüketici kredilerine sınırlamalar getirilmiştir. 1 Şubat 2014’te
yürürlüğe giren diğer bir düzenlemede ise Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında
Yönetmelikte değişiklik yapılarak kredi kartı taksit sayıları sınırlandırılmıştır.
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Bu çalışmada konut, taşıt ve tüketici kredileri ile kredi kartı taksit sayılarının
sınırlanmasına yönelik yapılan düzenlemenin cari açık sorununa çözüm getirip getirmeyeceği
araştırılmıştır. Cari işlemler dengesinin uluslar arası mal ve hizmet ticaretine ilişkin
ödemeleri, gelir akımlarını ve karşılıksız transferleri kapsadığı bilinmektedir. Tüketici
kredilerinin temelde dayanıklı tüketim mallarına yönelik yapılan harcamalar üzerinden cari
işlemler dengesini etkilediği varsayımından hareketle yapılan analizlerde, toplam bireysel
krediler ve kredi kartı harcamaları ile dış ticaret dengesi, toplam ithalat, tüketim malları
ithalatı ve dayanıklı tüketim malları ithalatı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmada Şubat
2003 – Mart 2014 dönemine ait aylık veri seti ve doğrusal dışı koentegrasyon yöntemi
kullanılmıştır.
Çalışmanın diğer bölümleri şu şekilde düzenlenmiştir. İkinci bölümde Türkiye’ye ilişkin
sınırlı sayıdaki diğer çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmada uygulanan
Kapetanios, Shin ve Snell (2006) doğrusal dışı koentegrasyon testi açıklanmıştır. Ardından
dördüncü bölümde veri seti tanıtılmış ve elde edilen bulgular sunulmuştur. Son bölümde ise
elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır.
2. Konunun Türkiye İçin Araştırıldığı Çalışmalar
Kredi genişlemesi ve cari açık ilişkisi konusu Türkiye için sınırlı sayıda çalışmada
araştırılmıştır. Bunlardan Telatar (2011) tarafından yapılan çalışmada cari açık ve tüketici
kredileri arasında nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi çerçevesinde incelenmiştir.
2003 yılı birinci çeyrek ile 2010 yılı dördüncü çeyrek dönemine ait veri setinin kullanıldığı
çalışmada toplam kredilerden cari açığa doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olmadığı,
ancak tüketici kredilerinden cari açığa doğru pozitif bir nedensellik ilişkisinin var olduğu
bulunmuştur. Bu nedenle Telatar (2011) toplam kredilerin homojen bir grup olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir. Göçer, Mercan ve Peker (2013) ise konuyu
toplam yurtiçi kredi verilerini kullanarak araştırmışlar. Çalışmada 1992 yılı birinci çeyrek ile
2012 yılı üçüncü çeyrek arası veriler, çoklu yapısal kırılmalı birim kök ve çoklu yapısal
kırılmalı koentegrasyon testleri kullanılmıştır. Göçer ve diğerleri (2013), toplam yurtiçi kredi
artış hızı ile cari açık arasında koentegrasyon ilişkisinin varlığını bulmuşlar ve yurtiçi kredi
hacmindeki artışın cari işlemler açığını artırıcı bir faktör olduğunu ifade edilmişler.
Türkiye’yi de kapsayan çok sayıda ülkenin dahil edildiği Ganioğlu (2013), Lane ve
McQuade (2013), Lane ve Milesi-Ferretti (2011), Lane ve Milesi-Ferretti (2012), Agnello ve
Nerlich (2012) ve Kauko (2012) gibi çalışmalarda ise kredi genişlemesi ile finansal kriz riski,
durgunluk derecesi, sermaye akımlarının büyüklüğü gibi değişkenler arasındaki ilişkiler
incelenmiştir. Bunlardan Ganioğlu (2013), cari işlemler açığı ve kredi genişlemesinin finansal
kriz riskini artırdığına yönelik sonuçlara ulaşmıştır. Lane ve McQuade (2013) ise, yurtiçi kredi
büyümesi ile net borç akımları arasında güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Lane ve Milesi-Ferretti’e
(2011 ve 2012) göre kriz dönemlerinde durgunluk derecesi, yurtiçi talepteki azalma, sermaye
çıkışlarının büyüklüğü kriz önceki dönemdeki yurtiçi kredi büyümesi ve cari hesap
dengesizlikleri ile ilişkilidir. Agnello ve Nerlich (2012) da benzer şekilde şiddetli ekonomik
darboğaz yaşayan ülkelerin yurtiçi kredi birikiminde ve yüksek cari açık seyrinde benzerlik
taşıdıkları görülmüştür. Kauko (2012) ise cari açık faktörü olmadan hızlı kredi büyümesinin
önemli bir risk unsuru olmayacağı sonucuna varmıştır.
3. Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada kredi ve cari açık alt bileşenleri arasındaki ilişkiler Kapetanios ve diğerleri
(2006) üstel yumuşak geçişli koentegrasyon testi kullanılarak incelenmiştir. Kapetanios ve
diğerlerinin (2006) ifade ettiği gibi değişkenler arasındaki intibakın doğrusal olarak
varsayılması özellikle işlem maliyetlerinin ve politika müdahalelerinin söz konusu olduğu
çeşitli ekonomik durumlarda oldukça kısıtlayıcıdır. Doğrusal dışılığın dikkate alındığı diğer
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bazı koentegrasyon testlerinde değişkenlerin intibak sürecindeki değişmeler anlık yapısal
kırılmalar şeklinde modellenmektedir. Kapetanios ve diğerleri (2006) koentegrasyon testinde
ise bir lojistik fonksiyon kullanılarak değişkenlerin intibakı yumuşak geçiş (smooth transition)
şeklinde modellenmektedir.
Bu çalışmada aralarında koentegrasyon ilişkisinin inceleneceği değişkenlerin
durağanlık özelliklerinin belirlenmesi için Kapetanios ve diğerleri (2006) çalışmasında olduğu
gibi genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi kullanılmıştır. Ayrıca Kapetanios ve
diğerleri (2006) test sonuçlarından önce Johansen en çok olabilirlik yöntemine ait sonuçlar
verilmiştir. Johansen testinde koentegrasyon sınaması bir vektör otoregresif modele (VAR)
dayanmaktadır. Hem ADF testi hem de Johansen koentegrasyon testi ilgili literatürde yaygın
bir şekilde kullanıldığından ve bilindiğinden dolayı bunlara ilişkin metodolojik açıklamalara yer
verilmemiştir.
Kapetanios ve diğerleri (2006) testi aralarında koentegrasyon ilişkisinin incelendiği
değişkenlerin bir biri üzerine koşulmasından elde edilen hata terimlerine dayanmaktadır. Bu
test ham veri, ortalamadan arındırılmış ve ortalama ile trendden arındırılmış değişken serileri
için yürütülebilmektedir. Kapetanios ve diğerleri (2006) doğrusal dışı vektör hata düzeltme
(VEC)
modelinde
doğrusal
dışılığı
üstel
yumuşak
geçiş
fonksiyonu
2
−θ(u
−c)
t−1
g(ut−1 ) = −φut−1 e
şeklinde modelleyerek aşağıdaki doğrusal dışı üstel yumuşak
geçişli vektör hata düzeltme modelini (STR ECM) elde etmişlerdir:
p

2

∆yt = ϕut−1 + γut−1 (1 − e−θ(ut−1 −c) ) + ω′ ∆xt + ∑i=1 ψ′i ∆zt−i + et

(1)

Burada θ ≥ 0 ve c ise geçiş parametresidir. ut , aralarında koentegrasyon ilişkisinin
incelendiği, birinci farklarında durağan olan y ve x değişkenlerinin birbiri üzerine
koşulmasından elde edilen hata terimleri ve zt = (yt , xt )’dir. Kapetanios ve diğerleri (2006),
doğrusal dışı koentegrasyon ilişkisini test etmek için boş hipotezde sıfır ve alternatif
hipotezde pozitif olan θ parametresini önermekteler, fakat γ parametresinin boş hipotezde
tanıtılmadığı için bunun uygulanabilir olmadığını ifade ederler. Bu nedenle Kapetanios ve
diğerleri (2006), ϕ ≠ 0 varsayımı altında yumuşak geçiş fonksiyonunun (g(ut−1 ) =
2
−φut−1 e−θ(ut−1 −c) ) sıfır hipotezi (θ = 0) çerçevesinde birinci mertebeden Taylor
yaklaşıklığını kullanarak aşağıdaki yardımcı regresyonu denklemini elde etmişler:
p

∆yt = δ1 ut−1 + δ2 u2t−1 + δ3 u3t−1 + β∆xt + ∑i=1 ψ′i ∆zt−i + εt

(2)

Bu modelde koentegrasyon ilişkisinin test edilmesi için δ1 = δ2 = δ3 = 0 kısıdı için F tipi bir
test önerilmektedir.
Kapetanios ve diğerleri (2006), 1 numaralı modeldeki geçiş parametresinin (c) sıfıra eşit
olduğunu varsaydıklarında ise aşağıdaki modele ulaşmışlardır:
p

∆yt = δ1 ut−1 + δ2 u3t−1 + β∆xt + ∑i=1 ψ′i ∆zt−i + εt

(3)

Bu modelde koentegrasyon ilişkisinin test edilmesi için δ1 = δ2 = 0 kısıdı için F tipi bir test
kullanılmaktadır. ϕ = 0 varsayımı ile elde edilen yardımcı regresyon ise aşağıdaki gibidir:
p

∆yt = δu3t−1 + β∆xt + ∑i=1 ψ′i ∆zt−i + εt

(4)

Burada koentegrasyon ilişkisinin testi için δ = 0 şeklindeki sıfır hipoteze karşın δ < 0
şeklindeki alternatif hipotez için t tipi bir test önerilmiştir.
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Son olarak Kapetanios ve diğerleri (2006), Engle – Granger benzeri bir koentegrasyon testi
de önermişlerdir. Buna ilişkin yardımcı regresyon aşağıdaki gibidir:
p

∆ut = δu3t−1 + ∑j=1 φi ∆ut−i + ξt

(5)

Bu modelde de koentegrasyon ilişkisinin test edilmesi için δ parametresine ilişkin t tipi bir test
önerilmiştir. Yukarıda ifade edilen dört farklı testteki F ve t istatistiklerin asimptotik kritik
değerleri Kapetanios ve diğerlerin (2006), tarafından stokastik simülasyon yoluyla elde
edilmiş ve çalışmalarında verilmiştir.
4. Veri ve Bulgular
Çalışmada Şubat 2003 – Mart 2014 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Tüketici
kredilerinin cari işlemler dengesine etkisinin ağırlıklı olarak ithalat üzerinden olacağı
düşünülmüştür. Bu nedenle analizler tüketici kredileri ile dış ticaret dengesi (TB; çalışmada
ithalat ihracat farkı olarak alınmıştır), ithalat (IM), tüketim malları ithalatı (ICG) ve dayanıklı
tüketim malları ithalatı (IDG) için yapılmıştır. İhracat, ithalat, tüketim malları ithalatı ve
dayanıklı tüketim malları ithalatına ilişkin veriler TÜİK’ten alınmıştır. Tüketici kredilerine ilişkin
iki gösterge kullanılmış olup TCMB ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nden elde
edilmiştir. Bu göstergelerden ilki kredi kartı harcamaları dahil toplam bireysel kredilerdir (BK).
İkincisi ise kredi kartı harcamalarıdır (KK).
Grafik 1, 2 ve 3’te çalışmada kullanılan değişkenlerin araştırma dönemi için seyirleri
verilmiştir. İlk grafikten de görüldüğü gibi TB araştırma dönemi başlarında 4 milyar liranın
altındadır ve küresel finansal krizin etkilerinin ortaya çıktığı 2008 yılı son çeyreğine kadar
artış trendi göstererek yaklaşa olarak 8 milyar liraya yükselmiştir. Aynı dönemde IM yaklaşık
olarak 8 milyar liradan 20 milyar liraya yükselmiştir. Kriz döneminde IM’deki azalmanın
etkisiyle TB yaklaşık olarak 2 milyar liraya kadar azalmıştır. Kriz sonrası dönemde ise hem
IM, hem de buna bağlı olarak TB daha hızlı artış trendi göstermiştir. 2013 yılı sonu itibariyle
IM 40 milyar liranın üzerine çıkmışken TB de 10 – 18 milyar lira aralığında dalgalanmıştır.
Grafik 1: İthalat ve Dış Ticaret Dengesi (Milyar TL)
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Kaynak: TÜİK.
Not: IM sağ, TB sol gösterge çizelgesinde yer alır ve mevsimsellikten arındırılmıştır.

Grafik 2’de araştırma dönemi boyunca seyirleri ifade edilen ICG ve IDG değişkenleri
ise sırasıyla tüketim malları ithalatı ile dayanıklı tüketim malları ithalatını gösterir. Her iki
değişken araştırma dönemi buyunca pozitif bir trende sahip olmakla birlikte ICG yaklaşık
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olarak 1 milyar liradan 5,5 milyar liraya çıkmıştır. IDG ise yaklaşık olarak 0,1 milyar liradan
0,9 milyar liraya yükselmiştir. İlave olarak ICG’nin IM içindeki payı araştırma dönemi için
ortalama olarak yaklaşık yüzde 12 olmakla birlikte yüzde 9,3 – 15,4 aralığında seyretmiş ve
belirgin bir trende sahip değil. IDG değişkeninin IM içindeki payına ilişkin ortalama, minimum
ve maksimum değerler ise sırasıyla yaklaşık olarak yüzde 1,7, yüzde 1,1 ve yüzde 2,2’dir. Bu
oran ise belirgin pozitif bir trende sahiptir. Aynı şekilde IDG’nin ICG’ye oranı da (tüketim
malları ithalatı içinde dayanıklı tüketim malları ithalatının payı) araştırma dönemi başlarında
yüzde 11’ler düzeyinde iken araştırma dönemi sonlarında yüzde 16’lar düzeyinde olmuştur.
Grafik 2: Tüketim Malları İthalatı ve Dayanıklı Tüketim Malları İthalatı (Milyar TL)
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Kaynak: TÜİK.
Not: ICG sağ, IDG sol gösterge çizelgesinde yer alır ve mevsimsellikten arındırılmıştır.

Grafik 3’te ifade edilen BK ve KK değişkenleri ise çalışmada tüketici kredileri göstergesi
olarak kullanılan değişkenlerdir. Araştırma dönemi başlarında her iki değişken çok düşük
düzeyde olup sırasıyla yaklaşık olarak 2,3 ve 0,4 milyar lira düzeyindeler. Aynı değişkenlerin
araştırma dönemi sonuna ait değerleri ise yaklaşık olarak 338 ve 78,3 milyar liradır. Her iki
değişkende 2013 yılının son çeyreğindeki artış önceki dönemlere göre çok daha belirgindir.
Tüketici kredilerine yönelik tedbirlerin etkisiyle araştırma dönemi sonunda ise her iki
değişkenin artış hızında azalma olduğu görülmektedir.
Grafik 3: Bireysel Krediler ve Kredi Kartı Harcamaları (10 Milyar TL)
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Kaynak: TCMB ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi.

Not: BK sağ, KK sol gösterge çizelgesinde yer alır.
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Koentegrasyon incelemesine geçmeden önce uygulanan ADF testine ilişkin sonuçlar Tablo
1’de verilmiştir. Trende ilişkin farklı varsayımlara dayanan farklı ADF test istatistikleri
değişkenlerin seviyelerinde durağan olmadıklarını, birinci farklarında ise durağan olduklarını
desteklemektedir.
Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Sabit durağan
Trend durağan
Sıfır ortalama durağan
Seviye
Birinci Fark
Seviye
Birinci Fark
Seviye
Birinci Fark
BK
4,43(0)
-5,50(1)
1,30(0)
-10,57(0)
7,57(0)
-4,47(1)
KK
2,21(0)
-5,87(1)
0,22(0)
-6,14(1)
3,39(0)
-5,60(1)
IM
0,53(1)
-19,81(0)
-1,64(1)
-19,86(0)
2,89(1)
-19,05(0)
TB
-1,30(1)
-17,43(0)
-2,54(1)
-17,37(0)
0,25(1)
-17,41(0)
ICG
0,12(1)
-20,31(0)
-2,02(1)
-20,28(0)
2,63(1)
-19,58(0)
IDG
0,38(1)
-21,87(0)
-1,90(1)
-21,88(0)
2,77(1)
-21,06(0)
Not: Parantez içindeki sayılar Schwartz bilgi kriterine göre belirlenen gecikme uzunluklarıdır.
Değişken

Doğrusal dışı koentegrasyon testi ile karşılaştırma amacıyla uygulanan Johansen
koentegrasyon testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Cari hesap dengesi alt kalemleri ile kredi
değişkenleri arasında ilişkinin incelendiği tüm durumlarda iz ve öz değer istatistikleri yüzde5
düzeyinde anlamlı bulunmamıştır.
Tablo 2: Johansen Koentegrasyon Testi Sonuçları
H0:r=0
22,91
0,13
17,56
0,09
12,78
0,07
11,27
0,05
14,01
0,07
9,92
0,05
18,30
0,09
12,42
0,06

İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer
İz
Öz değer

TB - BK
TB - KK
IM – BK
IM – KK
ICG – BK
ICG – KK
IDG - BK
IDG - KK

H0:r=1
4,88
0,04
4,94
0,04
3,23
0,02
4,04
0,03
4,12
0,03
3,69
0,03
5,90
0,04
3,80
0,03

Tablo 3: Kapetanios ve diğerleri (2006) Test Sonuçları
2 numaralı model

3 numaralı model

4 numaralı model

5 numaralı model

Ort.

Tr. Ort.

Ort.

Tr. Ort.

Ort.

Tr. Ort.

Ort.

Tr. Ort.

TB-BK

1,78(1)

2,24(1)

1,93(1)

2,78(1)

-0,93(1)

-1,36(1)

-1,22(1)

-1,42(1)

TB-KK

0,90(1)

2,53(1)

0,73(1)

3,14(1)

-1,00(1)

-1,45(1)

-1,51(1)

-1,52(1)

IM-BK

1,14(2)

1,70(2)

1,00(2)

1,97(2)

-0,49(2)

-0,84(2)

-2,15(1)

-1,61(1)

IM-KK

0,20(3)

2,39(3)

0,29(3)

2,47(3)

-0,68(3)

-1,36(3)

-2,27(0)

-1,28(1)

ICG-BK

2,00(1)

2,79(1)

2,62(1)

4,13(1)

-1,48(1)

-2,06(1)

-1,83(1)

-2,31(1)

ICG-KK

1,60(1)

2,37(1)

1,47(1)

3,59(1)

-1,66(1)

-2,49(1)

-2,36(0)

-2,76(1)

IDG-BK

2,82(1)

4,08(1)

4,22(1)

5,93(1)

-1,95(1)

-1,85(1)

-1,57(1)

-1,64(1)

-3,34(0)
IDG-KK
2,26(1)
3,05(1)
-2,82(1)
4,02(1)
-2,31(1)
-1,75(1)
-1,75(1)
%10
kritik
11,79
13,95
10,13
12,83
-2,92
-3,30
-2,98
-3,41
değer
Not: Ort. ortalamadan, Tr. Ort. ise trendden ve ortalama arındırılmış veriye ilişkin modellerdir. Parantez içindeki
sayılar Schwartz bilgi kriterine göre belirlenen gecikme uzunluklarıdır. Kritik değerler Kapetanios ve diğerleri
(2006) çalışmasına dayanmaktadır.
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2 – 5 numaralı eşitliklerle ifade edilen Kapetanios ve diğerleri (2006) doğrusal dışı
koentegrasyon testine ilişkin sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir. Tüm modeller ortalamadan
arındırılmış veri ile trend ve ortalamadan arındırılmış veri için yürütülmüştür. Doğrusal
yönteme göre birçok üstünlüklerinin olmasına karşın, bu yöntemde 2 ve 3 numaralı
modellere ait F ve 4 numaralı modele ait t istatistikleri de koentegrasyon ilişkisinin varlığı
yönünde herhangi bir destek sağlamamaktadır. Sadece 5 numaralı model IDG ve KK
değişkenleri için ortalamadan arındırılmış verilerle çalıştırıldığında koentegrasyon ilişkisinin
yokluğunu ifade eden sıfır hipotezi reddedilebilmektedir.
5. Sonuç ve Değerlendirme
Cari işlemler açığının süreklilik arz etmesi Türkiye ekonomisinin öncelikli sorunları
arasında yer almaktadır. Cari işlemler açığının sürdürülebilirliğine yönelik endişesinden de
hareketle 2014 yılı başlarında tüketici kredilerindeki hızlı artışın kontrol altına alınmasını
amaçlayan bazı düzenlemeler yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle birlikte Türkiye’nin cari açık
sorununda iyileşmenin olacağı beklenmektedir. Bu çalışmada tüketici kredilerine yönelik
düzenlemelerin uzun dönemde Türkiye’nin cari açık sorununa çözüm getirip getirmeyeceği
araştırılmıştır. Tüketici kredilerinin özellikle dayanıklı tüketim malları ithalatı üzerinde etkili
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada kredi göstergeleri ile dış ticaret dengesinin
yanı sıra ithalat, tüketim malları ithalatı ve dayanıklı tüketim malları ithalatı arasındaki ilişkiler
de incelenmiştir. Çalışmada tüketici kredileri göstergesi olarak ise kredi kartı harcamaları
dahil toplam bireysel krediler kullanılmıştır. Bunun yanı sıra analizler sadece kredi kartı
harcamaları kullanılarak da yapılmıştır.
İşlem maliyetleri, piyasa başarısızlıkları, politika müdahaleleri, yapısal değişim gibi
birçok faktör koentegrasyon ilişkisinde doğrusal dışı intibak sürecine neden olabilir. Bu
nedenle çalışmada Kapetanios ve diğerlerince (2006) geliştirilen doğrusal dışı koentegrasyon
yöntemi kullanılmıştır. Karşılaştırma amacıyla Johansen koentegrasyon testi bulguları da
verilmiştir.
Doğrusal ve doğrusal dışı koentegrasyon testlerine ait bulgular tüketici kredilerine
ilişkin göstergeler ile cari işlemler dengesi alt bileşenleri arasında koentegrasyon ilişkisinin
varlığı yönünde herhangi bir destek sunmamaktadır. Sonuçlar bireysel krediler ve kredi kartı
harcamaları ile dış ticaret dengesi, ithalat, tüketim malları ithalatı ve dayanıklı tüketim malları
ithalatı arasında uzun dönem bir ilişkinin olmadığı şeklindedir. Bu sonuç, çeyrek dönemlik
toplam kredi artış oranı ve GSYİH yüzdesi olarak cari açık verileri ile çoklu yapısal kırılmaya
izin veren koentegrasyon testlerinin kullanıldığı Göçer ve diğerleri (2013) çalışmasında elde
edilen sonuçlarla farklılık gösterir.
Telatar (2011) çalışmasında ulaşılan tüketici kredilerinden cari açığa doğru
nedenselliğin varlığına ilişkin sonuç, özellikle tüketici kredileri ile tüketim malları veya
dayanıklı tüketim malları ithalatı için de geçerli olabilir. Fakat bu çalışma bulguları ticaret
dengesi, ithalat, tüketim malları ithalatı ve dayanıklı tüketim malları ithalatı ile tüketici kredi
göstergelerinin uzun dönem doğrusal dışı bir intibaka dahi sahip olmadıklarını gösterir. Bu
durumda kısa dönem nedensellik ilişkisinin varlığı tüketici kredilerine yönelik kısıtlama
tedbirlerinin cari açık sorununa bir çözüm getirmeyeceği sadece sürdürülebilirliğe katkı
sağlayabileceği anlamına gelir.
Cari açık sorununun çözümü için sürdürülebilirliğe yönelik kısa vadeli tasarruf
tedbirlerinin yanı sıra yüksek ithalata ve düşük ihracata neden olan yapısal sorunlara yönelik
uzun vadeye yayılmış politikaların desteklenmesi gerekmektedir. Enerji harcamaları Türkiye
ithalatında önemli bir paya sahiptir. TÜİK verilerine göre 2013 yılı toplam ithalatının (479,2
milyar TL) yaklaşık olarak yüzde 22,23’i enerji ithalatı (106,5 milyar TL) olarak bilinen mineral
yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler,
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mineral mumlardan oluşmaktadır. Aynı oranın 2000’li yıllarda artış trendine sahip olduğu da
görülmektedir. İthal enerji kaynaklarına bu bağımlılığın ve enerji maliyetlerinin azaltılması
gerekmektedir. İhracata yönelik ise Dünya Bankası (2014) raporu tespitleri önem
taşımaktadır. Raporda ifade edildiği gibi son yıllarda Türkiye orta teknoloji ürün ihracatında
ve turizm hizmetlerinde iyi bir performans göstermiştir. Fakat ileriye dönük ihracat hedeflerini
gerçekleştirmesi ve küresel değer zincirinde daha yüksek seviyelere çıkması ileri teknoloji
ürünlere yönelmesi, ihracat sepetini geliştirmesi, daha az ülkenin üretebildiği ürünlere
yönelmesi ve üretkenlik büyümesini sınırlayan sorunları çözmesi ile mümkün olacaktır.
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Türkiye’de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyüme ve
Cari Açık ile İlişkisi
Dr. Göksel Tiryaki*
Öz
Hanehalkının geliri dışında tüketiminin en önemli finansman kaynaklarından birisi bankacılık
sisteminin tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarından oluşan bireysel kredileridir. Bu tür
krediler toplam talep dolayısıylada GSYH ve ithal ürünler üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda
bireysel kredilerin talep etkisiyle cari hesap dengesi (cari açık) üzerindeki etki ve ilişkisi önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, 1999-2014 Türkiye verilerinden hareketle belirlenen bireysel ve diğer
kredi göstergelerinin GSYH ve cari hesap dengesi ile ilişkisi ve bu ilişkinin yönü analiz edilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre,bireysel krediler ile GSYH büyümesi arasında pozitif bir nedensellik söz konusudur.
Ayrıca bireysel kredi hacminin cari hesap dengesi (cari açık) üzerinde güçlü negatif nedensellik
gösterdiği anlaşılmaktadır. Türkiye’de yapısal bir sorun haline gelen cari açık sorununun
yönetilmesinde,başta bireysel nitelikliler olmak üzere, kredi kısıtlamalarınınönemli olduğu ortaya
çıkmakla birlikte, bireysel kredilerdeki kısıtlamaların ekonomik büyüme üzerindeki negatif etkisi de
dikkate alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı Alacakları, Bireysel Krediler, Kredi Göstergeleri, GSYH Büyümesi,
Cari Hesap Dengesi.
JEL Sınıflaması: E00, G00, G10, G21.
The Relationship Between Consumer Credits and Economic Growth and Current
Account Deficit in Turkey
Abstract
Consumer credits of banks including personal loans and credit card receivables are one of the
most important financing tools for household consumption besides household income. Also, consumer
credits have a direct effect on the level of total demand; therefore they affect gross domestic product
and the amount of imported goods. In that sense, the effects of consumer credits over current account
deficit draw great deal of attention. In this study, based on the data of Turkey’s 1999-2014 period, the
effect of consumer credits and other credit indicators over gross domestic product and current account
deficit and the direction of the relationship among those variables are analyzed. As a conclusion, the
evidence shows that there is positive casual relationship between consumer credits and growth in
gross domestic product. Besides, the total amount of consumer credits seems to have evident
negative casual effect on current account balance (deficit). In managing current account deficit which
becomes a structural problem in Turkey, credit restrictions especially for consumer credits appear to
be critically important. On the other hand, the negative effect of credit restrictions for consumer credits
over economic growth should also be taken into account.
Keywords: Credit Cards’ Receivables, Individual Credit, Credit Indicators, GDP Growth, Current
Account Balance.
JEL Classification: E00, G00, G10, G21.

1. Giriş
Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarından oluşan bireysel krediler,
ülkemizde son dönemde özellikle finansal istikrar, makro ihtiyatlı politikalar ve cari açık
*
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bağlamında yoğun şekilde gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. Özellikle 1990 sonrasında,
hem literatürde hem de uygulamada kredilerin genel olarak ekonomik büyümeye ve finansal
krizlere etkisi ve rolü konusunda dünya genelinde çok sayıda araştırma ve çalışmaya
rastlamak mümkündür. Bilhassa 2007-2009 küresel finans krizinin ortaya çıkmasında yüksek
risk iştahının ve aşırı kredi genişlemesinin etkisi dikkatleri genelde krediler özelde ise
bireysel borçluluk üzerine toplamıştır. Bu nedenle finansal ve makro ekonomik istikrarın
sağlanmasında ve sürdürülmesinde, başta Basel Bankacılık Düzenleme İlkeleri’nde (Basel II,
III) yapılan revizyonlar ve ilaveler olmak üzere, hem toplam kredi hacminin hem de bireysel
borçlanmaların durumu ve gelişimi yakından izlenmeye başlanmıştır (Tiryaki, 2012, s.76-94).
Bilindiği üzere, bir ekonomide en temel makro ekonomik göstergeler genelde milli gelir
büyümesi, dış ödemeler dengesi, fiyat istikrarı ve gelir dağılımındaki adalet şeklinde kabul
edilmektedir. Özellikle Türkiye gibi tasarruf açığının yüksek olduğu ülkelerde milli gelir
büyümesindeki dalgalanmalar ve cari açık şeklinde tezahür eden dış ödemeler
bilançosundaki dengesizlikler en önemli ve kronik makro ekonomik sorun olarak kendini
göstermektedir. Dolayısıyla gerek makro ekonomik istikrar ve gerekse finansal istikrar
bakımından istikrarlı bir ekonomik büyüme ve sürdürülebilir bir dış ödemeler dengesinin
önemli olduğu açıktır. Bu noktada bir ekonomideki kredi büyümesinin ve özellikle tüketim
talebini tetikleyen bireysel kredilerin seyrinin ne kadar önemli olduğu hem finansal ekonomi
literatüründe hem de politika yapıcılar arasında yoğun şekilde tartışılmaktadır. Literatürde
aşırı kredi büyümesi ve dış ödemeler bilançosundaki yapısal dengesizliklerin önemli birer
istikrarsızlık kaynağı olabileceği genel olarak kabul görmektedir (Jorda, Schularick ve Taylor,
2010, s.36-37), (Ganioğlu, 2013, s.19-20).
Bu çalışmada, özellikle bireysel kredilerin toplam talep üzerinden ekonomik büyümeyi
ve ithalat ürünlerine talebi teşvik etmesiyle dış ödemeler dengesini ne yönde etkilediğine
odaklanılmaktadır. Bu amaçla belirlediğimiz temel bireysel kredi göstergeleri ile ekonomik
büyüme ve cari açık düzeyi arasındaki ilişkinin boyutu ve yönü ortaya çıkarılmaya
çalışılmaktadır. Dolayısıyla bu yolla, ilgili kamuoyunda da yoğun şekilde gündeme gelen ve
tartışma konusu olan bireysel kredilerin mevcut temel makro ekonomik dengelere ve
muhtemel istikrarsızlık kaynaklarına etkisinin açıklanması hedeflenmektedir. Ayrıca bu analiz
neticesinde, son dönemde politika yapıcılar tarafından bireysel kredilerin sınırlandırılması
şeklinde kendini gösteren makro ihtiyati tedbirlerin amaç ve sonuçları da kısmen test edilmiş
olmaktadır.
2. Literatür
Finansal gelişme ve aracılık fonksiyonunun ekonomik büyüme ile ilişkisi genelde
Schumpeter’a (1911) kadar götürülmekle birlikte, özellikle Minsky and Kindleberger’in 1970
yılların sonlarında yapmış oldukları çalışmalardan itibaren aşırı kredi genişlemesinin finansal
ve makro ekonomik istikrarsızlıkları tetiklediği konusu sürekli tartışılmakta ve çeşitli yönlerden
analiz edilmektedir. Ancak gelinen nokta itibariyle bu konuda kesin bir kanıttan
bahsedilemeyeceği iddia edilmektedir (Schularick ve Taylor, 2009, s.14).
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yapılan çalışmalarda finansal gelişme ile
ekonomik büyüme arasında farklı sonuçlarla karşılaşmak mümkündür. Beck ve Levine’nin
(2004) 40 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke üzerinde yaptıkları analiz menkul kıymet
piyasalarının ve bankaların ekonomik büyüme üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini
göstermektedir. Bittencourt (2012) tarafından dört Latin Amerika ülkesinden hareketle
yapılan zaman serileri analizi, finansal kalkınmanın Schumpeteryan bir bakış açışıyla
girişimciliği ve yatırımları teşvik etmek suretiyle ekonomik gelişime katkıda bulunduğu
sonucunu vermektedir. Buna karşılık Blanco (2011) tarafından yine Latin Amerika odaklı (18
ülke) bir çalışmada ise uzun vadede finansal gelişim ekonomik büyümeye katkı sunmakla
birlikte kısa vadede ilişkinin negatif olduğu belirtilmektedir. Hassan, Sanchez ve Yu (2011) da
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gelişmekte olan ülkeler açısından finansal gelişim ile ekonomik büyüme arasında olumlu bir
ilişkiden bahsederken, kısa vadede ise bu ilişkinin iki yönlü olduğunu ve bireylerin gelir
durumuna göre farklılıklar arz edebildiğini belirterek, finansal gelişmenin ekonomik büyüme
için gerekli ancak yeterli bir kriter olmadığına vurgu yapmaktalar. Narayan ve Narayan (2013)
daha geniş bir veri setiyle (65 ülke) yaptıkları analiz sonucunda ise, coğrafi olarak farklı
neticeler de olabilmekle birlikte, banka kredilerinin genelde ekonomik büyüme üzerinde
negatif bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Aşağıda ise, Türkiye üzerine yapılmış kredi ile büyüme ve cari açık ilişkisine yönelik
son dönem spesifik çalışmaların temel bulguları özetlenmiştir. Dikkat edileceği üzere,
çalışmalar büyük oranda 2007-2009 küresel finans krizi sonrasında oluşan ortamdan
hareketle kaleme alınmıştır. Yüksek kaldıraçların, aşırı kredi genişlemesinin ve artan risk
iştahının 2007-2009 küresel finans krizinin önemli nedenleri arasında görülmesi ve bu
alanlarda yeni kural, düzenleme ve kısıtlama öneri ve tartışmaların popülerlik kazanması,
dünyada ve Türkiye’de finansal gelişmeden ziyade kredi genişlemesi özelinde bir ilginin
yoğunlaşmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bu yeni durum ile birlikte literatürdeki konuya
ilişkin çalışmalarda, büyük oranda finansal gelişmeden kredi genişlemesine doğru evrilme
gözlenmektedir.
Türkiye’de finansal gelişmişlik ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tespitine yönelik
yapılan önemli çalışmalar Karaca (2012) tarafından kapsamlı şekilde derlenmiştir. Yapılan
tüm bu analiz ve çalışmalardan hareketle ortak bir sonucuna ulaşılamamakla birlikte,
Türkiye’de 1990:I-2011:IV verilerini kullanarak gerçekleştirdiği çalışmasında, seçilen finansal
gelişme göstergelerinin önemli olduğunu belirtmek suretiyle, finansal gelişmeden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü pozitif bir nedensellik ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
Dolayısıyla finansal gelişmenin kredilere ulaşım olanaklarını artırmak ve yatırımları
desteklemek suretiyle ekonomik büyümeyi hızlandırdığı değerlendirmesini yapmaktadır.
Ayrıca yapılan araştırmalarda finansal gelişmeyi temsil eden göstergelerin çok önemli
olduğuna işaret edilmektedir (Karaca, 2012, s.85-115).
Ceylan ve Durkaya (2010) tarafından 1998:I-2008:IV Türkiye verileri kullanılmak
suretiyle yapılan bir çalışmada, kredi hacmi büyüme oranları ile GSYH büyüme oranları
arasında kredilerden büyüme oranına doğru tek yönlü bir ilişkinin varlığı teyit edilmekte ve
hatta daha geniş manada kredi hacmindeki büyümenin finansal gelişmeyi hızlandırdığı
sonucuna ulaşılmaktadır. Bu çalışmada, toplam kredilerin birer alt bileşeni olarak bireysel ve
konut kredilerinin de modele dâhil edildiği görülmektedir. Bireysel krediler ile GSYH büyüme
oranı arasında kredilerden büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken konut
kredileri için büyümeden kredilere doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Mercan (2013)’da Türkiye’de 1992:I-2011:III dönemi verilerini kullanarak gerçekleştirdiği
analizinde, toplam yurtiçi kredi hacminin ekonomik büyüme üzerinde hem uzun dönemde
hem de kısa dönemde anlamlı bir etkisi olduğuna sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca kredi hacmi ve
ekonomik büyüme arasındaki nedenselliğin iki yönlü (arz yönlü: finansal gelişmeden
ekonomik büyümeye ve talep yönlü: ekonomik büyümeden finansal gelişmeye) olduğu da
vurgulanmaktadır.
Akçelik, Ermişoğlu ve Oduncu (2013) ise banka kredilerinin GSYH büyümesi
konusunda çok değerli bilgilere haiz olduğu ve politika yapıcılar tarafından kullanılabileceğini
belirtmektedirler. 2007-2012 arası Türkiye verilerini kullandıkları çalışmalarında, ticari ve
işletme kredi stokundaki değişimin GSYH’ya oranı şeklindeki yeni krediler ile bu kredilerin
değişimine dayalı kredilerakımı bilgilerinin GSYH büyüme model tahminlerinde önemli katkı
sunduğu ve çeyrek dönemler itibariyle yapılan GSYH büyüme tahminlerinde kullanılabileceği
neticesine ulaşmışlardır.
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Öte yandan Bektaş ve Tuna (2013) ise 1998:I-2012:IV dönemi Türkiye verilerini
kullandıkları çalışmalarında kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında nedensellik ilişkisi
bulunmadığı sonucuna varmışlardır. Ayrıca finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin araştırıldığı daha önceki çalışmalarda ele alınan veri dönemlerinde oluşan yapısal
kırılmalarının dikkate alınmaması nedeniyle farklı sonuçların çıkmış olabileceğine işaret
etmişlerdir.
Telatar (2011) krediler ile cari açık arasındaki nedensellik ilişkisini irdelediği
çalışmasında, toplam krediler ile cari açık arasında bir nedensellik ilişkisi saptamazken
tüketici kredileri ile cari açık arasında pozitif yönlü anlamlı bir nedensellik ilişkisinin olduğunu
belirtmektedir. Dolayısıyla tüketici kredilerindeki artışın cari açığı büyüttüğü sonucuna
ulaşmaktadır. Bu nedenle kredi kısıtlaması konusunda tüketici kredileri aleyhine “selektif” bir
kısıtlayıcı politikanın uygulanmasını önermekte ve yatırım ve işletme kredilerinin istihdam ve
üretim açısından öneminden bahisle toplam kredilerin kısıtlanmamasına vurgu yapmaktadır.
Ayrıca tüketici kredileri arasında bilhassa konut kredilerinin hacmi ve büyüme açısından işlevi
dikkate alındığında bu tür krediler konusunda da daha dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.
Sandalcılar ve Altıner (2014) ise Türkiye’de bankacılık sektörü toplam kredilerinin,
tüketici kredilerinin ve tüketici kredilerinin en önemli alt unsuru olan konut kredilerinin cari
işlemler açığını artırıcı yönde etkileri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca tüketici
kredilerinin diğer alt kalemleri olan ihtiyaç kredileri ve taşıt kredilerinin hacimlerindeki artış ile
cari açık arasında bir nedensellik tespit edilemediği belirtilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de
cari işlemler açığının kullanılan toplam ve tüketici kredileri hacmine duyarlı olduğu, ancak
tüketici kredilerinin toplam kredilerdeki payının yüzde 25 düzeyinde olmasının sadece tüketici
kredilerini esas alan bir politika setinin yetersiz kalmasına neden olabileceği, bu nedenle
toplam kredileri de dikkate alan bir bakış açısının daha faydalı olacağı vurgulanmaktadır.
Tiryaki (2014) de bankaların kaldıraç oranı ve kredi göstergeleriyle GSYH büyümesi ve
cari açık ilişkisini analiz ettiği çalışmasında, kredi göstergelerinin GSYH’dan ziyade cari açık
ile daha fazla nedensellik gösterdiğini, toplam kredilerin artış hızı ile GSYH büyümesi
arasında bir ilişki tespit edilemezken cari açık üzerinde toplam kredi artış hızının sınırlı bir
etkisi olduğu, bankaların kaldıraç oranının ilginç bir şekilde GSYH’nın büyüme hızıyla negatif
ve cari hesap dengesiyle pozitif nedensellik gösterdiği ve bir diğer kredi genişleme göstergesi
olan mevduatın krediye dönüşme oranının GSYH büyümesi ile nedensellik göstermezken
cari açık üzerinde negatif etki yaptığı sonuçlarına ulaşmıştır.
3. Türkiye’de Bireysel Krediler
3.1. Tüketici Kredileri
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “tüketici”yi; “ticari veya mesleki
olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlamakta ve aynı
Kanunun 22’nci maddesi bu kişilerin kullandığı kredileri “Tüketici Kredileri” şeklinde kabul
etmektedir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından çıkarılan Tekdüzen
Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ’de; “Gerçek kişi tüketicilere, mesleki veya ticari
faaliyetleriyle ilişkili olmayan amaçlarla, bir mal veya hizmet alımına yönelik olarak
kullandırılan krediler, ilgili “Tüketici Kredileri” hesaplarında izlenir. Bu hesaplarda tüketici
kredisi niteliğinde olmayan kredilere yer verilmez. Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere
kullandırılan krediler “Konut Kredileri” hesabında, konut teminatı altında kullandırılan tüketici
kredileri “Konut Teminatlı Tüketici Kredileri” hesabında, taşıt kredileri “Taşıt Kredileri”
hesabında, gerçek kişilere konut dışındaki gayrimenkullerin alımı için kullandırılan krediler
“Diğer Gayrimenkul Kredileri” hesabında, dayanıklı tüketim malları, yarı dayanıklı tüketim
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malları ile evlilik, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçların finansmanı için kullandırılan diğer bütün
tüketici kredileri “İhtiyaç Kredileri” alt hesabında izlenir” denilmek suretiyle “Tüketici
Kredileri”nin en geniş ve detaylı tanım ve açıklaması yapılmaktadır.
BDDK’nın 30.06.2014 verilerine göre, Türk Bankacılık Sektörü’nün (10.584 milyon TL
tutarındaki Katılım Bankaları tüketici kredileri dâhil) tüketici kredilerinin toplam tutarı (6.004
milyon TL tutarındaki Takipteki Tüketici Kredileri dâhil değildir) ve alt kalemleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Tablo 1: 30.06.2014 İtibariyle Tüketici Krediler
(Milyon TL)

Toplam

Tüketici Kredileri

(%)

260.972

100,0

115.012

44,1

7.423

2,8

Tüketici Kredileri - İhtiyaç

91.162

34,9

Tüketici Kredileri - Diğer

47.375

18,2

Tüketici Kredileri - Konut
Tüketici Kredileri - Taşıt

Kaynak: BDDK

Yukarıdaki Bankacılık Sektörünün toplam tüketici kredileri aynı dönemde yıllık
GSYH’nın yüzde 15,7 düzeyindedir.
Aşağıdaki grafikte ise analiz dönemimiz içerisinde bankacılık sektörünün toplam
tüketici kredilerinin artış hızı, tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payı ve bu kredilerin
GSYH’ya oranı yer almaktadır. Katılım Bankalarının bankacılık sektörü içerisinde konsolide
edilmesi 2005 yılı sonunda başladığından daha uzun dönemli verileri kullanmak açısından
Katılım Bankaları ve mahiyeti gereği takipteki krediler analizde kapsam dışında tutulmuştur.
Türk Bankacılık Sektöründe tüketici kredilerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre
artış hızı aşağıda Grafik 1’de yer almaktadır.
Grafik 1: Tüketici Kredileri Artış Hızı
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Grafik 1’den 2001 krizinin tüketici kredileri üzerindeki bariz etkisi hemen dikkati
çekmektedir. Dikkat edileceği üzere, tüketici kredilerinde 1999-2000 ve 2003-2004
dönemlerindeki artış hızı diğer yıllara nazaran daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Söz
konusu dönemlerin, IMF destekli programların uygulanma, krizlerden çıkış ve görece tüketici
kredilerinin bilinirliğinin ve cazibesinin artmaya başladığı yıllara denk gelmesi bu tür kuvvetli
artış oranlarına oluşmasına katkı yaptığı düşünülmektedir. Öte yandan 2005 yılından itibaren
kronik enflasyonun güçlü bir şekilde düşme eğilimine girmesiyle birlikte, tüketici kredilerinin
artış hızında zaman zaman dalgalanmalar olmakla birlikte, belirli bir patikada hareket ettiği
görülmektedir. Ancak bu dönemde de, 2009 yılındaki küresel krizin ve 2011-2012 yıllarında
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tüketici kredilerini kısıtlamaya yönelik makro ihtiyatlı politikaların etkileri artış oranındaki
azalmalarla görülmeye başlanmıştır. Aynı şekilde 2014 yılında da tüketici kredilerini
azaltmaya yönelik ilave karşılık politikası şeklindeki makro ihtiyatlı tedbirlerin sonuçları da
görülmektedir.
Aynı dönemde tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payının gelişimi ise aşağıda
Grafik 2’de verilmiştir.
Grafik 2: Tüketici Kredilerinin Toplam Krediler İçindeki Payı
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Grafik 2 Grafik 1’in farklı bir açıdan yeniden yorumlanmasına imkân sunmaktadır.
Dikkat edileceği üzere, Grafik 1’de tüketici kredilerinin artış hızında 2001 kriz döneminde
yaşanan kuvvetli düşüş gibi, Grafik 2’de tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payı
dikkate değer oranda azalmıştır. Hatta, tüketici kredilerinin oran olarak 2001 krizi öncesi
durumuna ancak 2005 yılı başında gelebildiği anlaşılmaktadır. Grafik 2’de bir diğer önemli
nokta ise 2001 kriz sürecinden sonra 2003 yılından itibaren tüketici kredilerinin toplam
krediler içindeki payının sürekli bir artış göstermesi ve 2009 yılında küresel kriz koşullarında
küçük bir azalma göstermekle birlikte bu trendin 2011 yılına kadar devam etmesidir. 2010 yılı
sonundan itibaren uygulamaya geçilen, tüketici kredileri faizlerine uygulanan dolaylı vergilerin
artırılması ve tüketici kredilerine talebi azaltmaya yönelik özünde tüketici kredilerini
kısıtlamayı amaçlayan makro ihtiyatlı politikalar neticesinde, 2011 yılından itibaren tüketici
kredilerinin toplam krediler içindeki payı artmamaya başlamış ve 2013 yılından itibaren de
küçük de olsa azalmaya başlamıştır.
Tüketici kredilerinin aynı dönemde yıllık GSYH oranı ise yine aşağıdaki Grafik 3’te yer
almaktadır.
Grafik 3: Tüketici Kredilerinin Yıllık GSYH’ya Oranı
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Grafik 3’ten tüketici kredilerinin GSYH içindeki payının özellikle 2001 kriz sürecinden
sonra sürekli bir artış eğilimi içinde olduğu, 2001 krizi, 2006 piyasa dalgalanması ve 2009
küresel krizi gibi zamanlarda gerilemeler görülmekle birlikte ana trendin artış yönünden
olduğu net bir şekilde görülmektedir. 2013/12döneminde yüzde15,26 şeklinde tarihi zirvesine
ulaşan bu oranının 2014’ten itibaren düşmeye başladığı anlaşılmakta olup, bu durum,
BDDK’nın tüketici kredilerinin genel karşılık oranlarında farklılaştırmaya gitmesi başta olmak
üzere, politika yapıcıların tüketici kredilerini kısıtlamaya yönelik tedbirlerinin bir sonucu
olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu tür makro ihtiyatlı önlemlerin (bilhassa BDDK
tarafından uygulanan bu tür kredilerin genel karşılık oranlarını yükseltme ve sermaye
yükümlülüğünü artırma gibi) tüketici kredilerinde bir azalmaya neden olduğu görülmektedir.
3.2. Bireysel Kredi Kartı Alacakları
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kredi kartını; “Nakit kullanımı
gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı sağlayan basılı kartı veya fizikî
varlığı bulunmayan kart numarası” şeklinde tanımlamaktadır.
Yine, BDDK tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında
Tebliğ’de; “Gerçek kişiler tarafından kredi kartları ile taksitli veya taksitsiz olarak yapılan
harcama tutarları, satış belgesinin düzenlendiği tarihten tahsile kadar geçen sürede ilgili
“Bireysel Kredi Kartları” hesabında izlenir” denilmek suretiyle kredi kartı alacaklarının
kredilendirilme süreci açıklanmaktadır.
BDDK’nın 30.06.2014 verilerine göre, Türk Bankacılık Sektörü’nün (1.824 milyon TL
tutarındaki Katılım Bankaları kredi kartı alacakları dâhil) kredi kartı alacaklarının toplam tutarı
(4.983 milyon TL tutarındaki Takipteki Bireysel Kredi Kartı Alacakları dâhil değildir) ve alt
kalemleri aşağıdaki Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: 30.06.2014 İtibariyle Kredi Kartı Alacakları
(Milyon TL)

Toplam

(%)

Bireysel Kredi Kartı Alacakları

76.539

100,0

Bireysel Kredi Kartları - Taksitli

35.687

46,6

Bireysel Kredi Kartları - Taksitsiz

40.852

53,4

Kaynak:BDDK

Yukarıdaki Bankacılık Sektörünün toplam bireysel kredi kartı alacakları aynı dönemde
yıllık GSYH’nın yüzde 4,6 düzeyindedir.
Aşağıdaki grafikte ise analiz dönemimiz içerisinde bankacılık sektörünün toplam kredi
kartı alacaklarının artış hızı, toplam krediler içindeki payı ve bu kredilerin GSYH’ya oranı yer
almaktadır. Katılım Bankalarının bankacılık sektörü içerisinde konsolide edilmesi 2005 yılı
sonunda başladığından daha uzun dönemli verileri kullanmak açısından Katılım Bankaları
mahiyeti gereği takipteki krediler analizde kapsam dışında tutulmuştur.
Türk Bankacılık Sektöründe bireysel kredi kartı alacaklarının bir önceki yılın aynı
dönemine göre artış hızı aşağıda Grafik 4’te yer almaktadır.

61

Dr. Göksel Tiryaki

Grafik 4: Kredi Kartı Alacaklarının Artış Hızı
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Grafik 4’ten görüldüğü üzere, kredi kartı alacaklarının artış hızı, başta 2001 kriz süreci
ve 2009 küresel kriz dönemi olmak üzere, önemli dalgalanmalar göstermekle birlikte, ana
trendin azalma yönünde olduğu görülmektedir. Bu noktada, artış hızındaki gerileme ile
beraber 5464 sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun 2006 yılında yürürlüğe girmesi
arasında paralellik dikkat çekici bulunmuştur. Diğer taraftan, özellikle 2013 yılında BDDK
tarafından getirilen kredi kartı harcama kısıtlamalarıyla birlikte, kredi kartı alacaklarının artış
hızında ciddi bir gerileme yaşandığı ve hatta 2014 yılında düşüş gerçekleştiği
gözlenmektedir.
Aynı dönemde bireysel kredi kartı alacaklarının toplam krediler içindeki payının gelişimi
ise aşağıda Grafik 5’de verilmiştir.
Grafik 5: Kredi Kartı Alacaklarının Toplam Kredilerin İçindeki Payı
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Grafik 4’te dikkat çeken bazı hususların Grafik 5’te farklı açılardan yine karşımıza
çıktığını görülmektedir. Tüketici kredilerinden farklı bir şekilde kredi kartı alacaklarının, 2001
kriz sürecinde diğer kredi türlerine göre, toplam krediler içindeki payı itibariyle, çok ciddi kan
kaybetmediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 2006 yılından yürürlüğe giren 5464 sayılı Kanuna kadar
kredi kartı alacaklarının toplam krediler içinde payının ciddi oranda artırdığı görülmektedir.
Dolayısıyla ilk defa kredi kartı kullanımını yasal bir zemine oturtan 5464 sayılı Kanunun
bankacılık sektörü açısından bir düzenleme etkisi olarak kredi kartı alacaklarında ciddi bir
ihtiyatlılığı beraberinde getirdiğini söylemek mümkündür. Bir diğer önemli konu ise, 2013
yılında alınan kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik BDDK tedbirlerinin etkisini hemen
göstermek suretiyle, kredi kartı alacaklarının toplam krediler içindeki payını azaltmaya
başlamasıdır.
Bireysel kredi kartı alacaklarının aynı dönemde yıllık GSYH’ya oranı ise aşağıda Grafik
6’da verilmiştir.
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Grafik 6: Kredi Kartı Alacaklarının Yıllık GSYH’ya Oranı
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Kredi kartı alacaklarının yıllık GSYH içindeki payının tıpkı tüketici kredilerinde olduğu
gibi özellikle 2001 kriz döneminden sonra önemli bir artış sürecine girdiği anlaşılmaktadır.
Tüketici kredilerinde olduğu gibi kriz dönemlerinde kredi kartı alacaklarında oransal olarak
dikkate değer azalışlar gözlenmemektedir. Bununla birlikte analiz dönemi itibariyle kredi kartı
alacaklarının tüketici kredileri kadar hızlı artış göstermediği ve en yüksek düzeyine 2013/9
döneminde yüzde 5,32 ile çıktığı ve daha sonra alınan makro ihtiyatlı tedbirlerin (özellikle
kredi kartı taksit sınırlaması) etkisiyle düşüşe geçtiği görülmektedir. Yalnız bu noktada, alınan
makro ihtiyatlı tedbirlerin tüketici kredilerine göre kredi kartı alacaklarında daha keskin bir
düşüşe neden olduğunu söylemek mümkündür.
4. Türkiye’de Bireysel Kredilerin Ekonomik Büyüme ve Cari Açık ile İlişkisi
4.1. Bireysel Kredi Göstergeleri
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörü’nün (katılım bankaları ile takipteki krediler hariç)
1999:1-2014:2 dönem verileri kullanılmak suretiyle, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı
alacakları toplamından oluşan bireysel kredileri temsilen dört zaman serisi seçilmiştir. Bu
zaman serileri; tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı alacaklarının bir önceki yılın aynı
dönemine göre artış hızı ile bu kredilerin toplamından oluşan bireysel kredilerin aynı dönem
toplam kredilere ve yıllık GSYH’ya oranları şeklindedir. Ayrıca literatürde diğer pek çok
çalışmada bir gösterge olarak kullanılan toplam kredilerin/GSYH oranı da analize dâhil
edilmiş ve böylece toplam kredilerin bireysel kredilerden farkı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın daha önceki bölümlerinde tüketici kredileri ile bireysel kredi kartı
alacaklarının analiz dönemindeki seyrine ayrı ayrı yer verilmişti. Dolayısıyla her iki kredi
türünün artış hızına ilişkin bilgiler Grafik 1 ve Grafik 4’de bulunmaktadır. Aşağıda ise her iki
alt kredi türünün toplamından oluşan bireysel kredilerin araştırma dönemindeki toplam
kredilere ve yıllık GSYH’ya oranlarının gelişimi sunulmaktadır.
Türk Bankacılık Sektörünün (katılım bankaları ve takipteki krediler hariç) bireysel
kredilerin toplam kredilere oranının seyri aşağıda Grafik 7’de verilmiştir.
Grafik 7: Bireysel Kredilerin Toplam Krediler İçindeki Payı
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63

Dr. Göksel Tiryaki

Bireysel kredilerin toplam kredilere oranı, tüketici kredilerinin payının yüksekliği de
dikkate alındığında, tüketici kredilerinin seyrine benzerlik göstermektedir. Neticede, bireysel
kredilerin toplam krediler içindeki payının en yüksek yüzde 35 düzeyine kadar yükseldiği ve
bu durumun 2012 yılı sonunda ve 2013 yılı başında gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle
2013 yılı içerisinde alınan bireysel kredileri kısıtlamaya yönelik makro ihtiyatlı politikaların
etkisiyle 2013 yılından itibaren bireysel kredilerin krediler içindeki payında önemli bir azalma
başlamış ve bu pay yüzde 30 seviyelerine gerilemiştir.
Türk Bankacılık Sektörünün (katılım bankaları ve takipteki krediler hariç) bireysel
kredilerinin yıllık GSYH’ya oranının gelişimi ise aşağıda Grafik 8’de verilmiştir
Grafik 8: Bireysel Kredilerin Yıllık GSYH’ya Oranı
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Grafik 3 ve Grafik 6’daki rakamların toplam gösterimi olan Grafik 8’den, bireysel
kredilerin GSYH içindeki payının 2003 yılından itibaren ciddi bir artış ivmesi kazandığı, en
yüksek payın 2013/12 döneminde yüzde 20,48 ile yakalandığı ve bu tarihten sonra özellikle
alınan makro ihtiyatlı tedbirlerin etkisiyle azalmaya başladığı söylenebilecektir. Öte yandan
bireysel kredilere yönelik talep ve arzın sadece makro ihtiyatlı tedbirler ile etkilenmediği, faiz
oranlarının, genel ekonomik aktivite ve ortam ile küresel koşulların da önemli olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır. Zira 2014 başından itibaren, endüstriyel ülkelerin merkez
bankalarının kararlarıyla küresel likidite koşullarındaki genel olumsuz beklentilerin, kredi
faizlerinin görece yükselmesinin ve yurtiçinde ekonomik ve diğer koşulların da bireysel
kredilerde gözlenen düşüşte payının olmadığını söylemek mümkün değildir.
Ayrıca, Türk Bankacılık Sektörünün (katılım bankaları ve takipteki krediler hariç) toplam
kredilerinin yıllık GSYH’ya oranının gelişimi ise aşağıda Grafik 9’de verilmiştir
Grafik 9: Toplam Kredilerin Yıllık GSYH’ya Oranı
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Toplam kredilerin GSYH’ya oranı bakımından şüphesiz en olumsuz gelişme 2001 kriz
sürecinde yaşanmıştır. Kriz sonrasında başlayan kredi genişlemesi,küçük dalgalanmalar
göstermekle birlikte, artış trendini korumuştur. Dolayısıyla tüketici kredilerinden farklı olarak
bankacılık sektörünün toplam kredilerinde son dönemde bir yavaşlama gözlenmekle birlikte
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artış eğilimi devam etmektedir. Toplam kredilerin GSYH’ya oranı 2014:6 döneminde yüzde
64,2 seviyesine ulaşmıştır. Grafik 8 ve 9’da yer alan bireysel ve toplam kredilerin GSYH’ya
oranları gelişiminden son on yıllık dönemde bireysel krediler yaklaşık 4 kat büyürken toplam
kredilerin yaklaşık 2 kat büyüdüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla son on yıllık perspektifte
bireysel kredilerdeki genişleme diğer kredi türlerine göre çok daha büyük boyutta olmuştur.
4.2. Bireysel Kredi Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme ve Cari Açık
Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektörü rakamlarından hareketle oluşturulan dört adet
bireysel kredi göstergesi ve bir de Toplam Kredilerin/GSYH’ya oranı olmak üzere, toplam beş
zaman serisi bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Oluşturulan zaman serileriyle temel
olarak aynı dönemdeki GSYH reel büyüme ve yıllıklandırılmış Cari Hesap Dengesi(cari
açık)/GSYH oranları analiz edilmektedir. GSYH ve Cari Hesap Dengesiverileri TCMB’nin
internet sitesinden (EVDS) temin edilmiştir.
Aşağıda her bir bağımlı değişkenin (GSYH büyüme ve Cari Açık/GSYH oranları)
bağımsız değişken olarak belirlenen kredi göstergeleri ile birlikte görünümü sunulmaktadır.
Tüm zaman serileri görsel olarak daha iyi anlaşılabilmesiamacıyla standartlaştırılmıştır. Her
bir serinin ortalama ve standart sapması hesaplanmak suretiyle yapılan standartlaştırma
işlemi sonunda, GSYH büyüme oranı ile bireysel kredi göstergeleri birlikte aşağıda Grafik
10’da verilmiştir.
Grafik 10: GSYH Büyümesi ve Belirlenen Kredi Göstergeleri
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Grafik 10’da ekonomik büyüme oranı ile en yakın paralel görsellik tüketici kredilerinin
artış hızı arasında yaşanmaktadır. Yine kredi kartı alacaklarının artış hızı ile büyüme
arasında belli ölçüde görsel bir paralellikten bahsedilebilirken diğer iki bireysel kredi
göstergesinin ekonomik büyüme hızı ile açık bir ilişkisi grafiksel olarak dikkat çekmemektedir.
Analizde kullanılan bir diğer bağımlı değişken olan Cari Hesap Dengesi/GSYH
oranının belirlenen kredi göstergeleri ile birlikte gösterimi ise Grafik 11’de yer almaktadır.
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Grafik 11: Cari Hesap Dengesi ve Belirlenen Kredi Göstergeleri
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Ekonomik büyümeden farklı şekilde cari açık ile belirlenen kredi göstergeleri arasında
görsel olarak dikkate değer bir paralellik hemen göze çarpmaktadır. Yalnız ekonomik
büyümeden yine farklı şekilde kredi kartı alacaklarının artış hızıyla cari açığın seyri
arasındaki benzerlik de dikkat çekicidir. Aynı şekilde cari açıktaki düzelmelerin tüketici
kredilerinde ve kredi kartı alacaklarında yavaşlama, cari dengedeki kötüleşmelerin ise bu tür
kredilerin yüksek artış gösterdiği dönemlere denk gelmesi aradaki ters yönlü harekete işaret
etmektedir. Yine yüksek cari açığın son dönemde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmasının
bireysel kredilerin hem toplam krediler içindeki payının hem de GSYH’ya oranının yüksek
artış gösterdiği bir zaman aralığında meydana gelmesi önemli bir husus olarak öne
çıkmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan zaman serilerinin değişkenleri arasındaki korelasyon toplu
olarak aşağıdaki Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3: Korelasyon Matrisi
GSYH
Büyüme
Oranı
GSYH Büyüme
Oranı
Cari Hesap
Dengesi/GSYH
Tüketici Kredisi
Artış Hızı
Kredi Kartı
Alacakları Artış Hızı
Bireysel
Krediler/Toplam
Krediler
Bireysel
Krediler/GSYH
Toplam
Krediler/GSYH

Tüketici
Kredisi
Artış Hızı

Kredi Kartı
Alacakları
Artış Hızı

Bireysel
Krediler/Toplam Bireysel
Krediler
Krediler/GSYH

Toplam
Krediler/GSYH

1,00

-0,31

0,51

0,06

0,24

0,08

-0,01

-0,31

1,00

-0,35

0,50

-0,86

-0,82

-0,76

0,51

-0,35

1,00

0,34

0,23

-0,01

-0,09

0,06

0,50

0,34

1,00

-0,72

-0,75

-0,73

0,24

-0,86

0,23

-0,72

1,00

0,87

0,76

0,08

-0,82

-0,01

-0,75

0,87

1,00

0,98

-0,01

-0,76

-0,09

-0,73

0,76

0,98

1,00

Kaynak:TCMB, BDDK, TBB
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Korelasyon matrisindeki sonuçlar Grafik 10 ve Grafik 11’de verilen zaman serileri
arasında sunulan görsel ilişkiyi de büyük oranda yansıtmaktadır. Tüketici Kredisi Artış Hızı ile
GSYH Büyüme Oranı arasındaki 0,51 düzeyindeki ve Kredi Kartı Alacakları Artış Hızı,
Bireysel Krediler/Toplam Krediler, Bireysel Krediler/GSYH ve Toplam Krediler/GSYH ile Cari
Hesap Dengesi/GSYH arasındaki sırasıyla 0,50, -0,86, -0,82 ve -0,76 seviyesindeki yüksek
korelasyonlar hemen göze çarpmaktadır. Analizde kullanılan değişkenlerin korelasyon
matrisinde en dikkat çekici husus ise tüm değişkenlerin Cari Hesap Dengesi/GSYH ile
görece yüksek bir korelasyon sergilemesidir.
5. Bireysel Kredi Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme ve Cari Açık Arasındaki
Nedensellik İlişkisi
5.1. Zaman Serisi Testleri
İktisat teorisi, genelde ekonomik veya finansal değişkenler arasında, kısa vadede
geçici sapmalar olsa bile, uzun vadeli bir dengenin var olduğunu kabul etmektedir.
Ekonometrik modeller bu uzun vadeli ilişkiler üzerine kurulmakta ve zaman serileriyle yapılan
ekonometrik analizlerde dikkat edilmesi gereken ilk konu değişkenlerin durağanlığı
meselesidir. Ayrıca ekonomik ve finansal değişkenlerin zaman serileri sıklıkla trend veya
mevsimsellik içermekte ve bu durum serilerin durağan olma ilkesinin ihlaline yol
açabilmektedir (Yurdakul,2003).
Durağanlık, ele alınan zaman serisinin ortalamasının ve varyansının zamandan
bağımsız olması şeklinde tanımlanabilir. Zaman serilerinin durağan olmaması durumunda,
tahmin edilen ekonometrik modeller, yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Bu nedenle, zaman
serileri ile yapılan ekonometrik çalışmalarda, genelde ilgili zaman serileri birim kök (unit root)
testine (durağanlık testine) tabi tutulmaktadır. Bu amaçla analizde kullanılan zaman
serilerinin birim kök içerip içermediği (durağanlık) Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi
kullanılmak suretiyle analiz edilmiştir. E-views program kullanılarak yapılan birim kök test
sonuçları aşağıda Tablo 4’de yer almaktadır.
Tablo 4: Birim Kök Test Sonuçları
Zaman Serileri
GSYH Büyüme Oranı (gdp)
Cari Hesap Dengesi/GSYH (cab)
Tüketici Kredileri Artış Hızı (tuk)
Kredi Kartı Alacakları Artış Hızı (kre)
Bireysel Krediler/Toplam Kredileri (birkre)
Bireysel Krediler/Toplam Kredileri Farkı (d(birkre))
Bireysel Krediler/GSYH (birgdp)
Bireysel Krediler/GSYH Farkı (d(birgdp))
Toplam Krediler/GSYH (topgdp)
Toplam Krediler/GSYH Farkı (d(topgdp))

ADF
-3.76**
-5.17*
-3.42***
-3.65**
-1.74
-4.42*
-2.33
-4.19*
-1.39
-6.56*

*, **, ***, birim kök hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyinde reddedildiğini
göstermektedir.

Analizde kullandığımız tüm değişkenler ilgili dönemlerdeki verilerden hesaplanmış
oranlardır. Dolayısıyla, Tablo 4’te yer alan birim kök test sonuçlarından da görüleceği gibi, ilk
dört zaman serisi en az yüzde 10 anlamlılık düzeyinde durağanlık koşulunu sağlamıştır.
Ancak Bireysel Krediler/Toplam Krediler, Bireysel Krediler/GSYH ve Toplam Krediler/GSYH
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zaman serileri birim kök içerdiğinden birinci derece farkları alınmak suretiyle tekrar ADF testi
uygulanmıştır. Bahis konusu bu üç zaman serisinin birinci derece farklarının birim kök
içermediği ve durağanlık koşulunu sağladığı görülmüştür. Bu çerçevede belirlenen zaman
serilerinin tümü ekonometrik analiz için uygun hale getirilmiştir.
5.2. Ekonomik Büyüme ile Kredi Göstergeleri Arasındaki Nedensellik Testleri
VAR (Vector Auto Regression) model tahmini, değişkenler arasındaki ilişkilerin
tespitinde kullanılan temel ekonometrik analiz yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
Bu amaçla, belirlenen kredi göstergeleri ile bağımlı değişken olarak seçilen GSYH büyümesi
arasında her bir değişken ile ayrı olarak VAR modelleri oluşturulması yoluna gidilmiştir.
Böylece her bir değişkenin birbirinden bağımsız olarak GSYH büyümesi ile ilişkisi ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Her bir kredi göstergesi ve GSYH büyümesi arasında birbirinden
bağımsız olarak yapılan VAR tahminleri neticesinde,ilgili değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkisi de Granger nedensellik testi yardımıyla yapılmıştır. Granger nedenselliği; bir
değişkenin (X) geçmiş değerleri bir başka değişkenin (Y) gelecek değerlerinin tahmininde
yararlı ise “X, Y’nin Granger nedenidir” şeklinde ifade edilerek 𝑋 → 𝑌 olarak gösterilmektedir.
Granger nedenselliği tam olarak bir neden-sonuç ilişkisini yansıtmamakta olup yalnızca bir
değişkenin diğerinden daha önce gerçekleştiğini ve diğer değişkenin değerinin tahmin
edilmesinde yararlı olduğunu göstermektedir (Hamilton, 1994, s.303).
VAR modeli tahmininde uygun gecikme sayısının belirlenmesi de bir diğer gerekli
husustur. VAR model tahmininde uygun gecikme sayısının belirlenmesinde genelde Akaike
Bilgi Kriteri (Akaike Information Criterion-AIC) veSchwarz Bilgi Kriteri (Schwarz Information
Criteria-SIC) yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak bu çalışmada her bir VAR tahmin modeli için
1’den 5’e kadar her gecikme sayısı için bağımsız olarak VAR tahmini yapılmıştır. Böylece
uygulamada mevcut zaman aralığı ve değişken sayısı bağlamında en sık kullanılan gecikme
sayılarının tamamı ile tahmindebulunulması sağlanmıştır. Ayrıca yapılan her bir VAR tahmin
modeli için de ayrı olarak değişkenler arasında H0 hipotezi olarak Granger nedenselliği olup
olmadığı test edilmiştir.
Yukarıda izah edilen çerçevede, GSYH Büyüme Oranı (gdp) ile Tüketici Kredileri Artış
Hızı (tuk), Kredi Kartı Alacakları Artış Hızı (kre), Bireysel Krediler/Toplam Krediler (birkre),
Bireysel Krediler/GSYH (birgdp) ve Toplam Krediler/GSYH (topgdp) arasındaki Granger test
sonuçları toplu şekilde aşağıda Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: GSYH Büyümesi ve Kredi Göstergeleri Arasındaki Granger Nedensellik
Test Sonuçları
Bağımlı Değişken: GDP
Test Sonuçları
Değişkenler Olasılık (Yön)
Tuk
0.1909 (-)
Kre
0.3665 (-)
D(Birkre)
0.0001* (+)
D(Birgdp)
0.0161** (+)

Olasılık (Yön)
0.0676 (-)
0.7479 (-)
0.0004* (+)
0.0768 (+)

Olasılık (Yön)
0.3425 (-)
0.2037 (+)
0.0029* (+)
0.1400 (+)

Olasılık (Yön)
0.4023 (+)
0.1753 (-)
0.0061* (+)
0.0120** (-)

Olasılık (Yön)
0.7116 (-)
0.3090 (-)
0.0160** (+)
0.0250** (-)

D(Topgdp)

0.1054 (-)

0.3136 (-)

0.6049 (-)

0.3668 (-)

0.3787 (-)

1

2

3

4

5

Gecikme Sayısı
*, **, H0 hipotezinin (ilgili değişken Granger nedeni değildir) sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde
reddedildiğini ve sonuçların istatistikî olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.
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Mevcut H0 hipotezi bağlamında belirlenen bireysel kredi göstergeleri arasında en
anlamlı sonuçlar Bireysel Krediler/Toplam Krediler Oranı ile ekonomik büyüme arasında
gerçekleşmiştir. Hatta düşük olasılık düzeyleri pozitif yönlü nedensellik ilişkisinin çok kuvvetli
olduğu yansıtmaktadır. Ayrıca Bireysel Krediler/GSYHOranı da ekonomik büyüme ile kısmen
pozitif bir nedensellik göstermektedir. Sonuç olarak bu iki kredi göstergesinin ekonomik
büyüme ile anlamlı bir nedensellik ilişkisi içinde olduğu anlaşılmaktadır.
GSYH artış oranı üzerinde güçlü bir nedensellik gösteren Bireysel Krediler/Toplam
Krediler Oranı’nın Etki Tepki Fonksiyonu’nun gösterilmesi amacıyla VAR modelinde SIC bilgi
kriterine göre uygun gecikme sayısı 1 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu VAR modelinin
1 gecikme sayısına göre otokorelasyon ve değişen varyans testleri Ek:1’de verilmiş olup
seriler arasında otokorelasyona rastlanmazken, değişen varyansın olduğu anlaşılmış ve bu
nedenle Etki Tepki Fonksiyonu’nun güven aralığının “Monte Carlo Simülasyon” yöntemiyle
oluşturulması yoluna gidilmiş ve Grafik 12’de verilmiştir. Ayrıca bu değişkenler arasındaki
varyans ayrıştırması tabloları da Ek:1’de yer almaktadır.
Grafik 12: GSYH Büyümesi ve BİRKRE Etki Tepki Fonksiyonu
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GDP'nin D(BIRKRE)'e Tepkisi (Cholesky)

Grafik 12’deki noktalı çizgiler güven aralığını göstermekte olup bu çizgilerin sıfır
çizgisini içermediği kısımlar istatistikî olarak anlamlı sonuca işaret etmektedir. Dolayısıyla
modele göre bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payının artması GSYH büyümesi
üzerindeki en yüksek pozitif etkisini üç dönem sonra meydana getirmekte ve 5 dönem (bir
yıldan fazla) boyunca ekonomik büyüme üzerindeki bu pozitif yönlü etki devam etmektedir.
5.3.Cari Açık ile Kredi Göstergeleri Arasındaki Nedensellik Testleri
Önceki bölümde yer alan genel açıklamalar çerçevesinde Cari Hesap Dengesi / GSYH
(cab) ile Tüketici Kredileri Artış Hızı (tuk), Kredi Kartı Alacakları Artış Hızı (kre), Bireysel
Krediler/Toplam Krediler (birkre), Bireysel Krediler/GSYH (birgdp) ve Toplam Krediler /
GSYH (topgdp) arasındaki Granger nedensellik test sonuçları toplu şekilde aşağıda Tablo
6’da yer almaktadır.
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Tablo 6: Cari Hesap Dengesi/GSYH ve Kredi Göstergeleri Arasındaki Granger
Nedensellik Test Sonuçları
Bağımlı Değişken: CAB
Test Sonuçları
Değişkenler Olasılık (Yön)
Tuk
0.1260 (-)
Kre
0.9152 (+)
D(Birkre)
0.0011*(-)
D(Birgdp)
0.0000* (-)

Olasılık (Yön)
0.0916 (+)
0.0135**(+)
0.2270 (-)
0.0002* (-)

Olasılık (Yön)
0.4631 (+)
0.1295 (+)
0.1919 (-)
0.0027* (-)

Olasılık (Yön)
0.2269 (+)
0.0196** (+)
0.0481** (-)
0.0009* (-)

Olasılık (Yön)
0.2505 (-)
0.1236 (+)
0.0240** (-)
0.0014* (-)

D(Topgdp)

0.0311** (-)

0.5388 (-)

0.7811 (-)

0.9126 (-)

0.9677 (+)

1

2

3

4

5

Gecikme Sayısı
*, **, H0 hipotezinin (ilgili değişken Granger nedeni değildir) sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde
reddedildiğini ve sonuçların istatistikî olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.

Ekonomik büyümeye nazaran cari hesap üzerinde daha fazla kredi göstergesinin
nedensellik arz ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle Bireysel Krediler / GSYHOranı cari hesap
dengesi ile istatistikî olarak güçlü bir nedensellik göstermiştir. Bireysel kredilerin GSYH’ya
oranının cari hesap dengesi ile önemli bir negatif nedensellik arz etmesi nedeniyle bu iki
değişken arasındaki Etki Tepki Fonksiyonu’nun çıkarılması amacıyla VAR modelinde SIC
bilgi kriterine göre uygun gecikme sayısı 2 olarak tespit edilmiştir. Cari Hesap Dengesi ile
Bireysel Krediler/GSYH VAR modelinin 2 gecikme sayısına göre otokorelasyon ve değişen
varyans testleri Ek:2’de verilmiş olup seriler arasında otokorelasyona rastlanmazken,değişen
varyansın olduğu anlaşılmış ve bu nedenle Etki Tepki Fonksiyonu’nun güven aralığının
“Monte Carlo Simülasyon” yöntemiyle oluşturulması yoluna gidilmiş ve Grafik 13’de
verilmiştir. Ayrıca bahis konusu değişkenler arasındaki varyans ayrıştırması tabloları da
Ek:2’de sunulmuştur.
Grafik 13: Cari Hesap Dengesi ve BİRGDP Etki Tepki Fonksiyonu
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Modele göre bireysel kredilerin GSYH’ya oranı cari hesap dengesini (cari açık) negatif
yönde uzun süre (yaklaşık iki yıl) etkilemektedir. Bireysel kredilerdeki artış en yüksek etkiyi 56 dönem sonra meydana getirmekte ve cari açığı artırıcı yönde etkide bulunmaktadır.

70

Bankacılar Dergisi

6. Sonuç
Hane halkının geliri dışında tüketiminin en önemli finansman kaynaklarından birisi
bankacılık sisteminin tüketici kredileri ve bireysel kredi kartı alacaklarından oluşan bireysel
kredileridir. Bu tür kredilerin toplam talebe etkisi yoluyla GSYH ve ithal ürünlere olan talep
etkisiyle cari hesap dengesi (cari açık) üzerindeki etki ve ilişkisi önem taşımaktadır. İşte bu
çalışmada, belirlenen bireysel ve diğer kredi göstergelerinin GSYH ve cari hesap dengesi ile
ilişkisi ve bu ilişkinin yönü analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda;
 Bireysel kredi göstergeleri cari hesap dengesi ile GSYH büyümesine nazaran daha fazla
nedensellik sergilemektedir. Cari hesap dengesinin GSYH büyümesine göre daha kısa
vadeli bir parametre olmasının bunda etkili olduğu düşünülmektedir.
 Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı ve bireysel kredilerin GSYH oranı en güçlü
nedensellik sunan kredi göstergeleri olmuştur. Bireysel kredilerin diğer kredi türlerine göre
tüketim talebine daha doğrudan etkide bulunmasının bu konuda önemli bir faktör olduğu
düşünülmektedir.
 Tüketici kredilerindeki ve kredi kartı alacaklarının artış hızı analizde çok önemli sonuçlar
vermemiştir. Yalnız kredi kartı alacaklarının son dönemlerde azalış eğilimi göstermesi
nedeniyle cari hesap dengesiyle kısmen pozitif yönde bir nedensellik göstermiş olabileceği
tahmin edilmektedir.
 Bireysel kredilerin toplam krediler içindeki payı GSYH büyümesi ile kuvvetli bir pozitif
nedensellik ilişkisi sunarken cari hesap dengesiyle de negatif nedensellik arz etmektedir.
 Bireysel kredilerin GSYH’ya oranı cari hesap dengesi ile güçlü bir negatif nedensellik
gösterirken ekonomik büyüme ile de nedensellik sunmaktadır.
 Toplam kredilerin GSYH’ya oranı, bireysel krediler kadar olmasa da, cari hesap
dengesiyle negatif bir nedensellik sergilemiştir.
Netice olarak bireysel krediler ile GSYH büyümesi arasında pozitif yönlü bir
nedenselliğe ulaşılmaktadır. Ayrıca bireysel kredi hacminin cari hesap dengesi (cari açık)
üzerinde ciddi bir negatif nedensellik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de
yapısal bir sorun haline gelen cari açık meselesinin yönetilmesinde kredi kısıtlamalarının,
bilhassa bireysel nitelikli, önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık toplam kredilere
göre bireysel kredilerin ekonomik büyüme üzerinde daha güçlü pozitif nedensellik sunması
bu tür kredilerin yönetilmesinde dikkate alınması gereken bir başka husus olmaktadır.
Ayrıca, literatürdeki benzer çalışmalarda kredi göstergesi olarak sıklıkla kredilerin
GSYH’ya oranı kullanılmakta olup bu çalışmada görüldüğü üzere, farklı kredi göstergelerinin
de kullanılmasının hem kredi mekanizmasının farklı açılardan etkilerinin anlaşılması hem de
yeni bulguların ortaya çıkarılması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Zira
bankaların kredi genişlemesi, kaldıraç düzeyi ve genel olarak finansal gelişme makro
ekonomik yapıda farklı yönlerden değişik sonuçlara neden olabilmektedir. Kredi genişlemesi
ve kaldıraç oranının yükselmesi ekonomik aktiviteye katkı da bulunabilirken ekonomik
dengelerde risk ve hassasiyetleri de artırabilmektedir. Finansal gelişme ve aracılık
fonksiyonundaki iyileşme bazı makro ekonomik dengesizliklerin giderilmesine katkı yaparken
başka riskleri ve istikrarsızlıkları tetikleyebilmektedir. Bu nedenle kredi genişlemesi, kaldıraç
düzeyi ve finansal gelişme gibi unsurlar bakımından bankacılık sisteminin farklı
göstergelerden hareketle analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Ek 1: Ekonomik Büyüme (GDP) ve Bireysel Krediler/Toplam Krediler (BIRKRE)
Değişkenleri İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Variance Decomposition of GDP:
GDP
100.0000
(0.00000)
0.758087
87.27786
(6.20146)
0.870846
76.45387
(9.82627)
0.936301
70.02222
(11.7103)
0.971087
66.58265
(12.7206)
0.988234
64.85485
(13.2846)
0.996160
64.03415
(13.6046)
0.999622
63.66495
(13.7859)
1.001058
63.50733
(13.8895)
1.001627
63.44330
(13.9504)
Variance Decomposition of D(BIRKRE):
S.E.
GDP
0.130341
0.910979
(3.00495)
0.147722
0.754981
(3.07026)
0.151938
0.716399
(3.49449)
0.152907
0.726580
(3.94619)
0.153101
0.746401
(4.20668)
0.153134
0.761857
(4.34380)
0.153142
0.771110
(4.44347)
0.153146
0.775914
(4.53266)
0.153150
0.778181
(4.61126)
0.153152
0.779177
(4.67750)
Cholesky Ordering: GDP D(BIRKRE)
Standard Errors: Monte Carlo (100 repetitions)
S.E.
0.577308

D(BIRKRE)
0.000000
(0.00000)
12.72214
(6.20146)
23.54613
(9.82627)
29.97778
(11.7103)
33.41735
(12.7206)
35.14515
(13.2846)
35.96585
(13.6046)
36.33505
(13.7859)
36.49267
(13.8895)
36.55670
(13.9504)
D(BIRKRE)
99.08902
(3.00495)
99.24502
(3.07026)
99.28360
(3.49449)
99.27342
(3.94619)
99.25360
(4.20668)
99.23814
(4.34380)
99.22889
(4.44347)
99.22409
(4.53266)
99.22182
(4.61126)
99.22082
(4.67750)

Ekonomik Büyüme (GDP) ve Bireysel Krediler/Toplam Krediler (BIRKRE) Modeli Hata
Terimlerine İlişkin Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testleri
Gecikme Sayısı
Otokorelasyon LM Testi
ARCH Testi
1
8.1186 (0.0873)
6.8068 (0.0091)*

(Parantez içi rakamlar olasılık (P) değerini göstermektedir.)
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Ek 2: Cari Hesap Dengesi/GSYH (CAB) ve Bireysel Krediler/GSYH (BIRGDP)
Değişkenleri İçin Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Variance Decomposition of CAB:
CAB
100.0000
(0.00000)
0.314098
95.13516
(2.69867)
0.471581
84.99089
(6.46660)
0.614996
75.15288
(10.0142)
0.731380
67.25746
(12.8789)
0.815882
61.45220
(14.8404)
0.870740
57.46504
(15.9529)
0.902299
54.94112
(16.4451)
0.918094
53.51363
(16.5787)
0.924754
52.82735
(16.5577)
Variance Decomposition of D(BIRGDP):
S.E.
CAB
0.056425
13.38797
(7.42398)
0.063199
12.33633
(7.47597)
0.065891
11.69848
(7.86087)
0.066683
11.43552
(8.06522)
0.066878
11.38138
(8.23578)
0.066914
11.40634
(8.33980)
0.066926
11.43781
(8.47620)
0.066937
11.45384
(8.67523)
0.066946
11.45731
(8.88784)
0.066950
11.45636
(9.07516)
Cholesky Ordering: CAB D(BIRGDP)
Standard Errors: Monte Carlo (100 repetitions)
S.E.
0.161466

D(BIRGDP)
0.000000
(0.00000)
4.864837
(2.69867)
15.00911
(6.46660)
24.84712
(10.0142)
32.74254
(12.8789)
38.54780
(14.8404)
42.53496
(15.9529)
45.05888
(16.4451)
46.48637
(16.5787)
47.17265
(16.5577)
D(BIRGDP)
86.61203
(7.42398)
87.66367
(7.47597)
88.30152
(7.86087)
88.56448
(8.06522)
88.61862
(8.23578)
88.59366
(8.33980)
88.56219
(8.47620)
88.54616
(8.67523)
88.54269
(8.88784)
88.54364
(9.07516)

Cari Hesap Dengesi/GSYH (CAB) ve Bireysel Krediler/GSYH (BIRGDP)Modeli Hata
Terimlerine İlişkin Otokorelasyon ve Değişen Varyans Testleri
Gecikme Sayısı
2

Otokorelasyon LM Testi
5.6088 (0.2303)

ARCH Testi
6.0616 (0.0483)*

(Parantez içi rakamlar olasılık (P) değerini göstermektedir.)
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Türkiye’de Katılım Bankacılığı ile Ekonomik Büyüme
Arasındaki Nedenselliğin Sınanması
Yrd. Doç.Dr. Nalân Işık*
Öz
Bu çalışmada, 2006:Q1-2014:Q1 dönemi verileri kullanılarak, Türkiye’deki İslami finans
sisteminin en önemli bileşeni olan katılım bankalarının topladıkları fonları (mevduatları) ve
kullandırdıkları fonları (kredileri) ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, Genişletilmiş Dickey-Fuller
(Augmented Dickey-Fuller: ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testi, Johansen eş bütünleşme testi
ve Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de uzun
dönemde, değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Kısa dönemde, katılım bankası
kredileri ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanırken; katılım bankası
mevduatlarından ekonomik büyümeye ve katılım bankası kredilerine doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Katılım Bankacılığı, İslami Bankacılık, Ekonomik Büyüme, Eş Bütünleşme,
Granger Nedensellik Testi.
JEL Sınıflaması: G21, O43, O47.
Testing for Causality Between Participation Banking and Economic Growth in Turkey
Abstract
In this study, the relationship between the economic growth in Turkey and both credits and
deposits of participation bankings was investified by using 2006:Q1-2014:Q1 period quarterly data
with the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root test, Johansen
cointegration test and following Granger causality test. According to emprical analyses results, in the
long-run, cointegration was found between these variables. In the short-run, while bidirectional
causality relationship between the credits of participation banking and the economic growth is found;
unidirectional causality relationship was observed from the deposits of participation bankings to the
credits of participation bankings and to the economic growth.
Keywords: Participation Banking, Islamic Banking, Economic Growth, Cointegration, Granger
Causality Test.
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1. Giriş
Faizsiz bankacılık veya katılım bankacılığı olarak da adlandırılan İslami bankacılık son
otuz yılda küresel sermaye piyasalarının ve uluslararası bankacılığın çok hızlı büyüyen bir
parçası haline gelmiştir. 2013 yılında İslami bankaların aktif büyüklüğünün 1,7 trilyon ABD
dolara ulaştığı ve 2008-2012 arasında artış oranının yüzde 17,6 olduğu tahmin edilmektedir
(Ernst ve Young Global Limited, 2014, s.5). Müslüman dünyasının büyük çoğunluğunu ve
birçok Batılı ülkeyi kapsayan 70’den fazla ülkede 200’ün üzerinde İslami banka
bulunmaktadır. İslami sigorta şirketleri, yatırım şirketleri, karşılıklı fonlar, mal ticareti şirketleri
bunlara dâhil değildir. Dünyada İslami finansal aktifler içindeki en büyük pay yüzde 81 ile
İslami bankacılığa aittir.
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İran, Pakistan, Sudan gibi şeriat prensiplerine göre yönetilen ülkelerde sadece İslami
bankacılık gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında, Türkiye, Ürdün, Malezya gibi halkın büyük
çoğunluğunun Müslüman olduğu ülkelerde konvansiyonel bankacılık ve İslami bankacılık
uygulamaları bir arada yürütülmektedir. Son olarak, halkı büyük oranda Müslüman olmayan
ülkelerde küresel konvansiyonel bankalar, İslami finans birimleri oluşturarak İslami bankacılık
faaliyeti yapmaktadır (Khan, 2010, s.805).
İslami bankacılık uygulamalarının en temel özelliği finansal işlemlerde faiz unsurunun
kullanılmamasıdır (Kettell, 2011, s.32; Öztürk, 2012, s. 203). Ödünç verilebilir fonlar teorisi ya
da genel faiz teorisine göre, arz edilen fon miktarıyla talep edilen fon miktarının eşitlendiği
düzeyde piyasa faiz haddi oluşur (Mankiw, 2010, s.168). İslami bankacılık ve finansmanda
temel ilke ise alıcı tarafından hemen ödenmesi gereken bir karşılık olmaksızın üretim
faktörlerinin veya mal ve hizmetlerin temin edilmesidir. İslami bankacılık uygulamalarında
tasarruflar ve/veya mallar ortaklık temelinde başkasına verilmektedir. Malın sahibi mülkiyet
hakkını elinde tutarken kullanıcı malların büyüyüp artması için çaba sarf etmektedir. Artışın
veya büyümenin yaratılmasına her iki taraf katıldığından bu girişimin reel sonucunu
paylaşmayı her iki taraf da hak etmektedir. İslami banka, fon arz eden kreditörden ziyade
yatırımcı olmaktadır ve kȃr-zarar ortaklığı prensibiyle çalışmaktadır (Visser, 2009, s.84).
Kȃr-zarar ortaklığı aynı zamanda riskin paylaşılmasını gerektirir. Yatırım yapılan proje
nedeniyle zarar gerçekleşebilir veya kȃr olmayabilir. İslami banka, zarara da ortak olur. Bu
durumda müşteri de kendini daha güvende hisseder. Bunların yanında, İslam’ın en önemli
temel ilkesi sosyal adalet olduğundan İslami bankacılıkta spekülatif davranışlar (gharar) ve
oyun/kumar (maysir) gibi işlemler de yasaklanmıştır. Bu ilkenin asimetrik bilgi ve manevi
zarar riskini azalttığı belirtilmektedir (Mashal, 2012, s.210).
2008 küresel finans krizinden sonra İslami bankacılık, benimsediği ilkeler, kullandığı
ürünler ve uyguladığı risk yönetim teknikleriyle daha dikkat çekmeye başlamıştır. Küresel
finans krizinin nedenleri sıkça tartışılmakla birlikte, en fazla mutabık kalınan nedenler
arasında bankacılık sistemlerinin denetimden uzak olması, türev ürünlerde denetimlerin
gerçekleştirilememesi, banka yönetimlerinin, hissedarlarının yüksek kâr elde etme hırslarının
kontrol edilememesi belirtilmektedir. Oysa İslami bankacılıkta fonun nerede kullanıldığının iyi
takip edilmesi gereklidir. Faizin kullanılmaması, kȃr odaklı çalışma ilkesi, spekülatif işlemlere
izin verilmemesi, belirsiz sözleşmelerin yasaklanması reel ekonomiyle birlikteliği de
beraberinde getirmektedir. Gözetleme, denetleme fonksiyonu iyi işlemek zorundadır.
Örneğin; balonlaşmaya neden olacak türev işlemlere rastlamak olası değildir. Bu yüzden
2008 küresel krizinde İslami bankacılığın riskler (faiz, kredi, likidite riski vb. gibi) karşısında
sağlam duruşlar sergilediği ve daha cazip hale gelerek sektördeki payını arttırdığı
belirtilmektedir (Okumuş ve Artar, 2012, s. 149-151; Samad, 2013, s. 2).
Türkiye'de konvansiyonel bankacılık faaliyetlerinin yanında katılım bankacılığı ismiyle
İslami bankacılık uygulanmaktadır ve uluslararası İslami bankacılık alanında gelecek vaat
eden ülkeler arasında anılmaktadır. İslam dininin ilkelerini temel alarak gerçekleştirilen
bankacılık uygulamaları, uluslararası literatürde “İslami bankacılık” olarak tanımlanır.
Türkiye’de İslami ilkeleri temel alan bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilk olarak
1983’de Özel Finans Kurumu (ÖFK) adı altında izin verilmiştir. 1985 yılında iki finans kurumu
faizsiz bankacılık işlemlerine başlamıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu ile ulusal ve uluslararası finansal piyasalarla uyumu sağlamak üzere Özel Finans
Kurumu’nun adı “katılım bankacılığı” olarak değiştirilmiştir (Aras ve Öztürk, 2011, s.170).
2005’ten itibaren dual bankacılık sistemi uygulayan Türkiye’de “İslami bankacılık”, “katılım
bankacılığı” terimi ile ifade edilmektedir.
2008-2012 yıllarında Türkiye'de İslami bankacılık sektörü aktiflerinin yıllık ortalama
büyüme hızı yüzde 29'dur. Bu oran konvansiyonel bankalardan 1,6 kat daha fazladır (Ernst
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ve Young Global Limited, 2014, s.15). Türkiye’de 2014 yılı itibariyle dört katılım bankası, 966
şubesi ile faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bankalardaki hesaplar, Tasarruf Mevduatı
Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altındadır. Katılım bankalarının 2005 yılı sonunda 9,9 milyar
Türk Lirası (TL) olan aktif toplamı 2013’de 96 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün
toplamı içinde 2013 yılı sonu itibariyle katılım bankalarının payı yüzde 5,5’tir. 61,4 milyar TL
fon toplamış ve 67,2 milyar TL fon kullandırmıştır. 2013’ de dönem kârı (net) 1 milyar TL’yi
aşmıştır (Türkiye Katılım Bankaları Birliği [TKBB], 2013, s.44-45). Kuwait Finance House’ un
İslamic Finance 2014 Outlook raporuna göre, Türkiye, Endonezya ile birlikte İslami
bankacılık sektöründe hızlı büyüyen ülkeler arasında gösterilmiştir (Kuwait Finance House
Research Limited, 2014, s.13).
Literatürde bankaların ekonomik büyümeyi sürükleyen en büyük finansal aracılar
olduğu belirtilmektedir. Schumpeter’e (1934) göre bankacılık sektörünün topladığı fonların
verimli yatırım projelerine tahsis edilmesiyle ekonomik büyüme hızlanmaktadır. Levine ve
Zervos (1998), finansal aracıların asimetrik bilgiyi engelleyerek likiditenin artmasına ve
finansman maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunduğunu; böylece uzun dönemli yüksek
getirili yatırım projelerinin finanse edilerek ekonomik büyümenin desteklendiğini ifade
etmiştir.
1935’den günümüze kadar konvansiyonel bankacılık ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiye dair çok sayıda ampirik çalışma yapılmıştır. Son yıllarda, küresel bankacılık alanında
İslami bankacılığın payını arttırması ve 2008 finans krizinde İslami bankaların kırılganlığının
görece az olmasıyla “İslami bankacılık ile ekonomik büyüme ilişkisi” tartışma konuları
arasında yer almaya başlamıştır. Türkiye’de de İslami finans sektörü içinde yer alan katılım
bankacılığının kazandığı ivme dikkate değerdir. Bu bağlamda, makalede Türkiye’de katılım
bankacılığı ve ekonomik büyüme ilişkisi ampirik olarak araştırılıp aşağıda belirtilen soruya
yanıt aranacaktır.
Türkiye’de İslami finans sektörünün önemli bir parçası olan katılım bankacılığı ile
ekonomik büyüme arasında kısa ve uzun dönemde anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu soruya
verilecek cevap Türkiye’de katılım bankacılığının gelişimi ve derinleşmesine yönelik
politikalara öncelik verilmesi açısından önemlidir.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, İslami bankacılık ve ekonomik
büyüme ilişkisine dair literatürdeki ampirik çalışma örnekleri yer almaktadır. Üçüncü
bölümde, çalışmanın metodolojisi ve veri seti tanımlanarak uygulama sonuçları
sunulmaktadır. Son olarak çalışmanın sonuç bölümünde elde edilen bulgular
değerlendirilmektedir.
2. Literatür
İslami bankacılıkla ilgili ampirik çalışmaların büyük çoğunluğu konvansiyonel bankalarla
karşılaştırmalı olarak etkinliğini test etme üzerine odaklanmıştır. Birçok araştırmacı,
ekonomik büyüme sürecinde İslami bankacılığın gelişimine dair teorik görüşler ileri
sürmüştür. Ancak, İslami banka ve ekonomik büyüme ilişkisine dair ampirik çalışmalar İslami
finans siteminin büyümesiyle doğru orantılı yeni yeni oluşmaya başlamıştır.
Goaied ve Sassi (2011), Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin bazılarında İslami
bankacılığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisini İslami bankaların özel sektörü finanse
ettiği fon miktarını ve kişi başına düşen gelir, enflasyon oranları, hükümet harcamalarının
oranı, para arzının (M3) gayrisafi yurt içi hâsılaya oranı, konvansiyonel bankaların özel
sektöre verdiği krediler gibi değişkenlerle panel data yöntemini kullanarak incelemiştir.
MENA bölgesinde özel sektöre kullandırılan fonların ekonomik büyümeyi negatif etkilediğini
bulmuştur.
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Farahani ve Sadr (2012), 2000:Q1-2010:Q4 döneminde İran ve Endonezya’da İslami
bankacılık gelişimi ile ekonomik büyüme arasında uzun ve kısa dönem ilişkiyi Autoregressive
Distrubuted Lag (ARDL) modeli içinde eş bütünleşme yaklaşımı ve hata düzeltme modeli ile
test etmiştir. Kısa ve uzun dönemde anlamlı ilişkinin varlığına dair kanıtlar bulunmuştur.
Endonezya ve İran’da İslami bankacılık ekonomik büyümeye katkı sağlarken; ekonomik
büyüme de İslami bankacılığın gelişimine katkıda bulunmaktadır.
Abduh ve Omar (2012), çeyrek dönem verilerini (2003:Q1-2010:Q2) kullanarak ARDL
modeli çerçevesinde Endonezya’da İslami bankacılık gelişimi ile ekonomik büyüme ilişkisini
eş bütünleşme yaklaşımı ve hata düzeltme modeli ile incelemiştir. Kullandığı değişkenler,
reel büyüme oranı, İslami bankaların toplam finansmanı ve gayri safi sabit sermayedir.
Sonuçlar, kısa ve uzun dönemde anlamlı ilişkinin varlığını ve ilişkinin çift yönlü olduğunu
göstermiştir.
Abduh, Brahim ve Omar (2012), Bahreyn’de İslami finansal gelişimin kısa ve uzun
dönemde nedensellik ilişkisini ampirik olarak incelemiştir. Bahreyn’de dual bankacılık sistemi
geçerli olup; İslami bankacılık için İslami toplam mevduatları ve İslami toplam finansmanı,
konvansiyonel bankacılık için konvansiyonel toplam mevduatları ve konvansiyonel toplam
kredi değişkenleri ile ekonomik büyüme için gayrisafi yurtiçi hâsıla değişkenini kullanmıştır.
2000:Q1-2010:Q4 dönemi Vector Auto Regressive (VAR) modeli çerçevesinde eş
bütünleşme testi ve hata düzeltme mekanizması ile uzun ve kısa dönem ilişkiler analiz
edilmiştir. Uzun dönemde, İslami ve konvansiyonel bankacılık sektörünün her ikisi de
ekonomik büyüme ilişkisinde anlamlı ve pozitif çıkmıştır. Granger nedensellik ilişkisine göre
kısa dönemde, İslami bankacılık ve ekonomik büyüme ilişkisi için anlamlı bir bulgu elde
edememiştir. Ancak konvansiyonel bankacılık sektörü ve ekonomik büyüme ilişkisi anlamlı ve
pozitif etkili bulunmuştur.
Ustaoğlu, İncekara ve Yıldız (2013), 2003:Q1-2011:Q4 dönemine ait çeyrek verileri
kullanarak Türkiye’de katılım bankalarının ekonomik büyümeden etkilenip etkilenmediğini
ampirik olarak araştırmıştır. Reel gayrisafi milli hâsıla, katılım bankalarının toplam
mevduatlarını, katılım bankalarında toplam çalışan sayısını, katılım bankalarındaki toplam
bölüm sayısını kullanmıştır. Regresyon modeli kurmuş, Anova testi yapmış ve ekonomik
büyümenin katılım bankalarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Yusof ve Bahlous (2013), Malezya, Endonezya ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK)
ülkelerinde İslami finans ve ekonomik büyüme ilişkisini 2000-2009 döneminde yıllık verileri
kullanarak panel data, varyans dekompozisyonu ve etki tepki fonksiyonları yöntemlerini
kullanarak incelemiştir. İslami bankaların ekonomik büyümeye katkı sağladığı; diğer çalışılan
ülkelere göre Malezya ve Endonezya’da İslami bankacılığın ekonomik büyümeye daha fazla
katkı verdiği sonucuna ulaşmıştır.
Al-Oqool, Okab, ve Bashayreh (2014), 1980-2012 döneminde Ürdün’de İslami
bankacılığın ekonomik büyümeye katkısını Johansen eş bütünleşme testi ve Granger
nedensellik testiyle ampirik olarak incelemiştir. Ekonomik büyümenin belirleyicisi olarak reel
gayrisafi yurt içi hâsılayı, İslami bankacılığın gelişimi için İslami bankaların toplam mevduat
ve toplam finansmanda kullandığı fonlarını kullanmıştır. İslami bankacılık ile ekonomik
büyüme arasında uzun dönemli anlamlı ilişki belirlenmiştir. Granger nedensellik testine göre
de İslami bankaların fonları ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit
edilmişken; İslami bankaların mevduatları ve ekonomik büyüme arasında tek yönlü Granger
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu ilişki, ekonomik büyümeden İslami bankaların
mevduatlarına doğrudur.
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3. Veriler ve Ekonometrik Model
Bu bölümde, Türkiye’de 2006:Q1-2014:Q1 döneminde katılım bankacılığının toplam
mevduatları ve toplam kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki dinamik ilişkiler analiz
edilmiştir. Çalışmada, reel gayrisafi yurtiçi hâsıla (RGSYİH) serisi, bağımlı değişken;
Türkiye’de faaliyette bulunan katılım bankalarının toplam mevduat (KBM) ve toplam kredi
(KBK) serileri, bağımsız değişkenler olarak kullanılmış ve aşağıdaki regresyon denklemi
oluşturulmuştur.
LnRGSYİH=α0 + α1LnKBM + α2LnKBK + µt

(1)

Değişkenlerin önüne gelen “Ln” değişkenlerin logaritmasının alındığını belirtmektedir.
Türkiye’de katılım bankacılığının kredi ve mevduat serilerine 2006’dan itibaren rahat
ulaşılabildiği için 2006 başlangıç yılı alınmıştır. Söz konusu ilişkinin tahmininde üçer aylık
zaman serileri kullanılmıştır. Reel gayrisafi yurtiçi hâsıla verisi için Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden (EVDS) yararlanılmıştır. Diğer
iki değişkenin verileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) web
sitesinin Türk Bankacılık Sektörü İnteraktif Aylık Bülteni Gelişmiş gösterimi
(http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis) kullanılarak elde edilmiştir.
3.1. Birim Kök Analizi
Zaman serilerinin birçoğu birim kök içerdiğinden herhangi bir ekonometrik analizi
gerçekleştirmeden önce serilerin durağanlığının araştırılması gerekir. Durağan olmayan
serilerde birçok standart hipotez geçersiz olmakta ve sahte regresyona yol açmaktadır. Bu
sebeple, modelin çözümünden önce çalışmada kullanılacak serilerin durağanlığını test etmek
için Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri yapılmıştır.
Optimal gecikme uzunlukları ADF testinde Akaike bilgi kriterine (Akaike Information Criterion:
AIC); PP testinde ise Newey West Bandwidth tahmincisine göre belirlenmiş ve parantez
içerisinde verilmiştir. İktisadi değerler gerçek değerleri üzerinde doğrusal değil; genellikle
logaritmik değerleri üzerinde doğrusaldır. Bu yüzden serilerin gerçek değerleri yerine
logaritmik değerlerinin kullanılması önerildiğinden verilerin hepsinin logaritması alınmıştır
(Woldridge, 2013, s.630-635). Birim kök testi uygulanırken;
H0 : ρ = 1 / Seri birim köke sahiptir (durağan değildir).
H1 : ρ ˂ 1 / Seri birim köke sahip değildir (durağandır).
şeklinde kurulan hipotez sınanmıştır. ADF ve PP birim kök testi sonuçları Tablo 1'de
verilmiştir. Kritik değerler Eviews 7 ekonometri programı tarafından üretilmiş olup; MacKinnon
değerlerine dayanmaktadır.
Tablo 1. ADF ve PP Birim Kök Testleri Sonuçları
Değişkenler

ADF
Seviye
Birinci Fark
Seviye
LnRGSYİH
-2.13 (2)
-6.94 (1)
-2.75 (8)
LnKBM
-2.03 (0)
-7.03 (0)
-2.03 (0)
LnKBK
-2.56 (1)
-4.32 (1)
-2.56 (0)
ADF için Kritik Değerler yüzde1=-4.30; yüzde5=-3.57; yüzde10=-3.22
PP için Kritik Değerler yüzde1=-4.28; yüzde5=-3.56; yüzde10=-3.22

PP
Birinci Fark
-5.05 (1)
-7.03 (0)
-4.32 (0)

Tablo 1’de görüldüğü gibi bütün değişkenlerin seviyelerine uygulanan ADF ve PP test
sonuçları, değişkenlerin I(0) durağan olmadığını, diğer bir ifade ile düzeyde birim köke sahip
olduğunu göstermiştir. Birinci derece farkına uygulanan ADF ve PP test sonuçlarına göre,
tüm değişkenlerin yüzde 1 önem düzeyinde birinci farklarında I(1) durağan olduğu, yani birim
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köke sahip olmadığı tespit edilmiştir. Tüm seriler için seviye düzeyinde boş hipotez
reddedilmezken, birinci farklarında boş hipotez reddedilmektedir. Tüm serilerin aynı
dereceden bütünleşik/entegtre olmasından dolayı bu seriler arasında eş bütünleşim analizi
yapılması mümkün olmaktadır. Bu durumda, analizin diğer aşaması olan Johansen ve
Juselius (1990) eş bütünleşim testi uygulanarak değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin
varlığı araştırılabilecektir.
3.2. Johansen–Juselius Eş Bütünleşim Denklemi
Çalışmanın bu kısmında katılım bankacılığı değişkenleri ve ekonomik büyüme
değişkeni arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı araştırılacaktır. Eğer aralarında eş
bütünleşik denklem varsa normalize testi yapılarak yorumlanacaktır. Eş bütünleşim
vektörlerinin sayısını ve uygun hata düzeltme terimlerini belirlemek için VAR modeline dayalı
Johansen ve Juselius (JJ) çok değişkenli eş bütünleşme testi uygulanmıştır.
Literatürde gecikme uzunluğunu belirlemede çok sayıda kriter kullanılmaktadır. Bunlar
arasında, Akaike bilgi kriteri (Akaike Information Criterion: AIC), Schwarz bilgi kriteri
(Schwarz Information Criterion: SC), Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-Quinn Information
Criterion: HQ) ve Son Tahmin Hatası kriteri (Final Prediction Error: FPE) en sık kullanılanlar
arasında yer almaktadır (Enders, 1995, s. 301).
Tablo 2. VAR Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4

64.78809
173.5929
185.1938
214.4718
223.4607

NA
187.5945
17.60139
38.36420*
9.918788

2.83e-06
2.92e-09
2.50e-09
6.54e-10*
7.36e-10

-4.261248
-11.14434
-11.32371
-12.72219*
-12.72143

-4.119803
-10.57856
-10.33360
-11.30775*
-10.88265

-4.216949
-10.96714
-11.01362
-12.27921*
-12.14554

* Kriterler tarafından belirlenen gecikme seviyesini göstermektedir.
Not: Gecikme seviyesine 4 gecikme ile başlanmıştır. Zaman boyutunun uzun olmaması nedeniyle, daha uzun
gecikme (6 ve 12) seviyeleri hesaplanamamıştır.

Tablo 2’de görüldüğü gibi, VAR gecikme uzunluğu test sonuçları, LR, FPE, AIC, SC,
HQ için üç gecikme uzunluğunu vermektedir. Optimal gecikme seviyesi için beş kriterin “üç”
gecikme uzunluğuna işaret etmesi nedeniyle analizde gecikme seviyesinin üç olmasına karar
verilmiştir. Ayrıca bu gecikme uzunluğunda kurulan modelin otokorelasyon ve değişen
varyans içermediği Breusch-Godfrey (LM) ve White testi kullanılarak saptanmıştır. Aşağıda 3
numaralı eş bütünleşme tablosunda 3 gecikme değeri için JJ eş bütünleşme test sonuçları
gösterilmektedir.
Tablo 3. Johansen-Juselius Eş Bütünleşme Testi Sonuçları
Değişkenler: RGSYİH, KBM, KBK
H0*
H1
R=0
r≥1
r≤1
r≥1
r≤ 2
r≥1
Değişkenler: RGSYİH, KBM, KBK
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H0*

H1

R=0
𝑅 ≤1
𝑅≤2

r=1
r=2
r=3

İz Testi
İz İstatistiği
Kritik Değer (0,05)
58.37693*
29.79707
20.14782*
15.49471
2.883702
3.841466
Maksimum Özdeğer Testi
Maksimum Özdeğer
Kritik Değer (0,05)
İstatistiği
*
38.22911
21.13162
17.26412*
14.26460
2.883702
3.841466
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JJ testinde eş bütünleşim vektörlerinin sayısını belirleyebilmek için iz ve maksimum
özdeğer istatistikleri kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre üç değişken arasında eş bütünleşim
olmadığını (R=0) ifade eden boş hipotez ile en az bir eş bütünleşme denkleminin varlığı
yüzde 5 anlamlılık düzeylerinde reddedilmektedir. En az iki eş bütünleşme denkleminin
varlığı ise reddedilememiştir. Buna göre, değişkenler arasında yüzde 5 düzeyinde iki eş
bütünleşme vektörü bulunmaktadır. Bu durum değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin
var olduğuna işarettir.
JJ tekniğinden elde edilen iki eş bütünleşim denklemi Tablo 4’te gösterilmiştir. İlgili
tablo incelendiğinde, uzun dönemde, yüzde 5 anlamlılık düzeyinde katılım bankacılığı
kredileri ile reel gayrisafi yurtiçi hâsıla arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. İkinci denkleme
göre katılım bankacılığı kredileri ile katılım bankası mevduatları arasında pozitif bir ilişki
vardır. Tahmin edilen tüm değişkenlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.
Tablo 4. Normalize Edilmiş Denklem
LnRGSYİH

LnKBM

1.000000

0.000000

0.000000

1.000000

LnKBK
0.215360
(0.01930)
0.883106
(0.02122)

Anlamlılık düzeyi yüzde 5, değişkenlerin doğal logaritmaları dikkate alınmıştır.
Not: Parantez içindeki değerler standart sapmayı göstermektedir.

Şekil 1’de ise sistemin karakteristik kökleri verilmiştir. Eş bütünleşme ilişkisinin varlığı
için köklerden birisinin birim ve diğerlerinin ise mutlak değer olarak birden küçük olması
zorunludur. Ayrıca karakteristik köklerin simetrik iz düşümlere sahip olması, eş bütünleşme
ilişkisinin normal bir dağılımı taşıdığı ve uygun bir matematik formu ile çalışıldığını doğrular.
Sonuç olarak Şekil 1, eş bütünleşme ilişkisini desteklemektedir.
Şekil 1: Sistemin Karakteristik Kökleri
In ve r s e R o o ts o f AR C h a r a c te r is tic P o lyn o m ia l
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

3.3. Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testi
Engle ve Granger (1987) değişkenler arasında uzun dönem ilişkisini gösteren eş
bütünleşme nedeniyle hata düzeltme modelinin tanımlanabileceğini belirtir. Sistemdeki
değişkenlerin kısa dönem dinamikleri, dengeden sapmalardan etkilenmektedir. Katılım
bankacılığı mevduat ve kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkide
nedenselliğin yönünü tespit etmek için çalışmada elde edilen hata düzeltme modeline dayalı
Granger nedensellik testi sonuçlarına bakılmıştır.
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Granger’ın nedensellik tanımı iki varsayıma dayanır:


Gelecek, geçmişin nedeni olamaz. Kesin ya da tam nedensellik, sadece geçmişin
şimdiki zamana veya geleceğe neden olmasıyla mümkün olabilir.



Nedensellik sadece bir grup stokastik süreç için belirlenebilir. Deterministik süreçler
arasındaki nedenselliği belirlemek mümkün değildir.

Granger anlamında nedensellik, ‘bir X değişkeni, başka bir Y değişkenine, hem X hem
de Y’deki bilgi veri iken, eğer Y değişkeni sadece X’e ait geçmiş değerlerin kullanımıyla
(ortalama kare hatası anlamında daha iyi), tahmin edilirse “Granger anlamında nedenidir”
biçiminde tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, X değişkeninin geçmiş değerlerine ait bilgi sahibi
olma, Y’nin daha kesin bir biçimde öngörülmesine olanak veriyorsa, X değişkeni Y
değişkenine Granger anlamında nedendir (Granger ve Newbold, 1974, s. 113-1114).
Granger nedensellik testinde değişkenler için optimal gecikme uzunluğunun
belirlenmesi işleminde Akaike ve Schwarz bilgi kriterine göre belirlenen maksimum gecikme
uzunluğu ele alınarak önce bağımlı değişkenin kendi gecikme değerlerine göre regresyon
gerçekleştirilip bilgi kriterini minimum yapan değer gecikme sayısı olarak belirlenir. Bu işlem
diğer değişken içinde gerçekleştirilerek uygun gecikme uzunluğuna karar verilmektedir.
Analizde Akaike bilgi kriteri kullanılarak gecikme seviyesi üç olarak alınmış ve Granger
nedensellik testi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Test Sonuçları
(İnceleme Dönemi: 2006:Q1-2014:Q1)
Olasılık(p)
Değeri

Sıfır Hipotezi (H0)

χ2

LnKBM, LnRGSYİH’nin Granger
nedeni değildir

15.81770

0.0012*

LnKBM, LnRGSYİH’nın
Granger nedenidir

LnKBM, LnKBK’nin Granger nedeni
değildir

6.722993

0.0813***

LnKBM, LnKBK’nin
Granger nedenidir

LnKBK, LnRGSYİH’nin Granger
nedeni değildir

17.24895

0.0006*

LnKBK, LnRGSYİH’nın
Granger nedenidir

LnKBK, LnKBM’ nın Granger
nedeni değildir

1.208918

0.7509

LnKBK, LnKBM’ nın
Granger nedeni değildir

LnRGSYİH, LnKBM’ nın Granger
nedeni değildir

0.310665

0.9580

LnRGSYİH, LnKBM’ nın
Granger nedeni değildir

LnRGSYİH, LnKBK’nin Granger
nedeni değildir

7.763511

0.0512***

LnRGSYİH, LnKBK’nin
Granger nedenidir

Sonuç

Gözlem sayısı: 30; *yüzde 1, **yüzde 5, ***yüzde 10 düzeyinde önemlidir. Gecikme uzunluğu minimum AIC
(lag 3) değerine göre belirlenmiştir.

Hata düzeltme geliştirilmiş Granger nedensellik testi sonuçlarına göre çalışmanın
değişkenleri arasında bulunan ilişkinin yönleri Şekil 2’deki gibi gösterilebilir. Buna göre reel
gayrisafi yurtiçi hâsıla katılım bankacılığı kredilerini etkilemektedir. Aynı zamanda katılım
bankacılığı kredileri de reel gayrisafi yurtiçi hasılayı etkilemektedir. Çift yönlü nedensellik
ilişkisi vardır. Katılım bankacılığı mevduatlarından reel gayrisafi yurtiçi hasılaya ve katılım
bankacılığı kredilerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.
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Şekil 2: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik İlişkisinin Yönleri
Katılım Bankacılığı Mevduatları

Reel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

Katılım Bankacılığı Kredileri

5. Sonuç
Küresel İslami bankacılık hızla büyümektedir. Bu çalışma ile Türkiye’de İslami finans
sektörünün büyük bir parçası olan katılım bankacılığının mevduatları ve kredileri ile ekonomik
büyüme arasında uzun ve kısa dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. 2006:Q1
-2014:Q1 dönemi üçer aylık veriler kullanılmıştır. Bunun için ilk olarak ADF ve PP testleriyle
serilerin durağanlığı tespit edilmiştir. Uzun dönem ilişkilerini tanımlayan eş bütünleşme
analizi ve kısa dönemli hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi
uygulanmıştır. Uzun ve kısa dönem analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlıdır ve
değişkenler arasında ilişki bulunduğunu göstermiştir. Ampirik çalışmanın sonuçları
değerlendirildiğinde, uzun dönemde, katılım bankacılığı kredileri, gayri safi yurtiçi hâsıla ile
katılım bankacılığı mevduatlarını olumlu etkilemektedir. Kısa dönemde ise gayrisafi yurtiçi
hâsıla ve katılım bankacılığı kredileri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine dair kanıtlar
elde edilmiştir. Buna ek olarak, kısa dönemde, katılım bankacılığı mevduatlarından hem
ekonomik büyümeye hem de katılım bankası kredilerine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi
tespit edilmiştir. Ampirik bulgular, literatürde gerçekleştirilmiş olan İslami bankacılığın
ekonomik büyümeye pozitif katkıda bulunduğunu ortaya koyan çalışma sonuçlarıyla paralellik
göstermektedir.
Bulgu ve değerlendirmelere ek olarak, çalışma iki kısıt içermektedir. Öncelikle sadece
Türkiye’deki katılım bankacılığı uygulaması incelenmiştir. İkinci olarak, katılım bankacılığının
kredi ve mevduatları ile ekonomik büyüme arasında doğrudan ilişki modeli kabul edilmiştir.
Daha güçlü bulgular elde etmek için kişi başına düşen milli gelir, ekonomik büyüme oranları,
sanayi üretim endeksi, sabit sermaye yatırımları, para arzının (M2/M3) gayrisafi yurtiçi
hâsılaya oranı, konvansiyonel banka kredileri, özel sektöre verilen krediler gibi farklı bağımlı
veya bağımsız değişkenlerin ilave edilmesi; konvansiyonel bankacılık sistemiyle
karşılaştırmalı çalışmalar yapılması; dual bankacılık sistemine sahip diğer ülkelerle
karşılaştırmalı çalışmalar gerçekleştirilmesi veya panel data regresyon gibi farklı metotlar
kullanılmasıyla bu çalışma geliştirilebilir. Çalışmanın geliştirilmesi, politika yapıcılarının
kararlarının etkinliğine katkı sağlayabilir.
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Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimi ve Yeni Standart
Yaklaşım ile Ölçümü
İskender Kayci*
Öz
Bu çalışmada, karşı taraf kredi riskine ilişkin iyi yönetim uygulamaları, karşı taraf kredi riskinin
hesaplanmasında Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından bir hesaplama standardı olarak
önerilen yeni Standart Yaklaşım’ın metodolojisi ve hipotetik bir portföy üzerinden muhtemel sonuçları
ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme ve analizlere göre, bir marj sözleşmesi bulunmadığı müddetçe
yeni Standart Yaklaşım’da, mevcut standart olan Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme
Yöntemi’ne nazaran genellikle daha yüksek risk tutarları hesaplanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karşı Taraf Kredi Riski, Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi, Yeni
Standart Yaklaşım, Netleştirme Anlaşması, Marj Sözleşmesi, Türev İşlem.
JEL Sınıflaması: G21, G32.
Management of Counterparty Credit Risk and Measurement with new Standardised Approach
Abstract
In this study, sound management practices of counterparty credit risk and the methodology of
the standardized approach which introduced by Basel Committee on Banking Supervision as a new
measurement standard for counterparty credit risk are explained. Then, the new approach’s results
are assessed and analyzed on a hypothetical portfolio. According to assessment and analysis, unless
a margin agreement exists, the new standardized approach generally results higher risk exposure
than the present Current Exposure Method.
Keywords: Counterparty Credit Risk, Current Exposure Method, New Standardized Approach (SACCR), Netting Agreement, Margin Agreement, Derivative Transaction.
JEL Classification: G21, G32.

1. Giriş
Karşı taraf kredi riski (KKR), iki tarafa da yükümlülük doğuran bir finansal
işlemde/sözleşmede işlemin taraflarından biri yükümlülüklerini sözleşme koşullarına uygun
olarak yerine getirirken işlemin diğer tarafında bulunan kişi ya da kurumun, bu işlemin nakit
akışında yer alan son ödemeden önce temerrüde düşme riskidir. Her iki tarafa yükümlülük
doğuran bu işlemler türev işlemler, repo ve ters repo işlemleri, menkul kıymet veya emtia
ödünç alma ve verme işlemleri ile kredili menkul kıymet işlemleridir. Karşı taraf kredi riski
kredi riskinin bir alt unsuru olmakla beraber çift taraflı bir risk yapısı içermesinden dolayı ayrı
bir ad altında değerlendirilmektedir. Karşı taraf kredi riskinde alacaklı olan taraf ve bundan
dolayı risk hesaplayacak olan taraf işlemin mevcut durumuna göre işlemin her hangi bir tarafı
olabilirken; diğer kredi risklerinde, riski hesaplayacak olan taraf krediyi veren ve bundan
dolayı alacaklı konumda bulunan tek bir taraf olmaktadır.
Karşı taraf kredi riski kapsamında hesaplanan risk, karşı taraf kredi riski doğuran
işlemlerin mevcut durumda ne kadar risk oluşturmuş olduğu ve belirli bir süre içerisinde
(riskin marj süresi) belirli bir güven aralığında riskin maksimum ne kadar artabileceğidir.
Riskin marj süresi; temerrüt halinde, temerrüde düşen karşı tarafa ilişkin pozisyonun
*
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kapatıldığı ve bundan kaynaklanan piyasa riskinin tekrar korumaya konu edilebileceği tarihe
kadar geçen süreyi ifade etmektedir. Anılan süre hesaplamalarda genellikle 1 yıl olarak
dikkate alınmaktadır. Hesaplamalara konu edilen güven aralığı sermaye yeterliliği
düzenlemelerinde yüzde99 olarak belirlenmiştir. Karşı taraf kredi riski için kullanılan
hesaplama yöntemlerinin bir amacı sermaye yeterliliğine konu edilecek olan risk tutarının
belirlenmesidir. Bu nedenle bu risk için ne kadar sermaye ayrılacağı belirlenirken işlemin
karşı tarafına uygulanacak olan risk ağırlığına ayrıca bakılmaktadır.
Karşı taraf kredi riskinin ölçümüne yönelik olarak basit ölçüm yöntemlerinden istatistiki
model ve simülasyon tekniklerine uzanan çeşitli ölçüm metodolojileri kullanılmaktadır.
Haziran 2006’da yayımlanan Basel II standartlarında karşı taraf kredi riskinin ölçümü için
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi, Standart Yöntem veya İçsel Model
Yöntemi’nin uygulanması önerilmiştir (Basel Committee on Banking Supervision, 2006,
s.254-277). Basel Bankacılık Denetim Komitesi, Mart 2014’te yayımlanan başka bir standart
ile bu ölçümde, Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve Standart Yöntem
yerine 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren kullanılabilecek yeni ve tek bir standart yaklaşımın
(standardised approach – counterparty credit risk (SA-CCR)) kullanılmasını önermiştir (Basel
Committee on Banking Supervision, 2014).
Burada belirtilen yöntemler, karşı taraf kredi riskine ilişkin risk tutarını belirlemeye
yöneliktir. Bundan dolayı karşı taraf kredi riskinin tüm yönlerini kapsamamaktadır. Özellikle
finansal kriz döneminde bankalar, karşı taraflar temerrüde uğramamasına rağmen, karşı
tarafların kredi değerliliklerinin azalmasından dolayı büyük kayıplara maruz kalmışlardır.
Çünkü, kredi değerliliğinin azalmasından dolayı bankaların türev işlemlerinin piyasa değeri
oldukça düşmüştür. Hatta bu kayıplar, karşı taraf kredi riskinden kaynaklanan tüm
kayıpların üçte ikisini oluşturmuştur. 1 Bundan dolayı, Aralık 2010’da yayımlanan Basel III
standartlarında, kredi değerleme ayarlamaları (credit valuation adjustment - CVA) olarak
ifade edilen bu risk için standart ve gelişmiş metot adıyla iki yöntem önerilmiş ve bu
yöntemler kullanılarak ilave sermaye yükümlülüğü hesaplanması tavsiye edilmiştir (Basel
Committee on Banking Supervision, 2010, s.31-37).
Kredi değerleme ayarlamaları riski, CVA’in alım-satım volatilitesinden dolayı türev işlem
gerçekleştiren bankaların bilançolarında kalmaktadır. Bu risk için bankalar kredi temerrüt
swapları kullanarak koruma sağlamaktadır. Bu kapsamda karşı taraf kredi riski, geleneksel
olarak türev işlemin her iki tarafınca, üçüncü bir taraf dahil edilmeden, sağlanan karşılıklı
temerrüt swapları yoluyla yönetilmektedir. Bununla beraber, tezgah üstü piyasalar yerine
merkezi karşı tarafların devreye girmesiyle risk transferinde çok taraflı anlaşmalar söz
konusu olmaktadır (Albanese, Brigo ve Oertel, 2013, s.2). CVA riski 2007 yılı öncesine
kadar, değerleme yapan tarafça kendi temerrüt riski dikkate almayan (risk-free varsayımıyla)
yanlış bir yaklaşımla ölçülmekteydi. Bundan dolayı, CVA’in hesaplanmasında borç
değerleme ayarlamalarının da (DVA) dikkate alınması gerekmektedir (Albanese ve diğerleri,
s.2-3). Ayrıca, Basel III kapsamında sermaye yükümlülüğü hesaplanırken borç değerleme
ayarlamalarının dikkate alınmamasının tercih edilmesi ilginç olarak değerlendirilmiştir
(Albanese ve diğerleri, s.4).
CVA riskinin öneminin artmasıyla beraber karşı taraf kredi riskine yol açan türev
işlemlerin değerlemesi daha da karmaşık hale gelmiştir. Değerleme yapılırken, modellerde
uzman değerlendirmelerinin kullanımı, parametrelerin seçimi ve nasıl hesaplama yapıldığı;
izleme, kontrol ve dokümantasyon prosedürlerinin güçlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
Değerleme ayarlamalarının sıklıkla kullanılması bu kapsamda yapılan seçimleri yazılı hale
getirmeyi ve gerekçelendirmeyi gerektirmektedir (Tuohy ve Dooseman, 2014, s.38).
KKR’ye ilişkin risk tutarının hesaplanmasında sıklıkla kullanılan Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi, riski yeterince hassas ölçmeyen bir yöntemdir. Ancak,
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uygulanması kolay bir yöntem olması, diğer yöntemlerle kıyaslandığında birçok prosedür
gerektirmemesi ve içsel model yöntemi gibi bir izin sürecine tabi olmaması gibi sebeplerle
sermaye yükümlülüğü hesaplamalarında bankalarca tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.
Diğer taraftan, risk hassasiyetini yansıtan birçok hususun göz ardı edilmesinden dolayı da
ciddi oranda eleştirilmiş ve geliştirilme ihtiyacı duyulmuştur. Türev işlemler için hesaplanan
karşı taraf kredi riski, karşı taraf kredi riski için ayrılacak sermayenin hesaplanmasında
olduğu kadar Basel-III kapsamında yapılan birçok çalışmanın da girdisi niteliğindedir.
Örneğin, Basel-III çalışmaları kapsamında uygulanması planlanan kaldıraç oranı, büyük
riskler veya merkezi karşı taraflar için ne kadar sermaye yükümlülüğü hesaplanacağı karşı
taraf kredi riskinde kullanılan yöntem ile hesaplanmaktadır. Bu da karşı taraf kredi riskinin
hesaplanmasında kullanılan yöntemin önemini arttırmaktadır.
Tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemler 2008 yılında başlayan ekonomik
krizde ciddi zararlar ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine, önlem olarak 2009 yılında
gerçekleştirilen G20 liderler zirvesinde, standart hale getirilmiş tezgah üstü türev işlemlerin
merkezi karşı taraflar (CCP) üzerinden gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda BCBS, FSB, CGFS, IOSCO, CPMI gibi standart koyucu kuruluşlar, türev
işlemlerin merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesini teşvik için bir dizi reform
gerçekleştirmişlerdir. Bu reformlardan bazıları, tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilen türev
işlemlerde başlangıç ve sürdürme teminatlarına ilişkin değişiklikler, türev işlemlerin karşı
taraf kredi riski tutarının hesaplanması (SA-CCR) ile merkezi karşı taraflar üzerinden
gerçekleştirilecek işlemlerde sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağına ilişkindir.
Standart koyucu kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları Tezgah Üstü Türev İşlem
Koordinasyon Grubu, tezgah üstü türev işlemlerin merkezi karşı taraflar üzerinden
gerçekleştirilmesini teşvik için ortaya konan reformların etkisini değerlendirmek için bir
çalıştay gerçekleştirmiştir. 2013 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen bu çalıştayda, türev
işlemlerin bir merkezi karşı tarafla gerçekleştirilmesi ile tezgah üstü piyasa da
gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkan finansal maliyetlerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Bu karşılaştırmada, tezgah üstü türev işlemlerin sermaye maliyeti hesaplanırken SA-CCR
standardına ilişkin istişari metin (SA-CCR’a çalıştay sırasında henüz son hali
verilmediğinden) esas alınmıştır. Çalıştay sonuçlarına göre, yapılan reformlar türev işlemlerin
merkezi karşı taraflar üzerinden gerçekleştirilmesinin teşvikini sağlamaktadır. (Bank for
International Settlements, 2014, s.1). Diğer bir deyişle, bir türev işlemin merkezi karşı tarafla
gerçekleştirilmesi tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilmesine göre teşvik edici bir finansal
fayda sağlamaktadır.
Bu makalede, öncelikle ülkemizde ve dünyada riskin büyüklüğüne ilişkin özet bilgilere
yer verilecek, ardından KKR’nin etkin yönetilmesi için gerekli iyi yönetim uygulamalarına
değinilecektir. Daha sonra, BDDK tarafından yayımlanan mevzuata kısaca değinilecek ve
karşı taraf kredi riski hesabında 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren standart olacak olan yeni
standart yaklaşımın önemli yönleri ve hesaplama usulü anlatılacaktır.
2. KKR Büyüklükleri
Karşı taraf kredi riski, özellikle türev işlemlerden dolayı denetim otoritelerinin ve
düzenleyici kurumların ilgisini çekmektedir. Büyük ve karmaşık yapıdaki finansal kuruluşlar,
türev işlemleri yoğunlukla gerçekleştirirken, küçük ve basit yapıdaki bankalar da bu işlemleri
yoğun olmasa da gerçekleştirebilmektedir. Tezgah üstü türev işlemler, yoğun olarak 13
ülkede2 gerçekleştirilmektedir. BIS tarafından periyodik olarak yapılan anket verilerine göre
bu ülkelerde gerçekleştirilen türev işlemlerin nominal hacmi (668 trilyon dolar), toplam dünya
hacminin (693 trilyon dolar 3 ) Haziran 2013 tarihi itibariyle yüzde 96’sıdır (Bank for
International Settlements, 2013, s.2).
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Şekil 1: Tezgah Üstü Türev İşlemlerin Global ve Türkiye Seviyesinde Gelişimi
Tezgah üstü türev işlemlerin gelişimi (Türkiye)
(milyon dolar)

Tezgah üstü türev işlemlerin gelişimi (Global)
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Kaynak: Bank for International Settlements, 2013 ve TCMB, 2013 verileri kullanılarak oluşturulmuştur.

Şekil 1’de yer alan grafiklerde, türev işlemlerin dünya ve Türkiye’deki gelişimi Haziran
2013 tarihi itibariyle sunulmuştur. Türkiye’de gerçekleştirilen türev işlemler, diğer ülkelere
kıyasla oldukça düşük seviyelerdedir. Dünya genelinde faiz oranı sözleşmeleri, diğer türev
sözleşmelerine kıyasla oldukça yoğun gerçekleştirilirken; Türkiye’de ise dövize dayalı türev
işlemler daha yoğun gerçekleştirilmektedir.
3. KKR’ye İlişkin BDDK Mevzuatı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımlamış olduğu sermaye
yeterliliği düzenlemelerinde Basel-II standartları esas alınmıştır. Anılan düzenlemelerde,
karşı taraf kredi riski doğuran işlemlerin alım satım veya bankacılık hesaplarında yer
alması karşı taraf kredi riskinin piyasa riski ya da kredi riskinin bir parçası olarak görülmesine
yol açmaktadır. BDDK düzenlemeleri uyarınca karşı taraf kredi riski Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi, Standart Yöntem veya İçsel Model Yönteminden biri
ile hesaplanmaktadır. Bu yöntemlerden içsel model yöntemi BDDK’dan izin alınması
suretiyle kullanılabilmektedir. Ancak içsel model yönteminin kullanılabilmesi için modelin
doğrulamasının yapılması ve bir kısım asgari şartların sağlanması gerekmektedir. Bu asgari
şartlar, karşı taraf kredi riskine ilişkin kontrollerin yapılması, kullanım testlerinin geçilmesi,
ayrıntılı bir stres testi programının kullanılması ve modelleme sürecinin uygun olmasına
ilişkindir. Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve Standart Yöntem’in
kullanılması için BDDK’dan izin alınmasına gerek olmamakla beraber, hesaplamalarının
daha karmaşık olmasından ötürü Standart Yöntem bankalar tarafından kullanılmamaktadır.
İçsel model yönteminin de asgari şartlara uyum ve doğrulama gerektirmesinden dolayı
bankalar zaman ve maliyet külfetine girmemek açısından bu yöntemi de sermaye
yükümlülüğü kapsamında kullanmamaktadır. Sonuç olarak, ülkemizdeki bankaların tamamı
bu makalenin yazımı tarihinde sadece Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’ni
kullanmaktadır.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi, KKR’yi önemli miktarda azaltan
marj sözleşmelerini dikkate almamakta ve riski yeterince hassas ölçmemektedir. Ayrıca bu
yöntemde kullanılan volatilite tahminleri oldukça uzun bir süre önce yapılan analizlere
dayanmaktadır. Buna ilaveten yöntemde, netleştirme anlaşmalarının risk hesaplamasına
yansıtılması yeterince doğru bir şekilde yapılmamaktadır. Bu açıdan yöntem ciddi eleştirilere
maruz kalmıştır.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nin kullanılması ilk olarak 1988
yılında yayımlanan Basel-I standartlarında önerilmiştir. Anılan standartta sadece faiz oranı ve
ve döviz sözleşmeleri ele alınmıştır. Faiz oranı sözleşmeleri olarak tek para birimine dayalı
faiz oranı swap işlemleri, baz swap işlemler, vadeli faiz oranı sözleşmeleri, faiz oranı futures
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sözleşmeleri, satın alınan faiz oranı opsiyonları ve benzer nitelikteki sözleşmeler belirtilmiştir.
Döviz sözleşmeleri olarak ise çapraz kura dayalı faiz oranı swap işlemleri, vadeli döviz
sözleşmeleri, döviz futures sözleşmeleri, satın alınan döviz opsiyonları ve benzer nitelikteki
diğer sözleşmeler kastedilmiştir. Basel-I standartlarında 1998 yılında bir güncelleme
yapılarak altına, hisse senedine, kıymetli madenlere ve emtiaya dayalı sözleşmeler de
kapsama dahil edilmiştir. İlk olarak 2004 yılında yayımlanan Basel-II standartlarında da karşı
taraf kredi riskine ilişkin 1998 yılında getirilen yenilikler korunmuştur.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nde her bir türev sözleşme için
karşı taraf kredi riski, yenileme maliyeti ile potansiyel kredi riski tutarının toplamından
oluşmaktadır. Yenileme maliyeti; bankanın önceden gerçekleştirmiş olduğu bir sözleşmeyi
aynı vade, nominal tutar ve sözleşmedeki diğer şartları koruyarak yenilemek istemesi
durumunda katlanılması gereken maliyeti ifade etmektedir. Potansiyel kredi riski tutarı ise
piyasa risk faktörlerinin dalgalanması sebebiyle belirli bir süre içerisinde belirli bir güven
aralığında riskin maksimum ne kadar artabileceğidir. Diğer taraftan karşı taraf kredi riskini
azaltmak amacıyla işlemin karşı tarafından bir kısım şartları sağlayan teminatlar 4 alınmış ise
bu teminatların risk azaltıcı etkisi hesaplamalara dahil edilmektedir. Anılan risk azaltıcı etki,
28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım
Teknikleri’ne İlişkin Tebliğ’e uygun olarak yansıtılmaktadır.
Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren
uygulanması önerilen SA-CCR için BDDK henüz taslak bir düzenleme yayımlamamıştır.
Ancak, BDDK’nın Basel Komitesi’nin bir üyesi olduğu değerlendirildiğinde BDDK’nın buna
ilişkin düzenlemelerini bu takvime uygun olarak yayımlayacağı düşünülmektedir.
4. KKR’ye İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları
Karşı taraf kredi riskinin yönetimi, riskin tanımlanması ve ölçümü ile başlayan ve bu
riskin kontrol altında tutulmasını sağlayan bir süreçler bütünüdür. Bankalar bu riski
yönetirken, karşı taraf kredi riski doğuran işlemlerinin doğası ve büyüklüğü ile tutarlı olarak
(ölçülülük prensibi) gerekli mekanizmalarını kurmalıdır. Türev işlemleri sadece müşteri talebi
ile gerçekleştiren ve bu işlemlerin değerleme risklerini başka kuruluşlara aktaran bankaların
karşı taraf kredi riski, bu riskleri üstlenen bankalara göre daha sınırlıdır. Çünkü bu bankalar,
piyasa faktörlerinin değişmesine bağlı olarak türev işlemlerin rayicinin değişmesinden
olumsuz etkilenmemektedir. Ancak, bu bankaların bile birbirini birebir koruyan türev işlemler
için karşı tarafların kredi değerliliğini yakından takip etmesi gereklidir. Bu başlık altında
açıklanan iyi yönetim uygulamaları değerlendirilirken, Hong Kong Monetary Authority
(HKMA) tarafından yayımlanan 03.06.2009 tarih ve CR-G-13 sayılı Counterparty Credit Risk
Management dokümanı esas alınmıştır. BDDK tarafından da karşı taraf kredi riskinin
yönetimine ilişkin bir iyi uygulama rehberi, 11.09.2014 tarih ve 5992 sayılı Resmi Gazete’de
“Karşı Taraf Kredi Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber” adıyla yayımlanmış ve iyi uygulama
rehberinde HKMA’nın yayımladığı dokümanda yer alan benzer hususlara değinilmiştir.
Karşı taraf kredi riskinin yönetiminde, yine ölçülülük prensibi çerçevesinde banka
yönetim kurulları ve üst düzey yönetimin aktif rol alması ve karşı taraf kredi riskini banka
faaliyetlerinin entegre bir parçası haline getirmesi ile banka içinde bu riske münhasır politika
ve prosedürlerin bulunması önemlidir. Böylelikle, bu risk bankanın kurumsal kimliği altında
önemli bir yer tutacaktır. Bankaların yaşadığı kriz veya sıkışıklıklara bakıldığında, üst
yönetimlerinin özellikle türev işlem tutarları ve risklerini yakından takip etmedikleri, alınan
riskin limitler veya belirli kontroller altında sınırlanmadığı birçok örneğe rastlanılmaktadır.
Örneğin, 1995 yılında kayıtlı sermayesi 695 milyon dolar olan Barings bankası alınan çok
yüksek türev riski için Singapur Borsası’nca talep edilen 835 milyon dolarlık marjı
tamamlama mecburiyetinde kalmış ve bu yükümlülüğü yerine getiremeyerek iflasını ilan
etmiştir. Bu olayda üst yönetimin, türev işlemler konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması
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ve başlangıçta elde edilen yüksek getirilerin cazibesine kapılması, hem işlem yapan tarafın
hem de kontrolünü sağlayan tarafın bağımsızlığını sağlayamaması uygulanan stratejilerin
uygunluğunu değerlendirmesinin önüne geçmiştir.
KKR’nin yönetiminde karşı taraf kredi riski doğuran işlemlerin karşı taraflarının kredi
değerlilikleri düzenli aralıklarla yakından takip edilmelidir. Ayrıca, KKR’nin ölçüm ve
değerlendirilmesine yönelik sistem ve süreçlerin tesisi, bankaların KKR yapısı, karmaşıklığı
ve seviyesi ile uyumlu olmalıdır. Bu açıdan, KKR ile yapılan ölçümler, gelişmiş modellere
dayanabileceği gibi basit yaklaşımlara da dayanabilir. Diğer taraftan, yapılan ölçümlerin
fiyatlama, teminat talepleri, limit tutarlarının belirlenmesi ve karşılık uygulamalarına konu
edilmesi etkin bir risk yönetiminin göstergesidir. KKR ölçümünün, belirli varsayımlara
dayanması, sıklıkla belirli bir dönemi referans alması, yaşanabilir stres dönemlerini dikkate
alması gibi birçok hususu içermesi, kullanılan ölçüm yaklaşımının güvenilirliğini teyit etmeyi
gerekli kılabilmektedir. Bundan dolayı, kullanılan modellerinin doğruluğunun test edilmesi ve
modelin tasarımı veya seçimi ile uygulanmasından sorumlu personelden bağımsız taraflarca
gözden geçirilmesi bankanın ölçeğine göre değerlendirilmesi gereken önemli bir husustur.
Karşı taraf kredi riskinin yönetilmesinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir
diğer konu limit uygulamalarıdır. Üst düzey yönetimin risk iştahı, politika ve stratejilerine
uygun olarak belirleyeceği limitler, riskin kontrolüne ciddi katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu
limitlere uyum düzeyinin, limit aşımlarının yönetim kurullarına, üst düzey yönetime ve ilgili
diğer birimlere iletilmesini sağlayacak bir raporlama sisteminin bulunması etkin bir risk
yönetimi anlayışının göstergesidir. Bununla beraber, karşı taraf kredi riskinin yakından
izlenmesi, KKR oluşturan işlemlerin karşı tarafları ile yaşanabilecek ihtilafların çözümünü
sağlayacak prosedürlerin oluşturulması, bankanın bilgi işlem yapısının risk tutarları, teminat
tutarları ve risk yoğunlaşmaları gibi bilgileri sağlayacak bir alt yapıyı sağlamasının da risk
yönetimine olumlu yansımaları olacaktır.
KKR’nin etkin bir şekilde yönetilmesi için düzenli aralıklarla stres testlerinin
uygulanması da önemlidir. Stres testlerinin hangi periyotlarda uygulanacağı, bankanın
üstlendiği KKR büyüklüğüne bağlıdır. Bir program çerçevesinde uygulanacak stres testleri
sonuçlarının, sadece analiz ekipleri veya bir kısım birimler tarafından görülmesi yeterli
değildir. Bu sonuçların, yönetim kurulu ve üst düzey tarafından gözden geçirilmesi gereklidir.
Yönetim kurulu ve üst düzey yönetim ise, bu sonuçları irdelemeli ve politika veya limit
belirlerken bu sonuçlara da dayanmalıdır. Stres testlerinin uçuk senaryolar olmaması, şiddetli
ancak olası durumları yansıtan hipotetik veya yaşanmış senaryolara göre oluşturulması
doğru bir yaklaşım olacaktır.
KKR, belirli risk azaltım araçları kullanılarak azaltılabilmektedir. Bu risk azaltım
araçlarından en çok kullanılanları; netleştirme anlaşmaları, teminat alınması veya belirli
aralıklarla marj tamamlama çağrılarının yapılmasıdır. Netleştirme anlaşmaları, bir karşı
tarafla yapılan tüm işlemlerin tek bir alacak veya borç olarak mahsuplaştırılmasına imkan
veren anlaşmalardır. Bunun neticesinde, karşı tarafın temerrüdü ortaya çıktığında, banka
sadece borçlu olduğu anlaşmaların gereğini yerine getirmek zorunda kalmamakta, alacaklı
durumda olduğu işlemler karşılığında alacaklarını eş zamanlı olarak tahsil etmektedir. Diğer
bir deyişle, banka tüm bu işlemler için nette alacaklı ise tek bir ödeme talep etmekte, nette
borçlu ise tek bir ödeme yapmaktadır. Ancak, bu anlaşmaların amaçlanan faydayı realize
edebilmesi için hem bankanın kendi bulunduğu ülkede hem de işlem yapılan karşı taraf
başka bir ülkede ise söz konusu ülkede hukuki bağlayıcılığı olmalıdır. Bunun için yazılı ve
gerekçeli hukuki mütalaalar hazırlanarak, netleştirme anlaşmalarının net bir tutar kadar
alacak veya borç oluşturacağını mevzuat açısından değerlendirmek yerinde olacaktır.
Teminat veya marj çağrıları yoluyla sürdürme teminatlarının alınması, KKR’nin azaltılmasını
sağlayan diğer bir araçtır. Bu açıdan marj çağrısı gerekip gerekmediğinin belirlenmesi için
belirli bir periyodun seçilmesi uygun olacaktır. Organize piyasalarda yapılan işlemler de
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günlük olarak marj hesaplaması ve marj çağrılarının yapılması mümkün olabilirken, tezgah
üstü yapılan işlemlerde marj hesaplamalarının günlük olarak yapılması operasyonel yük
ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan, tezgah üstü işlemlerde karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak
riskin büyüklüğüne uygun bir sıklık seçilmelidir.
Tambucci finansal krizlerde marj tutarları ile finansal teminatların olumsuz döngüsel
etkilerinin üstesinden gelinmesi amacıyla bir araştırma yapmıştır. Başlangıç teminatları ve
teminatlarda yapılan kesintiler ekonomik bozulmayı ve piyasa volatilitesini daha da kötü bir
duruma sokabilmektedir. Bundan dolayı, mevcut uygulanmakta olan yaklaşım, yani ekonomik
döngü boyunca marj tutarlarının ihtiyatlı ve sabit olması durumu, optimal bir çözüm olarak
görülmemektedir. Bunun yerine, çalışmada sürdürme teminatına esnek bir eklenti (add-on)
ilave edilmesinin daha tercih edilebilir bir yaklaşım olduğu açıklanmaktadır (Tambucci,
s.240).
Banka yönetim kuruluna, üst düzey yönetime ve ilgili diğer birimlere KKR’ye yönelik
maruz kalınan KKR seviyesi ve belirlenmiş limitlere uyum düzeyi hakkında bilgi veren
kapsamlı, periyodik ve güncel raporlar sunulması, KKR yönetiminin önemli bir parçasını teşkil
etmektedir. Buna ilişkin uygulanabilir bir raporlama çatısı Şekil 2’de sunulmuştur.
Şekil 2: KKR'ye İlişkin Bir Raporlama Çatısı
Kapsam ve sıklığı
bankaya özgü olan
periyodik raporlar

Asgari içerik

YK ve Üst Düzey

İç sistemler taraf ından gerçekleştirilen
denetim ve kontrol raporları (YK’ya)

Genel ve spesif ik ters eğilim riskleri
mevcut ise özel rapor

KKR pozisyonları vade yapısı
Portf öy yoğunlaşmaları
Limitlerin kullanım düzeyi
Varsa limit aşımları ve aşım için
alınan aksiyonlar
Risk tutarlarının gelişimi
Yakın izlemedeki karşı taraf lar
Stres testi sonuçları
Asgari içerik

Günlük KKR Raporları

Hazine birimi
İç sistem birimleri
Faaliyet kolları altındaki
kontrol ve destek birimleri

Limitlerin kullanım düzeyi
Müşteri ve risk grubu bazında limit
aşımları
Müşteri ve risk grubu bazında kar/zarar
seviyeleri

KKR’nin yönetimi, tüm banka ölçeğinde ele alınması gereken bir konudur. Bu
kapsamda, risk yönetimine görev ve sorumluluk düştüğü gibi iç denetim ve iç kontrol
birimlerine de bazı sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda banka içinde tesis edilen KKR
yönetim sisteminin bütünlüğü, doğruluğu ve etkinliği konusunda iç denetim ve iç kontrol
birimlerinin düzenli olarak değerlendirmelerde bulunması önemlidir. Bunun yanında KKR’nin
ölçümünde kullanılan modellerin validasyonunu da içerecek şekilde bağımsız gözden
geçirme banka içinde düzenli olarak gerçekleştirilmelidir. Yapılan tüm bu denetimlerin
sonuçlarının yönetim kurullarına veya denetim komitesi gibi yönetim kurulunun tayin edeceği
bir komiteye sunulması uygun olacaktır. Yapılan bu denetimlerin sıklığı, bankaların ölçeğine
göre değişmelidir. Az riskli işlemler gerçekleştiren ve düşük pozisyon alan bankaların bu
denetimleri makul olmayacak düzeyde yük getirmeyecek şekilde programlamaları önemlidir.
5. Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve Yöntemin Zayıflıkları
Bu yöntemde KKR; yenileme maliyeti (YM), potansiyel kredi riski tutarı (PKRT), türev
işlemlerin volatilitelerine uygun bir katsayı (k) olmak üzere aşağıdaki formüle göre
hesaplanmaktadır.
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 = 𝑀𝑎𝑘𝑠 (𝑌𝑀; 0) + 𝑃𝐾𝑅𝑇
𝑃𝐾𝑅𝑇 = İş𝑙𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 ∗ 𝑘
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Tablo 1: Potansiyel Kredi Riski Tutarları Hesaplama Tablosu (yüzde) - k
Vadeye kalan
süre (ᵼ - (yıl))

Faiz oranı

Döviz kurları
ve altın

Hisse
senetleri

ᵼ≤1
1<ᵼ≤5
ᵼ>5

0
0,5
1,5

1
5
7,5

6
8
10

Altın hariç
kıymetli
madenler
7
7
8

Kıymetli madenler
hariç emtialar
10
12
15

Aynı netleştirme anlaşmasına konu edilmiş türev işlemler grubu söz konusu ise risk
tutarının hesaplanmasında netleştirme sözleşmesine konu tüm sözleşmeler bazında
hesaplanan PKRT toplamı (PKRT (brüt)) ve Net/Brüt Rasyosu (NBR) aracılığıyla yukarıda
yer alan formülde bazı uyarlamalar yapılmaktadır.
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟ı = 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (Ʃ𝑌𝑀; 0) + 𝑃𝐾𝑅𝑇 (𝑎𝑧𝑎𝑙𝑡𝚤𝑙𝑚𝚤ş)
𝑃𝐾𝑅𝑇 (𝑎𝑧𝑎𝑙𝑡𝚤𝑙𝑚𝚤ş) = 0,4 ∗ 𝑃𝐾𝑅𝑇 (𝑏𝑟ü𝑡) + 0,6 ∗ 𝑁𝐵𝑅 ∗ 𝑃𝐾𝑅𝑇 (𝑏𝑟ü𝑡)

NBR değeri bankaların tercihine bağlı olarak ayrı hesaplama ve birlikte hesaplama
olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Ayrı hesaplamada NBR, her bir karşı taraf
bazında netleştirme anlaşmasına konu edilen tüm sözleşmelerin net yenileme maliyetinin bu
sözleşmelere ilişkin brüt yenileme maliyetine oranı olarak hesaplanmakta ve dolayısıyla her
bir karşı taraf için farklı bir NBR değeri söz konusu olmaktadır. Birlikte hesaplamada ise
NBR, netleştirme anlaşmalarına konu edilen tüm sözleşmelerin net yenileme maliyetleri
toplamının brüt yenileme maliyetleri toplamına oranı olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda
ise tüm karşı taraflar için tek bir NBR değeri ortaya çıkmaktadır.
Basel Komitesi’nce SA-CCR adıyla yeni bir standart yaklaşım sunulmasının gerekçesi
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nin zayıflıklarıdır. Bu zayıflıklar aşağıda
açıklanmıştır.
Potansiyel kredi riski tutarları için kullanılan tabloların güncel olmaması: PKRT’nin
hesaplanması için kullanılan otorite oranları5, 1988’de yayımlanan Basel-I standartlarına ve
1998 yılında yapılan Basel I standartları güncellemesine dayanmaktadır. Risk faktörlerinin
piyasada sürekli değiştiği göz önünde bulundurulduğunda ve yaşanan son krizdeki etki de
dikkate alındığında, bu faktörler için belirlenmiş olan otorite oranları mevcut koşulları
yansıtmamaktadır. Bu oranların günümüz koşullarını yansıtacak şekilde güncellenmesi önem
arz etmektedir.
Marj sözleşmelerinin dikkate alınmaması: Türev işlemler gibi karşı taraf kredi riski doğuran
işlemlerde, bankalar başlangıçta ve de türev işlemlerinin değerlemesi neticesinde alacak risk
tutarı arttığında karşı taraftan marj talep etmektedir. Ancak, Gerçeğe Uygun Değerine Göre
Değerleme Yöntemi’nde bu tutarlar dikkate alınmamaktadır.
Netleştirme anlaşmalarının etkisinin iyi yansıtılmaması: Netleştirme anlaşmalarının etkisinin
yansıtılması amacıyla kullanılan NBR değeri, çok basitçe hesaplanmakta ve netleştirme
grubunun gerçek netleştirme etkisini yansıtma açısından yeterli olmamaktadır.
Yüksek miktarda zararda olunsa dahi sermaye yükümlülüğü hesaplanması: Bir türev işlemde
bir bankanın yüksek miktarda zararda olması durumunda bankanın bir alacağı söz konusu
değildir. Kredi riski veya karşı taraf kredi riski ise bankanın alacağını tahsil edememesi
riskidir. Dolayısıyla bankanın türev işlemden kaynaklı olarak bir karşı tarafa borçlu olması
durumunda sermaye yükümlülüğü hesaplamasına gerek yoktur. Diğer taraftan borç tutarı
düşükse, piyasa faktörlerinin değişmesinden kaynaklı olarak bu borcun bir alacağa
dönüşmesi ihtimali de vardır. Bu durumda sermaye yükümlülüğü hesaplanması
gerekebilecektir. Ancak bu borcun çok yüksek olması durumunda piyasa faktörlerinin
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değişmesinden kaynaklı olarak bu borcun bir alacağa dönüşmesi ihtimali çok düşüktür.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nde türev sözleşmesi kapsamında çok
yüksek miktarda zararda olunsa dahi bu tutara bakılmamakta ve bankaların PKRT
hesaplaması yapması ve buna ilişkin sermaye yükümlülüğü hesaplaması istenmektedir.
Tüm türev işlemlere aynı uygulamanın yapılması: Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme
Yöntemi’nde risk hesaplamasında işlemlerin egzotik türev işlem veya standart türev işlem
olup olmamasına bakılmamaktadır. Diğer taraftan ekzotik işlemler, diğer türev işlemlere göre
çok farklı risk yapısına sahiptir. Bu açıdan anılan yöntem, risk ölçüm farklılaştırması
yapamamaktadır.
6. KKR’ye İlişkin Yeni Bir Hesaplama Yaklaşımı Olan SA-CCR
Standartların hazırlanma aşamasında içsel olmayan model yöntemi (non-internal
model method - NIMM) olarak adlandırılan yöntemin adı nihai standartların yayımlanması ile
beraber standart yaklaşım olarak değiştirilmiştir. Bu yöntem ile tezgahüstü türev işlemler,
organize piyasalarda işlem gören türev işlemler ve takas süresi uzun işlemlerin karşı taraf
kredi riski kapsamlı ve modelle ölçülmesi gereken kısımları içermeyen bir yöntemle
hesaplanacaktır. Bu yönteme kısaca SA-CCR denmektedir. SA-CCR ile karşı taraf kredi
riskinin hesaplanmasında kullanılan Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve
meri Standart Yöntem (SM) bir standart olmaktan çıkarılacak ve SA-CCR bu yöntemlerin
yerini alacaktır. SA-CCR standardı 1 Ocak 2017 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.
Bu yaklaşımla amaçlanan; çok farklı türev işlemlere uygulanabilen, marj sözleşmelerini
dikkate alan, basit ve uygulanabilir, Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve
meri Standart Yöntem’in eksikliklerini gideren, ihtiyatlı bir yaklaşım sergileyen, ülkelerin
seçimine bırakılan inisiyatifleri azaltan, karmaşıklığa yol açmadan risk duyarlılığını arttıran bir
yaklaşım ortaya koymak olmuştur. Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nin
eksiklikleri özellikle marj sözleşmelerini dikkate almaması, hesaplamada kullanılan
volatilitelerin stres dönemini yansıtmaması, netleştirme etkisinin ekonomik olarak anlamlı
olmayacak şekilde basit bir şekilde dikkate alınması olarak sayılabilir. Riske daha duyarlı
olan meri Standart Yöntem’in eksiklikleri ise, yine marj sözleşmelerini dikkate almaması,
hesaplamada kullanılan volatilitelerin stres dönemini yansıtmaması, meri Standart Yöntem
hesaplamasında kullanılan “koruma grubu” tanımının operasyonel zorluklara yol açması,
mevcut risk ile potansiyel risk tutarı arasındaki ilişkinin yanlış kurulması, ayrıca lineer
olmayan yapıdaki türev işlemler için model girdileri de gerektirmesi olarak sayılabilir. Bu
minvalde, SA-CCR standardı ile türev sözleşmeler için marj sözleşmesi yapılıp
yapılmadığına bakılarak risk hesaplamaları farklılaştırılmış, son gerçekleşen kriz etkisi
dikkate alınarak hesaplamaya baz teşkil eden volatiliteler güncellenmiş, anlamlı bulunan
netleştirme etkilerinin daha fazla dikkate alınması sağlanmıştır.
BDDK düzenlemeleri türev işlemlerin karşı taraf kredi riskinin Gerçeğe Uygun Değerine
Göre Değerleme Yöntemi, Standart Yöntem ve İçsel Model Yöntemi kullanılarak
ölçülebilmesine imkan tanımaktadır. Ancak, ülkemizdeki tüm bankalar hiçbir izin prosedürü
gerektirmemesi ve kullanımının kolay olmasından dolayı sermaye yükümlülüğü
hesaplamasında Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’ni kullanmaktadır. Bu
açıdan SA-CCR standardı ülkemizdeki tüm bankaları etkileyecektir. Ancak, bu tutarın
sermaye yükümlülüğünü ne kadar etkileyeceği tüm etkilerin analiz edilebileceği bir etki
analizinin gerçekleştirilmesi ile mümkündür. SA-CCR, risk hesaplama usulünün ana
bileşenleri olarak Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’ne benzer yapıdadır.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nde risk tutarı, yenileme maliyeti ve
potansiyel risk tutarının toplamı iken, SA-CCR’da bu toplamın 1.4 katı risk tutarını ifade
etmektedir. Dolayısıyla diğer farklılıkların etkisinden bağımsız olarak, sadece bu katsayı
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farklılığı dahi karşı taraf kredi riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğünde yüzde40 artışa
yol açacaktır.
7. SA-CCR Hesaplama Metodolojisi
Yöntem, öncelikle benzer türev işlemlerin gruplanmasına dayanmaktadır. Bunun için
gruplama yapılırken öncelikle türev işlemler, 5 farklı varlık sınıfı kategorisine atanmaktadırlar.
Bu varlık sınıfı kategorileri faiz oranına dayalı sözleşmeler kategorisi, döviz sözleşmeleri
kategorisi, kredi sözleşmeleri kategorisi, hisse senedi sözleşmeleri kategorisi ve emtia
sözleşmeleri kategorisidir. İlk gruplamanın ardından, aynı varlık sınıfında bulunmakla beraber
risklerinin birbirini mahsup edebileceği düşünülen türev işlemlerin bir araya getirildiği ikinci bir
gruplama yapılmaktadır. Benzer türev işlemlerin yer aldığı bu ikinci gruba, birbirlerinin riskinin
mahsuplaştırılmasına imkan sağlandığı için koruma grubu adı verilmiştir. Ancak, bir karşı
tarafla yapılan türev işlemlerde bir koruma grubundan bahsedilebilmesi için aynı grupta yer
alabilecek türev işlemlerin aynı netleştirme anlaşmasına konu edilmesi gereklidir. Aksi
takdirde, her bir türev işlem için sermaye yükümlülüğü hesaplaması münferit yapılacaktır.
Faiz oranına dayalı sözleşmelerde her bir para birimi, döviz sözleşmelerinde her bir kur çifti
bir koruma grubudur. Kredi ve hisse senedi sözleşmeleri ise ayrı tek bir koruma grubunu
oluştururken, emtia sözleşmeleri enerji, maden, tarım ve diğer olmak üzere 4 koruma
grubundan oluşmaktadır. Baz türev işlemler ile volatiliteyi esas alan türev işlemlerde koruma
grupları daha spesifik bir şekilde ele alınmaktadır. Buna göre, iki risk faktörü arasındaki farkı
referans alan ve tek para biriminden olan baz türev işlemler ilgili olduğu varlık sınıfında, her
bir farklı ikili risk faktörü kombinasyonu (Örneğin, 3 aylık TRLIBOR’a karşı 6 aylık TRLIBOR
şeklinde olan koruma grubu), ayrı bir koruma grubu olacak şekilde dikkate alınacaktır. Bir risk
faktörünün volatilitesini referans alan türev işlemler (örneğin, varyans ve volatilite swapları,
gerçekleşmiş veya örtük volatiliteyi esas alan opsiyonlar) ilgili olduğu varlık sınıfında farklı bir
koruma grubu olarak dikkate alınacaktır (Örneğin, X şirketinin hisse senedinin volatilitesini
baz alan koruma grubu).
Hesaplamada diğer önemli bir unsur, aynı koruma grubuna ilişkin olarak karşı taraf ile
bir marj sözleşmesinin imzalanıp imzalanmadığıdır. Bir marj anlaşmasına bağlı olarak marj
yükümlülüklerinin kısa zaman aralıklarıyla yerine getirilmesi, riskin azaltılmasını
sağlamaktadır. Bundan dolayı SA-CCR kapsamında marj anlaşmasının olup olmaması
hesaplamaları farklılaştırmaktadır.
Bu yöntemde KKR; yenileme maliyeti (YM), potansiyel kredi riski tutarı (PKRT), olmak
üzere aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır.
𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 = 1.4 ∙ (𝑌𝑀 + 𝑃𝐾𝑅𝑇)

Yenileme maliyeti, marjsız işlemler (bir marj sözleşmesinin imzalanmadığı işlemler) için
bir karşı tarafın temerrüde uğraması ve işlemlerinin derhal kapatılması durumunda ortaya
çıkan kayıp tutarı olarak tanımlanırken, marjlı işlemler (bir marj sözleşmesinin imzalandığı
işlemler) için bir karşı tarafın şimdi veya gelecek bir tarihte temerrüde uğraması ve
işlemlerinin derhal kapatılması ve başka işlemle yenilenmesi durumunda ortaya çıkan kayıp
tutarı olarak tanımlanmaktadır. Potansiyel kredi riski tutarı ise, marjlı işlemler için hesaplama
tarihinden itibaren bir yıl içerisinde risk tutarında ortaya çıkabilecek ve ihtiyatlı bir şekilde
hesaplanmış potansiyel risk artışı olarak tanımlanırken, marjlı işlemler için riskin marj süresi
(RMS) içinde ortaya çıkabilecek potansiyel risk artışını ifade etmektedir. Riskin marj süresi ile
kastedilen periyot, teminatın son el değiştirmesi ile piyasadaki başka işlemlerle yenilenmesi
arasında geçebilecek olan süredir.
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7.1 Yenileme Maliyetinin Hesaplanması
Yenileme maliyeti netleştirme grubu seviyesinde hesaplanmaktadır. Marjsız işlemlerde
yenileme maliyeti; R bir netleştirme grubu içerisinde yer alan tüm türev işlemlerin rayiç
değeri, T bu işlemler karşılığında alınan ve karşı tarafa gönderilen tüm teminatların bir
iskonto uygulanarak belirlenmiş toplam değeri olmak üzere aşağıdaki formülle
hesaplanmaktadır.
YM = maks(R-T;0)

Teminatlara iskonto uygulanırken, bankanın karşı tarafa gönderdiği nakit olmayan
teminatlar (örneğin; hazine bonosu veya hisse senedi) iskonto oranında arttırılmalı, bankanın
karşı taraftan aldığı nakit olmayan teminatlar iskonto oranında düşürülmelidir. Nakit
teminatlara bir iskonto uygulanmasına gerek yoktur.
Bazı marj sözleşmeleri, sadece bir tarafa marj açısından fayda sağlamaktadır. Bu tür
sözleşmelerde bir bankanın karşı taraf riski arttığında, işlemin karşı tarafı bir sürdürme
teminatı talep edebilirken, karşı tarafın riski arttığında banka bu sözleşme kapsamında bir
teminat talep edememektedir. Böyle bir durum, genellikle kredi değerliliği yüksek olan bir
karşı tarafla bir türev işlemin gerçekleştirilmesi ve işlemin karşı tarafının türev işlemin
kontrolünü elinde bulundurması durumunda ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir sözleşmenin
sadece teminat gönderme yükümlülüğü taşıyan bir banka için risk azaltıcı etkisi
olmayacağından, anılan bankanın bu işlemleri marjsız işlem kurallarına göre sermaye
yükümlülüğüne konu etmesi gerekmektedir.
Marjlı işlemlerde yenileme maliyeti; R ve T marjsız işlemler için belirtilen tanımlar, TH
karşı tarafın teminat göndermesine yol açan pozitif risk tutarı, MTA karşı tarafın göndermesi
gereken minimum transfer tutarı, NICA net bağımsız teminat tutarı olmak üzere aşağıdaki
formülle hesaplanmaktadır.
YM = maks(R-T;TH+MTA-NICA;0)

Formülde yer alan NICA, karşı tarafın göndermiş olduğu tüm teminatların, bankanın
karşı tarafa göndermiş olduğu teminatlardan (karşı tarafın kendi hesaplarından ayrıştırmadığı
teminatlar) düşülmesiyle bulunmaktadır (NICA = ICA(alınan) - ICA(gönderilen)). NICA, karşı
tarafın risklerini mahsup edebilmek için bankanın kullanabileceği teminat miktarını
göstermektedir. Ancak, bir bankanın karşı tarafa gönderdiği ancak karşı tarafın kendi
hesaplarından ayrıştırılmış (segregated) ve temerrütten koruyan bağımsız hesaplarda tutulan
(bankruptcy remote account) teminatlar, bir karşı taraf temerrüde uğradığında bankaya geri
gönderileceğinden NICA hesaplamalarına dahil edilmemektedir. Diğer bir deyişle bu şekilde
gönderilen teminatların bir risk oluşturmayacağı kabul edilmektedir. ICA ise sürdürme
teminatları (VM) haricinde yer alan ve karşı tarafın temerrüdü halinde el konabilen ve teminat
olarak gösterildiği işlemlerin tutarına bağlı olarak değişiklik göstermeyen teminatları ve/veya
IA (türev sözleşmelerde belirtilen Independent Amount) tutarını ifade etmektedir. ICA tutarı
karşı tarafla yeni işlemlerin yapılması veya teminatın piyasa değerini etkileyen faktörlerde
değişiklik olması durumunda değişecektir. İşlem sözleşmelerinde sadece IA söz konusu ise
NICA = IA(alınan) - IA(gönderilen) şeklinde olacaktır.
7.2 Potansiyel Kredi Riski Tutarının Hesaplanması
Potansiyel kredi riski tutarı; EklentiToplam bir netleştirme grubu içerisinde yer alan her bir
varlık sınıfı için bulunan Eklenti’lerin toplamı, çarpan ise en fazla “1” olmak üzere üstlenilen
risk için yüksek miktarda teminat alınması veya yüksek oranda zararda olunan pozisyonlarda
potansiyel kredi riski tutarını azaltmak için kullanılan katsayı olmak üzere aşağıdaki formülle
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hesaplanmaktadır. Burada Eklenti ile kastedilen teminat ve yenileme maliyeti dikkate
alınmaksızın ortaya çıkabilecek potansiyel kredi riski tutarıdır.
PKRT = çarpan ∙ EklentiToplam

Birçok banka üstlendiği riskten daha fazla tutarda teminat alabilmekte ve böylelikle
artması muhtemel karşı taraf kredi riskini azaltmaktadır. Teminatın alınması yenileme
maliyetini sıfırlayabilmektedir. Ancak, yenileme maliyetinden daha fazla tutarda teminat
alınması ilerde ortaya çıkabilecek potansiyel kredi riski tutarı için bir koruma sağlamaktadır.
Bu gerçeklikten yola çıkarak, Basel Komitesi bir çarpan yardımıyla PKRT’nin azaltılmasına
imkan tanımıştır. Ancak, ihtiyatlılık gereği fazla teminatın tüm PKRT’yi sıfırlamasına izin
verilmemiş ve çarpan değerinin en az 0.05 olması sağlanmıştır. Kullanılacak olan çarpan
formülü, R ve T marjsız işlemler için belirtilen tanımları ifade etmek üzere aşağıda verilmiştir.
Çarpan = min(1;0.05+0.95∙exp[(R-T)/(2∙0.95∙ EklentiToplam)]

Varlık sınıfları arasında yer alan çeşitlendirme etkisi hesaplamada dikkate
alınmamaktadır. Bunun yerine, varlık sınıfları için hesaplanan Eklenti’ler toplanarak
EklentiToplam değerine ulaşılmaktadır.
EklentiToplam=∑(a)Eklenti(a)…………………….(a: Varlık sınıfı)

Bir türev işlem, ana risk faktörüne bağlı olarak bir varlık sınıfına eşleştirilmelidir. Birçok
türev işlemin tek bir ana risk faktörü bulunmaktadır (örneğin, faiz swapları için faiz verim
eğrisi, CDS için referans varlık, para alım opsiyonu için kur gibi). Eğer ana risk faktörü açık
bir şekilde belirlenebiliyorsa ilgili varlık sınıfına eşleştirilmelidir. Daha komplike işlemler birden
fazla ana risk faktörüne sahip olabilmektedir (örneğin, birden fazla varlığa dayanan işlemler
veya hibrit türevler). Bu durumda bankalar ana risk faktörünü belirlerken, risk faktörlerinin
volatilitesini ve bankanın duyarlılığını dikkate almalıdır.
Türev işlemlerin ana risk faktörü belirlendikten sonra türev işlemler 5 varlık sınıfından
birinde kategorize edilecektir. Bunlar; faiz oranı, kur, kredi, hisse senedi ve emtia risk
sınıflarıdır. Her bir risk sınıfı için Eklenti hesaplamasında varlık sınıfına özgü formüller
kullanılacaktır. Her bir Eklenti değeri, içsel ölçüm yaklaşımında kullanılan Efektif Beklenen
Pozitif Risk Tutarının (Effective EPE) türev işlemin piyasa değerinin “0” olduğu varsayımı
altında formülleştirilmiş haliyle bulunmaktadır.
Varlık sınıflarının hesaplama formülleri farklı olmakla beraber aşağıda yer alan ortak
hesaplama adımları bulunmaktadır.
Adım 1: İşlem bazında ayarlanmış nominal tutarın (di) bulunması. Faiz oranı ve kredi
türevlerinde ayarlanmış nominal tutar, işlemin durasyonunu da dikkate almaktadır.
İşlem bazında ayarlanmış nominal tutar bulunurken, pozisyonun büyüklüğü ve varsa
vade bağımlılığı dikkate alınır. Faiz oranı ve kredi türevlerinde ayarlanmış nominal tutar,
nominal tutar ile durasyonun çarpımıdır. Basel Komitesi durasyon hesabı için Si ve Ei en az
10 gün olmak üzere aşağıdaki formülün kullanılmasını istemektedir.
SDi=(e-0.05∙Si-e-0.05∙Ei)/0.05

Faiz oranı ve kredi türevi sözleşmelerinde Si, sözleşmede belirtilen başlangıç tarihi; Ei
ise, sözleşmede belirtilen bitiş tarihidir. Eğer türev sözleşme bir faiz oranı veya kredi
işleminin değerine dayanıyorsa (örneğin, swaption veya bono opsiyonu), bu tarihler dayanak
varlığa göre belirlenir. Eğer, türev işlemin başlangıç tarihi başlamış ise Si, “0” alınacaktır.
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Döviz kuru sözleşmelerinde ayarlanmış nominal tutar, sözleşmenin yabancı para
ayağının nominal tutarının yerel para cinsinden değeridir. Eğer, sözleşmenin iki ayağı da
yabancı para cinsinden ise ayarlanmış nominal tutar, bu ayaklardan nominal tutarın yerel
para cinsinden değeri büyük olandır. Hisse senedi ve emtia türevlerinde ayarlanmış nominal
tutar, hisse senedi veya emtianın miktarının, bu ürünlerin birim başına piyasa fiyatı ile
çarpılmasıyla bulunan tutardır.
Adım 2: Ayarlanmış nominal tutara işlem bazında vade faktörünün (VFi) çarpılarak
uygulanması. Marjsız işlemlerde VFi için √𝑚𝑖𝑛(𝑀𝑖; 1)/1 formülü, marjlı işlemlerde 3/2 ∙
√𝑅𝑀𝑆/1 formülü kullanılmaktadır.
Tüm varlık sınıfları için Mi (sözleşme vadesi), sözleşmenin aktif olabileceği en son
tarihtir. Eğer bir türev işlemin dayanak varlığı başka bir türev sözleşme ise (örneğin,
swaption) ve dayanak türev sözleşme fiziksel olarak takas edilecekse, Mi dayanak türev
sözleşmenin vadesidir.
RMS, riskin marj süresini ifade etmekte olup, günlük marj işlemine tabi ve merkezi karşı
taraflarla yapılmayan türev işlemler için 10 gün, merkezi karşı tarafa üye bankaların
müşterileri için merkezi karşı taraflarla yaptıkları işlemlerde 5 gün, merkezi karşı taraflarla
yapılmamış olan ancak 5.000’den fazla işlem içeren netleştirme gruplarında 20 gün, işlemin
karşı tarafları ile ihtilaf yaşanmış olan netleştirme gruplarında normal şartlarda dikkate
alınması gereken gün sayısının iki katıdır.
Adım 3: İşlem bazında ayarlanmış nominal tutara delta ayarlaması (δ) yapılarak efektif
nominal tutara ulaşılması.
Her bir türev işlemin ayarlanmış nominal tutarına işlemin yönü ve lineer olup
olmamasına bağlı olarak delta ayarlaması yapılır. Kullanılacak delta ayarlamaları; Ti
sözleşmeye göre en son uygulama tarihi olmak üzere Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Delta Ayarlamaları
İşlem
Opsiyon veya CDO
olmayan işlemler
Alım opsiyonları
Satım opsiyonları

CDO işlemleri

Risk faktöründe uzun
pozisyon

Risk faktöründe kısa
pozisyon

+1

-1

Satın Alınması Durumu
+φ((ln(Pi/Ki)+0.5∙σi2∙Ti)/(σi√Ti))
-φ((ln(Pi/Ki)+0.5∙σi2∙Ti)/(σi√Ti))
Satın Alınması Durumu
(korumada uzun)
+15/((1+14∙Ai)*(1+14∙Di))
Ai: Attachment point
Di: Detachment point

Satılması Durumu
-φ((ln(Pi/Ki)+0.5∙σi2∙Ti)/(σi√Ti))
+φ((ln(Pi/Ki)+0.5∙σi2∙Ti)/(σi√Ti))
Satılması Durumu
(korumada kısa)
-15/((1+14∙Ai)*(1+14∙Di))
Ai: Attachment point
Di: Detachment point

Hesaplamada kullanılan delta ayarlamaları, bir türev işlemin piyasa fiyatının risk
faktörüne olan duyarlılığını ve duyarlılığın yönünü ölçtüğünden + veya – işaretlerine dikkat
edilmelidir. Risk faktörünün değeri artarken, işlemin piyasa fiyatının değeri artıyorsa risk
faktöründe uzun pozisyon; değeri azalıyorsa risk faktöründe kısa pozisyon durumu ortaya
çıkmaktadır. Opsiyon ve CDO gibi işlemlerin piyasa fiyatları, risk faktöründen lineer
olmayacak şekilde etkilendiğinden bu işlemlerin delta ayarlamaları Tablo 2’de açıklandığı
şekilde hesaplanır. Formülde kullanılan, Pi bir opsiyon işleminin piyasa fiyatını, Ki uygulama
fiyatını, σi ise Tablo 3’te verilen opsiyon volatilitesini belirtmektedir.
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Adım 4: Risk faktörlerinin volatilitesini yansıtmak amacıyla efektif nominal tutara, denetim
otoritesi volatilite faktörlerinin (DOVF) yansıtılması.
Her bir varlık sınıfı için efektif nominal tutara volatiliteyi yansıtan denetim otoritesi
volatilite faktörleri yansıtılarak efektif beklenen pozitif risk tutarına ulaşılır. Bu kapsamda
işlemde piyasa değeri “0” ve vade 1 yıl olarak dikkate alınır.
Adım 5: Bir varlık sınıfına ilişkin tüm işlemlerin netleştirme gruplarına ayrılması ve
netleştirme grubu bazında toplulaştırma yapılması ve daha sonra varlık sınıfı bazında
toplulaştırma yapılması. Kredi, hisse senedi ve emtia türevleri için bu toplulaştırmada
denetim otoritesi korelasyon faktörleri (DOKF) de dikkate alınmaktadır. Bu korelasyonun
kullanımı ile çeşitlendirme etkisi ve baz riski dikkate alınmış olmaktadır.
Korelasyon faktörleri, sadece hisse senedi, kredi ve emtia türevlerine uygulanmaktadır.
Denetim otoritesi korelasyon parametreleri, tek faktörlü model kullanılarak türetilmiştir ve
şirkete veya ürüne özgü faktörlerin sistematik faktörlerle olan ilişkisini yansıtmaktadır.
Eklenti hesaplamasında kullanılacak denetim otoritesi volatilite faktörleri, korelasyonlar
ve opsiyonların delta ayarlamalarında kullanılacak opsiyon volatiliteleri Tablo 3’te verilmiştir.
Baz türevler netleştirme grubu ve volatilite anlaşmaları netleştirme grubu için denetim
otoritesi volatilite faktörleri, ilgili olduğu varlık sınıfı için kullanılan oranların sırasıyla 1.5 ve 5
katı olarak dikkate alınacaktır.
Tablo 3: Varlık Sınıfları İçin Denetim Otoritesi Volatilite Faktörleri, Korelasyon Ve
Opsiyon Volatiliteleri
Varlık sınıfı
Faiz oranı
Döviz
Kredi türevi,
tek şirket

Kredi türevi,
endeks
Hisse senedi,
tek şirket
Hisse senedi,
endeks
Emtia

Alt Sınıf

AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
IG (Yatırım
yapılabilir)
SG (Spekülatif)

Elektrik
Petrol/Gaz
Maden
Tarım
Diğer

Denetim otoritesi
volatilite faktörü
0.5%
4%
0.38%
0.38%
0.42%
0.54%
1.06%
1.6%
6%
0.38%

%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%80

Opsiyon
volatilitesi (σ)
%50
%15
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%80

1.06%

%80

%80

%32

%50

%120

%20

%80

%75

%40
%18
%18
%18
%18

%40
%40
%40
%40
%40

%150
%70
%70
%70
%70

Korelasyon
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7.3 Varlık Sınıfları Bazında Eklenti Hesaplama Aşamaları
Faiz oranına dayalı türevler için Eklenti hesaplaması: Faiz oranı türevleri için
Eklenti hesaplaması, farklı vadelerin farklı risk hassasiyetine sahip olmasına dayanmaktadır.
Bunun için ilk aşamada faiz oranına dayalı türevler vade sonları dikkate alınarak farklı vade
dilimlerinde sınıflandırılmaktadır. Bu vade sınıfları, 1 yıldan kısa, 1 yıl ila 5 yıl arası ve beş
yıldan fazla olmak üzere üç sınıftır. SA-CCR aynı vade dilimine giren türevlerin tam
mahsubuna izin verirken; farklı vade dilimleri arasında kısmi mahsuba izin vermektedir.
Ayrıca işlemin marjlı veya marjlı olmaması 𝑉𝐹𝑖 hesaplamasını etkilemektedir. Faiz oranına
dayalı türev işlemlerde Eklenti hesabında aşağıda yer alan formül ve aşamalar
kullanılacaktır.
k: Vade dilimi,
j: Para birimi (koruma grubu),
i: Para birimi j, vade dilimi k olan her bir işlem olmak üzere;
Aşama 1: J para birimi k vade dilimi bazında efektif nominal tutarın bulunması.
(𝑓𝑎𝑖𝑧)

𝐷𝑗𝑘

= ∑ 𝛿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (𝑓𝑎𝑖𝑧) ∙ 𝑉𝐹𝑖
𝑖∈{𝑗,𝑘}

Aşama 2: J para birimi bazında efektif nominal tutarın bulunması.
(𝑓𝑎𝑖𝑧)

𝐷𝑗

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

= [(𝐷𝑗1

2

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

) + (𝐷𝑗2
(𝑓𝑎𝑖𝑧)

∙ 𝐷𝑗3

2

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

) + (𝐷𝑗3

2

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

) + 1.4 ∙ 𝐷𝑗1

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

∙ 𝐷𝑗2

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

+ 1.4 ∙ 𝐷𝑗2

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

∙ 𝐷𝑗3

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

+ 0.6 ∙ 𝐷𝑗1

1/2

]

(𝑓𝑎𝑖𝑧)
(𝑓𝑎𝑖𝑧)
(𝑓𝑎𝑖𝑧)
veya tercihe bağlı olarak 𝐷𝑗(𝑓𝑎𝑖𝑧) = |𝐷𝑗1
| + |𝐷𝑗2
| + |𝐷𝑗3
|

Aşama 3: J para birimi bazında Eklenti bulunması.
(𝑓𝑎𝑖𝑧)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

= 𝐷𝑂𝑉𝐹𝑗

(𝑓𝑎𝑖𝑧)

∙ 𝐷𝑗

Aşama 4: Faiz oranı varlık sınıfı için Eklenti bulunması.
(𝑓𝑎𝑖𝑧)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 (𝑓𝑎𝑖𝑧) = ∑ 𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗
𝑗

Dövize dayalı türevler için Eklenti hesaplaması: Dövize dayalı türevler için Eklenti
hesaplaması yapılırken, faiz oranına dayalı türevlerde yapılan aşamalara benzer işlemler
gerçekleştirilmektedir. Dövize dayalı türev işlemlerde Eklenti hesabında aşağıda yer alan
formül ve aşamalar kullanılacaktır.
j: Para birimi çifti (koruma grubu),
i: Para birimi çifti j olan her bir işlem olmak üzere;
Aşama 1: J para birimi çifti bazında efektif nominal tutarın bulunması.
(𝑑ö𝑣𝑖𝑧)

𝐷𝑗

= ∑ 𝛿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (𝑑ö𝑣𝑖𝑧) ∙ 𝑉𝐹𝑖
𝑖∈{𝑗}

Aşama 2: J para birimi çifti bazında Eklenti bulunması.
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(𝑑ö𝑣𝑖𝑧)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

(𝑑ö𝑣𝑖𝑧)

= 𝐷𝑂𝑉𝐹𝑗

(𝑑ö𝑣𝑖𝑧)

∙ |𝐷𝑗

|

Aşama 3: Döviz varlık sınıfı için Eklenti bulunması.
(𝑑ö𝑣𝑖𝑧)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 (𝑑ö𝑣𝑖𝑧) = ∑ 𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗
𝑗

Kredi türevleri için Eklenti hesaplaması: Kredi türevlerinde aynı referans varlığa (şirket
veya bir endeks) dayanan türevlerin efektif nominal tutarı bulunurken bunların birbirini
tümüyle netleştirmesine müsaade edilmektedir. Daha sonra, her bir referans varlığın Eklenti
değeri bulunduktan sonra tek faktörlü bir model aracılığıyla toplam Eklenti tutarına
ulaşılmaktadır. Anılan tek faktörlü model ile farklı referans varlıkların birbirini kısmen
netleştirmesine izin verilmektedir. Model, kredi türevleri varlık sınıfının riskinin sistematik ve
karşı tarafa özgü risk bileşenlerine ayrılmasına ve sistematik bileşenin birbirini tümüyle
netleştirmesine dayanmaktadır. Tek faktörlü modelde hesaplamalar korelasyon üzerinden
yapılmaktadır. Yüksek korelasyonlar, uzun ve kısa pozisyonların netleştirilmesinde sermaye
yükümlülüğünü daha çok azaltırken, sadece uzun veya sadece kısa pozisyonlar söz konusu
olduğunda sermaye yükümlülüğünü arttırmaktadır. Model kapsamında farklı ülke ve
sektörlerin riskinin birbirini netleştirmesine imkan tanınmıştır. Kredi türevlerinde Eklenti
hesabında aşağıda yer alan formül ve aşamalar kullanılacaktır.
k: Kredi türevinin referans varlığı olan şirket veya endeks,
i: Referans varlığı k olan her bir işlem,
(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)
𝑝𝑘
: Referans varlık k için kullanılacak korelasyon katsayısı olmak üzere;
Aşama 1: Referans varlık k için efektif nominal tutarın bulunması.
(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)

𝐷𝑘

= ∑ 𝛿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖) ∙ 𝑉𝐹𝑖
𝑖∈{𝑘}

Aşama 2: Referans varlık k için Eklenti bulunması.
(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)

= 𝐷𝑂𝑉𝐹𝑘

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)

∙ 𝐷𝑘

Aşama 3: Kredi varlık sınıfı için Eklenti bulunması.
1/2

2

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 (𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖) =

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)
[(∑ 𝑝𝑘
𝑘

∙

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖)
𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘
)

+ ∑ (1 −

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖) 2
(𝑝𝑘
) )

(𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖) 2
∙ (𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘
) ]

𝑘

Hisse senedi türevleri için Eklenti hesaplaması: Hisse senedi türevlerinin risk
hesaplamaları kredi türevlerindeki hesaplamaya benzer şekilde tek faktörlü bir modele
dayanmakta ve referans varlık, sistematik ve şirket veya endekse özgü risk bileşenlerine
ayrılmaktadır. Hisse senedi endeksini konu alan hisse senedi türevleri, tek bir kuruluşu konu
alan hisse senetleri gibi dikkate alınmakta ancak sistematik bileşen için daha yüksek
korelasyon kullanılmaktadır. Aynı hisse senedinin birbirini tümüyle netleştirmesine imkan
verilirken, farklı hisse senetlerinin sistematik bileşenlerinin kısmi netleştirmesine izin
verilmektedir. Denetim otoritesi volatilite faktörleri, hisse senedi endekslerinin volatilitesine ve
bu volatiliteyi münferit volatilitelere dönüştüren ihtiyatlı bir beta faktörüne (münferit hisse
senedinin volatilitesinin, endeksin volatilitesine oranı) dayanmaktadır. Hisse senedi
türevlerinde Eklenti hesabında aşağıda yer alan formül ve aşamalar kullanılacaktır.
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k: Hisse senedi türevinin referans varlığı olan şirket veya endeks,
i: Referans varlığı k olan her bir işlem,
(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)
𝑝𝑘
: Referans varlık k için kullanılacak korelasyon katsayısı olmak üzere;
Aşama 1: Referans varlık k için efektif nominal tutarın bulunması.
(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)

𝐷𝑘

= ∑ 𝛿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒) ∙ 𝑉𝐹𝑖
𝑖∈{𝑘}

Aşama 2: Referans varlık k için Eklenti bulunması.
(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)

= 𝐷𝑂𝑉𝐹𝑘

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)

∙ 𝐷𝑘

Aşama 3: Hisse senedi varlık sınıfı için Eklenti bulunması.
1/2

2

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 (ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒) =

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)
[(∑ 𝑝𝑘
𝑘

∙

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒)
𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘
)

+ ∑ (1 −

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒) 2
(𝑝𝑘
) )

(ℎ𝑖𝑠𝑠𝑒) 2
∙ (𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘
) ]

𝑘

Emtia türevleri için Eklenti hesaplaması: Her bir koruma grubu içerisinde yer alan
emtianın sistematik ve kendine özgü risk bileşenleri için tek faktörlü bir model
kullanılmaktadır. Aynı emtianın birbirini tümüyle netleştirmesine imkan verilirken, aynı
koruma grubu içerisinde yer alan farklı emtiaların sistematik bileşenlerinin kısmi
netleştirmesine izin verilmektedir. SA-CCR yaklaşımına göre, emtia türevleri için enerji,
maden, tarım ve diğer olarak adlandırılan koruma grupları birbirini netleştirememektedir.
Bunun yanında münferit emtiaları tanımlamak operasyonel olarak zordur. Örneğin, enerji
koruma grubu içerisinde yer alan petrolün birçok türünün olması (örneğin; west texas
intermediate, brent veya saudi light) baz riskinin tamamen kapsanamamasına yol
açmaktadır. Koruma grupları oluşturulurken, emtiaların yer aldığı bölgeler ile bunların kalite
farklılıkları da SA-CCR’da dikkate alınmamaktadır. Örneğin, enerji koruma grubu içerisinde
birbirinden çok farklı olan petrol, elektrik, doğal gaz ve kömür gibi unsurlar yer almaktadır.
Ancak, denetim otoriteleri ürün farklılığından dolayı ciddi baz riski taşıdıkları kanaatine
ulaşmaları halinde sınırlı tanımlamalar yapma yoluna gidebileceklerdir. Emtia türevlerinde
Eklenti hesabında aşağıda yer alan formül ve aşamalar kullanılacaktır.
k: Emtia türevinin referans varlığı olan emtia,
i: Referans varlığı k olan her bir işlem,
j: Koruma grubu (her bir emtia türü),
(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)
𝑝𝑗
: Referans varlık k için kullanılacak korelasyon katsayısı olmak üzere;
Aşama 1: J koruma grubunda yer alan referans varlık k için efektif nominal tutarın
bulunması.
(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

𝐷𝑘𝑗

= ∑ 𝛿𝑖 ∙ 𝑑𝑖 (𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎) ∙ 𝑉𝐹𝑖
𝑖∈{𝑘,𝑗}

Aşama 2: J koruma grubunda yer alan referans varlık k için Eklenti bulunması.
(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘𝑗

Aşama 3: J koruma grubu için Eklenti bulunması.
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= 𝐷𝑂𝑉𝐹𝑘𝑗

(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

∙ 𝐷𝑘𝑗
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1/2

2
(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗

(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

= [(𝑝𝑗

(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

∙ ∑ 𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘𝑗

) + (1 −

(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎) 2
(𝑝𝑘
) )

𝑘

∙

(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎) 2
∑(𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑘𝑗
) ]
𝑘

Aşama 4: Emtia varlık sınıfı için Eklenti bulunması.
(𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎)

𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 (𝑒𝑚𝑡𝑖𝑎) = ∑ 𝐸𝑘𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖𝑗
𝑗

8. Hipotetik Portföy İçin Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve
SA-CCR Sonuçları
Mevcut Basel standartlarında kullanılan Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme
Yöntemi ile 1 Ocak 2017 yılında kullanılmaya başlanacak olan SA-CCR’ın sonuçlarını
karşılaştırmak amacıyla 9 adet türev işlemden oluşan hipotetik bir portföy üzerinden
hesaplamalar yapılmıştır. Bu türev işlemler bin TL cinsinden Tablo 4’te verilmiştir. Söz
konusu hipotetik portföy oluşturulurken, Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nin, Mart
2014’te yayımladığı standardın ekinde (Annex 4a) yer alan türev işlemlerden
faydalanılmış ve bu türev işlemler kısmen bazı değişikliklere tabi tutulmuştur.
Tablo 4: Hesaplamalarda dikkate alınan hipotetik portföy

Her iki yöntemin netleştirme anlaşması veya marj sözleşmeleri bakımından etkilerini de
analiz etmek önemlidir. Bundan dolayı, bu türev işlemlerin hiçbirinin bir netleştirme
anlaşmasına konu edilmediği, bir kısmının veya tamamının aynı netleştirme anlaşmasına
konu edildiği, bir kısmının veya tamamının aynı netleştirme anlaşması ve marj sözleşmesine
konu edildiği toplam 7 adet durum (senaryo) çalışılmıştır. Bu senaryolar, Şekil 3’te
gösterilmektedir.
Şekil 3: Her bir durum için netleştirme anlaşmaları ve netleştirme sözleşmeleri
Durum 1

İşlem 1

Durum 2

Durum 3

İşlem 1

İşlem 2

İşlem 2

İşlem 3

İşlem 3

İşlem 4

İşlem 4

İşlem 5

İşlem 5

İşlem 6

NA 1

Durum 4

Durum 5

Durum 6

Durum 7

İşlem 1

İşlem 1

İşlem 1

İşlem 1

İşlem 1

İşlem 2

İşlem 2

İşlem 2

İşlem 2

İşlem 2

İşlem 3

İşlem 3

İşlem 3

İşlem 3

NA 1

NA 1

NA 1
MS 1

İşlem 3

İşlem 4

İşlem 7

İşlem 4

İşlem 7

İşlem 4

İşlem 5

İşlem 8

İşlem 5

İşlem 8

İşlem 5

İşlem 6

İşlem 6

İşlem 9

İşlem 6

İşlem 9

İşlem 6

İşlem 7

İşlem 7

İşlem 7

İşlem 4

İşlem 7

İşlem 4

İşlem 7

İşlem 8

İşlem 8

İşlem 8

İşlem 5

İşlem 9

İşlem 9

İşlem 9

İşlem 6

NA 2

NA 3

NA 1

İşlem 8
İşlem 9

NA 2

İşlem 5
İşlem 6

NA 2

NA 2

NA 1
MS 1

İşlem 8
İşlem 9
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Şekilde NA netleştirme anlaşmasını, MS netleştirme sözleşmesini ifade etmektedir.
Örneğin, Durum 2’de ilk üç işlem netleştirme anlaşması NA 1’e, bir sonraki üç işlem
netleştirme anlaşması NA 2’ye, diğer 3 işlem ise netleştirme anlaşması NA 3’e konu
edilmiştir. Durum 7’de ise tüm işlemler netleştirme anlaşması NA 1’e ve marj sözleşmesi MS
1’e konu olmuştur.
Hesaplamalar gerçekleştirilirken bazı varsayımlarda bulunulmuştur. Örneğin; bütün
durumlar için marj sözleşmesinin bulunmaması durumunda, türev işlem için ilave teminat
alınmadığı kabul edilmiştir. Ayrıca, delta ve VFi hesaplamalarını etkilediğinden dolayı
swaption işleminin fiziksel takası gerçekleştirilen ve satın alınmış olan bir opsiyon olduğu,
uygulama faizinin yüzde 5, cari forward faizinin yüzde 6 olduğu varsayılmıştır. Ayrıca, aynı
netleştirme anlaşmasına konu edilen faiz oranına dayalı türev işlemlerde, vade dilimleri
arasında netleştirme yapılması tercih edilmiştir. Marj Sözleşmesi imzalanan türev işlemlerde
ise başlangıçta nette (alınan teminat – verilen teminat) 150 bin TL teminat alındığı ve
ardından sürdürme teminatı niteliğinde ilave 50 bin TL teminat alınmış olmak üzere toplamda
200 bin TL teminat alınmış olduğu varsayılmıştır. Son olarak marj sözleşmelerine göre
günlük marj işleminin gerçekleştirildiği, bundan dolayı riskin marj süresinin 10 gün olduğu
değerlendirilmiştir. Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’nde ise bir
netleştirme anlaşması söz konusu ise NBR değeri için ayrı hesaplama usulü tercih edilmiştir.
Yukarıda verilen türev işlem ve varsayımlar altında her bir durum için Gerçeğe Uygun
Değerine Göre Değerleme Yöntemi (GUDY) ve SA-CCR’dan elde edilen risk tutarı sonuçları
Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Her bir durum için GUDY ve SA-CCR sonuçları
Durum
1
2
3
4
5
6
7

GUDY
5.573
2.841
2.930
3.356
3.015
3.156
2.815

SA-CCR
11.275
6.214
6.196
6.214
6.196
1.873
1.634

Fark
+5.702
+3.373

+3.267
+2.857
+3.181
-1.284
-1.181

Aşağıda her bir durum için ortaya çıkan sonuçlar açıklanmaktadır.




Durum 1: Hipotetik portföy üzerinden yapılan hesaplama sonuçlarına göre SACCR, hiç bir netleştirme anlaşması ve marj sözleşmesi bulunmaması durumunda
GUDY’ye göre oldukça yüksek risk hesaplamaktadır (yaklaşık 2 katı).
Durum 2, Durum 3, Durum 4 ve Durum 5: Bir netleştirme anlaşması söz konusu
olduğu durumda risk tutarları arasındaki fark kapanmakla beraber, GUDY
kapsamında hesaplanan tutarlardan oldukça yüksektir (yine yaklaşık 2 kat).
Durum 6 ve Durum 7: SA-CCR’da hesaplama sonuçlarına en fazla etki eden
unsur, bir marj sözleşmesinin bulunup bulunmamasıdır. Durum 6 ve Durum 7’de
görüldüğü üzere bir marj sözleşmesinin bulunması durumunda SA-CCR
kapsamında hesaplanan risk tutarı, GUDY kapsamında hesaplanan risk
tutarından çok daha düşük kalmaktadır.

SA-CCR’da marj sözleşmelerinin çok daha düşük bir risk tutarı ortaya çıkarması VFi
hesaplamalarından dolayı beklenen bir sonuçtur. Yapılan analiz sonuçlarından çıkarılan
sonuç, marj sözleşmesi bulunmadığı müddetçe SA-CCR standardında genellikle yüksek risk
tutarları hesaplanacağıdır. Zaten kullanılan formüller de GUDY’ye göre daha yüksek risk
tutarı hesaplanacağını işaret etmektedir.
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GUDY’de kullanılan volatilite katsayıları, SA-CCR’da kullanılan volatilite katsayıları ile
birebir karşılaştırılmamalıdır. Çünkü, GUDY’de kullanılan volatilite katsayıları vadenin bir
fonksiyonu iken, SA-CCR’da ise vade faktörü bağımsız bir faktördür. Volatilite katsayıları,
vade faktörü ile beraber değerlendirildiğinde SA-CCR standardında volatilitenin daha yüksek
kabul edildiği görülmektedir (uzun vadeli olan dövize dayalı türev işlemlerde istisnalar
olabilmektedir). Ancak, marj sözleşmeleri söz konusu olduğunda volatilite yıllık
hesaplamalardan çıkarılarak riskin marj süresine indirgendiğinden SA-CCR’da bir sermaye
avantajı ortaya çıkma ihtimali yüksektir.
Ülkemizde netleştirme anlaşmaları ve marj sözleşmeleri genellikle türev işlemler için
hesaplanan sermaye yükümlülüğüne konu edilmemektedir. Bu sebeple, bir politika
değişikliğine gidilmediği müddetçe ülkemiz bankaları SA-CCR standardına geçtiğinde mevcut
yöntem olan GUDY’den oldukça yüksek risk tutarı hesaplayacaklardır.
9. Sonuç
Sermaye yeterliliği hesaplamalarında karşı taraf kredi riski için kullanılan Gerçeğe
Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve Standart Yöntem riski yeterince hassas
ölçememektedir. Karşı taraf kredi riski hesaplamasında riski en hassas ölçen yöntem olan
İçsel Model Yöntemi ise izne tabi olması ve operasyonel birçok asgari şart içermesinden
dolayı dünyada az banka tarafından kullanılmakta, Türkiye’de ise hiçbir banka tarafından
henüz kullanılmamaktadır.
Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi ve Standart Yöntem’in yerine
geçmesi planlanan izne tabi olmayan, uygulanması daha kolay ve riski daha hassas ölçen bir
yöntem olan SA-CCR, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından bir standart olarak
yayımlanmıştır.
SA-CCR’da Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi’ndeki risk hesaplama
yapısı kısmen korunmakla beraber, potansiyel kredi riski tutarları hesaplamasında kullanılan
denetim otoritesi faktörleri son global kriz dikkate alınarak güncellenmiş, türev sözleşmelere
münhasıran bir marj sözleşmesi söz konusu ise bu sözleşmenin risk azaltıcı etkisi dikkate
alınmış, netleştirme sözleşmesine konu işlemlerde netleştirme etkisi daha doğru bir şekilde
yansıtılmıştır. Bunun yanında bankanın karşı taraf kredi riski kapsamında karşı tarafa borçlu
olduğu durumlarda, dolayısıyla bir karşı taraf riskinin ortaya çıkma ihtimalinin düşük olması
durumları ile risk tutarından daha fazla teminat alınması gibi bir durumda karşı taraf kredi
riskinin daha düşük hesaplanması SA-CCR’ı diğer basit yöntemlerden ayıran önemli
farklardır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre, marj sözleşmesi bulunmadığı müddetçe SA-CCR
standardında, GUDY’ye nazaran genellikle yüksek risk tutarları hesaplanacaktır. Diğer
taraftan marj sözleşmesi söz konusu olduğunda bankalar bir sermaye avantajı sağlamaya
başlayacaklardır. Ülkemizde ise netleştirme anlaşmaları ve marj sözleşmeleri genellikle
sermaye yükümlülüğüne konu edilmediğinden, bir politika değişikliğine gidilmediği müddetçe
ülkemiz bankalarının SA-CCR standardına geçildiğinde mevcut yöntem olan GUDY’den
oldukça yüksek risk tutarı hesaplayacağı öngörülmektedir.
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